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2020 sem dívidas a fornecedores
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Ana Abrunhosa foi a convidada para o 
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debatidos os problemas do setor ÚLTIMA
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Escola Dr. Daniel de Matos

Acordo com Ministério de Educação prevê que 
o Município assuma a responsabilidade de 
projeto e empreitada
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serviços online 
renovados
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da Poiartes, um evento de grande dimensão, que necessita de mais de meio ano para a sua 
adequada preparação e que, possivelmente, não teremos condições e, sobretudo, tempo para 
organizar. 

Mas neste Boletim, deixamos ainda uma excelente noticia para Vila Nova de Poiares, 
nomeadamente no que concerne às acessibilidades ao nosso concelho. O Senhor Secretário 
de Estado da Infraestruturas, Dr. Jorge Delgado, na sua recente visita ao nosso concelho para 
homologar o acordo com a IP para a requalificação da EN2, deixou a garantia clara de que a tão 
ambicionada obra que irá ligar a A13 ao IP3, passando pelo nosso concelho, vai mesmo avançar 
e já tem mesmo financiamento garantido. São muito boas noticias para todos nós, sobretudo 
para os nossos empresários e é o resultado de todo o empenho que temos dedicado a este 
assunto e que permitiu chegar finalmente a este entendimento com o governo português. 
Um dos nossos grandes desígnios tem sido a sustentabilidade das contas municipais e a 
imagem de confiança que temos procurado transmitir. As contas relativas ao ano de 2020, 
recentemente apresentadas em reunião de Câmara Municipal demonstram a continuidade 
da trajetória de recuperação financeira do município, com a divida total a reduzir de forma 
sustentada e a taxa de execução orçamental a manter-se em níveis bastante elevados. Desde 
2013, a dívida total do município de Vila Nova de Poiares já reduziu em mais de 6,5 Milhões de 
euros, não existe, atualmente, dívida a fornecedores e o prazo médio de pagamento é de apenas 
15 dias. São números que, julgamos, devem deixar todos os poiarenses orgulhosos e, sobretudo, 
otimistas relativamente ao futuro do nosso concelho.

A terminar, não posso deixar de desejar a todos muita saúde, coragem e capacidade 
de resiliência para enfrentar os próximos tempos com otimismo mas também com 
responsabilidade necessária para que não tenhamos mais que voltar atrás.

Um abraço deste vosso amigo

João Miguel Henriques

Caras e caros amigos, 
Poiarenses

Apresentamos mais um número do nosso Boletim Municipal, um documento privilegiado para 
manter atualizada toda a informação sobre a atividade Municipal desenvolvida nos últimos 
tempos. Naturalmente, não é possível concentrar em algumas páginas de papel, que publicamos 
a cada três meses, todas as ações que vamos desenvolvendo, mas ainda assim, temos consciência 
de que este é um documento fundamental e imprescindível na comunicação estabelecida entre a 
Câmara Municipal e a população do nosso concelho.

O último ano foi, muito provavelmente, um dos anos mais difíceis das nossas vidas. O estado de 
pandemia declarado pela Organização Mundial de Saúde em resultado do surto por COVID-19, 
mudou completamente o nosso dia a dia, obrigando o governo de Portugal à aplicação de 
sucessivas medidas com o objetivo principal de garantir à população o seu bem mais precioso, ou 
seja, a saúde de cada cidadão e, inclusivamente, a própria vida.

Este foi sem dúvida um período muito complicado para todos, em que houve necessidade de 
tomar um conjunto de medidas, nem sempre, agradáveis e que nos limitaram na nossa atividade 
diária. O objetivo, foi evitar a propagação descontrolada do vírus na comunidade e reduzir a 
pressão exercida sobre o serviço nacional de saúde. Face a esta realidade, foi naturalmente o estado 
que teve que assumir a sua função de protetor social do país e dessa forma reduzir os impactos 
negativos ao nível do funcionamento da economia e das instituições e simultaneamente assegurar 
condições para garantir a defesa da saúde e da vida das pessoas. 

Neste contexto, também as autarquias locais, assumiram um papel fundamental durante este 
período no apoio que deram ao governo central na gestão de todo este processo. O poder local 
democrático deu durante esta pandemia uma demonstração clara da sua capacidade de resposta e 
da importância fundamental do seu papel no apoio de proximidade prestado às populações. 

Durante o estado de emergência, foram aprovados um conjunto de diplomas legislativos que 
possibilitaram a aplicação de inúmeras medidas de caracter excecional que, entre outras ações, 
permitiram adaptar o funcionamento dos serviços públicos e municipais à realidade vivida, 
bem como facilitar a definição e implementação de alguns apoios especificamente dirigidos às 
necessidades da população, incluindo ao tecido empresarial e às instituições do concelho. Só 
durante o ano de 2020, o Município de Vila Nova de Poiares destinou mais de 350 mil euros do seu 
orçamento a ações diretamente relacionadas com o combate à pandemia e prescindiu de mais de 
60.000 euros de receita em isenções de taxas e outros pagamentos igualmente aplicadas por conta 
da pandemia. 

Finalmente, os últimos dados sobre a evolução do Covid-19, deixam-nos com uma enorme 
esperança no futuro próximo e na possibilidade de tão breve quanto possível podermos voltar a 
fazer muitas das coisas que estamos impedidos de fazer há mais de um ano. No momento em que 
escrevo este texto, cerca de um terço da população poiarense já tem pelo menos a primeira dose 
da vacinação e cerca de 25% já tem mesmo as duas doses. O ritmo de administração das vacinas 
tem sido muito bom, com uma excelente colaboração e coordenação entre várias entidades, 
preocupadas sobretudo em conseguir rapidamente garantir a imunidade da nossa população. 

Ainda assim e apesar de todos os constrangimentos causados pela pandemia por covid-19, o 
Município não deixou de dar continuidade à execução de vários projetos, em várias áreas de 
intervenção, nomeadamente a realização de obras em vários locais do concelho e dos quais damos 
conta neste boletim municipal. Há, no entanto, áreas em que o regresso à atividade normal está 
a ser mais difícil, nomeadamente ao nível da realização de atividades de caracter social, cultural 
e desportiva. A indefinição que ainda paira sobre o futuro próximo e sobre a possibilidade de se 
poderem organizar ou não alguns eventos, não nos deixa, neste momento, tomar decisões sobre 
os mesmos. O tempo para a preparação destes eventos começa a ser escasso, razão pela qual 
dificilmente se conseguirão realizar, sobretudo nos moldes em que o desejaríamos fazer. É o caso 
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Secretária de Estado Rita da Cunha Mendes inagurou 
novas instalações dos Serviços Sociais e Educação

Os Serviços Sociais e Educa-
ção do Município de Vila Nova 
de Poiares já têm novas instala-
ções, inauguradas pela secretária 
de Estado da Ação Social, Rita da 
Cunha Mendes, numa cerimónia 
que decorreu a 24 de abril, e inte-
gradas nas comemorações do Dia 
da Liberdade.

As novas instalações estão lo-
calizadas no edifício contíguo aos 
Paços do Concelho, no local onde 
funcionaram em tempos os servi-
ços de Tesouraria da Fazenda Pú-
blica da repartição de Finanças de 
Vila Nova de Poiares, e que estava 
há vários anos inutilizado.

Recorde-se que o espaço foi 
solicitado à Administração Cen-
tral e, concretizada a cedência, 
no âmbito do processo de trans-
ferência de competências para a 
Administração Local, o Município 
realizou as respetivas obras de 
recuperação e requalificação do 
espaço, transferindo para aque-
le local os seus Serviços Sociais e 
Educação.

João Miguel Henriques, Pre-
sidente da Câmara Municipal, 
aproveitou a presença da repre-

No novo local funcionam já os serviços de Ação Social, Educação, GIP e CPCJ

sentante do Governo para reiterar 
o pedido de reforço da contrapar-
tida proposta pela Administração 
Central no âmbito da transferên-
cia de competência em matéria de 
Ação Social que, para além de um 
novo recurso humano se compro-

mete a transferir uma verba que 
ronda os 3.400 euros anuais, o 
que, na sua opinião «é demasiado 
redutor e que fica muito aquém 
do necessário para dar resposta às 
necessidades da população, indi-
cando que o Município tem já um 

custo muito superior, mesmo sem 
as competências transferidas».

Já a secretária de Estado, Rita 
da Cunha Mendes, respondeu 
que a contrapartida proposta 
não é negociável, baseando-se em 
critérios iguais para os diferen-

tes municípios e que incidem no 
que são as transferências sociais 
anuais já assumidas pela segu-
rança social, no último ano. No 
entanto, afirmou-se disponível 
para encontrar outras formas de 
apoio e cooperação em áreas que 
possam complementar a qualida-
de de resposta social disponível 
no concelho.

A mesma responsável mani-
festou ainda a vontade de acom-
panhar mais de perto a ação dos 
serviços agora instalados num 
novo local, com mais e melhores 
condições. O repto foi pronta-
mente aceite pelo Presidente da 
Câmara Municipal, convidando a 
Secretária de Estado da Ação So-
cial para uma visita ao concelho 
de Vila Nova de Poiares e às suas 
IPSS’s para comprovar em in loco 
a dinâmica e ação de trabalho 
destas respostas sociais.

Neste espaço, devidamente 
requalificado e renovado funcio-
nam quatro áreas: Ação Social; 
GIP – Gabinete de Inserção Profis-
sional; CPCJ – Comissão de Prote-
ção de Crianças e Jovens em Risco 
e ainda a Área da Educação.
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Dia da Liberdade em Vila Nova de Poiares assinalado 
com entrega de medalhas a funcionários

Foi em contexto de Assembleia 
Municipal Extraordinária que o 
Município de Vila Nova de Poia-
res assinalou o 47º Aniversário do 
Dia da Liberdade, numa sessão 
evocativa do dia da Revolução dos 
Cravos, onde foram também en-
tregues medalhas por bons servi-
ços prestados a funcionários com 
15 anos de serviço, e onde houve 
oportunidade para apresentação 
da nova app Viva Poiares, da nova 
plataforma de serviços online e 
ainda do novo vídeo promocional 
do concelho.

Medalhas por Bons 
Serviços Prestados

No dia em que se assinalavam 
os valores de abril e da autono-
mia do poder local, o Município 
entendeu também ser o momen-
to oportuno para entregar as me-
dalhas de bons serviços prestados 
que, fruto do cancelamento da 
cerimónia do Feriado Municipal 
em 13 de janeiro, não puderam ser 
entregues nessa data.

Em causa a entrega de 5 meda-
lhas de Bons Serviços Prestados, 
grau bronze, por 15 anos de servi-
ço, aos funcionários Aldina Maria 
dos Santos Carvalho; Margarida 
Silva Santos; José Henriques dos 
Santos Duarte; Luís Filipe Rodri-
gues Costa e ainda Paula do Céu 
Bento Couceiro.

Na mesma sessão foram ainda 
apresentados os novos serviços 
online e a nova App VivaPoia-
res, bem como um novo vídeo 
promocional do concelho, uma 
aposta do Município numa maior 
proximidade com munícipes e vi-
sitantes.

A abertura dos discursos e da 
sessão coube ao Presidente da As-
sembleia Municipal, Nuno Lima 
Fernandes, que realçou as medi-
das tomadas de mitigação dos 
efeitos pandémicos, com reforço 
do apoio às famílias, às institui-

Cerimónias realizadas em Assembleia Municipal Extraordinária com intervenções de todas as forças partidárias

ções e à economia local e recor-
dou também o trabalho conjunto 
das diferentes forças partidárias 
que uniram esforços em torno 
de causas comuns, lembrando a 
moção conjunta aprovada sobre 
a APIN e os desenvolvimentos 
conseguidos na área da Saúde, a 
propósito das condições do Cen-
tro de Saúde local.

Terminou, dando os parabéns 
ao Presidente da Câmara Muni-
cipal por ter resistido às obras 
eleitoralistas e «por ter olhado 
para o que era importante, por ter 
canalizado esforços e verbas para 
apoio a quem foi afetado», citan-
do o Tribunal de Contas que colo-
ca Poiares como «o 6º município a 
nível nacional a alocar maior per-
centagem do orçamento à pande-
mia em 2020».

Voz a todos as forças partidárias
Como habitualmente acontece 

neste dia houve ainda oportuni-
dade de dar voz a todas as forças 
políticas com assento na Assem-
bleia Municipal, cumprindo um 
dos maiores desígnios conquista-
dos com o 25 de abril, a liberdade 
de expressão e de opinião.

E se o membro independente 
Luís Santos, explicou os motivos 
da sua desfiliação do CDS-PP pela 
retirada da confiança política 
dos órgãos nacionais do parti-
do, aproveitando para fazer um 
balanço da sua atividade desen-
volvida no âmbito da Assembleia 
Municipal, já o PSD apontou críti-
cas à ação do Executivo reclaman-
do mais voz ativa, e mais trabalho 
conjunto entre todas as forças po-
líticas, tendo o PS optado por re-

cordar as conquistas e o trabalho 
desenvolvido nos últimos anos, 
bem como o cumprimento dos 
desígnios de abril por parte do 
atual Executivo (ver caixas).

Balanço de mandato com obras 
estruturantes

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal encerrou os discursos 
com um balanço de um mandato 
atípico, que teve de lidar com os 

incêndios de 2017, as tempestades 
Leslie e Elsa e ainda uma pande-
mia a nível mundial.

«Apesar de todas as dificul-
dades que atravessamos, e que 
tivemos que vencer durante estes 
quatro anos, apesar de não ter-
mos à nossa disposição os mes-
mos recursos que outros muni-
cípios têm, sobretudo enquanto 
não nos livrarmos definitivamen-
te da monstruosa divida financei-
ra que herdámos e que não nos 
permite dispor da mesma capa-
cidade para realizar investimen-
tos, ainda assim, vamos fazendo 
o nosso trabalho respondendo 
às necessidades do território e da 
nossa população», referiu.

«Nunca nos resignámos. Nun-
ca deixámos de cumprir a nossa 
função e sobretudo nunca dei-
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xámos de procurar soluções 
para apoiar aqueles que pas-
saram e passam por maiores 
dificuldades e que mais ne-
cessitaram da nossa ajuda», 
acrescentou dando conta do 
muito que foi preciso fazer 
para «redefinir estratégias, al-
terar prioridades».

Sublinhou o «conjunto de 
obras estruturantes para o 
nosso concelho que não dei-
xaram de avançar em bom rit-
mo, como são o caso do reno-
vado mercado municipal, que 
corresponderá sobretudo a 
um novo espaço de entrada na 
nossa vila, aberto à circulação 
de pessoas» e que «será o pon-
to de partida para a segunda 
fase de uma intervenção mais 
ampla irá permitir realizar a 
tão desejada requalificação de 
todo o espaço público urbano 
do centro da nossa vila».

Realçou «a primeira fase da 
construção do Polo II da zona 
industrial», e acrescentou que 
«já estamos a trabalhar quer 
na alteração do Plano Diretor 
Municipal quer na elaboração 
de projetos para avançarmos 

rapidamente para a segunda 
fase deste investimento, até por-
que todos os lotes agora infraes-
truturados já estão comprome-
tidos mesmo antes da conclusão 
das obras».

Apontou ainda que «duran-
te este ano serão lançados os 
concursos para as empreitadas 
de remodelação e expansão da 
rede de saneamento básico num 
investimento estimado de cerca 
de 2 M de Euros».

O seu discurso não termina-
ria sem realçar que tudo o que 
se conseguiu fazer não é traba-
lho de um homem só, mas «um 
trabalho coletivo que envolve 
autarcas, técnicos e colabora-
dores do município. Uma boa 
equipa só pode ser construída 
quando existem bons executan-
tes e, felizmente, o nosso muni-
cípio está recheado de muitos e 
bons executantes», concluiu.

Após os discursos, no final da 
sessão, ainda houve lugar à de-
posição de uma coroa de flores 
junto do monumento de Home-
nagem aos poiarenses que com-
bateram na Guerra do Ultramar 
na Alameda Santo André.

Nuno Lima Fernandes
Presidente da assembleia 
municiPal

Nuno Lima 
Fernandes, que 
realçou as me-
didas tomadas 
de mitigação dos 
efeitos pandémi-
cos, com reforço do 
apoio às famílias,
 às instituições e à 
economia local e recordou também o trabalho conjunto 
das diferentes forças partidárias que uniram esfor-
ços em torno de causas comuns, lembrando a moção 
conjunta aprovada sobre a APIN e os desenvolvimentos 
conseguidos na área da Saúde, a propósito das condi-
ções do Centro de Saúde local.

José Guilherme Feteira
dePutado do 
Partido socialista

José Guilherme 
Feteira, em 
representação 
do PS, optou 
por recordar as 
conquistas e o 
trabalho desenvol-
vido nos últimos anos. 
“O reequilíbrio e 
recuperação financeira, que esta maioria tem vindo a 
fazer ao longo dos últimos anos, ultrapassando o caos 
financeiro que herdou, permite que os autarcas e os 
Poiarenses nas próximas décadas tenham as suas op-
ções de desenvolvimento local e não estejam subjugados 
por uma dívida deixada pelos que os antecederam.” 

Marta Neves
dePutada do Partido

social democrata

Apontou críticas à 
ação do Executi-
vo reclamando 
mais voz ativa, 
e mais trabalho 
conjunto entre 
todas as forças 
políticas. “O 
Executivo tomou algumas 
medidas extraordinárias para apoiar alguns setores 
ao longo deste último ano. Sim, é verdade, por isso é 
que detém o poder executivo, mas algumas deviam e 
podiam ter sido discutidas, podiam ter sido melhoradas 
e, também, monitorizadas.  O dinheiro público tem de 
ser sempre criteriosamente utilizado.”

Luís Filipe Santos
dePutado 
indePendente

Luís Santos, expli-
cou os motivos da 
sua desfiliação 
do CDS-PP, apro-
veitando para 
fazer um balanço 
da sua atividade 
desenvolvida no 
âmbito da Assembleia 
Municipal. “Apresentei-me perante vós em 2017 dando 
a cara por um partido político, o CDS-PP, que nos 
retirou a confiança politica, no final do ano passado, na 
medida que tinha Poiares ideias diferentes das nossas, 
levando a que eu e toda a minha equipa nos desfiliásse-
mos e passássemos à condição de Independentes.”
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Vila Nova de Poiares aderiu à Hora do Planeta
Iluminação dos Paços do Concelho e do Monumento ao Cristo desligada durante uma hora

Serviços Online renovados e nova App #VivaPoiares

A apresentação aconteceu du-
rante as cerimónias de evocação do 
47º Aniversário do Dia da Liberda-
de, dando a conhecer a renovada 
plataforma de serviços online e a 
nova App #VivaPoiares, uma aposta 
do Município numa maior proximi-
dade com munícipes e visitantes.

No âmbito da Modernização 
Administrativa dos Serviços, e com 
recurso à tecnologia implementada 
pela AIRC-Associação de Informá-
tica da Região Centro, o Município 
tem vindo a implementar um con-
junto de medidas de desmateriali-
zação de processos e agilização de 
procedimentos com vista a uma 
maior capacidade de resposta e, 
sobretudo uma maior eficiência e 
celeridade no tratamento de vários 
processos internos.

Para o Presidente da Câmara Mu-
nicipal, João Miguel Henriques, «a 
preocupação com a modernização 
administrativa é uma das grandes 
prioridades do nosso executivo e 
tem-se revelado uma verdadeira 
‘aposta ganha’, que nos tem vindo a 
permitir ganhos de eficiência e ce-
leridade na resposta aos munícipes 
verdadeiramente assinaláveis», re-
feriu, acrescentando que «foi aliás 
esta modernização tecnológica e 
informatização dos serviços que 

Novas plataformas para garantir maior proximidade com munícipes e visitantes

nos permite manter a maior 
parte dos nossos trabalhadores 
em teletrabalho, sem perder 
produtividade e continuando 
a assegurar a resposta aos mu-
nícipes».

«Mas queremos ir mais 
longe e reforçar cada vez 
mais a agilização de pro-
cessos e desburocratização 
de procedimentos, simpli-
ficando e dando maior li-
berdade ao munícipe para 
interagir com os serviços 
municipais através do ca-
nal que lhe for mais con-
veniente», apontou.

Assim, foram im-
plementados os servi-
ços online, que agora 
foram renovados e 
apresentados numa 
versão 2.0, com novo 
layout e, sobretu-
do, com uma maior 
adaptabilidade aos 
diferentes dispositi-
vos, passando a ser 
acessível a partir 
de qualquer dispo-
sitivo com ligação à internet, bas-
tando para o efeito efetuar o devido 
registo na aplicação, que poderá ser 
feito com recurso ao cartão do cida-

dão
ou chave móvel digi-
tal. O registo e acesso pode ser feito 
através do endereço: http://sol.cm-

-vilanovadepoiares.pt
A lógica de pro-

ximidade e de maior 
ligação do munícipe 

com a administração do 
seu concelho, ganhou 

ainda mais força com a 
App #Viva Poiares, tam-

bém ela criada pela AIRC, 
especialmente concebida 
para para dispositivos mó-

veis, adaptada tanto para 
Android como para IOS – 

iPhone.
Através desta aplicação 

passar a ser ainda mais fácil 
ao munícipe estar a par de 
toda a informação relativa ao 

seu concelho, a partir do seu 
dispositivo móvel, seja smart-

phone ou tablet. A app divide-
-se em 5 grandes áreas, desde a 

área Novidades, onde se pode 
encontrar informação relativa à 
Previsão Meteorológica, Notícias, 

Eventos, e ainda uma inovação: as 
Notificações Push que são alertas 

enviados pelo município para to-
das as pessoas que utilizem a apli-
cação. Também a área Município, 
onde é disponibilizada informa-
ção genérica institucional; a área 
Explorar onde estão disponíveis 
Pontos de Interesse, Farmácias de 

Serviço, Onde Comer, etc…
Existe também uma área de Ser-

viços, completamente integrada 
com a plataforma de serviços onli-
ne onde através da aplicação o uti-
lizador também poderá aceder a to-
das as funcionalidades dos serviços 
online, sem necessitar de aceder ao 
browser nem ao site do Município.

Por último é disponibilizada 
aquela que será a maior inovação, 
uma área de Ocorrências, onde atra-
vés da autenticação com o mesmo 
login dos serviços-online se pode 
comunicar ao Município qualquer 
tipo de ocorrência, desde um sim-
ples buraco na estada, a um can-
deeiro sem luz ou até terrenos que 
necessitem de limpeza, ou qualquer 
outra situação que necessita de in-
tervenção dos serviços. Basta tirar 
uma foto com o telemóvel, o local 
ficará registado com recurso ao GPS 
do próprio smartphone e enviar 
para os serviços municipais.

A terminar refira-se que a App 
#VivaPoiares já está disponível para 
download a partir do GooglePlay 
para Android (https://play.google.
com/store/apps/details?id=pt.airc.
ourcity.teste.cm.vilanovapoiares)  e 
da AppStore para iPhone (https://
apps.apple.com/pt/app/vivapoia-
res/id1536110690).

A Câmara Municipal de Vila Nova de 
Poiares aderiu mais uma vez à iniciativa 
“Hora do Planeta” desligando, durante 
uma hora, a iluminação dos Paços do 
Concelho e do Monumento ao Cristo.

O Município associou-se assim, mais 
uma vez, a esta iniciativa, cujo tema em 
2021 é “Água e Alterações Climáticas”, 
comprometendo-se no âmbito do con-
ceito ‘Liga-te ao Planeta’ a promover 
junto da população a utilização racio-

nal e eficiente da água, e a Implementar 
medidas para a redução de perdas nos 
serviços municipais.

A água é um recurso fundamental 
e indispensável para todos nós, mas 
a sua disponibilidade está a tornar-se 
menos previsível em muitos locais, de-
vido às alterações climáticas., o que leva 
ao aumento da incidência de cheias e a 
intensidade dos períodos de seca, im-
pactando diretamente sobre a vida de 

todos os seres vivos. Assim, este ano, a 
“Hora do Planeta” em Portugal esteve 
centrada no tema da “Água e Alterações 
Climáticas”.

Refira-se que “A Hora do Planeta”, or-
ganizada pela WWF, juntou, mais uma 
vez, milhões de pessoas em todo o mun-
do, para uma ação simbólica em defesa 
da natureza. O maior movimento glo-
bal pelo ambiente pretende mobilizar 
cidadãos, empresas e governos para 

fazerem parte da discussão, mas so-
bretudo das soluções necessárias para 
garantir um futuro sustentável e com 
qualidade para todos.

Este movimento global, de compro-
misso para com o planeta, nasceu em 
2007, promovida pela WWF, na Aus-
trália, quando 2,2 milhões de pessoas 
e mais de 2 mil empresas apagaram as 
luzes por uma hora numa tomada de 
posição contra as alterações climáticas.
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Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares aprovou contas 
de 2020 sem dívida a fornecedores

O Executivo Municipal de Vila Nova de 
Poiares aprovou na última reunião de Câ-
mara o documento da Prestação de Contas 
de 2020, merecendo os votos favoráveis dos 
quatro membros do PS e a abstenção do ve-
reador do PSD.

O documento foi apresentado pelo Pre-
sidente da Câmara Municipal, João Miguel 
Henriques, que sublinhou alguns dos pon-
tos mais significativos das contas de 2020, 
destacando desde logo a redução da dívida 
total em mais de 6,5 milhões de euros face 
ao valor encontrado em 2013, representan-
do uma redução ao ritmo de mais de 1mi-
lhão de euros por ano «o que significa mais 
de 10% da nossa capacidade orçamental».

«É um enorme esforço que fazemos na 
nossa gestão, que demonstra o nosso com-
promisso com uma gestão equilibrada e de 
‘contas sérias’», referiu, apontando ainda 
outros dados importantes, como a redução 
do excesso de endividamento, menos 13% 
face a 2019, e mais de 10 milhões de euros 
face à situação encontrada em 2013.

O compromisso com a diminuição da 
dívida e o esforço na redução do endivida-
mento não foi afetado pelo combate à situa-

Combate à pandemia não afetou a redução da dívida total, que desde 2013 já diminuiu mais de 6,5 milhões de euros

ção pandémica COVID-19, ainda que, natu-
ralmente esta tenha sido uma das grandes 
preocupações de 2020, com impacto direto 
nas contas. De forma global, o Município 
alocou, em 2020, mais de 350 mil euros do 
seu orçamento a ações diretamente relacio-
nadas com o combate à pandemia, além da 
despesa corrente com recursos humanos, 
equipamentos e consumíveis, a que acresce 
ainda o facto de ter prescindido de cerca de 
60.000 euros de receita em isenções igual-
mente aplicadas por conta da pandemia.

Outra das novidades das contas de 2020, 
foi a de ter sido o ano de implementação do 
SNC-AP - Sistema de Normalização Conta-
bilística para as Administrações Públicas 
que pretende alinhar procedimentos entre 
a contabilidade pública e as outras conta-
bilidades, melhorando a transparência das 
contas públicas ao nível do reporte de infor-
mação e do relato orçamental e financeiro.

Taxa de Execução global de 85,82% e Prazo 
Médio de Pagamentos de 15 dias

Na apresentação das Contas de 2020, o 
mesmo responsável destacou também «a 
elevada taxa de execução (execução global 

de 85,82%), que demonstra bem o rigor e a 
fiabilidade do orçamento que apresentá-
mos». Nesta apresentação dos resultados 
financeiros relativamente ao ano de 2020, 
que considerou muito positivos, João Mi-
guel Henriques disse tratar-se de um docu-
mento «na sequência do que tem vindo a ser 
apresentado nos últimos anos, evidencian-
do uma clara normalização do processo de 
gestão, com resultados estáveis, num enor-
me respeito pelo rigor e pela transparência 
com que se utilizam fundos públicos muni-
cipais».

Outro dos destaques do documento 
apresentado prende-se a ausência de dívi-
das a fornecedores, e a redução do prazo 
médio de pagamentos para 15 dias, que 
considerou serem também «uma excelente 
‘carta de recomendação’ do Município para 
as nossas empresas e fornecedores».

Saldo de gerência de mais de 
1 milhão de euros

As contas do exercício de 2020 apresen-
taram ainda um saldo de gerência de mais 
de um milhão de euros (1.058.018€). Ainda 
assim, o documento foi aprovado apenas 

com os votos favoráveis dos vereadores do 
PS, contando com a abstenção do único ve-
reador do PSD, Marcos Bento, que justificou 
a sua posição com o facto de se tratar de um 
documento técnico, com reservas da Revi-
sora Oficial de Contas, que apesar de terem 
sido devidamente justificadas, disse não se 
sentir à vontade para votar favoravelmente.

Para o Presidente da Câmara, «os resul-
tados apresentados demonstram uma clara 
estabilização do processo de gestão ao lon-
go dos últimos sete anos, comprovativo do 
rigor com que são geridos os recursos exis-
tentes e transmitindo para todos os parcei-
ros e para a população em geral uma ima-
gem de confiança e credibilidade».

Após o que considerou ser «um ano de 
gestão particularmente difícil», mostrou-se 
orgulhoso dos resultados conseguidos, mas 
simultaneamente «consciente de que este 
é um processo continuo e inacabado onde 
os novos desafios e o grau de exigência do 
nosso trabalho nos obrigam a estar perma-
nentemente atentos e a redobrar esforços 
para conseguir adequar as medidas às ne-
cessidades da nossa população e do nosso 
concelho», concluiu.
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Jovens Autarcas 
realizaram sessão de 
“Palestras Vocacionais”

Com a presença de ex-alunos das 
áreas de Medicina, Gestão e Direito

Os Jovens Autarcas de Vila Nova de Poiares promoveram 
uma sessão online de Palestras Vocacionais, dirigida especi-
ficamente aos alunos do 9º ano do Agrupamento de Esco-
las, com vista a um melhor esclarecimento das suas dúvidas 
sobre as áreas vocacionais que irão escolher no seu futuro 
percurso escolar, tentando conciliar os seus interesses com 
as possíveis saídas profissionais.

Na sessão, que contou com a presença do vice-presidente 
da Câmara Municipal e do diretor do Agrupamento de Es-
colas, estiveram presentes 3 ex-alunos da Escola EB 2,3/S Dr. 
Daniel de Matos, que se encontram a frequentar o Ensino Su-
perior, nas áreas de Medicina, Gestão e Direito, que puderam 
partilhar com os alunos a sua experiência e a importância 
de olharem para as suas perspetivas em termos de futuro 
académico/profissional e refletirem nas escolhas que têm 
disponíveis.

Esta ação insere-se no conjunto de iniciativas que os Jo-
vens Autarcas apresentaram no início do seu mandato, com 
vista a promoverem ações e projetos dirigidos aos seus co-
legas estudantes e que possam auxilia-los no seu progresso 
escolar.

Mais ações e outras temáticas
Refira-se que estão ainda previstas mais duas sessões des-

te género, em data ainda a confirmar, com temáticas de des-
porto, direito, medicina, administração e marketing, psico-
logia, fisioterapia e academia militar, conforme auscultação 
dos interesses manifestados pela própria população escolar.

Recorde-se que o Programa Jovens Autarcas é uma ini-
ciativa que já se encontra na sua 3ª edição, e que tem vindo 
a ganhar maior visibilidade e reconhecimento junto da co-
munidade escolar e concelhia, contribuindo para um maior 
apoio e participação cívica dos jovens.

Este projeto replica o próprio processo eleitoral autárqui-
co, com os candidatos a apresentarem-se a eleições, desen-
volvendo os seus programas eleitorais e gerindo as suas pró-
prias campanhas, com o apoio do Município, concorrendo 
ao cargo de ‘jovem presidente’ e assim experimentar o que 
é ser ‘Presidente’.

Nos termos do regulamento deste programa, o executi-
vo eleito contará com um orçamento de 10 mil euros, para 
a concretização do seu programa eleitoral e das propostas 
definidas pelo Executivo “Jovens Autarcas”.

Município de Vila Nova de Poiares 
é Concelho amigo do ambiente

Câmara Municipal, escolas e Agrupamento de Escolas do Concelho 
foram novamente distinguidos

O Município de Vila Nova de 
Poiares viu, mais uma vez, os seus 
três centros escolares (CE Arrifa-
na, CE Poiares – Santo André e CE 
São Miguel de Poiares), a EB 2,3/S 
Dr. Daniel de Matos serem galar-
doadas com a Bandeira Eco-Es-
colas, a que se somou a distinção 
Eco-Agrupamento, atribuído ao 
Agrupamento de Escolas do Con-
celho.

Este momento foi assinalado 
com o hastear desta última ban-
deira na escola sede do Agru-
pamento, pelo seu Presidente, 
Eduardo Sequeira, acompanhado 
do Presidente da Câmara Muni-
cipal, João Miguel Henriques, e 
Vice-presidente com o pelouro da 
Educação e Ambiente, Artur San-
tos, e na presença de professores 
e alunos.

Refira-se que, para além das es-
colas públicas, este ano, o Muni-
cípio contou ainda com a partici-
pação do CBEISA – Centro de Bem 
estar Infantil de Santo André, o 

qual também recebeu a respetiva 
Bandeira Verde Eco-Escola.

Estes galardões são promovi-
dos e atribuídos pela pela ABAE 
– Associação Bandeira Azul da 
Europa, assinalando e reconhe-
cendo os resultados de mais um 
ano de trabalho no âmbito do 
programa Eco–Escolas, vocacio-
nado para a educação ambiental, 
para a sustentabilidade e para a 
cidadania, destinando-se sobre-
tudo às escolas do ensino básico 
(do 1.º ao 3.º ciclo), mas podendo, 
no entanto, ser adaptado e imple-
mentado noutros graus de ensi-
no, com vista a encorajar ações e 
reconhecer o trabalho desenvol-
vido pela Escola em benefício do 
ambiente.

Recorde-se que também o Mu-
nicípio de Vila Nova de Poiares 
foi, pelo terceiro ano consecutivo, 
distinguido com o galardão ECO 
XXI, figurando entre os municí-
pios com os melhores índices de 
sustentabilidade municipal, re-

conhecendo as melhores práticas 
implementadas pelo município 
e valorizando um conjunto de 
aspetos considerados fundamen-
tais à construção do desenvolvi-
mento sustentável, alicerçados 
nos pilares fundamentais da edu-
cação no sentido da sustentabili-
dade e na qualidade ambiental.

Para o Presidente da Câmara 
Municipal, João Miguel Henri-
ques, «todas estas distinções, são 
para além de motivo de orgulho, 
uma responsabilidade acrescida 
para toda a comunidade, reafir-
mando o compromisso do Muni-
cípio para com os seus munícipes, 
de trabalhar a sustentabilidade 
nas áreas ambiental, económica e 
social, dando ainda especial aten-
ção à importância da educação 
neste processo, já que os mais no-
vos são o agente primordial para 
a sensibilização ambiental e so-
bretudo para a mudança de hábi-
tos e comportamentos». afirmou 
João Miguel Henriques.
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Câmara Municipal aprovou acordo de cooperação com o 
Ministério da Educação para requalificação da 
Escola EB 2,3/S Dr. Daniel de Matos

O documento foi apresentado 
em reunião da Câmara Municipal 
e prevê um entendimento através 
de acordo de cooperação a cele-
brar entre o Município de Vila 
Nova de Poiares e o Ministério da 
Educação para a Requalificação e 
Modernização da Escola Básica e 
Secundária dr. Daniel de Matos.

Nos termos do documento, 
o acordo define as condições de 
transferência para o Município de 
competências para a elaboração 
dos projetos, em que a Câmara 
Municipal se compromete a asse-
gurar a elaboração dos projetos 
de arquitetura e das especialida-
des para a requalificação e moder-
nização do edifício e dos arranjos 
exteriores incluídos no perímetro 
da Escola; garantir o financiamen-
to dos projetos e o pagamento ao 
adjudicatário, através de dotações 
orçamentais inscritas, aprovadas 
e visadas nos termos legais; bem 
como a proceder à contratação, 
prossecução e acompanhamento 
da empreitada, ficando o exercí-

Município de Vila Nova de Poiares assume responsabilidade de projeto e empreitada

cio desta competência dependen-
te de aprovação de candidatura.

Para o Presidente da Câmara 
Municipal, João Miguel Henri-
ques, «apesar de, na prática, o 
Município estar a assumir uma 
responsabilidade que e da Ad-
ministração Central, esta é uma 
oportunidade de dar resposta 
e cumprimento a uma ‘causa’ 
maior, a possibilidade de criar 
mais e melhores condições de 
trabalho e de ensino para toda a 
comunidade escolar».

O mesmo responsável lembrou 
que está em causa «um edifício 
que há cerca de 40 anos que não 
tem qualquer obra de fundo em 
matéria de manutenção e conser-
vação, apresentando uma neces-
sidade imperiosa de intervenção 
estruturante e que o Município 
não teria capacidade de executar 
apenas com recurso ao seu orça-
mento municipal».

Ainda assim, terá de adiantar 
pagamentos e custear projetos, 
«o que não deixará de correspon-

der a um enorme esforço finan-
ceiro por parte deste município», 
adiantou, não deixando de realçar 
«a garantia apresentada de que o 
Município possa vir a ser ressarci-
do destes investimentos com re-

curso a futuras candidaturas aos 
programas de cofinanciamento.

Recorde-se que, entretanto, já 
foi concluída a empreitada para 
substituição da cobertura daquele 
edifício e que finalmente permitiu 

a remoção dos telhados de fibro-
cimento, numa intervenção que 
representou um investimento de 
cerca de 250 mil euros financiado 
a 100% pelos fundos estruturais 
europeus.

Em curso candidaturas para desenvolvimento de projetos de OTL
Estão em curso candidaturas 

para o desenvolvimento do Pro-
grama OTL – Ocupação de Tem-
pos Livres, nas duas modalidades 
de apoio, Curta e Longa Duração, 
promovido pelo IPDJ (Instituto 
Português do Desporto e Juventu-
de) e apoiado pelo Município de 
Vila Nova de Poiares.

Este programa visa proporcio-
nar aos jovens, experiências em 
contexto de aprendizagem não 
formal ou em contexto ativo de 
trabalho, permitindo desenvolver 
capacidades e competências con-
tribuindo para uma ocupação dos 
tempos livres de forma saudável.

Em causa as modalidades de Ocupação de Tempos Livres de curta e longa duração

Em causa estão duas modali-
dades, curta e longa duração. No 
primeiro caso, podem ser promo-
tores de projetos jovens monito-
res com idades compreendidas 
entre os 18 e os 30 anos, desde que 
em parceria com entidades como 
associações juvenis inscritas no 
RNAJ; clubes desportivos, asso-
ciações de modalidade e federa-
ções desportivas; organizações 
não-governamentais; Instituições 
Particulares de Solidariedade So-
cial, Misericórdias e Mutualida-
des; Câmaras Municipais e Juntas 
de Freguesia; outras entidades 
privadas sem fins lucrativos.

As áreas de intervenção prio-
ritárias incidem nas temáticas da 
Transição Digital, Ambiente (ODS 
14), Direitos Humanos, Combate 
à Exclusão Social e Direitos dos 
Animais. A duração do projeto 
deverá ter entre 5 a 10 dias, até 
5 horas de ocupação diária dos 
jovens, e deverá ter entre 10 e 15 
jovens participantes, dos 12 aos 17 
anos.

Relativamente à modalidade 
de longa duração, podem ser pro-
motores jovens dinamizadores, 
com idades compreendidas entre 
os 18 e os 30 anos, não podendo 
ser titulares de qualquer presta-

ção de proteção no desemprego, 
sendo que os projetos devem ser 
desenvolvidos em parceria com 
as entidades referidas anterior-
mente. A realização dos projetos 
decorre até 30 de novembro de 
2021, devendo ser apresentados 
até 30 de setembro. Deverão ter 
período mínimo de 264 horas e 
máximo de 396 horas, sendo que 
o período de ocupação diária dos 
jovens dinamizadores não pode 
ser inferior a três horas nem supe-
rior a seis horas.

As candidaturas das Entidades 
Promotoras, bem como a inscri-
ção dos jovens, deverão ser feitas 

online através da nova platafor-
ma informática dos Programas 
em https://programasjuventude.
ipdj.gov.pt/otl/. Neste sentido, 
todas as entidades ou jovens (mo-
nitores e/ou dinamizadores), têm 
que estar devidamente registados 
na BDU em https://bdu.ipdj.gov.
pt/register

Para esclarecimentos e/ou 
apoio os jovens interessados po-
derão contactar os serviços de 
Desporto e Juventude da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Poia-
res, através do email desporto@
cm-vilanovadepoiares.pt ou tele-
fone 964 038 645
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Apresentação do 
projeto “Adaptação 
às Alterações 
Climáticas em Vila 
Nova de Poiares”

A apresentação pública decor-
reu em formato online e teve como 
objetivo dar a conhecer o projeto 
“Adaptação às Alterações Climáticas 
em Vila Nova de Poiares”. Financia-
do através do Programa “Ambiente, 
Alterações Climáticas e Economia 
de Baixo Carbono” do Mecanismo 
Financeiro EEA Grants 2014-2021, 
este é um programa que promove a 
economia circular, a descarboniza-
ção da sociedade e a valorização do 
território, tendo como operador do 
programa a Secretaria Geral do Am-
biente, do Ministério do Ambiente e 
Ação Climática.

Nesta sequência o Município de 
Vila Nova de Poiares tem já vindo a 
promover ações relacionadas com 
a adaptação às Alterações Climáti-
cas, com o objetivo de alcançar uma 
maior sustentabilidade energética e 
ambiental.

Neste contexto, o projeto “Adap-
tação às Alterações Climáticas em 
Vila Nova de Poiares”, visa propor-
cionar aos decisores e à população 
em geral ferramentas e conhecimen-
to neste âmbito. O projeto vai per-
mitir o reforço da estratégia de Vila 
Nova de Poiares - contínua e integra-
da – e tem o objetivo final de mini-
mizar e prevenir eventos climáticos 
extremos.

O Plano de Adaptação às Altera-
ções Climáticas vai ser desenvolvido 
com o objetivo de integrar os ins-
trumentos de gestão territorial e de 
planeamento e gestão à escala mu-
nicipal. 

De acordo com o estabelecido no 
projeto, as medidas a integrar no 
plano pretendem induzir inúmeros 
benefícios ambientais, sociais e eco-
nómicos, pois atuam como uma fer-
ramenta de apoio para compreender 
as vulnerabilidades do território. 

Paralelamente, com estas medi-
das pretende-se também potenciar o 
envolvimento ativo e direto dos sta-
keholders e da população em geral, 
promovendo fatores de mudança de 
comportamentos e a participação 
em ações de sensibilização.

Está finalmente concluído o processo 
de certificação do Barro Preto de Olho 
Marinho, Vila Nova de Poiares. O mo-
mento foi assinalado hoje, nos Paços do 
Concelho, com a entrega pelo Presidente 
da Câmara Municipal ao oleiro Fernando 
Correia do documento que comprova 
essa mesma certificação.

Promovida pelo Município de Vila 
Nova de Poiares, trata-se da primeira cer-
tificação no país no que diz respeito a ola-
ria preta, e um dos 16 primeiros produtos 
nacionais de artesanato a receber o selo 
de autenticidade da ‘A.Certifica’, o único 
organismo que se dedica à certificação de 
produções artesanais tradicionais.

Como referiu João Miguel Henriques, 
«com este processo é possível garantir a 
qualidade e a autenticidade da produção 
artesanal da olaria de Barro Preto de Olho 
Marinho, o que lhe confere valor e, con-
sequentemente, pode ser um contributo 
para que esta arte continue viva no nos-
so Concelho, afirmando-se como um dos 
ex-libris do nosso património material e 
imaterial».

A etiqueta número 1 certificando que 
se trata de uma peça de Barro Preto foi, 
«como não podia deixar de ser, atribuída 
a um caçoilo, instrumento imprescindí-
vel nas cozinhas, nomeadamente por ser 
nele que é confecionado o prato de ex-
celência da gastronomia de Vila Nova de 
Poiares, a Chanfana», afirmou o Presiden-
te da Câmara Municipal.

Refira-se que neste momento está 
também em curso um processo de cer-
tificação de outra unidade de produção 
artesanal relacionada com o Barro Preto, 
nomeadamente a oleira Judite Pereira, 

artesã do Centro Difusor de Artesanato 
da ADIP (Associação de Desenvolvimento 
Integrado de Poiares), e que a par de Fer-
nando Correia são as únicas pessoas que 
se dedicam a esta arte no Concelho.

Para o Município de Vila Nova de 
Poiares, «a certificação vem reforçar a 
identidade local através da valorização e 
requalificação dos recursos endógenos, 
proporcionando a dinamização de ativi-
dades de promoção e divulgação em tor-
no do património local (seja ele material, 
imaterial ou gastronómico), e afirman-
do-se como a impulsionadora da recupe-
ração, requalificação e desenvolvimento 
da atividade artesanal», referiu João Mi-
guel Henriques.

Recorde-se que a Câmara Municipal 
tem desenvolvido diversas iniciativas 
com o intuito de alcançar os objetivos 

referidos, entre os quais se destaca desde 
logo a presença na Associação Portugue-
sa de Cidades e Vilas de Cerâmica (APTC-
VC), sendo um dos seus municípios fun-
dadores, ou ainda o documentário “Barro 
Preto, Cultura e Tradição”, onde é feito 
um retrato do passado, presente e futuro 
desta arte em Vila Nova de Poiares.

Por último, refira-se que nesta sessão 
estiveram presentes os dois oleiros do 
Concelho, Fernando Correia e Judite Pe-
reira, o Presidente da Câmara Municipal, 
João Miguel Henriques, a Vereadora com 
o Pelouro da Cultura, Lara Henriques de 
Oliveira, Teresa Costa da A.Certifica, Gra-
ça Ramos da Associação Portugal à Mão, 
Fernando Gaspar da CEARTE, e Paula Ur-
bano, Subdelegada Regional a represen-
tar a Delegação Regional do Centro do 
IEFP,

Barro Preto de Olho Marinho em Poiares 
é o primeiro a obter a Certificação

Conclusão do processo assinalado com entrega do certificado a Fernando Correia

O Município de Vila Nova de Poiares promoveu o evento Bom Dia Cerâmica 2021, no âmbito da iniciativa europeia 
Buongiorno Ceramica. Para além de uma exposição no CCP com Painéis, Pinturas e Peças Cerâmicas do Concelho, tra-
balhos dos ceramistas de Vila Nova de Poiares: Fernando Correia, Judite Pereira e António Albuquerque, foram ainda 
organizadas visitas ao Atelier da Louça de Barro Preto de Olho Marinho
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«Pele de Madeira»
escalão D | pseudónimo “Dama de Xangai”

Vera Lúcia dos Santos Pedroso de Lima  

Estava sentado no alpendre, olhando as videiras, que agora 
começavam a mostrar o seu fruto por entre as parras que se 
agitavam ao sabor do vento. Estava assim, alheado de tudo sem 
grandes preocupações nem contrariedades. Fechei os olhos e 
senti na boca o amargo das uvas por amadurecer, que me pro-
vocaram um arrepio, primeiro na língua e depois no corpo todo.

- São horríveis quando estão verdes, avô- disse.
O avô concordou, sorriu e explicou-me, mais uma vez, que 

a natureza precisa de tempo e os frutos necessitam de sol para 
se transformarem e adoçarem, acabando por fim, num néctar 
para adultos.

O meu tempo, o meu melhor tempo, era este que passava 
com o avô. Aprendia sem livros, sem exigências e sem esforço. 
O avô era o homem mais sábio, mais paciente e mais discreto 
que conhecia. Por isso mesmo, fazia um esforço para reter to-
dos os nomes, todos os pormenores de todas as histórias que o 
avô me contara.

-Sabes-dizia o avô, o teu pai e os teus tios também gos-
tavam de se sentar no alpendre, às vezes até se zangavam na 
escolha do que entendiam ser o melhor lugar, mas depois foram 
conhecendo novos espaços, novos amigos e abandonaram este 
sítio tão depressa como a tinta branca abandona a pele das tá-
buas.

- Eu nunca vou trocar este sítio por nenhum outro, - garan-
ti-, mas o avô limitou-se a sorrir.

Foi também a sorrir que abri os olhos, com os pés presos 
na pele das tábuas pintadas pelo avô. Fiz-lhes uma carícia, às 
tábuas. O avô já cá não está. 

Resto eu, o alpendre, as videiras e as minhas recordações.
De facto, as tábuas precisam de nova pintura. Todos os 

anos é a mesma coisa. Ou a tinta não é tão boa como o Senhor 
Gilberto anuncia ou a pele das tábuas está mais desidratada do 
que o poço onde me entretinha a ouvir o som das pedras envia-
das e o retorno do eco.

Voltei a casa. Lá dentro, a avó acenava-me com uma cane-
ca de café. Em casa dos meus avós cheirava sempre a café. A 
café e a vida. Reboliço e corridas no corredor estreito de tantos 
netos e netas, bulhas, segredos e proteções. A casa dos meus 
avós foi uma das salas da creche que não tive. Cresce, era o que 
nos diziam, sem histórias de encantar, mas com um encanta-
mento difícil de esquecer.

Sentei-me com a avó e bebemos café, quase em silêncio. 
A avó, tal como eu, também não gosta da chegada do Outono. 
Quando as folhas caem, caímos, também nós, em melancolias 
e antevemos por dentro das janelas a escorrência das águas e o 
frio na vida e no cemitério.

- O teu avô estaria agora preocupado com as vindimas, mas 
este ano está tudo atrasado. Só a minha morte demora, acres-
centou.

-Não diga isso, avó. Tem ainda tanto para fazer. Mas não 
tinha. Mentia-lhe, eu. A avó tinha as mãos todas deformadas 
pelas artroses. Tinha nódulos de Heberden, no final de quase 
todos os dedos, bem como alguns nódulos de Bouchard nas arti-
culações médias. Na realidade, as mãos da avó pareciam garras 
de águia. Já tinha manifesta dificuldade em segurar a chávena 
e não conseguia esticar os dedos. Perguntava-me como conse-
guia, todos os dias, executar as tarefas mais simples e manti-
nha-me em silêncio, sempre que ela, também calada, forçava os 
dedos a porem-se em sentido, num esforço inglório.

Deve ser difícil para alguém que sempre gostou das suas 
mãos e que a quem sempre vi verniz bordeaux, vê-las agora 
encolhidas e desobedientes. Aliás, será aqui que tenho de re-
cordar que a avó, para além do verniz, usava também bâton. 
Um bâton bem visível. Sem medo dos olhares. Tenho ideia de a 
avó ser uma mulher grande e vistosa, embora agora me pareça 
pequena e seca.

Estamos nós a tomar o nosso café de cafeteira, que se refaz 
sobre o pó de outros cafés, sempre da marca Delta, cuja confe-
ção termina com um pouco de água fria sobre a água fervente, 
quando a avó exclama que só quer é ser feliz.

Gelei. Como é que alguém depois dos oitenta anos der-
rama uma frase destas, com esta convicção, com esta leveza?

O que seria para a avó ser feliz? Não se zangar? Não ter 
chatices? Ninguém mudar o canal ou incomodar o horário dos 
seus programas televisivos?

Assim, de repente, não conseguia equacionar o que repre-
sentaria para ela este anseio de felicidade, esta ambição; mas 
lembro-me de ter pensado que era a frase mais bonita que al-
guém podia dizer e o propósito mais ambicioso e mais legítimo.

Disse-lhe que ainda seria feliz e que muito havia para fazer 
e comemorar.

Falámos, ainda, sobre várias coisas, insignificantes ou ple-
nas de significado, para quem a casa é já o único local de refú-
gio e de movimento. A vida, os cheiros, a novidade e as gentes 
são-lhe trazidas pela janela. Pelo que vê e pelo que acredita ver 
com os seus olhos idosos já livres de cataratas, mas presos às 
angústias e às recordações.

Essa janela possibilita a ligação com o mundo, que nem 
sempre se faz de forma feliz. Por vezes, da janela, vê filhos e 

netos que não olham para cima e não a veem, não os chama, 
porque a vida é agora rápida, tão veloz que não vê necessidade 
de mostrar afeto. A vida, agora, já não toma café de cafeteira. 
Não temos tempo para esperar que a água ferva e depois arrefe-
ça e por fim nos aqueça o espaço da memória. A vida é de quem 
trabalha, não de quem envelhece cortando no calendário os dias 
sem vida e os poucos que ainda falta não viver.

Recusei as bolachas. Não por não ter fome, mas porque 
essas bolachas eram iguais a tantas outras, já não eram as bola-
chas da avó. A avó era uma cozinheira de mão cheia. Agradava 
a todos e sem medições confrangedoras conseguia ultrapassar o 
gosto dos melhores chefes. Em salgados e guloseimas a avó era 
mestre e tinha pena que agora ninguém quisesse a sua comida. 
Ela própria não a queria. Cozinhar é um acto de amor e a avó já 
não tinha a quem o entregar, nem quem lho devolvesse.

Era difícil ficar mais tempo, ou porque não sabemos gerir o 
tempo ou porque o tempo ganhou proporções que o mitigaram 
e nos arruinaram…

Então tenho de ir indo – disse. A avó, sem levantar os olhos 
respondeu: - vai, meu filho, leva um beijo e bolachas para os 
meninos.

Aceitei os beijos e recusei as bolachas, pela mesma razão 
que em cima vos conto. Aquelas bolachas não eram as bolachas 
da avó!

Pelo caminho de regresso a casa, que normalmente não sei 
como é feito, sempre embrenhado que vou em pensamentos e 
tarefas por cumprir, receei-me neste lugar da avó. Aquela so-
lidão inusitada, aquela dependência espacial e temporal, onde 
uma das maiores ânsias e entusiasmos é a passagem dos dias e 
das noites, sem grandes sobressaltos, sem grandes quebras de 
rotina ou perdas de urina.

Envelhecer é, quase sempre, triste – pensei. Tenho de visi-
tá-la mais, ficar mais tempo e mais atento. Arrependimentos são 
sempre tardios e inúteis. Sim, hei-de vir mais vezes. Beberemos 
café. Comeremos bolachas. 

Os dias vão passando, assim como as decisões e não visitei 
a casa da avó com a regularidade que julguei necessária. Com 
certeza as mãos pioraram, assim como o abandono e a falta de 
assunto. Os mais jovens fazem planos de férias, de viagens, de 
vida longa. Casas que construirão, filhos que terão, amores que 
sobreviverão ou não.

Os mais velhos, apaziguados uns, amargurados, outros, 
olham apenas pelo retrovisor, cientes que estão que o seu pas-
sado é longo e o seu futuro incerto.

A avó está cada vez mais debilitada. Das pernas, das mãos 
e da memória. Tudo nela é frágil e todos antevemos a necessi-
dade de abandonar o espaço a que chama casa. Na verdade, ne-
cessitamos de nos sentir donos de um espaço, onde recebemos 
quem queremos e quem gostamos; onde colecionamos histó-
rias de vida, fotografias e recortes de jornais, prendas do dia da 
mãe oferecidas há tantos anos cujas letras estão já ilegíveis pelo 
tempo e pelas lágrimas que sobre elas derramamos.

Talvez seja tempo de encaixotar as recordações, da mesma 
maneira que ao tomarmos essa opção encaixotaremos a avó…

Foi isso que aconteceu meses volvidos e esperanças não 
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devolvidas na sua saúde e na sua audácia.
A avó foi encaixotada e morta por nós. Esta nossa vontade 

de a preservar, antecipou a queda do pano, que vai descendo 
devagar, para as últimas vontades ignoradas, onde não conse-
gue ver a vida da janela, onde a janela da vida também se vai 
estreitando e confundindo o passado recente com a infância; os 
vivos com os mortos, a vida com a morte.

 Agora, a minha avó não usa verniz nem batôn. Está presa 
numa cadeira para que não caia, para que não fuja, para que não 
viva. A avó confunde tudo e todos nós passámos a ter tempo 
para visitas na casa que não é a sua, regidos por horários que 
não são os nossos.

 Agora podemos como nunca pudemos antes. Temos, in-
clusivamente, tempo para estarmos muitos, mais do que é per-
mitido nas visitas da casa que não é a da avó. 

A vida é estranha, como estranhos somos nós que inverte-
mos prioridades, afetos e forças.

Sentamo-nos onde podemos, multiplicando-nos em esfor-
ços e em oferendas, mas a avó não quer nada. Apenas quer não 
estar ali; apenas quer que a visitemos em sua casa, onde cheira 
a café e a vida, onde o alpendre reserva lugar para todos, en-
quanto os pássaros acartam os bagos de uva e o avô nos escuta 
porque não o esquecemos.

A avó morreu e com ela morremos todos também. 
A porta está fechada e, aqui onde me encontro, consigo 

ouvir crianças a trote na escada de madeira em dois vãos. Os 
passos de todos ecoam na minha cabeça com uma nitidez inex-
plicável e consigo saber quem sobe pelo som oco da escadaria.

 Lento e esperançoso era o avô, resoluto e com dores na 
lombar era a avó; muitos faziam-se acompanhar por cheiro a 
cigarro, que se misturava com o cheiro do café e do pão torrado 
na chapa do fogão de lenha. 

 Tenho a certeza que o alpendre precisava de ser pintado, 
e que as uvas estão maduras e os figos secam sobre a mesa de 
madeira. O meu irmão ainda toca bateria nas latas vazias e nos 
bidões do mosto.

Ouço e vejo tudo como se fosse hoje; sinto o cheiro e o 
rosto de todos e de cada um de nós, mas a única verdade que se 
mantém é a casa, que não nos pertence, como nada nos pertence 
a não ser as memórias.

Pensei tocar à campainha e pedir para me deixarem pintar 
e acariciar a pele das tábuas do alpendre, agora a única que me 
reconhecerá. Não. Ninguém entenderia. Sorri e voltei a entrar 
no carro, olhando pela última vez para a casa que foi de todos 
nós.

À janela, a avó acenava com batôn e verniz bordeaux.

«Onde estão as noites»
escalão D | pseudónimo “Pedro Romano”

Filipe José Rodrigues Cardoso  

Onde estão as noites 
Quentes, que por ti 
sussuram e gritam 
Desesperadas.
E quem toca já molhadas
as velhas pedras da calçada.
Quem toca o teu corpo
Húmido, e tua boca de beijos.
Quem pede as palavras dos

rios que escorrem dos teus desejos.
Quem te dirá que tua beleza 
não alcança os ventos
e teu olhar os firmamentos,
E cada rua, por onde passas 
existem verdades,
E em cada casa
aperto de saudades,
ruas essas que não são de ninguém.
Moras onde não existe os uivos
dos lobos nem o riso da chuva
que ao longe vem.
Perder-te é ganhar-te para a eternidade,
desejo esse que no meu peito arde,
e que no meu coração cultivem.

«Cinzento»
escalão D | pseudónimo “Catarina Feliz”
Teresa Margarida Pedrosa Cardoso  

- Não sei bem como tudo começou. Sei que me chega tudo 
em retalhos. Ou, em cenas descontinuadas de uma mesma pelí-
cula. Não há um fio que me conduza nem para trás nem para a 
frente ou, sequer, para fora deste pântano em que me encontro. 
– respondi. 

À minha última palavra sucedeu-se um gesto automático 
de reclinação da cabeça de Daniel em direção à folha de papel 
que estava sobre a mesa que nos separava. Por momentos, achei 
que iria apenas procurar a pergunta seguinte naquele questio-
nário que era suposto fazer-me, mas rapidamente percebi que 
aquele movimento era só uma tentativa de fuga. Não havia 
compaixão que me pudesse declarar, nem fragilidade que me 
pudesse denunciar, nem solução que me pudesse arranjar. E, 
seguiram-se alguns momentos de silêncio até que voltou a falar 
para me dizer apenas que continuaríamos na semana seguinte, à 
mesma hora, na mesma sala vazia. Percebi definitivamente que 
se remetia aos protocolos e códigos da psicologia de aplicação 
generalista e remota, mandados executar pelo superintendente 
da casa de repouso onde eu fora depositada com esperanças de 
uma renovação total, quando afastou a cadeira, se despediu e 
virou as costas, sem nunca me dirigir o olhar.

Aparentemente, eu tinha uma parede à frente que não con-
seguia transpor. Sem ser capaz de voltar ao dia exato em que a 
minha vida se começou a esvaziar, foi-me declarado que eu não 
poderia prosseguir. Não havia forma de a ultrapassar. Eu não 
tinha meios próprios para o fazer autonomamente, e tinham-
-me informado que não existiam recursos extrínsecos que me 
pudessem ser facultados. Sair daquele impasse tinha de ser pro-
duto de forças exclusivamente minhas que haveriam de surgir 
espontaneamente, como se a passagem do tempo fosse, a partir 
daquele momento, por qualquer ato divino e condição especial, 
a solução que nunca fora no passado. 

Como é que tudo começou? era uma pergunta semelhante a 
Quem criou o Universo? A resposta demoraria anos incontáveis 
a ser dada e, por isso, não tinha um propósito objetivo, de curto-
-prazo. Não seria possível de dar em tempo útil e nunca estaria 
completa. E, além disso, era uma pergunta invasiva, roçando 
um tipo de julgamento que eu dispensava. Eu procurara ajuda 
exatamente porque a não encontrara em mim. Os olhos, que eu 
queria observadores, era suposto serem salvadores. Salvar-me 

das lamas que remexiam e se enrolavam à volta dos clarões ins-
tantâneos de memória que faiscavam. Como se cada memória 
que vinha à tona acabasse num curto-circuito. Os olhos, que eu 
queria empenhados, trazer-me-iam à tona. Quereriam ajudar-
-me a esfumar a cortina de nevoeiro que se enredeava em torno 
do meu hipocampo e da minha amígdala, lá nos confins do meu 
encéfalo, e que me impossibilitava de recomeçar com clareza. 
Carregariam a objetividade e a compaixão de que eu precisava 
para ver o meu futuro. E não o meu passado. O passado é como 
uma língua maldita e morta que se preserva em manuscritos 
despedaçados guardados num sótão, no fundo de baús cobertos 
de pós e teias de aranha, fechados com cadeados ferrugentos 
cujas chaves se perderam no fundo de um poço. E, sobre esse 
pó, essas teias e essa ferrugem pode erguer-se um caminho de 
liberdade, de novas oportunidades, de criatividade e de vida. 
Queriam que escavasse no meu passado esburacado, que desse 
ímpeto às minhas memórias. Ao contrário, eu queria enterrá-
-los, ao passado e às memórias, e recomeçar no ponto preciso 
ou impreciso em que larguei a âncora.

Era, contudo, inevitável que eu recebesse frequentemente 
mensagens do sótão longínquo onde eu mantinha o passado em 
banho-maria. Eu não conseguia resistir-lhes. Chegavam quando 
eu menos esperava ou desejava, e nunca quando questionada, 
ou amassada contra a parede. Essas missivas eram recordató-
rias de cheiros, febres e tremuras, formas e texturas, vozes e 
frases que passeavam por mim à boleia da acetilcolina e da do-
pamina e que caminhavam ou saltitavam como sinais elétricos 
para, depois, desenrolarem à frente dos meus olhos, abertos ou 
fechados, um pano e um palco onde se recriavam momentos de 
uma vida tão distante que eu demorava a reconhecer como já 
tendo sido a minha.

Senti um aroma forte, acre e doce. Quase experimentei o 
sabor das laranjas, cuidadosamente dispostas na fruteira que es-
tava sempre sobre a bancada da cozinha da Avó Zeza. De longe, 
o sítio mais quente da minha infância. O sítio onde viajara pelos 
livros de culinária da minha Avó e pelos seus frasquinhos de 
especiarias; onde, durante centenas de dias, juntara ingredientes 
mágicos sob o seu olhar atento, ou simplesmente me deixara 
guiar pela raiz feiticeira que ela deixara impregnada no meu 
DNA; onde aprendera e jurara guardar segredos de chás que 
curavam almas e corpos feridos e das mil e uma maneiras de 
fermentar massas para pães fofos e queijos toscos mas feitos 
dos mais puros leites. E, senti o sabor salgado das lágrimas que 
escorreram continuamente no dia em que foi embora sem se 
dignar despedir-se.

Senti as nádegas frias e doridas. O azulejo do chão da sala 
foi-me roubando energia, e o meu corpo sentado sobre ele esta-
va prestes a enregelar. Os ossos da região sacra da minha coluna 
ameaçavam rasgar os músculos. Os meus olhos não conseguiam 
conter as lágrimas mudas que me caíam em contínuo, enquanto 
estava virada para a parede. A minha Mãe não via. Nem naquele 
dia nem em nenhum outro. A minha Mãe era disciplinadora, e 
eu merecia o castigo. Eu tinha faltado às aulas para ir ter com a 
Laura, a minha amiga que aprendeu cedo demais o significado 
completo da palavra Mãe e, por isso, fora abandonada por toda 
a aldeia. A minha Mãe não via o quanto eu receava pela Laura. 
O que importava era que a minha amiga não era protótipo que 
merecesse ser copiado, e eu tinha mais era de ser prevenida para 
não lhe seguir os passos. Foi por causa desta sua obstinação que 
a minha Mãe nunca percebeu o quanto eu estremeci por ela, 
por nós, por todos os que eu vim a encontrar nas mais diversas 
encruzilhadas com que me deparei.

Senti a aspereza daquela mão entrelaçada na minha. Era 
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como um barco que me carregava em sobressaltos pelo mar 
alto, demasiado enraivecido. Não me acompanhava. Arrastava-
-me. E a forma do abraço? Era demasiado curvo e tornara-se 
demasiado pequeno. Asfixiava-me. Não percebia porque me 
encontrava naquele areal. Tinha sido um enredo de enganos. 
Solidão e medo, conforto e conformismo, em doses certas, en-
caminharam-me para o precipício abissal. O areal era dourado, 
perfeito, mas todos os grãos se imiscuíam entre os dedos dos 
pés. Não descolavam. O areal era irrepreensível, mas eu não 
queria levá-lo comigo. Não queria resíduos, nem marcas na 
pele. Nem definitivas nem temporárias. O areal, o pôr-do-sol, o 
vestido de noiva eram como espadas a cravar-se no meu corpo. 
De repente, o que fora tão desejado até à véspera daquele dia 
causava-me um sofrimento que se agudizava. E o Francisco? 
Que não tinha culpa de eu não conseguir tolerar a rudeza das 
suas mãos nem a estreiteza do seu abraço. Que se deixou en-
ganar pela minha visão egoísta da perfeição que caducou no 
exato dia em que a consegui concretizar. E, que nunca viria 
a compreender quando me perdi, nem a perdoar quando fugi.

Após este lapso de tempo, de volta àquela sala vazia, sen-
tia-me estranhamente cansada. Na verdade, não fizera qualquer 
esforço, nem físico, nem mental. As memórias afloravam natu-
ralmente. Talvez o cansaço surgisse porque as memórias se fa-
ziam reais de cada vez que me chegavam. Revivia-as. Vivia 50 
anos em dez minutos, durante os quais tinha de recriar cenário 
após cenário, rosto após rosto, voz após voz, frase após frase. 
E, fazia-o muito contrariada. Havia uma força qualquer que me 
intimava, que intimava as partes conscientes do meu cérebro, 
mas mais ainda o meu coração. 

Entretanto, Josué chegou. Aquele era um dia de entrevis-
tas, como lhes chamavam. Josué era diferente de Daniel. Fala-
va-me com o rosto todo. Fazia perguntas sensatas, por vezes, 
disfarçadas de elogios e afagos. Josué era neurobiólogo. Não lhe 
interessava o meu passado, interessavam-lhe as suas consequên-
cias. Fingia importar-se com a minha evolução pessoal, mas, na 
realidade, o que o atraía era a minha complexidade biológica, ra-
cional e emocional. Explorava-a na máxima extensão que a ética 
deontológica e a minha força para impor limites o permitiam.

Na consequência dos contornos do meu passado, desenvol-
vi um distúrbio de memória, em paralelo ou em conjunto com 
um distúrbio de visão que me permite apenas ver em tons de 
cinza, para além do branco e do negro que, na prática, ignoro. 
Chamam-lhe acromatopsia. A acromatopsia roubou-me, não só 
acuidade visual, mas sobretudo acuidade na perceção da realida-
de. O mundo ficou desfocado e distorcido. As noções de profun-
didade, as formas e as texturas alteraram-se por completo. E, por 
arrasto, perdi a capacidade para viver como parte integrante do 
cenário biótico e/ou abiótico, qualquer que seja aquele em que 
me encontre. Dou por mim a tentar alcançar o que está longe e 
a correr para o que está perto. Tenho dificuldade em prever pe-
sos e dimensões, em perceber contrastes e limites. Esforço-me 
por me focar nos detalhes, e perco facilmente a concentração. A 
memória de curto-prazo tornou-se decadente, nas tentativas de 
reconstruir e completar o que vejo com pormenores - pormeno-
res que são meras deduções. Linhas, tramas e dimensões. Nunca 
cores. Ao contrário de tudo o resto, as cores deixaram de ser uma 
questão de sobrevivência. 

Para além de toda esta sobrecarga a que ainda me sujeito 
no presente, na altura em que procurava coser os retalhos do 
meu passado, no limbo entre a insistência externa e a resistên-
cia interna, desconfiava de quase todas as minhas memórias, 
desconexas e descontínuas, anteriores a esta vida sem cor, e 
do que delas vivia. Em oposição às memórias a curto-prazo, 

inicialmente, eu insistia veemente em tentar colorir as antigas 
até que desisti. Temo tê-las exacerbado, e é possível que, a dada 
altura, tenha errado por defeito no uso do negro. Talvez por isso 
nunca lhes tenha arranjado um fio condutor.

Não consigo lembrar-me do momento exato em que deixei 
de conseguir ver o mundo colorido. Não sei se foi repentino, 
ou se as cores se foram simplesmente esvaindo até ficarem 
apenas os cinzas. Não consigo lembrar-se do que senti, e isto 
é um mistério quase pecaminoso. Para Daniel, era impossível 
que assumisse o controlo da minha cronologia e recuperasse as 
minhas funcionalidades enquanto mulher e as minhas relações 
familiares. Para Josué, eu era uma excentricidade que repre-
sentava uma oportunidade única para estudar a relação entre a 
visão a cores e a memória emocional.

Depois de um período de silêncio, durante o qual me ob-
servava fundo nos olhos, à vontade por não sentir obrigação de 
ter respostas para mim, Josué disse: “Amor ou dor. Entre estas 
duas palavras, se tivesse de …” Assim que Josué pronunciou 
“Amor ou dor.”, senti um arrepio e já não ouvi o resto. Dizer 
aquelas duas palavras, em alto e bom som, numa sala vazia e 
fria, era quase uma heresia. É que duas palavras como estas são 
sagradas. E, do que é sagrado fala-se apenas nos altares íntimos 
que cada um guarda no seu coração ou em corações alugados. 
Ainda mais grave soava por ter sido o Josué a proferi-las, a 
voz da lógica e da crueza dos fenómenos de bioeletricidade que 
daria tudo para dissecar as formas do meu encéfalo à procura do 
bosão de Higgs da emoção. Não bastasse a dureza de as ouvir, 
apercebi-me que lhes perdera os limites. É que, sendo quase 
antónimas, em muito se confundem e entranham. E, eu já não 
sei separá-las nem defini-las teoricamente. 

Não me recordo se tudo isto me aconteceu em simultâ-
neo ou em sequência. Mas, algures naquele espaço de tempo, o 
que Josué previra conceder-me para a resposta, eu senti o bafo 
quente de um pequenote que me segredava ao ouvido um pe-
dido. Ouvia as suas estórias, infinitas, cheias de labirintos, sem 
moral, mas plenas de inocência. Aos gritinhos, corria à minha 
frente, na esperança de eu não sair vencedora do jogo da apa-
nhada. Findos os anos da candura, chegou a ânsia da descober-
ta. Depois, o rapaz começou sozinho a caminhar sobre lodo, por 
puro vício em adrenalina. Sentia o bafo quente de um homem 
que sobre mim lançava fumo de tabaco, que não me asfixiava 
mais do que a imagem da doença que nele via, da dependência, 
da incapacidade para se erguer, estruturar e finalmente correr 
atrás do prejuízo. Por culpa minha.

Ainda, por breves instantes, assomou ali mesmo, à minha 
frente, uma imagem parada, dividida em duas partes, uma colo-
rida e outra cinzenta. De um lado, vi a criança debruçada sobre 
uma mesa, a pintar uma Mãe e um Filho de mãos dadas por bai-
xo de um arco-íris. Do outro lado, vi o homem prostrado sobre 
uma cama, de olhos fechados, inanimado, rodeado por garrafas, 
caixas de comprimidos e seringas. Tudo vazio e monocromáti-
co. De seguida, acordei com um forte abalo. Devo ter desmaia-
do. Josué procurava trazer-me de volta. Quando reabri os olhos, 
a imagem tinha desaparecido. E, fui levada até ao quarto com 
indicação para descanso.

E, eu descansei. Realmente, senti-me ofegante nos dias 
seguintes, como se tivesse subido uma montanha escarpada. O 
esforço mental necessário para me concentrar nos passos que 
dava, de modo a não acabar no fundo do precipício, era muito 
superior ao esforço físico necessário para me manter em esca-
lada a pique. E, chegada ao topo, tivera como recompensa uma 
descida com atrito mas embalante. Finalmente, encontrara as 
minhas respostas. Não as que Daniel ou Josué pretenderiam, 

mas as que eu ansiava. O menino frutífero e o homem vencido 
eram uma mesma pessoa – o meu filho, para quem, por incúria, 
eu não soubera ser rede que ampara nem batuta que dirige. O 
amor incomensurável que eu lhe tinha não me permitira prever 
que a falta de uma voz déspota na altura certa poderia ser tão 
grave quanto a falta da comida sobre a mesa. Seguiram-se anos 
de avalanches e derrocadas nele, em mim e em nós. Percebera 
finalmente que perder cor, arrastando memória e atropelando 
emoções, fora o meu castigo. Aceitara-o.

Acabei por fugir da casa de repouso. Não ia ficar para 
alimentar taxas de recuperação, para dar respostas à ciência, 
para encher egos académicos, para ouvir julgamentos. Voltara 
ao ponto de partida por mérito exclusivamente meu, como tan-
to haviam insistido. Tudo o resto haviam sido meros buracos, 
curvas e barreiras que me empunharam, mas que eu contornei 
sozinha.

O futuro era cinzento. Mas tratava-se da minha linha de 
tempo. E, se eu não a podia colorir, pelo menos, sobre as suas 
raízes, o seu lugar, as suas sombras, a sua forma, a sua textura e 
a sua profundidade só a mim cabia decidir.

«Uma boca»
escalão D | pseudónimo “Maria Maria”

Vera Lúcia dos Santos Pedroso de Lima  

Dentro de mim há uma boca
Que nunca está saciada
Tudo faço por atendê-la
Não a mantendo calada
Dentro de mim há uma chama
Luz inquieta, titubeante
Ateada na língua
dessa boca mulher
Dei-lhe três filhos
que acolheu
e sorriu ruborizada
Dentro de mim há um cheiro
Como que a terra molhada
Tem o meu cunho, solicitude
de amargura impregnada
Dentro de mim ouço vozes
Correndo num vai vem
vou apontando pedidos
Não desaponto ninguém
Dentro de mim um turbilhão
Uma visão em espiral
Quero tudo, ideia turba
Afinal não é real.
Dentro de mim o silêncio
A imperfeição e o grito
Vozes perdidas de mortos
Cuspidos por outras bocas
Dentro de mim flores do campo,
pôr do sol e maresia
Dentro de mim essa boca
Que em lábios se delicia
Dentro de mim essa boca
Que nunca quero calada
É a vida, a ser vivida
É a fome insaciada.
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«A Vontade do Guerreiro»
escalão D | pseudónimo “Ana Guiomar”
Dulce Maria da Costa Travassos  

Fiz-me prisioneira no meu corpo
Não o deixo ser livre nem feliz
Apenas por medo e vergonha
Procuro a luz mas escondo-me dela 
Vejo-me a tornar docemente selvagem
Com uma vontade fortemente canibal de abrir asas 
Sem ter coragem de o fazer
Tendo tanto espaço á minha volta.
Com uma vontade gigante de partir
Deixar tudo para trás mas
Sem coragem até de o fazer
Tudo o que me rodeia limita-me
Mas a vontade é um infinito
Cada pensamento parecem cristais pequenos
A vida não passa de um diamante em lascas
Quanto mais tempo passa mais a obra, a peça fica acabada,
Perfeita e com valor
Dói perder o diamante 
Depois de toda a passagem
O desprezarmos , 
Os ignorarmos, 
E eles sempre a tentar mostrar brilho mas 
Ateimamos
Em o ignorarmos
Não passamos de uns pecadores 
Valorizamos o que todos tem
E ignoramos o que mais valor temos
Se a coragem fosse de outro, talvez,
Talvez o mundo fosse melhor!
Coragem para voar alto e de asas bem abertas
Ser visto e ver os outros
Todos sabemos voar 
Todos gostamos de voar
Todos queremos voar
A luz é uma busca
Que veneramos, mas esquecemos
Criar está dentro de nós 
Esquecido…
Esquecido, esqueci
Esquecer é algo impossível
Quando expulsamos um amor com falta de coragem de o 

aproveitar
Tanto medo
Tanta insegurança
Agora olho para trás e não vejo
Não vejo o que está á minha frente
Aquele dia podia ter mudado o meu presente
E a forma como olho agora o passado …
Dei o que mais queria e
Perdi o que menos valorizei
Tocar no que mais queremos e
Deixar para trás por medo é a pior decisão a tomar.
Fica agora a música do momento
O som que puxa a lágrima que continua a correr com gran-

de velocidade
Rosto abaixo, alma acima,
Cruzando pelo coração
Agora petrificado e frio.

Concurso Literário do Conto e Poesia | Vila Nova de Poiares

4

Lágrima que rola sem deixar rasto
Gelada e salgada como uma salina
Fica agora a mágoa de não levantar o rosto.
De levantar o rosto apenas uma vez que seja
A dor arrasta os anos
A tortura gela o corpo e alma
Parecendo que a vida leva o meu corpo em plena levitação
Sem dor, sem alegria sem cor,
Apenas existe
Move-se ao som de vibrações porque
A música rouba tudo
Até a vontade de viver
E a lágrima nasce de novo.
Lágrima indomável deixa de cair…
E se o silêncio falasse?
Se a alma gritasse?
E se os pensamentos tivessem voz?
Quero conseguir e desisto
Amo tudo o que odeio amar
Abraço tudo o que desprezo
Escolho o caminho sem saída
Procuro a luz mas a escuridão persegue-me
Visto roupa que não me serve
Vivo uma vida que já não existe e partiu
O meu ser é uma constante luta
Procuro satisfação  e sinto que a frustração vive comigo
Confio em tudo e em todos
E no destino
Trago comigo recordações e 
Temo transforma-las em lembranças
Sinto.me a desintegrar
O corpo a separar-se 
Em pequenas partículas 
E algumas a dissepar-se 
Deixo um rasto de mim sem fim
Vejo-me a perder-me
Vejo pequenos pedaços de mim por aí
Sem cheiro, sem sabor, sem existência
Mas visíveis
Vejo vejo vejo
Sou visionária!
Até o brilho do ouro se torna baço e fraco
Quando a tristeza parece vencer a alegria
Torna-se fraca e débil
A escuridão começa a invadir a luz
Ofuscando-a
De forma a torna-la invisível e preta
A luta pelo sorriso
Parece desigual e 
Um monstro que vai crescendo á medida que 
Se alimenta da angustia e incertezas
Tornando a vida humana num eterno sequestro
Violando toda a esperança e pequena força
Que ainda tenta resistir
É uma luta desigual
Entre monstros invisíveis
Mas com uma força inesgotável
Consegue arrancar a carne aos ossos
Deixando um rasto vazio dentro de mim
De ti
De quem vive a luta

«Castigo de Deus ou 
ajustamento da Natureza»

escalão D | pseudónimo “Ana Guiomar”
Dulce Maria da Costa Travassos  

Que vida está a ser esta?
Estamos a ser postos á prova?
O Homem que se julgava omnipotente, sabedor de tudo, o 

maior dos maiores, o criador, o que pensa, desenvolve e cria. De 
repente vê-se encurralado sem ninguém para mostrar o seu mé-
rito, apercebe-se que afinal o que gostava era estar em contacto 
com o seu próximo e embora quando sai do seu ninho de confor-
to e passe ao lado de um seu próximo é obrigado a afastar-se com 
receio que a punição dessa aproximação esteja próxima. 

O Homem tornou-se vulnerável à solidão, aprendendo as-
sim que afinal a vida era fantástica, era fabulosa. Mas será que 
já não chega de lição? Já passou um dia, uma semana, talvez um 
mês e não se consegue ver o fim deste castigo desta solidão. Não 
permite o toque, não permite o abraço, o convívio próximo, a 
partilha. Mas afinal em que é que se tornou a vida?

Num vazio preenchido pela saudade do recente passado.
Foi um castigo, uma mudança que nos fez abrandar total-

mente todos os vícios que vivíamos sem nos dar conta.
Pressa para comer, pressa para comprar, pressa para ter tudo 

e agora, pressa para vivermos tudo ao mesmo tempo.
Os filhos que ao final de um dia de escola tinham atividades 

de desenvolvimento pessoal importantíssimos para um futuro de 
sucesso que se avizinhava, com tanto empenho dos pais, só dos 
pais…No inglês, na música, na ginástica, nas artes, onde depois 
de tanto tempo ocupado não se tinha tempo e vontade de perder 
tempo a conversar com os filhos sobre nada e tudo. Tudo como 
perguntas de coração para o coração e nada como olhos nos olhos 
mas…não se tinha tempo. Tempo, tempo, tempo, tempo…

Fazer um bolo e deixar a cozinha desarrumada, mas ter ha-
vido contacto visual entre pais e filhos…

Deixar queimar o bolo porque entre eles a conversa estava 
tão interessante que o tempo parecia ter parado…

Permitir que o bolo ainda estivesse cru porque o filho pediu 
colo á mãe e ela até se esqueceu de ver as horas para controlar 
o tempo…

Não faz mal ambos foram levar o bolo ao cão ou ás galinhas 
da avó e riram-se todos juntos com o sucedido no tempo de vida 
do bolo…

Utopia!
Ouvirem a mesma música mesmo sendo uma seca, mas 

ouve tempo até para se aperceberem do que os filhos  ouvem e  o 
que os pais ouviram noutros tempos…

-O que é isto mãe?
- “ A different corner “de George  Michael.
_- Não conheço …mas até é bom…
Pois
Ouvir musica ambos juntos , bem juntos num sofá que nem 

sequer é confortável mas o cobertor torna tudo num ambiente 
tão quente…

Deixar a música chegar ao fim , para depois ser o outro a 
escolher a nova música…e conhecerem-se em silêncio, apenas 
entre abraços e sorrisos e talvez “ amo-te tanto”, vou-te proteger 
sempre, confia em mim” “ estarei sempre aqui”, “ confia”…

Permitir que a música confiasse naqueles corpos de duas ge-
rações abismais e dançassem até que o silêncio transformasse o 
buraco entre ambos numa dança se salão terrivelmente horrível 
mas absolutamente hilariante…

Utopia…
Começou o tempo a ter mais tempo. Ele tornou-se tão lento 

que as horas cresceram no dia, deu para entender que afinal as le-
tras da música são poemas. Talvez poemas de vida vividas, vidas 
sonhadas ou até por viver.

Sim o tempo foi parando e fez-nos parar, fazendo-nos apre-
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ciar, apreciar o amor, a falta dele, o toque, a falta dele…
Há tempo para ouvir a música sem estar fazer mais nada 

e ouvir o poema e senti-lo. Sentir a dor ou a alegria de quem 
o criou…Tão fácil é apenas fechar os olhos e ouvir …Sentir…

Há tempo para ir ao quarto dos filhos e observa-los a dormir. 
Observar aqueles rostos que Deus nos ofereceu e que a natureza 
ajudou a criar, ver como enquanto dormem o tempo também pas-
sa e nós adultos teimamos em lhes roubar isso, tempo.

Cresceu tempo, ainda mais tempo para ler.
Para ler e ter receio que o livro acabasse, porque em casa 

não há mais livros e afinal sabemos ler, sabemos e gostamos de 
ler. 

Ler é tão bom entrar no livro e pertencer á história e sentir 
na pele os arrepios que a história nos faz sentir e no fim deixar 
escapar aquela lágrima…fantástico livro!

Há tempo para ver filmes todos juntos, naquele sofá, na-
quele que nem é confortável, mas que com mais um cobertor é 
fantástico. Sem olhar para o relógio sem pressa porque amanhã 
não nos temos que levantar muito cedo, correr a tomar o pequeno 
almoço, preparar os lanches para os miúdos, preparar os miúdos 
para a escola, deixar a casa arrumada e limpa, levar os miúdos 
ás diferentes escolas, encontrar estacionamento cumprir o horá-
rio da empresa, enfrentar os diferentes humores dos parceiros 
laborais, enfrentar a comitiva que nos acompanha diariamente na 
corrida ao sucesso profissional, recolher todos os filhos, ir rapi-
damente ás compras para o jantar e rápido porque as mil e umas 
atividades dos miúdos tem horários rígidos e no final ainda tra-
zem muitos trabalhos para fazerem, no final da corrida de carro 
para aqui e para ali…

- Vá meninos tomar banho jantar e dormir…
Adeus e até manhã…
Boa noite
Xiça cansei-me…Que vida fantástica heim …
A sério! Vida? 
OTÁRIOS. Pobres putos, pobres pais, cegos.
Castigo de Deus?
Será que isto foi um castigo ou um ajustamento da natureza?
Não estamos a perder tempo, estamos a ganhar e estamos 

aperceber-nos disso? Vamos mudar? Valeu a pena? Vale a pena?
Deixamos de nos vestir, de nos preocupar com a roupa, com 

a imagem. Vamos ás compras e só compramos o estritamente 
necessário porque não nos queremos demorar na rua. E então é 
errado? Não deveria ser o normal?

O medo invadiu-nos mostrando quem somos.
 Pó nada mais que isso, pó. Viemos e voltamos ao pó.
Vamos todos para o mesmo sítio.
O planeta deixou de ter tanto barulho, os animais voltaram 

ás suas origens, as águas aclararam, o céu está mais limpo, a 
camada de ozono mais espessa.

O tempo tanto andou que fez parar o mundo e este conti-
nuou a rodar por nós.

Que egoístas que fomos. Não tínhamos tempo para ver o 
que andávamos a fazer á grande esfera azul, a nossa casa.

A mudança mostrou-nos novas prioridades, novas escolhas, 
novas formas de viver que estavam esquecidas. Fez-nos olhar 
para os descartáveis e vulneráveis.

Vulneráveis somos todos.
Dependentes também.
Dependentes de escolhas fúteis e vulneráveis que quando 

apareceu a Mudança, nos fez fazer novas escolhas, que afinal, o 
que parecia certíssimo não passava de uma ilusão.

Fez-nos estar em casa quando um filho que está no jardim, 
no quintal, no pinhal e estamos perto. Um filho que apanha uma 
flor selvagem e põe no cabelo da mãe e lhe diz “ é para te mostrar 
que gosto tanto de ti!”

A Mudança parou o tempo e trouxe vitórias, generosidade, 
partilha, compaixão, companheirismo, atenção, isto, para quem 
ainda saiba valorizar o excesso de tempo. Para quem teima em 
gostar de viver a correr trouxe a depressão, intolerância, ansieda-

de, fadiga, maus estar, azia…
E depois da Mudança, o que vai acontecer?
Como vamos ficar?
Ficará tudo na mesma?
Não. A Mudança apareceu para marcar, para fazer uma es-

colha, para nos dar mais uma oportunidade de pararmos para 
pensar, para tomarmos novas decisões.

Estranho, como a Humanidade estava tão limitada, tão ”ma-
quinificada” que não sabe fazer sem ser obrigada.

Será que parámos de pensar?
De pensar de facto?
Acho que não pensávamos, apenas fazíamos planos e os 

executávamos.
Planos para sermos bem sucedidos, planos para chegar ao 

topo, planos para comprar aquela casa, aquele carro, aquela via-
gem e deixa-me ver…o que falta em relação a…

Planos para os filhos conseguirem rapidamente, planos para 
os filhos fazerem…

E se a Mudança nos veio trazer tempo para deixarmos de ser 
máquinas para sermos seres humanos de novo?

E se a Mudança nos veio trazer tempo para deixarmos de 
“valorizar” o planeta e nos preocupar com ele. Para deixarmos 
de construir os filhos e apenas lhes darmos atenção e realmente 
os amarmos naturalmente.

E se a Mudança nos veio para ensinar a deixar de criar prio-
ridades pessoais, para nos implementar importâncias necessárias.

A Mudança também nos trouxe o doce sabor do silêncio. 
Não há carros, não há barulho, não há  resposta para tudo e a 
qualquer hora. Não há a resposta que queremos, rápida,  por-
que a Mudança nos trouxe algo verdadeiramente desconhecido 
e mutativo.

O homem habituou-se a lidar com a rapidez. Rapidez na 
resposta, na atitude, nos comportamentos e até nas soluções mas 
ás vezes a natureza é surpreendente. Ele, O homem construiu 
uma autoconfiança impenetrável e silenciosamente indestrutível 
ou assim acredita. Mas queiramos ou não, não está tudo na mão 
dele, ainda há forças e energias mais fortes que ele.

E se o homem não é capaz ou melhor, perdeu a capacidade 
de parar para pensar deixando a velha guarda do “ tempo é di-
nheiro”, deixar  tomar conta do nosso tempo da nossa vida, os 
elementos naturais , as energias cósmicas, as forças celestiais, o 
poder das energias planetárias ou mesmo os desejos dos Deuses, 
terão que tomar conta de nós. Nós seres invasores do que não é 
nosso, do que esquecemos de preservar e cuidar.

Somos apenas passageiros, viajantes descuidados em vez de 
cuidadores.

Apaixonamo-nos rapidamente por tudo o que nos é proposto 
deixando para trás o que nos é responsabilizado cuidar.

Propomo-nos a amar uns aos outros e criamos rivalidades, 
alimentamos injustiças e competições, ajudamos a crescer inveja 
e mal dizer em vez de construir e ajudara puxar para a frente.

O pouco tempo que nos é emprestado para aqui estarmos, 
podíamos aproveitar para crescer como seres atómicos  em vez 
de crescer apenas materialmente sem nos aperceber que…tudo 
cá fica, e o valor que criamos é desvalorizado para quem nos 
substitui.

Quando o homem crescer para si sem nada tocável, será um 
deus e a sua  pegada será uma verdadeira riqueza e lembrada 
eternamente. O resto não passará de coisas que no dia da partida 
e no seguinte apenas se comentará em voz baixa mas a ser ouvida 
em altos gritos para a alma:

“para quê?”
“ tanta luta tanta ganancia para quê?”
“ e pelos outros…nada”
Dar de nós é algo absolutamente grande e só se entende isto  

quando se sente isto. Saber ouvir, gostar de ouvir, aprender a 
ouvir é tão bom!

Saber ler, gostar de ler, aprender a ler é tão bom!
Saber escrever, gostar de escrever, aprender a escrever é tão 

bom!
Mas se não souber, não importa, fazer na mesma é glorioso, 

ainda mais que saber.
Todos os dias devíamos, assim que acordamos, olhar para 

o céu e ver, sentir, e perceber o quanto somos pequenos e saber 
viver com essa pequenez. E então? É mau? Porquê?

Quando somos pequenos é sinal que podemos crescer, que 
sorte! Quando somos grandes…, para quê? Crescer mais? Cres-
cer mais para quê? Para quê?

O amor é uma solução, o amor sofre com paciência, ama a 
verdade e a honestidade, despreza o avarento, o egoísmo, a falta 
de compaixão.

Somos seres frágeis com a grandeza na alma. É nela que se 
concentra a riqueza e a espalhamos através do olhar, dos olhos. É 
a forma como vimos e o que vemos  é que nos exterioriza.

Somos constituídos por energia que optamos por usar, de 
forma positiva ou negativa. Criando um rastilho enorme e sem 
fim que vamos alimentando de forma consciente mas irrespon-
sável por vezes.

O tempo é o maior amigo ou inimigo conforme como o uti-
lizamos e o dispomos numa certa velocidade ou não.

O tempo é algo precioso sim. Mas mais valioso é como o 
utilizamos e a forma como lidamos com ele.

A Mudança pode tentar estar a dar-nos uma lição, a fazer-
-nos parar no tempo, não o tempo para nós, e assim aperceber-
mos o que nos rodeia , analisar o que perdemos , o que estamos 
a ser obrigados a nos afastar, o que já estivemos próximos, está a 
ensinar-nos a ter saudades, a valorizar o que achávamos normal, 
sem o admirarmos, a agradecer o mais simples e básico, porque 
até isso nos esquecemos de fazer. 

O humano está sempre a querer mais, mais e mais não se 
apercebendo que já é feliz mas estando a viver cada dia numa 
infelicidade sem motivo. A viver cada dia numa agonia por ob-
ter mais e atingir a que se propôs perdendo a capacidade de ser 
simples e honesto.

Cheguei á conclusão que podemos mudar a velocidade de 
como se vive o tempo. Quanto mais se quer, quanto mais se pro-
cura ou quanto mais se busca, mais aceleramos o modo de vida, 
transferindo as normais vinte e quatro horas em quarenta e oito 
horas vertiginosas e absolutamente virtuais.

O relógio anda na mesma melodia para todos e quando não 
acreditamos que assim é ou estamos tão hipnotizados com a “ob-
tenção” que não nos apercebemos da mudança que estamos a 
provocar, e a perca começa a entrar na vida humana.

Perca?
Que perca se ganhamos tempo?
Perca de um sono bem dormido, perca de uma vida com 

uma consciência tranquila, perdemos o poder de observação, de 
admiração, do toque no simples.

Observar a dor no olhar de alguém próximo, que talvez 
apenas necessite de um olhar com alma, de um sorriso e uma 
palavra.

Admirar o nascer e o pôr do sol, a mudança da lua, a luz do 
luar, a alteração do verde na natureza, os seus sons, o desabafo do 
mar junto aos nossos pés, as doces melodias dos pássaros, as mil 
e uma cores das aves, o som da água que corre nos riachos, fragas 
e cascatas. Corrida feliz e livre pelo mundo sem tempo contado 
e  sem pressa de chegar.

Quantas vezes a pressa abafa e chega mesmo a meter-nos 
surdos para o som da natureza?

O silêncio torna o humano atento e audaz apurando-lhe os 
sentidos. Sentidos que fomos “desglorificando” e anulando com 
o corre, corre apenas por nada.

A Mudança veio trazer vida ao que estava adormecido, ao 
que o homem estava a sufocar, ao que o homem estava a aprisio-
nar sem dar conta. 

Sem dar conta?
Ou esperando que o próximo o fizesse por ele?
E assim a humanidade se estava a desenvolver crescendo, 
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inventando, desenvolvendo em prol de cada um por si, mas sem-
pre na esperança que o próximo cuide!

O próximo aos olhos de um ser pouco desenvolvido é sem-
pre o totó, o humilde onde é visto com uma inútil capacidade de 
olhar para o horizonte e para a terra e ver nascer uma erva nova, 
de valorizar a chuva que cai cuidadosamente sobre as pétalas 
vermelho fogo de uma papoila selvagem e quase a estremece. O 
humano totó deixa de comer para pensar o que pode fazer pelos 
animais em vias de extinção. O humano totó deixa de ler á noite 
porque não consegue ser suficientemente autónomo para ganhar 
o suficiente e pagar a conta de luz, tendo que fazer escolhas que 
a própria natureza o ajudará Irá comer menos mas tem sempre 
o que dividir e é capaz de ao estar a dividir entregar tudo o que 
tem, ficando a sentir-se grande e rico por o ter feito. Dormindo 
como um rei num colchão duro e se calhar sem um cobertor, 
mas mesmo assim adormece com um sorriso nos lábios, com o 
sentimento de que o dia valeu a pena, que a vida é perfeita e que 
amanhã repetiria tudo de novo.

Parabéns totó! Eu orgulho-me de ti!
Mas a mudança está a proteger os totós, esses agora estão 

fortes, não estão a sentir a perca de …nada.
Não estão a sentir saudades de …nada, porque já tinham 

nada.
A solidão para eles era a companhia visível mas o seu inte-

rior está repleto de alegrias e riqueza. E assim continua. Mesmo 
assim continuam a querer observar, a partilhar, a dar.

Nunca viajaram. Quem disse?
Viajam por mundos mais ricos e belos que os humanos não 

totós e até acredito que as cores e o cheiro dessas viagens são 
eternas e inesquecíveis.

O ser pouco,  o ter  pouco, está nas cabeças mas longe dos 
corações.

Mais uma vez a Mudança veio mostrar da forma mais dura 
para todos e para todo o mundo que somos todos iguais, frágeis 
e fracos.

A dor e a partida não escolhe humanos entre os Humanos.
O mínimo dos Humanos é o bastante exagerado, o suficiente 

dos humanos.
Talvez agora ela estabeleça um equilíbrio sóbrio da reali-

dade.
Talvez o tempo comece a correr de igual forma no mundo. 

Talvez traga um desacelerar de maus hábitos e atitudes. Agora 
talvez se vá olhar mais para o lado porque temos tempo para 
parar e sentir.

É um novo renascer. Renascimento!
Será que chega a todos?
Os poucos que mudarem serão grandes e a sua diferença 

fará diferença se assim o semearem.
A natureza está a renascer, a rejuvenescer.
Fazemos todos parte de um só. A natureza e a humanidade. 

Não somos os superiores somos cuidadores. A natureza existe 
nós deveríamos cuidar. Também dela usufruímos da energia e 
nos alimentamos. Andávamos a falhar como cuidadores.

A natureza alimenta-nos e nós deveríamos dela cuidar. So-
mos um só e assim continue.

Que felizes já fomos… que felizes queremos voltar a ser…
Neste momento a Mudança aprisionou-nos mas não é mau, 

mesmo com tanta perda.
Talvez ela tivesse mesmo que acontecer para nos abrandar, 

para reaprendermos a observar, pensar, parar, chorar, amedrontar, 
agir ,mudar, festejar e até nos envergonhar do que estávamos a 
ser e o caminho que estávamos a escolher em grande . Por outro 
lado a Mudança trouxe mudanças especiais, ora vamos pensar. 
Não saímos de casa, não somos “obrigados” a nos cuidar maravi-
lhosamente, cuidar da roupa a vestir, do calçado, a perder muito 
tempo a mudar o natural do nosso rosto até nisto ganhamos tem-
po. Não distribuímos tempo em deslocações para o trabalho, para 
ginásios, etc. Mas o excesso de tempo está a deixar os humanos 
desorientados, o que fazer com tanto tempo livre? Que tal olhar 

para dentro, pensar, pensar, pensar por pensar, olhar por olhar 
para ontem, para hoje e para um possível amanhã diferente.

Projeto sem solução previsível será que nos voltaremos a 
aproximar de novo?

Será que nos vamos respeitar com o devido sentido da pa-
lavra?

Será que nos fará pensar no que estava errado para não vol-
tarmos a errar ou o tempo começará de novo a andar depressa 
conforme queremos e não conforme é a sua natureza?

A Mudança fez-nos de novo aprender o significado da pa-
lavra de saudade. Saudade do toque, do abraço, de conversar, 
de estar próximo mas também saudade de projetos, projetos na 
corrida para ter mais, saber mais, para ser melhor?!

Será que todo este tempo de castigo, chegará para nos en-
sinar?

Se não aprendermos, o que nos poderá acontecer no futuro?
O Homem deixou de temer! 
O medo leva-nos a abrandar, a pensar e a emendar. Claro 

isto a quem se propõe a evoluir. Temer não é viver no engano, 
nem na cobardia, é um sinal de respeito pelo desconhecido. O 
planeta não é um eterno desconhecido? Isso não é mau, assim 
viveríamos sempre a ser surpreendidos pelo mais perfeito dom 
de Deus e soberana  rainha  mãe Natureza.

Tudo se recicla tudo se renova, É assim o ciclo natural da 
vida, da nossa e do planeta. O nosso papel não será criar. Será 
reciclar, renovar e cuidar. Missão continua de uns para os outros 
porque a vida é apenas uma passagem e todos temos essa mesma 
responsabilidade, embora nos esqueçamos. E é por nos esque-
cermos é que vivemos a uma velocidade parva e desnecessária.

Por não sabermos parar, por não sabermos pensar, por não 
sabermos usufruir, as energias unem-se e ciam os ajustamentos 
ou inconscientemente provocamos castigos para o qual não esta-
mos nunca preparados. O tempo não volta para trás, não se mo-
vimenta em estratégias lentas nem rápidas. Nós homens,  é que 
continuamos a não  perceber que neste jogo as regras já estão 
criadas e nós somos apenas peças do jogo. Aprendemos a jogar 
ou não, cumprimos as regras ou não. Mas não somos os únicos 
elementos do jogo, que nem sequer nos pertence. 

Por isso, entrem no jogo, aproveitem o tempo e divirtam-
-se…

Teremos sempre a ganhar.
Vamos deixar de sabotar  o jogo, impor caprichos e vonta-

des, só porque queremos ganhar à força toda, para nos tornarmos 
mais visíveis.

Há jogos que se ganham porque há peças que estão tão invi-
síveis!... e apenas não interferem.

Vale a pena pensar para começar a jogar bem. Por mim, por 
ti, por todos, por esta maravilhosa casa comum.

Caso contrário, que jogo é este?
Estamos a cumprir as regras todas?
Vale a pena pensar.
Vale a pena parar.
Vale a pena parar para pensar.

«Inevitavelmente Natural»
escalão D | pseudónimo “Ermelinda Joaquim”

Dulce Maria da Costa Travassos  

PALCO DA HISTÓRIA
Suíça é um país rodeado de montanhas e não tem mar, por 

isso o homem e a natureza decidiram compensar quem lá vive 
criando muitos lagos.

Assim se mostra a importância da água. Para além da im-
portância para o planeta e para todos os ecossistemas também 
é uma grande fonte de lazer e de inspiração para o ser humano.

É um país naturalmente compensado pela beleza natural da 
natureza.

As montanhas quase sempre estão vestidas de duas cores 
ou verde primaveril ou branco neve. Quando derrete a neve, sen-
do fonte de água para a vegetação fica a natureza com aspecto 
fresco e revigorante.

Junto às montanhas existem grandes prados vestidos de 
baixos pastos verdes onde numa pequena terra quase perdida 
a norte da Suíça escondido atrás de uma cordilheira onde o sol 
acorda numa ponta e se deita na outra lá vivem manadas de ca-
valos selvagens castanho escuro, brancos, pretos, com manchas 
pretas, manchas castanhas com a crina branca enfim parecia que 
tinham brincado com os pormenores. Corriam vale acima, vale 
abaixo livres e felizes sem que o tempo limitasse as suas vidas.

Sealpsee fica em Appenzel numa região chamada Alpstein 
a uma hora da estação férrea, wasserauentrain Station situado 
a Noroeste da Suíça. Um lugar encantado que serve de palco 
para a história de Alexandra, uma rapariga de 15 anos rebelde e 
inconformada com qualquer tipo de regras que existisse. Como 
castigo foi passar as férias grandes a um país distante onde não 
conhecia ninguém a não ser o seu avô Gorgeus.

A NATUREZA DE HOJE
Contrariada e zangada com a mãe e com a vida, deixou 

a cidade onde nascera e crescera, Lisboa – zona problemática 
onde Alexandra se encaixava perfeitamente.

Não queria estudar, não ajudava de livre vontade nada nem 
ninguém, apenas queria andar na rua sem qualquer objetivo fu-
turo. Odiava a mãe, a escola, odiava as pessoas, odiava o mun-
do. Porque ele era contra ela. Um dia a mãe já sem saber o que 
podia fazer por ela, decidiu que nas férias grandes iria para junto 
do avô. O avô vivia num outro país com uma cultura diferente, 
numa terra longe da cidade, longe de barulhos, longe de más 
influências e privada das modernices da vida quotidiana.

AQUI VAI A HISTÓRIA
Alexandra era uma jovem vazia que vivia numa sociedade 

como que naquelas cidades  em que  se vai no metro enlatada en-
tre pessoas mal humoradas apenas a olhar em frente que quando 
abre a porta não se tem oportunidade de mudar de direção. Não 
há hipótese, vais prensado, e vais onde todos estão a ir. Penso 
que às vezes nem se apercebem. Apenas vão! Os outros também 
vão por ali então, deve ser o caminho. Vão por ir…

Andam no mundo por ver os outros andar…
Estamos a tornarmo-nos máquinas e ninguém diz nada, nin-

guém faz nada, onde está o ser humano?
Sempre fechada no seu quarto de fones enterrados nos ou-

vidos de forma a ter razão para não ouvir nada nem ninguém. A 
mãe cansada de tanto trabalhar para pagar contas e dar o mínimo 
de condições de vida à sua filha tomou então tal decisão.

O seu avô, um dia, depois de perder muito cedo a sua es-
posa decidiu ir viver para junto de um irmão que se tinha apai-
xonado por uma suíça. Um amor que durou pouco mas ficou a 
paixão pela terra. Eram a companhia um do outro muito cúmpli-
ces ambos tinham o mesmo destino, embora de formas diferen-
tes nunca viveram como quiseram e sonharam os seus grandes 
amores. Engraçado como a vida às vezes nos dá esperança e 
novas expetativas de forma a  sairmos das nossas zonas de con-
forto e descobrirmos novas pessoas, novas terras, novas culturas 
que depois nos apercebemos no final do trajeto que estávamos 
a percorrer olhamos para trás e a vida está toda deslocada, fora  
das nossas origens. E se assim não fosse nunca teria Gorgeous 
conhecido um novo país que com as paisagens que o rodeiam 
ajudou a acalmar a dor da perda do seu grande amor.

Feitas as malas e contrariada Alexandra foi levada à estação  
para apanhar o comboio e seguir viagem. Contrariada porque 
não lhe apetecia fazer nada, não lhe apetecia ouvir ninguém e 
muito menos os conselhos do seu avô, que esperava com certeza 
que seriam a favor das palavras sempre aborrecidas de sua mãe. 
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No fundo Alexandra sentia falta de um conforto e voz ativa de 
um ser masculino na sua vida. Criada apenas com a mãe nun-
ca tinha chegado a conhecer o pai que pouco depois de nascer 
decidiu ir fazer uma viagem que não teve volta. Era a menina 
dos olhos do avô mas também este tinha feito uma viagem sem 
volta. Alexandra fez a viagem toda em silêncio até a música 
que saia dos fones lhe parecia uma sinfonia de Bach ou Strauss. 
Enfim uma conjuntura errada para o momento. Na sua cabeça 
passavam imagens complexas rodeadas de muitas perguntas em 
constante metamorfose.

Já não via o avô a algum tempo mas também não tinha sau-
dades; os jovens não tem saudades. Alexandra não tinha sau-
dades. Saudades é olhar para trás para ver seo passado volta a 
dar sensações. Alexandra só vivia o presente, não perdia tempo 
a olhar para o passado. O passado só teve tristeza. Pensar no 
futuro, para quê? O que é o futuro? O que é que ele trás? O fu-
turo aos olhos dos jovens, só trás instabilidade, tristeza e horror. 
Quando o presente é como um barco á deriva o futuro mal se 
consegue pensar nele. O presente são regras, limites, ausências, 
vazio, tudo cinzento e preto…Triste Alexandra, pobre jovem 
que não consegue ver a realidade. Perdendo a oportunidade de 
ser feliz  na adolescência por falta de usar a parte do cérebro 
que pensa positivo. Tornando-se cega e limitada no que diz e no 
que faz. O tempo não espera por ninguém, não para, não perde 
tempo e quando todas as Alexandras descobrirem que o mundo 
é muito mais amplo e colorido do que teimam em ver, o arrepen-
dimento será a pior das sensações a viver. As oportunidades dei-
xadas  para trás não voltam nunca mais, as vitórias que deixaram 
se ser vividas , lá atrás  terão agora um sabor insípido e pouco 
apurado sabendo a grandes vitórias derrotadas. Porque o tempo 
é generoso mas imperdoável e implacável.

O tempo valoriza quem lhe dá valor mas não perdoa quem 
o esquece.

Estamos cá para viver e para viver bem e o mais possível, 
se assim não o fizermos de que valeu passarmos por cá?

A viagem até foi rápida. Na estação de comboio ficava jun-
to a um prado verde alface, entre montanhas pintadas de verde 
azeitona e os picos caiados de branco- neve.

Alexandra saiu do comboio e se arrepiou sem saber se era 
frio, medo, seria receio, seria saudades do que deixou?

O avô estava lá ao fundo de braços abertos, como se fosse 
receber uma rainha, a sua rainha.

Alexandra começou por dar um passo que rapidamente se 
transformou em passos largos e rápidos. Parecia uma imagem 
de um filme da televisão. Começou a correr, a correr rápido para 
aqueles braços abertos só para ela. Tão bom! Tão bom ser que-
rida por alguém. O abraço foi longo e expressivo. O dele dizia 
desculpa por não te ver crescer e por não estar ao lado delas, por 
não estar quando um filho precisa de um abraço. O dela dizia 
desculpa por tudo ser tão difícil, desculpa por não cuidar da tua 
filha, por a fazer chorar, protege-me, ajuda-me. Socorro!

A viagem até casa foi feita em grande euforia. Na Alexan-
dra cresceu grande expectativa e em Georgeus  a felicidade em 
ter companhia , barulho e calor humano em casa.

Georgeus sabia como estava difícil a vida da sua filha com 
Alexandra. Como a adolescência estava difícil, como estava di-
fícil a comunicação entre as duas. Talvez noutro ambiente exte-
riorize o que move a sua raiva e revolta, talvez com o avô e com 
toda a natureza que a iria rodear, a o pudesse acalmar. Entraram 
no autocarro até á estação de camionagem onde estava a carri-
nha do avô.

Quando ainda durante a viagem o seu avô perguntou:
- Então, como está a tua mãe? Estás uma mulher, agora de-

vem conversar muito, partilhar ideias…
Alexandra não deixou terminar a frase e com uma grande 

mudança de humor disse com tom agressivo:
- Já estou a ver…foi a minha mãe que te pediu para falar 

comigo, não foi? Será que nem aqui vou ter sossego? Deixem-
-me em paz!...

- Calma calma! Estás a perceber tudo errado. Não é nada 
disso! Então!?!

- Pois mas é o que parece.
- Não parece nada. Apenas pensei que assim fosse…Com-

panheira uma da outra, que mal teria…
- Companheira ou controladora?...
- Alexandra… tanta frieza filha… na tua idade deverias es-

tar a ver tudo colorido… com esperança e cheia de planos. Sei 
lá …projetos.

Alexandra ficou em silêncio a olhar para as bonitas paisa-
gens pela janela da carrinha mostrando assim que não queria 
mais conversar. O avô percebeu, respeitou e pensou para consi-
go bem isto vai ser desafiante, vai! Tenho que ter calma e disse 
em voz alta:

- Sabes tens o feitio da tua mãe!
- Ah afinal a minha mãe também não era perfeita! Interrom-

peu Alexandra com voz triunfante.
- Não. Tinha personalidade e um olhar doce. Talvez se ca-

nalizasses essa tua energia para criar, por exemplo, poderias ser 
uma artista plástica…hehehehe.

Alexandra cruzou novamente os braços e com má cara tor-
nou a virar-se para a janela  da camioneta e contemplar a pai-
sagem.

Mais uma vez aquele silêncio. Mas à Alexandra não a in-
comodava, já vivia num mundo mudo e surdo a algum tempo. 
A Georgeus a vida já o tinha ensinado a saber ter paciência e a 
saber esperar que os resultados apareçam. Mas tinha a certeza de 
uma coisa, este verão ia ser diferente, bem diferente!

Georgeus apercebeu-se que de vez em quando a sua neta 
prendia o olhar em algumas coisas que lá fora lhe prendiam a 
atenção. 

Quando chegaram à estação de camionagem Alexandra não 
deixou o avô pegar nas malas e mochila, mas saiu da camioneta 
sempre com olhar terreno. Assim que pode foi novamente agra-
dável para com o avô:

- Uau que cidade! Acho que me vou perder nesta confusão! 
Eram os únicos na paragem, assim que a camioneta partiu 

o avô respondeu:
- Bem podes dizer isso… para onde te levo é bem mais 

calmo que aqui…
A estação era um edifício de pequenas dimensões mas de 

estrutura robusta preparada para as famosas tempestades de 
neve. Quando entraram parecia outro mundo, muito acolhedor, 
o avô afastou-se e foi falar com o funcionário qualquer coisa que 
Alexandra não entendeu o avô falava em alemão e despertou-lhe 
a atenção o facto de estarem os dois a falar e a observa-la. 

- Parece que estava também á minha espera! Vamos lá 
avô… Preciso de estar num quarto para descansar e estar sosse-
gada. - Disse Alexandra para ver se apressava a conversa.

Os dois riram alto e despediram-se quando o avô chegou 
disse:

- Sabes estava a falar alemão, mas o Sr. Rodrigues é portu-
guês e percebe muito bem a nossa língua!

Alexandra não estava à espera disso, ficando atrapalhada 
com a triste figura que fez.

Georgeus tinha uma carrinha de caixa aberta muito confor-
tável mas muito velha, andaram por vales e montanhas, prados 
e quintas, tudo verde, repleto de prados verdejantes, tudo tão 
calmo. Parecia tudo um jardim, árvores sempre colocadas em 
locais estratégicos de forma a criar sombras nos locais certos. 
Mesas e bancos distribuídos para proporcionar momentos de 
lazer e contemplação. Passaram por um vale enorme onde ca-
valgavam bonitos cavalos selvagens, o pelo brilhava ao cruzar 
com os raios de sol, a crina parecia cabelo bem cuidado, solto ao 
sabor do vento. Ao longe ao vê-los cavalgar parecia uma ima-
gem perfeita em camara lenta, como nos filmes.

Vagueavam pelo prado à velocidade que queriam, na dire-
ção que lhes apetecia sem ninguém para avisar, sem ninguém 
para lhes por limites em nada, sem necessitarem de ter que se 

preocupar com algo ou alguém, apenas a correr livremente sem 
tempo para pensar em nada, com o tempo para tudo em todo o 
tempo do mundo. Eles eram felizes com certeza.

A imagem era uma perfeita liberdade, natureza, nada de li-
mites, sem fronteiras e muito silêncio.

Como Alexandra se identificava com tudo o que via, os 
seus sentimentos vieram á flor da pele. Era aquilo que via que 
gostava de sentir.

De repente o avô falou, ela assustou-se e deu um pequeno 
salto de tão longe que estava:

- Maravilhoso não é? É um mundo paralelo ao nosso. Nós 
corremos por tudo, para alcançar tudo, objetivos, sonhos, valo-
res…eles correm apenas por prazer.

- Sim, vives aqui perto? É maravilhoso! Nunca tinha visto 
tanto cavalo e assim desta maneira…

- Sim, daqui a dois minutos estamos em casa. O que estás a 
ver é o quadro que temos de minha casa. É um prazer acordar e 
vir cá para fora beber o meu café e vê-los viver…

- Tratas deles?
- Não! Claro que não. São selvagens e assim se devem man-

ter, senão perdemos a sua essência. Não devemos alterar a curso 
natural da natureza. Senão fica…

- Artificial- disse Alexandra passando por cima das pala-
vras do avô. – Alguma vez tentas-te? Uma vez que fosse? Já te 
aproximas-te deles?

- Não. É como te digo deixo a natureza correr como sabe. 
Também não o faço com o receio de perder esta beleza. Se tra-
tasse dos cavalos seriam apenas animais domésticos, o olhar de-
les seria diferentes. Agora que vais ficar comigo estes dias vais 
ter tempo para os observar  e tens  de reparar como é o seu olhar 
e depois comparar com um domesticado e falamos.

Alexandra continuava apenas a olhar pela janela da carri-
nha. Mas algo mexeu com ela e ela sabia-o. 

Possivelmente nunca estaria estado tão próxima da nature-
za em movimento desta maneira. O caminho até casa era forra-
do com árvores de folhas vermelhas, amarelas, e verdes. Pouco 
depois ao virar a esquina daquela estrada estreita com pouco 
alcatrão, sem bermas avistou uma casinha baixa rés-do -chão 
em madeira castanha com portadas verdes, uma das chaminés 
era grande e fumegava, o telhado era um pouco acentuado para 
quando nevasse não manter a neve e o peso provocasse estragos 
ou acidentes. Atrás erguia-se uma gigante montanha que se via 
um pouco de neve, mas não metia medo parecia que abraçava a 
casa e estava vestida de verde á volta da casa tudo limpo sem ár-
vores ou arbustos, toda rodeada com pedras brancas e castanhas 
que ao longe parecia um areal na praia.

A casa era aconchegante parecia uma casa de férias como 
as que vimos nas revistas o barulho dos pneus sob as pedras já 
calcadas fazia um som acolhedor como que fosse familiar.

- Chegámos a casa Alexandra. Bem-vinda a minha casa e 
ao meu mundo. Espero que gostes de estar comigo e que sejas 
feliz como eu sou aqui.

Foi o amor que me trouxe para aqui e aqui fiquei com ele. 
Exatamente porque te trago para aqui, por amor.

Alexandra enquanto o avô falava para ela nunca desviou o 
olhar. Gostou daquelas palavras, soaram-lhe bem o conjunto de 
palavras “ trago para aqui por amor.”

Toda a casa era rodeada por alpendres assim em dias chu-
vosos ou de tempestade poderia se aproveitara paisagem sempre 
protegido. E que paisagem! Ora vales ora montanhas planaltos. 
A casa estava situada num lugar paradisíaco. 

Subiu três degraus largos protegidos por um corrimão feito 
de madeira pintado a laranja cor de tijolo, do lado direito havia 
um balouço para três a quatro pessoas virado para onde os ca-
valos corriam. Não se via nenhum sinal de civilização, nenhum 
sinal de natureza humana. Mas tal diferença da cidade a que 
Alexandra estava tão bem habituada não a parecia a incomodar. 
A porta principal da entrada para a casa era larga em madeira 
robusta e em toda ela com estranhos símbolos marcados. Ale-
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xandra cortou o silêncio e perguntou:
 - Que desenhos estranhos são estes?
O avô sorriu pôs as mãos nas costas da sua neta e disse:
- Entra está frio cá fora. Depois terei todo o prazer em te 

explicar, é reflexo de muitas histórias…Fico feliz por teres per-
guntado, tenho pena que a porta seja apenas deste tamanho… 
Poderia ter sido bem maior…

Que conversa seria aquela, tanto mistério. Assim que se en-
trava em casa era-se recebido numa grande sala com uma lareira 
enorme com uma imagem de um cavalo junto de uma mulher 
com um olhar doce. O olhar era retribuído entre os dois. O cava-
lo a olhar fixamente para a mulher e esta para o cavalo. Era uma 
imagem que prendia o olhar de qualquer um. Do lado direito 
havia a cozinha muito simples com uma mesa retangular ao cen-
tro, no canto um fogão a lenha, algumas panelas penduradas ao 
lado fogão de forma muito organizada. Do outro lado da parede 
um móvel rústico sem luxo algum com duas portadas em vidro 
onde estava arrumada a louça em tons de azul e branco. Perto 
do fogão havia uma banqueta de cor avermelhada já desgastada, 
possivelmente seria ali que ficaria à espera que as refeições esti-
vessem a ser confecionadas se ia passando o tempo. De repente 
junto aso pés de Alexandra apareceu uma gata muito felpuda 
mas dócil, parecia que estava a dar as boas vindas.

Do lado esquerdo da entrada estava um quarto, uma casa de 
banho e um pequeno escritório. O quarto estava impecavelmen-
te bem arrumado, com uma decoração simples mas acolhedora, 
tinha uma janela enorme onde se via um vale muito verdejante 
forrado com árvores de várias cores, parecia um quadro, não 
fosse o vento que estava lá fora e fazia dançar as copas das ár-
vores. 

Ao centro da casa, uma escada em madeira com um corri-
mão muito peculiar o varão era em madeira mas as traves eram; 
ora em madeira esculpida, ora uma em ferro fundido todas di-
ferentes. Não havia uma imagem ou símbolo que se repetisse o 
avô entretanto disse:

- O teu quarto é lá em cima, é maior e mais quente, como a 
chaminé da lareira é uma das paredes permite que esteja sempre 
quente. Ao lado tem uma casa de banho que também partilha da 
mesma parede da lareira. Assim vais estar sempre confortável. 
Vais estranhar as temperaturas por aqui…

Ao subir as escadas o avô apercebeu-se da fixação que Ale-
xandra tinha na grade da escada e disse:

- Bonita não é? Ou diferente do que viste até aqui. - E lar-
gou uma gargalhada.- Aposto que nunca viste nada nem sequer 
semelhante.

- De facto, não, parece, parece…
- Feita de propósito para aqui?
- Sim, parece-me que tem uma mensagem cada peça parece 

dizer algo.
- Uhm rapariga esperta! Gostas de arte?
- Eu? Arte? Não me parece!
- Pois a mim parece. Ficaste atenta à porta de casa agora a 

esta grade…
- Foi apenas curiosidade.
- Parece-me que não te conheces moça! Eu reconheço ao 

longe quem gosta de arte e deste tipo de coisas. Não é qualquer 
pessoa que tem sensibilidade para parar e olhar para coisas tão 
banais como uma grade de escada.

- Que exagero avô! Olhei porque é diferente.
- Só aos artistas é que as diferenças chamam à atenção. As 

pessoas normais passam e não reparam. Foi a tua avó e eu que 
fizemos aquela grade. Fomos apaixonados amamos este sítio, 
esta casa. Mas tínhamos alguns gostos diferentes. Eu gostava de 
madeira e ela de metal. Assim ficou ao gosto dos dois.

- Cada peça é diferente uma das outras, tanta imaginação…
- Heheheheh! Todos os dias são diferentes uns dos outros e 

todos tem a mesma função… Cada peça retrata um dia das nos-
sas vidas, em conjunto faz uma obra com utilidade, função... As 
escadas começaram apenas com uma trave depois foi-se com-

pletando…
- Todos os dias faziam uma, duas…?
- Não, não era assim. Cada situação especial criávamos, in-

ventávamos algo ver com isso e transferíamos essa recordação, 
essa emoção, feliz ou não.

- Quem fez mais traves?
- Tem número igual, cada um de nós tem a mesma im-

portância. Numa relação não há um mais importante que ou-
tro. Assim se constrói o equilíbrio. Mas a tua avó tinha muita 
imaginação, criatividade, ela era…uma mulher absolutamente 
única. Achava que todos os dias eram especiais. À pouco tempo 
encontrei na arrecadação, bem escondidos muitas mais traves, 
imagina, ela fazia e escondia para não me desencorajar, eu tinha 
alguma dificuldade em criar e fazer novas e diferentes traves.

- É uma prova de amor!
- Sim. Amei-a e ainda a continuo a amar como se fosse no 

primeiro dia.
- Foi triste a vossa história!
- Não penses assim. Foi incrível a nossa história. Ela sal-

vou-me em todos os aspetos.
Alexandra quando chegou ao quarto, ficou sem palavras. 

Que sítio era aquele? Parecia que tinha entrado noutro mundo, 
noutra casa.

O quarto era ao tamanho de todo o rés – do -chão, tinha 
anexa uma casa de banho, uma janela enorme também ela vira-
da para o pico das montanhas mas não era a paisagem que lhe 
prendera a atenção.

O quarto era um autêntico museu de arte, uma galeria, um 
lugar onde se respirava imaginação, criatividade, amor, alegria, 
perfeição, realização, arte.

A sua avó era uma artista escondida. Viveu com o dom da 
arte sem dizer a ninguém, sem ser admirada pelo mundo, ape-
nas para o seu amado. Aquele quarto tinha quadros terminados 
outros apenas começados, outros semi terminados, esculturas 
umas perfeitas outras por aperfeiçoar, poemas que pareciam co-
lar o céu com a terra, onde as únicas testemunhas eram as estre-
las e os cavalos. A cama era grande e confortável.

Alexandra nunca se tinha apercebido de tanta arte, de tanta 
imaginação transferida para telas, pedras, tecidos, papel, madei-
ra. Também nunca se tinha apercebido de como isto tudo estava 
a chamar a sua atenção. Súbito a menina que andava sempre 
com os fones enterrados nos ouvidos a olhar para o chão, onde 
não se via nada, não se prendia a nada, levanta o rosto e observa 
e questionou:

- Avô como se chega a este ponto, criar por criar? Porquê 
não vender, fazer exposições, mostrar o que se sabe fazer, tão 
bem? – disse com voz citadina.

- Porque isso sufoca a criatividade e mata o verdadeiro 
amor porque se está a fazer, tudo o que se faz com amor não 
tem limite de tempo nem objetivo para qualquer tipo de ganho, 
seja ele qual for.

Alexandra largou as mochilas e sacos e aproximou-se da 
janela.

- Avô olha cavalos tão perto! Olha! – disse excitada.
- Eu sei vês o que falamos na carrinha caminho de casa? 

Nunca interferimos na sua natureza e eles não nos viram como 
perigo, assim foram cada vez mais se aproximando… eram a 
fonte de inspiração da tua avó. Não achas esse quadro magni-
fico?

- Sim maravilhoso - disse Alexandra baixinho com as mãos 
na janela e a cara quase esborrachada contra o vidro. - São li-
vres, correm como querem, por onde querem…

- Sim mas repara nos mais novos, vê se não anda sempre 
um cavalo maior por perto? É a mãe. É um animal que protege 
muito a cria. Dá liberdade mas anda sempre em cima da cria. 
Não consegues ver uma cria a correr sozinha, anda sempre su-
pervisionada… tal como nas pessoas. As mães estão sempre por 
perto para quando necessitarem protegerem as suas crias.

- Pronto já começaram os sermões. Vai ser assim avô?

- Não. Estávamos a falar de cavalos e eu estava a ensinar-te 
a compreender o que estavas a ver. Vou por lenha na lareira para 
manter a casa quente e começar a preparar o jantar. Fica á von-
tade quando quiseres, desce.

Alexandra sentou-se no fundo da cama a olhar tudo em vol-
ta, a assimilar toda a informação, todo o ambiente, toda a vida…

De repente parece que sentiu saudades, saudades da mãe, 
do aconchego de alguém que está longe mas que sabe que o que 
essa pessoa tem por ela é puro e verdadeiro. 

Aproximou-se da janela, afastou os cortinados, abriu as 
portadas para trás e avistou os cavalos.

A liberdade com que corriam, a sintonia com que se mo-
viam, a elegância com que cavalgavam, tudo num ambiente na-
tural verde incrivelmente belo. E de repente alguém bate à porta, 
era o avô.

-Então não vens jantar? Já chamei por ti várias vezes…
-Não ouvi, distraí-me a olhar pela janela e perdi-me no tem-

po…
-É bonito e calmo, não é? Depois de nos habituarmos nem 

reparamos… Vem, o comer quente sabe melhor.
Alexandra sentou-se à mesa e o que sentia era como se já 

fosse um hábito, como se estivesse em casa. No fim do jantar 
ajudou o avô a arrumar a cozinha. Quando foram para a sala 
da lareira e estavam no sofá o avô contou-lhe a sua história de 
amor, que esperava ser mais longa mas que o destino preferiu 
que fosse curta, intensa e eterna.

-Amanhã tenho de ir à cidade. Mas vou muito cedo. Vais 
ficar cá, outro dia levo-te com mais calma à cidade e mostro-ta. 
Podes sair de casa e podes deixá-la apenas com a porta batida, 
aqui é tudo muito calmo.

Depois de falarem sobre o dia a dia de Alexandra e do dia 
a dia de seu avô, Alexandra foi-se deitar. O avô continuou à la-
reira.

Na manhã seguinte quando acordou sentiu-se muito con-
fortável e de repente foi para a janela… Lá estavam eles, os 
cavalos. Vestiu-se, tomou o pequeno almoço e foi para o prado, 
os cavalos aperceberam-se logo de Alexandra e afastaram-se ra-
pidamente, o sentimento era de tristeza mas não desistiu. Ficou 
como que imobilizada para os observar minuciosamente – que 
beleza… que liberdade…

Horas depois apercebeu-se da aproximação da carrinha do 
avô, como tinha receio que o avô ficasse preocupado com a au-
sência da neta, dirigiu-se a casa.

-Avô, avô, estive com eles! – quase nem respirava, mas a 
euforia era tanta que não parava – Foi magnífico, que lindo…

-Calma calma! Com eles quem?
-Com os cavalos. Avô, não me deixaram aproximar mas 

foi…
-Também tive essa reação há muitos anos atrás. – riu-se – 

Vai-me fazer bem ter-te aqui.
Alexandra sorriu e correu para ele para o abraçar.
-Sabes, eles são selvagens, não deves alterar os seus hábitos 

mas podes interagir com eles. Tens de ter calma.
-Amanhã volto ou ainda hoje, o que achas?
Alexandra estava empolgada.
Nem deu conta que desde que tinha chegado não tinha pe-

gado no telemóvel nem nos fones, que a sua interação com os 
adultos estava num patamar que nunca estivera antes. Falava 
com ânimo, com alegria e no olhar resplandecia luz e brilho.

-Olha eu não consegui resolver tudo. Ajuda-me a fazer o 
almoço e à tarde vens comigo à cidade. Toda a gente sabe que 
tenho a minha neta comigo. Seria imperdoável não te conhece-
rem. E eu gostaria muito que conhecesses a minha vida por aqui

-Sim, está bem. Se te faz feliz!
-Se me faz feliz? Que conversa. Preferias ficar em casa? 

Conhecer novas pessoas, novos ambientes, faz muito bem… vá, 
vamos lá Sra. cozinheira.

-Eu não sei cozinhar. – rezingou, Alexandra.
-Eu também não, mas vamos tentar os dois.
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Os dias foram passando. Os dias de Alexandra eram quase 
todos iguais mas nem dava conta. O seu telemóvel, tablet e mais 
acessórios da moda estavam ainda na mala onde chegou. Levan-
tava-se ao mesmo tempo que o avô para tomar o pequeno-almo-
ço juntos, conversarem um pouco e sair para observar os cavalos  
eram selvagens mas um deles fixava-a nos olhos e ela acreditava 
que iria criar conexão com o cavalo… Era lindo, de cor amarela 
com o rabo  e crina brancos, tinha um olhar doce, enquanto os 
outros corriam vale acima, prado abaixo este muitas das vezes 
hesitava e trocava olhares com Alexandra.

Alexandra cumpriu o que tinha falado com o seu avô. Nun-
ca tinha tentado alimentar de que forma fosse os livres animais. 
Mas vontade não faltava. No início limitava-se a observar semi 
- escondida. Passados alguns dias começou a mostrar-se todo o 
grupo se afastou, mas o amarelo… O amarelo parecia que estava 
a desafiar e quando Alexandra se aproximava mais um pouco 
com a mão o braço esticado quase lhe tocava ele afastava-se 
não a correr parecia que não era a fugir era apenas a proteger-se 
mas a olhar para o que tinha deixado para trás aquela jovem de 
longos cabelos claros tal como os dele.

O tempo foi passando as conversas à mesa eram sempre os 
cavalos. Como se aproximar, como lidar com eles, a sua vida, 
como sobreviviam ao frio e à neve, como conseguiam ser tanto 
tempo livres, etc.

-Avô isto é fabuloso, gostava tanto de lhes tocar, só um bo-
cadinho…

- Ontem falei com a tua mãe, ela está muito satisfeita com 
o facto de teres adaptado bem aqui.

- Oh claro, é tudo tão diferente, parece que o tempo tem ou-
tra rotação. Passa tão depressa e ao mesmo tempo aproveita-se 
tanto mais.

- Já nem pareces a mesma Alexandra, quem sabe se não 
estás a fazer um novo amigo, o cavalo, já lhe deste um nome? 

- Sim, mas não sei se vais gostar, é Sweet Thunder.
- Interessante, nem todas as tempestades são agradáveis… 

Alexandra esta paz que encontraste aqui, tens de a saber levar 
contigo, quando fores embora.

- Já queres que vá embora? Pensei que gostasses que aqui 
estivesse. Não me apercebi que te incomodava…

- Então, então vá lá és mais adulta que isto, tens que en-
contrar o teu cavalo na cidade, onde vives e lutar por ele, com a 
coragem que aqui estás a ter.

- Desculpa, parecias a minha mãe a falar, sempre a impor 
a dar ideias.

- A tua mãe não dá ideias ou impõe! É mãe e tenta corrigir o 
que lhe parece que poderá ser um erro, ou uma má escolha. Um 
dia vais entender o amor de uma mãe ou de alguém por nós, é 
assim, sempre a proteger e tu ou entendes assim ou enfrentarás 
constantemente uma guerra desnecessária e perdida.

- Gosto de estar aqui a viver, gosto desta casa e gosto dos 
cavalos.

- Nunca tinhas tido contacto com animais?
- Não, assim com cavalos e selvagens, não…
- Bom, é tarde amanhã é outro dia e é hora de te deitares. 

Amanhã dão bom tempo. Quando está limpo os dias até parecem 
maiores e poderás aproveitar mais… Amanhã vou estar todo o 
dia na cidade, queres vir comigo? Senão terás de te desenrascar 
por aqui…

- Boa boa eu fico, não te preocupes, amanhã vai ser um 
grande dia, tenho a certeza avô, até amanhã.

E correu escadas acima, nem parecia a mesma jovem.
O dia amanheceu deslumbrante, o céu estava limpo só se 

via azul claro, o sol parecia que cegava, nem uma brisa… Ale-
xandra quando acordou foi de imediato á sua janela abriu as 
cortinas e lá estavam eles.

- Fantástico!- disse eufórica.
Vestiu-se com roupa bem confortável de tons terra e neu-

tras, tomou o pequeno-almoço e saiu. Mas conforme saiu e ba-
teu a com a porta, esta se abriu, entrou a correr, foi á cozinha á 

despensa buscar três cenouras bem grandes e tornou a sair num 
ápice. No prado aproximou-se bem devagar como se não qui-
sesse alterar a natureza e quando se deu conta estava no meio 
do campo onde corriam veloz e harmoniosamente os cavalos.

Já não a estranhavam, embora não se aproximassem, tam-
bém não fugiam para muito longe. Exceto o tal…

Conforme corria ficava por mais perto, depois acompanha-
va o grupo depois ficava por ali, recuava e fugia, abrandava e 
dava uma louca corrida de novo. Mas aquele olhar era sempre 
próximo. Não era indiferente á presença da jovem, pelo contrá-
rio, parecia tentadora. Ele como animal parecia que lhe estava 
a agradar aquela nova companhia, aquela nova experiência e 
amizade.

Alexandra sentou-se na erva que por incrível estava amena 
e seca a comer devagarinho com pequenas dentadas uma gigante 
e suculenta cenoura de cor bem alaranjada.

Não ficou nada indiferente a esta provocação o Sweet 
Thunder.

Enquanto trincava a cenoura com a outra mão segurou ou-
tra cenoura e levantou bem alto o braço. O livre animal parecia 
dançar á frente da jovem. Aos poucos foi-se aproximando e che-
gou a estar perto de Alexandra mas de repente juntou-se a grupo.

A menina ficou um pouco desiludida  e com voz baixa dis-
se:

- Não foi hoje mas vai ser amanhã.
Os dias continuavam a passar, hoje amanhã depois sema-

nas…
Os Homens não conseguem conquistar a natureza as suas 

pegadas são muito destrutivas e começa a ser difícil a confiança 
e interação entre as duas. A memória é algo que permanece eter-
na nos animais…

As temperaturas começaram a descer muito a brisa passou 
a ventos gelados foi uma semana difícil para Alexandra que não 
estava habituada ao clima. Numa manhã estava a sentir-se muito 
mal tinha passado a noite a fazer febre e o avô aconselhou-a a 
pelo menos naquele dia não sair de casa, ele iria fazer chás e 
a casa estava bem quente, prometeu-lhe que amanhã seria um 
novo dia e que já se iria sentir melhor.

-Vais ver amanhã estarás nova! Sei fazer um chá que a tua 
avó aprendeu os seus avós de umas ervas da montanha… são 
milagrosas. Mas precisas de estar sossegada. Combinado!

-Mas avô estou perto de tocar no Sweet Thunder...
-Se piorares perdes mais que um dia, não será pior?
Alexandra acenou com a cabeça e disse:
-Vá venha lá esse chá que amanhã tenho uma coisa impor-

tante para acabar…
E dirigiu-se para a janela do seu quarto onde os via a correr 

e lá estava ele lindo…
Estava no sítio onde Alexandra estava sempre sentada com 

uma cenoura na mão bem lá no alto para que ele a visse e nem 
tivesse que se baixar ou aproximar muito… parecia que sentia a 
falta da menina da cenoura. Corria mas voltava sempre àquele 
lugar e ficava parado a olhar em volta. Alexandra compreendeu 
que afinal já havia ligação.

-Ele está a sentir a minha falta – e gritou ao avô – avô, avô, 
vem ver Sweet Thunder está à minha procura, vem, vem.

Entretanto o avô chega com um chá e uma fatia de pão de 
sementes com doce de melaço. Pousa o tabuleiro  e vai para o 
lado de sua neta junto à janela.

-Vê, avô, vê…
-Sim, parece desorientado, parece que falta algo a que es-

tava habituado. Queres ver que o conquistaste? Come qualquer 
coisa e bebe o milagroso chá.

-É para já. Estou tão feliz… Amanhã vai ser um grande dia, 
mal posso esperar.

Observar da janela já era pouco e a jovem andava num fre-
nesim ao vê-los e não estar perto.

Ora corriam, saltavam, socializavam, iam pelo enorme gi-
gantesco lado onde bebiam água era um cenário belíssimo.

Alexandra cumpriu tudo o que o avô lhe dissera. Na manhã 
seguinte lá estava ela bem vestida e muito agasalhada com um 
saco de tecido feito por sua avó com as cenouras – tecido porque 
Alexandra temia que o simples barulho do saco de plástico de 
alguma forma assustasse os cavalos. Hoje ela decidiu ir mais 
cedo ainda. Parecia que tudo estava a seu favor. Não havia vento 
e o sol estava forte logo de manhã.

Sentou-se na pedra que lá estava, pegou na cenoura, esticou 
o braço e ficou à espera. Estava vestida com tanta roupa com 
um gorro até ao pescoço e com o sol a aquecer que quase se 
sentia perto de adormecer, num fechar e abrir de olhos lá estava 
o Sweet Thunder. Incrível Alexandra nem queria acreditar en-
quanto os outros a ignoravam a presença de Alexandra o cavalo 
amarelo e branco a passos firmes mas lentos encaminhou-se em 
direção á jovem. Ela não parava de pensar é hoje é hoje mas 
á medida que ele se aproximou ela tomou a noção real da sua 
beleza, do seu tamanho de todos os seus pormenores. De olhar 
calmo e doce, não era para a cenoura que ele olhava. Era direc-
tamente para os olhos da jovem e ela manteve-se sempre firme 
e pensava:

- E agora o que faço? Mexo-me? Tento tocar-lhe?  O que 
faço?

O cavalo chegou perto dela e parou, Alexandra começou a 
levantar-se bem devagarinho, decidiu assim arriscar. Assim que 
ficou de pé estendeu o braço com a cenoura e manteve-se firme. 
Por momentos nenhum se mexeu, estariam os dois a pensar qual 
seria o que recuava primeiro? Quem iria cometer o erro primei-
ro? Ou manter-se até ao fim? O cavalo aproximou-se com o fo-
cinho da cenoura e empurrou-a como que a querer dizer; o que 
é isto? Alexandra afirmou o braço e disse baixinho com receio 
de o assustar mas também queria que ele ouvisse a sua voz, de 
forma a estabelecer comunicação:

- É para ti! Experimenta! Tu vais gostar!
Surpreendentemente o cavalo começou a comer, bem de-

vagarinho e sempre a olhar para a jovem e ela nunca desviou o 
olhar dos olhos doces grandes pretos do Sweet Thunder.

Com a outra mão com um gesto calmo, lento e delicado 
tocou no cavalo. Parou de comer e Alexandra falava:

-Calma, não tenhas medo, vamos ser amigos…
Em pouco tempo começou a tocar-lhe no pescoço.
E tudo assim começou.
Os dias passavam e parecia que ambos tinham um com-

promisso diário. Comiam cenouras juntos, corriam pelo prado, 
Alexandra abraçava-o e beijava-o, conversava para ele e com 
ele, cantava para ele mas ao final do dia Sweet Thunder corria 
sempre para o grupo. Alexandra nunca chamava por ele quando 
ele se encaminhava para o grupo. Sempre percebeu e o avô lhe 
explicara que a sua natureza era ali, e para ela nunca tentar mu-
dar isso. Alexandra tinha conquistado o mundo. Tinha aprendido 
a esperar para alcançar, aprendeu a não desistir e ater paciên-
cia, aprendeu a ver a natureza e a observa-la de outra maneira, 
aprendeu a dar amor e a esperar para o receber.

- Então Alexandra conquistadora! Nem eu pensei que con-
seguisses…

- Avô, é engraçado, nunca pensei em conseguir ou não. 
Apenas gostava do que estava a fazer, a viver.

- E os resultados apareceram…
- Sim- disse com cara de espantada, nem a jovem se tinha 

apercebido disso e continuou – foi uma lição para mim, engra-
çado a minha mãe sempre me disse: “ se gostares de alguma 
coisa tudo fluí e os resultados são sempre fáceis de alcançar”, 
mas achava que eram apenas coisas chatas de se ouvir, apenas 
palavras soltas que saiam da boca da minha mãe.

- Continuas a achar que o que a tua mãe diz são apenas 
palavras que saem da boca? Coisas chatas?

Alexandra olhou para a lareira, esticou as mãos para sentir 
o agradável calor que dela saía, ouvia os estalos da lenha a arder, 
uma eterna companhia e de repente pensou na mãe.

O avô levantou-se para colocar mais lenha na lareira, colo-
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cou a mão nas costas da neta e ao lado dela disse:
- Tu e a tua mãe podem melhorar a forma como vivem, não 

achas? Já pensaste que se calhar de alguma forma ela poderá ter 
alguma razão? E se começares a ouvir até ao fim e com mais 
calma e em vez de lhe virares as costas e levantares a voz, fala-
rem sobre o assunto, falarem sobre o que dizem uma á outra. O 
tempo e as oportunidades passam tão depressa… Não deitem o 
tempo fora…Há uma música que diz:

SE EU VOLTASSE ATRÁS 
POR MINHA VONTADE
TROCAVA ALGUNS ANOS DESTA VIDA 
POR UM SÓ DIA DA TUA IDADE
Alexandra nada disse, tinha crescido e o telemóvel conti-

nuava na mala de viajem…
Alexandra continuava a acordar, a tomar o pequeno-almoço 

muito apressada para estar com o seu novo amigo. Já quase não 
precisava de cenouras, era só se sentar na pedra e… esperar. 
Sweet Tunther aparecia sempre no meio dos cavalos mas aquele 
olhar era

só para ela, os outros continuavam á sua corrida e ele ficava 
para trás a exibir-se para ela, a sua amiga.

A jovem levantava-se e caminhavam os dois pelo prado até 
às montanhas, até ao lago, ao longo do vale.

De vez em quando ela mexia-lhe, tocava-lhe ou beija-o.
A ligação estava a ser forte de parte a parte, um dia ficaram 

os dois a ver o por do sol. Contou o avô que  os cavalos gostam 
do por do sol porque lhes faz lembrar o escuro que perderam 
quando nasceram.

A lenda diz que o cavalo é um animal que aproveita muito 
a maternidade enquanto estão na barriga das suas progenitoras e 
ao momento de nascerem a luz mete-lhes medo. Assim quando 
assistem o por do sol associam ao momento do nascimento e 
partida da proteção maternal.

Estavam assim os dois amigos a ver o por do sol no alto de 
uma das montanhas, a jovem a fazer festas ao longo do pescoço, 
quando parou o doce cavalo esfregou o focinho nas costas da 
Alexandra passando depois para a cabeça e encostou o focinho 
á face da jovem.

Alexandra abraçou-o com a força toda que tinha e disse 
bem alto:

- Amo-te tanto tanto, se pudesse ficava aqui para sempre 
contigo!

Uma imagem que ficará para sempre na memória e já antes 
vista, um cavalo a olhar para um humano cara a cara, como se o 
olhar transmitisse palavras infinitas de amor e admiração.

Alexandra chegou a casa com uma melancolia que não era 
normal, o avo estranhou ela entrar lentamente em casa e subir as 
escadas muito devagar.

- Está tudo bem Alexandra? Queres falar? Vem para aqui 
junto de mim no sofá e falamos um pouco … Vá lá, vai fazer-nos 
bem…

Alexandra virou-se e sem responder começou a descer a 
escada e deixou cair o seu corpo ao lado do avô e abraçou-se a 
ele ficando sossegada.

- Queres falar ou apenas ficar assim sossegada?
Fez se um enorme silêncio apenas se ouvia o som da lenha 

a arder. Georgeus ficou á espera que fosse a sua neta a quebrar o 
silêncio, e assim foi.

- Avô já falta pouco tempo para me ir embora, gostava de 
ficar cá contigo.

- Eu gosto de te ter por cá, mas não pode ser. Tens de es-
tudar, formar a tua vida profissional, depois terás a tua oportu-
nidade para decidires o teu futuro. Sabes que terás sempre esta 

porta aberta.
-Não tenho saudades nenhumas.
- Então rapariga! Acredita, quando saíste de casa saíste uma 

menina agora vais chegar diferente, a vida vai-nos sempre ama-
durecendo. Como aqui conquistas-te, tens que conquistar lá. A 
vida é uma eterna conquista, senão será uma longa estagnação.

- Hoje vi uns homens com um jeep perto dos cavalos. Não 
tinham aspeto de serem  cuidadores da floresta.

Georgeus recompôs-se no sofá e perguntou:
- Como era o jeep? Eram muitos? Tinham farda?
- Não, não tinham farda eram seis homens e o jeep era pre-

to.
Georgeus levantou-se em direção á lareira e disse com voz 

aguda:
- São eles outra vez!
- Quem avô? 
- Não te preocupes. Tenho de ir fazer um telefonema, tenho 

de os proteger.
- Do que falas? São quem?
- Ladrões de cavalos. Já não apareciam à muito. 
- Ladrões de cavalos! – gritou Alexandra- Temos de fazer 

alguma coisa avô. Ajuda o Sweet Thunder.
- Fica aqui em casa, de modo algum saias, vou num instante 

falar com o xerife á cidade. Temos que alertar as autoridades.
Alexandra não sabia o que se estava a passar, mas a ver a 

agitação em que o avô ficou, apercebeu-se era algo preocupante 
e muito grave. O Avô chegou tarde mas Alexandra preferiu espe-
rar por ele. Entrou em casa com poucas palavras.

- Avô conta-me o que se está a passar, não estou a entender.
- Alexandra, vamos para o sofá que eu vou contar-te uma 

história longa e muito triste. Há alguns anos atrás, ainda a tua 
avó era viva, foi mesmo á muito tempo! Tudo era como agora, 
os vales, as montanhas, havia muitos cavalos. Muitos mesmo! 
Alguns já não eram tão selvagens como estes que vês agora no 
prado. Começámos a trata-los e a ter alguma proximidade com 
eles. Enfim ganhamos-lhes a confiança. Quando viam homens 
aproximavam-se, não fugiam. As crianças brincavam com eles, 
alimentavam-nos enfim parecia tudo uma grande família. Numa 
noite um grupo de ladrões de cavalos levaram uma quantidade 
grande de animais, separando-os de crias, separando-os dos ca-
sais. Claro que foi fácil, os cavalos não fugiam dos humanos, 
pelo contrário, viam-nos como uma segurança, uns amigos. Fo-
ram capturados como se fossem animais de caça. Tudo porque 
o cavalo é um animal de luxo e há muitas corridas ilegais e le-
gais que envolvem avultadas quantias de dinheiro. Um cavalo é 
um grande investimento. Tão grande como comprar uma casa 
por vezes, os cavalos selvagens são puros e com característi-
cas únicas. Assim com o mercado negro, o lucro aumenta ainda 
mais. Alguns destes animais são sujeitos a maus tratos, falta de 
alimentação, são castigados para poderem render mais nas cor-
ridas e se não derem o rendimento pretendido são abandonados 
e alguns abatidos. O cavalo é um animal muito elegante, vaidoso 
e tem tanto de vaidade como de orgulho! Como ninguém estava 
preparado para o que se tinha passado, pensou-se que não volta-
ria a acontecer, mas na segunda noite naquela semana tornou a 
haver outro assalto e foram levados desta vez as crias que conse-
guiram. Nós não fizemos nada, não estávamos preparados para 
tal assalto. Tudo ficou tão triste. As montanhas ficaram vazias, 
os prados vazios, os cavalos que resistiram a este abate selvagem 
estavam assustados, desorientados, perdidos. Tudo mudou para 
nós e para eles e entre ambos. O pior ainda estava para aconte-
cer! Quando penso nisso fico todo arrepiado, foi horrível…

Georgeus fez uma pausa e um silêncio que nem a lenha da 

lareira parecia fazer barulho. Alexandra ficou calada e parada. 
Virado para a lareira levantou-se em direção a ela pôs mais um 
cavaco na lareira e quando se levantou tinha o rosto com lá-
grimas. O silêncio continuou, Alexandra não teve coragem de 
interromper tão ensurdecedor silêncio. 

- Nós tentamos juntar os cavalos que restaram e ainda eram 
bastantes para tamanha desgraça, mas estavam demasiado des-
confiados, não permitiram serem encaminhados para estábulos 
espalhados pelas montanhas que pensámos nós, passaríamos lá 
a noite com eles para os proteger de possível novo embosque. 
Mas não permitiram…Não permitiram. Pouco pudemos fazer 
por eles, decidimos então guardar as montanhas em círculo de 
forma a não permitir que entrasse qualquer tipo de veículo, as-
sim estariam protegidos. Passamos a noite com a sensação de 
heróis, conforme as horas passavam sabíamos que os animais 
estavam bem. Naquele espaço não tinha entrado ninguém, não 
havia hipótese de terem feito mal algum aos cavalos. Iríamos 
reatar a confiança que eles tinham em nós, seria uma fase nova 
na vida deles e nas nossas. Mas podíamos acreditar em tal ce-
nário negro!… Quando começou a amanhecer apercebemo-nos 
que não havia cavalos. Não estavam no prado, montanhas, enfim 
não conseguíamos avistar cavalo algum. Alguma coisa estava 
errada, ainda questionámos que teriam conseguido passar por 
nós e fugido da região? Teriam os ladrões de cavalos persuadido 
pobres animais e os ter levado? Não! Foi bastante pior. Inimagi-
nável! Um autêntico cenário de terror! Afinal estavam todos jun-
tos, unidos, todos bem próximos uns dos outros. Curioso, afinal 
é como se diz, são orgulhosos e vaidosos mas leais a si e entre si 
próprios. Alexandra no lago que costumas estar a ver os cavalos 
beber água e a banhar-se, estavam lá todos os cavalos que nesta 
zona restavam. Em silêncio, uniram-se e afogaram-se. Tamanha 
era a dor e a desilusão que estariam a viver! Deixaram de acre-
ditar em nós, homens e em qualquer hipótese que fosse de ser 
livre. Estavam todos alinhados como que a formarem uma força 
de união em que ninguém iria desistir de tal decisão. Foi brutal 
o que todos nós sentimos. O nosso sentimento de ser humano 
desceu tão fundo e de forma tão vergonhosa que não tínhamos 
palavras para o que estava à nossa frente. Ainda tentamos ver se 
salvava-mos algum, ainda havia corpos quentes mas sentimos 
que nenhum trocava tal liberdade que tinham encontrado pela 
que nós lhe tentaríamos dar. É por isso que não nos aproxima-
mos deles ainda não esquecemos a vergonha que fomos como 
animais racionais que somos. Mas todas as noites a partir daque-
les dias formam-se grupos de vigilantes, a que eu pertenço. Não 
olhamos nos olhos para que eles não confiem em nós e sigam 
livres puramente livres. A confiança às vezes é a nossa prisão 
omissa. É melhor vê-los assim longe, desconfiados a usufruir da 
liberdade, a serem fortes e desenrascados que limitados a uma 
pequena liberdade onde a confiança lhes possa trair tal natureza.

- Avô que triste, o que lhes aconteceu? Como vieram estes  
cá parar?

- Fizemos o que tínhamos que fazer…no vale onde dá para 
apreciar o por do sol que tanto gostam, com máquinas abrimos 
uma vala comum e tal como preferiram, ficaram todos juntos. 
No fundo cobrimos com uma cama de pasto verde com bas-
tantes tulipas de todas as cores e colocámos todos bem juntos 
uns aos outros virados para o lado onde o sol se põe todos os 
dias. Foi doloroso e difícil, jamais vou esquecer tal dia, a ci-
dade parou, as nossas vidas corromperam e a vergonha e pena 
instalou-se. Às vezes o ser humano é proposto para cada mis-
são! Devagarinho fomo-nos erguendo e ganhando confiança, da 
cidade ao lado o xerife ofereceu-nos um casal de cavalos e eles 
adaptaram-se ao lugar e com o tempo foram-se procriando sem-
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pre longe dos nossos cuidados é assim que queremos, creio que 
foi a melhor decisão. Criaram mais defesas naturais e são livres 
como nós também gostamos de ser. 

- Mexeu muito contigo!
O avô sorriu, encolheu os ombros e disse:
- Sabes eu também tive um amigo a que lhe dei o nome de 

Rebelde, não foi levado mas também se suicidou junto com os 
outros companheiros… podia ter acreditado que eu o iria ajudar, 
ou então pensou que eu apenas seria uma ilusão… Andava-mos 
sempre juntos, era caprichoso, era lindo, todo preto, quando o 
sol lhe tocava no pelo parecia um espelho a refletir, foi ele que 
me conquistou, ainda hoje parece que sinto o cheiro dele, há 
noites que parece que o ouço a relinchar. São saudades. Agora já 
sabemos como nos organizar e vai correr tudo bem.

Esta noite os homens da cidade já se organizaram com 
as autoridades. Estou tranquilo. Bem, é hora de irmos dormir. 
Amanhã é outro dia…

-Posso ficar mais um pouco contigo aqui?
-Não, é melhor ires descansar. Também preciso um pouco 

de estar sozinho. Falar disto traz-me muitas emoções à flor da 
pele. Muitas saudades de muita coisa…

Alexandra subiu e deixou o avô de pé de frente para a la-
reira de mãos atrás das costas com um olhar triste. Preparou-se, 
deitou-se e quando desligou a luz ouviu a porta a fechar. Ele 
não tinha resistido se não fizesse algo pelos cavalos para evitar 
novamente tal inferno.

Alexandra começou a pensar ficou sem sono e também ela 
estava preocupada com o seu Sweet Thunder.

Pensou nos cavalos, na história do avô, na sua viagem para 
ali, no que já tinha vivido e… na mãe. Como estaria ela, será que 
ela pensaria em si? Sentiria saudades? Alexandra pensou na vida 
que tinha com a mãe e achou que tinha saudades dela. Saudades 
de estar bem com a mãe. Já nem se lembra bem de como é estar 
num sofá com a mãe… e acabou por adormecer.

O dia começou com um sol forte e uma brisa fantástica. 
Alexandra pulou da cama diretamente para a janela e lá estavam 
eles, soltou um grito:

-Fantástico!
Vestiu-se, comeu e saiu de casa a correr no prado estavam 

muitos homens da aldeia e cidade e o seu avô. Pareceu-lhe que 
ainda não tinha ido a casa…

Alexandra olhou para o avô para ver se percebia se havia 
boas ou más notícias. Se tinha acontecido alguma coisa aos ca-
valos. Se afinal não se tinha passado nada. 

O avô olhou para Alexandra e sorriu. Bom sinal. Quando as 
pessoas começaram a dispersar Alexandra aproximou-se do avô 
sem falar, o avô pôs a mão no ombro da neta e disse:

-Desta vez ficou tudo resolvido.
-Então avô? Aconteceu alguma coisa? Os cavalos? O que 

aconteceu, avô? Ainda não foste a casa, pois não? Aconteceu 
alguma coisa? Diz!

-Calma, não me deixas falar. Os ladrões dos cavalos fo-
ram presos. Esta noite preparavam-se para fazer um assalto para 
levarem mais cavalos. As autoridades vão investigar se tem al-
guma relação com o assalto da outra vez. Estou aliviado. Tudo 
ficou resolvido graças a ti, rapariga esperta.

Alexandra nem podia acreditar, que história, que aventu-
ra, que volta que a vida lhe tinha preparado. Ao final da noite 
estava ela sozinha no seu aconchego das mantas a fazer uma 
introspeção de tudo o que se tinha passado e só pensava na mãe. 
Que engraçado o que a vida é. Aconteça o que acontecer a base 
da nossa vida, para onde corremos sempre e sempre nos braços 
da mãe, estão sempre abertos para um filho. Sempre. Cometam 

eles os desvios que cometam, as atitudes piores que cometam, o 
amor é tão grande que há sempre uma brecha por onde sai amor 
e perdão.

Foi assim também com Alexandra…
Mais uma noite que passou e hoje como será. Alexandra 

estava muito inquieta para ver os cavalos e estar uma vez mais 
com o Sweet Thunder.

Lá estava ela no sítio habitual, sentada na pedra de sempre a 
observar os cavalos, ainda não tinha avistado o seu cavalo predi-
leto mas a imagem que observava era magnífica. Passavam-lhe 
pela cabeça perguntas do género, como é que alguém tem cora-
gem de não dar valor a isto? Fazer com que esta beleza termine, 
nunca imaginei que os animais tivessem tantos sentimentos e 
atitudes. De repente sentiu algo a tocar-lhe nas costas e saiu um 
grito junto com um grande abraço.

- Sweet Thunder hoje ainda estás mais lindo…
Mais um dia passado na companhia um do outro respeitan-

do os limites um do outro. Geourgeus estava muito orgulhoso 
com o tempo que passou com a sua neta e agradece á natureza a 
mudança que fez em Alexandra. Tinha a certeza que a sua neta 
ia voltar para casa de bem com a vida, com uma forma de ver 
e de se relacionar com as pessoas de forma diferente. Na vida 
às vezes vamos adormecendo sem dar conta. A vida passa por 
nós, ganha velocidade e quando acordamos por vezes é tarde e 
perdemos coisas e momentos que jamais poderemos recuperar. 
O tempo não volta para trás mas podemos olhar para trás e fazer 
melhor e trabalhar para que a dignidade humana não ganhe ve-
locidade e nos fuja das mãos.

Ao regressar ao final do dia Alexandra, entra em casa e 
apercebe-se de um cheiro maravilhoso que saia da cozinha. Ma-
ravilhoso e familiar.

- Avô já cheguei! Vou tomar banho e já volto para estar 
contigo á lareira no sofá.

- Volta volta, hoje é um dia especial! 
A Alexandra pára a meio da escada olhou para trás e disse:
- Porquê avô?
- Então temos que festejar tudo ter acabado bem. Vamos 

festejar a vida. Hoje estou mais que feliz estou a viver um sonho.
Alexandra continuou a subir as escadas estranhando o avô. 

Quando descia as escadas disse.
- Avô cheira tão bem, já estou a ficar com fome.
Quando chegou ao sofá sentou-se ao pé do avô e deu-lhe 

um abraço. Que diferença.
- É tão bom estar aqui, sabes? Ontem lembrei-me da minha 

mãe, senti falta dela.
- Telefonaste-lhe?  Às vezes ajuda.
- Não. Não telefonei, sei lá é difícil.
- Difícil falar com a tua mãe? Ou difícil ultrapassares de 

vez as tuas dificuldades e orgulhos. A vida passa tão depressa. 
Eu não me arrependo do que fazia com a tua avó. Todos os dias 
lhe dizia o quanto a amava. Num dia para ao outro tudo acabou, 
não fiquei com nada por dizer. Ela partiu a saber o quanto me 
fazia feliz e o quanto era importante para mim. E tu, se agora 
fosse contigo? Vamos lá, vamos imaginar que não voltavas a 
ter uma oportunidade para falares com a tua mãe? Já imaginaste 
o que ficava por dizer, por fazer, por rir, partilhar, por viver, a 
felicidade e a paz que deitavas fora? Diz-me?

- Nem quero pensar nisso. Eu gosto dela mas não lhe digo 
porque…sei lá.

- Achas que ela não gostava de ouvir? Não tem direito a 
isso? Não merece? Achas que ela não gosta de sentir um abraço 
teu? Um carinho sem ser pedido?

- Sim decerto que gostava.

- Se ela estivesse aqui , agora, o que farias?
- Era bom. Mas deve estar muito magoada comigo. Pouco 

liguei e… se calhar não tenho sido muito correta com ela.
- Podes melhorar isso, basta quereres. Queres?
- Não sei se tenho coragem, ao pé dela fico, sei lá, parece 

presa nos gestos e palavras. Não sei explicar.
- Tens que confiar nela, ela por ti só tem amor é tua mãe. 

Vai-me á cozinha buscar uma fatia de bolo de cenoura e noz, 
por favor.

- Adoro, a minha mãe faz, é o melhor bolo do mundo.
 Estava a entrar na cozinha quando viu a sua mãe com a 

fatia de bolo num prato de braço estendido. Primeiro estranhou 
mas depressa de entregou nos braços da sua mãe num longo e 
forte abraço.

- Desculpa, gosto de ti e já tinha saudades tuas- disse Ale-
xandra.

A mãe continuava calada a passar-lhe a mão ao longo do 
cabelo e costas. Alexandra continuou:

- Tenho tanta coisa para te contar, tanta mãe…
Contou a chegada aquele sítio maravilhoso, a casa, as aven-

turas com a conquista dos cavalos, as conversas com o avô, os 
homens que queriam levar os cavalos, as idas á cidade. A mãe 
não interrompeu nenhuma vez, a alegria de sua filha era tanta 
que não tinha coragem de a quebrar. A conversa durou horas e 
arrastou-se pela noite dentro.

Logo de manhã Alexandra foi acordar a mãe, queria mos-
trar o que fazia, queria apresentar o Sweet Thunder. Tomaram o 
pequeno almoço juntas e foram para as montanhas. 

O cavalo demorou a aparecer, como já a alguns dias, apro-
ximou-se aos poucos seduzido pela cenoura a que não conseguia 
mas pouco depois foi embora.

- É tudo tão bonito mãe!
- Sim, parece-me que está tudo mais bonito do que da ulti-

ma vez que aqui estive, mas nunca consegui sequer que algum 
cavalos se aproximasse de mim.

- Viveste aqui muito tempo?
- Não, nunca vivi, o teu avô veio para aqui quando me tor-

nei adulta, quando já era independente. Ele decidiu vir viver o 
amor. Seguiu um sonho.

-Vieste para me vir buscar, não foi? – perguntou Alexandra 
olhando para o horizonte.

A mãe olhou para ela e com receio que todo aquele bom 
ambiente que estava a viver acabasse ali.

-Sim. E também já tinha saudades do meu pai e de ti claro.
-Eu entendo. Tenho que preparar o meu futuro e quem sabe 

voltar para cá. Para cuidar de cavalos!
A mãe ficou admirada com a atitude, estava à espera de 

exaltação ou alteração do tom de voz mas apenas teve uma res-
posta de uma adolescente responsável. Deu-lhe um abraço e sus-
surrou-lhe ao ouvido:

-Estou tão orgulhosa de ti, Alexandra. Que feliz que estou.
As despedidas foram rápidas. Alexandra sabia que ia voltar, 

era ali a sua casa. O avô foi com elas até à estação de comboios. 
Alexandra não se tinha despedido do seu cavalo. Não conseguiu 
e sabe que o que é da natureza a ela pertence.

-Avô fica à minha espera que eu volto. Foi o melhor que me 
aconteceu na vida, foram estas férias. Tu és o meu herói.

-Vou ficar à tua espera.
Quando já o comboio seguia devagar por causa da neve nas 

montanhas, Alexandra avistou no alto da montanha cavalos a 
correr livremente e disse:

-Também eu já conquistei a vossa liberdade.
De repente ao fundo do vale viu Sweet Thunder a olhar 
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para os seus olhos, aquele olhar que teve desde o primeiro dia. 
Começou a correr ao longo do prado acompanhando o comboio 
e de repente parou ao pé de um potro igual a ele.

-Sweet Thunder foste mãe! Tu foste mãe! Por isso não apa-
recias… - gritou Alexandra. 

Alexandra sabia o que queria e descobriu o seu lugar no 
mundo. 

A essência da natureza é a partilha e a simplicidade. Dois 
valores que aprendemos, perdemos e dificilmente os voltamos a 
conquistar. Cada trilho que abrimos não o voltamos a fechar, e 
não damos conta do rasto que estamos a deixar para trás. O trilho 
fica criado, se não soubermos o que estamos a fazer, os que vem 
atrás aprendem a passar por ele e alteram-no de forma irreversí-
vel sem haver forma de voltar para trás. O homem enche a boca 
para dizer que “é para a frente que é o caminho” e eu digo, mas 
vê lá por onde vais! Nada é eterno, apenas as memórias.

«A Rosa»
escalão D | pseudónimo “António Letra”

Luís Paulo Carvalho  

São, apagou a lanterna; o sol espreitava já por cima do ou-
teiro.

Tratou dos animais, depois abriu as janelas da casa deixan-
do o sol beijar por momentos o interior da mesma.

Chamou pela filha que já se encaminhava. Moravam as 
duas numa quinta aprazível a dois passos da vila onde tinham 
uma loja que vendendo um pouco de tudo, era mais conhecida 
por: “São Florista”.

 Apesar de distar apenas dois quilómetros da povoação, res-
pirava-se na xácara um ar diferente.

A casa, antiga, situada quase milimetricamente no centro 
dos terrenos, recebia todos os aromas, os bons, os das árvores de 
fruto e eucaliptos mais ao longe, mas também os dos estábulos 
onde coabitavam coelhos, galinhas, cabras e ovelhas… sorvia 
ainda conforme a estação, o cheiro da terra lavrada, o do pasto 
cortado e o das palhas guardadas.

Três vezes por semana vinha um trabalhador, Manuel, tra-
tar das tarefas mais pesadas, da poda das árvores e cuidados com 
as vinhas. Com ele, o filho, Pedro, da mesma idade de Joana, 
que, ou ajudava o pai, ou na maior parte das vezes, ficava por 
ali olhando e lendo, olhando e escrevendo, olhando e Olhando, 
a musa inspiradora.  Colegas na escola, mas amigos afastados; 
mais pela inibição dele do que por outro qualquer motivo… 
eram, pois, um caso adiado…

Nas bermas da estrada, rebentavam os primeiros tufos de 
erva, as árvores iam timidamente ajeitando suas hastes para alo-
jar os pássaros que em breve chegariam.

Os primeiros automóveis, começavam a rolar. Uns apressa-
dos outros pachorrentos, indo e vindo, conforme o destino que 
a cada um cabia.

Ensonada, Joana saiu pachorrenta da velha camioneta con-
duzida pela mãe.

Nesse dia, ela esperava por uma encomenda especial e ou-
sada, pelo menos para um estabelecimento de uma vila pequena, 
como era o caso.

Era o dia dos namorados e a São decidiu arriscar numas 

rosas que um vendedor amigo a convenceu a comprar. Enormes, 
perfumadas e pela amostra, de cor exuberante e textura inco-
mum.

Por essa razão Joana, que acompanhava a mãe e se preo-
cupava com tudo, passara a noite quase sem dormir. Apesar dos 
15 anos, empenhava-se profundamente nas tarefas do comercio.

Viviam sozinhas. O pai e marido, estava ausente no Brasil 
e há mais de 10 anos que as não visitava. 

As rosas, chegaram e não desiludiram. Eram verdadeira-
mente exclusivas! De tal modo assim foi que mal as pousaram 
logo começou a procura.

Quando a filha foi para a escola, agora expedita e feliz, 
como uma borboleta, já a mãe sorridente se via em palpos de 
aranha para atender a todos!

No meio do burburinho habitual, Pedro, lia absorto sentado 
no degrau da entrada.

Tiago, o seu rival, entabulava conversas onde era como 
sempre o centro das atenções. 

Joana, grácil, de olhar meigo, sorriso luminoso e voz doce, 
era aquela por quem a maioria dos rapazes suspiravam e por 
quem muitos nutriam secretas paixões. Pedro e Tiago, não fu-
giam à regra e dividiam entre si os interesses dela.

Se no Pedro admirava a inteligência, dedicação e carácter, 
no Tiago, seduzia-a o charme e estilo mais vincado. Não havia, 
no entanto, cumplicidade com nenhum deles.

Assim que chegou, não pode deixar de revelar em especial 
para as amigas, o grandioso acontecimento e de partilhar a feli-
cidade que sentia pelo aparente êxito da iniciativa da mãe.

Quem ouviu a conversa foi Pedro, que sempre estava por 
perto tal como Tiago.

Pela hora de almoço, Pedro saiu sorrateiramente. Voltou 
pouco depois com a sacola nos braços, encostada ao peito, muito 
direita e aprumada como se lá guardasse a jóia mais rara.

Chamou por Joana e um pouco embaraçado por nunca an-
tes ter feito nada parecido, retirou uma das famosas flores e ofe-
receu-lha de olhos saltitantes, mas sem proferir palavra. Joana, 
não conteve a surpresa, nem o agrado.

A verdade é que fosse por ser filha da florista ou fosse pelo 
que fosse, nunca antes alguém lhe tinha dedicado tal mimo! 
Agradeceu, entre espanto e satisfação e sentiu lá bem no fundo, 
uma vontade louca de o abraçar! Não o fez, conteve-se porque 
se tinha a certeza que os olhares dele não eram inocentes, tam-
bém o não era menos que pouco haviam falado até ali.

E além do mais, Tiago ao notar com estranheza a inespera-
da atitude, aproximou-se altivo e com ar jocoso. 

-Não tinhas nenhuma em casa, pois não Joana!? Ahahahah! 
riu sem convicção atormentado pela “jogada” do rival que em 
nada lhe agradou.

Não agradou também á Joana esta atitude e afastou-se de 
imediato. Joana não trocou palavra com quem quer que fosse. 
Batia-lhe no peito o coração desgovernado… só tinha vontade 
de estar ao pé do seu antes, secreto admirador, mas ele, estra-
nhamente ou não, alheou-se dela e não abriu também a boca em 
todo o dia.

A rapariga queria ir ter com a mãe!
Ele queria ir para casa!
Ela, com vontade de contar o sucedido…
Ele com vontade de esquecer o seu gesto por recear ter sido 

demasiado audaz.
Regressou Joana, para junto da mãe, e quis saber como ti-

nham corrido as vendas. Mas na certeza plena de que tudo corre-
ra bem, o mais importante era contar o acontecimento.

Preparava-se para o fazer, mas foi interrompida:
-Oh filha, estou feliz e estou triste! Já as vendi todas! Mas 

alguém me roubou uma! Antes ma pedissem que era capaz de a 
dar… Ah mas espera, tenho uma coisa para te contar!!! Mas não 
contou, Joana empalideceu, afastou-se num repente e chorou 
compulsivamente…

O Pedro era pobre, nem devia ter aceitado, sequer e… ficou 
com a quase certeza de que ele era o responsável pelo furto.

Um acto irrefletido, uma fraqueza momentânea que queria 
desculpar, mas que não conseguia…

Nessa noite, quase não falou. Foi deitar-se mais cedo, disse 
que estava cansada.

Mal dormiu, uma vez mais, desiludida com Pedro, desiludi-
da consigo por não acarinhar a mãe num dia tão marcante.

Na manhã seguinte cruzou-se com Pedro de olhos pregados 
no chão.

O roubo da flor, era já comentado entre alunos e funcioná-
rios. Tiago, foi dos mais interessados em saber da história.

-Quando, foi? Quem foi? Desconfias de alguém? Pois é… 
há certos meninos que se armam em cavalheiros, mas o que são 
é uns ladrões!!!

Proferiu estas palavras e olhou para Pedro com ar de de-
safio. 

-Ladrão é o teu pai! gritou Pedro completamente fora de si.
-Eu não roubei nada, Joana! Joaaana!!!
Ela saiu em correria e ele tentou alcançá-la, mas, Tiago esti-

cou o pé fazendo-o cair. Pedro, ergueu-se num repente, avançou 
para o colega e “sem mais aquelas”, assentou-lhe na cara, dois 
violentos socos!

A briga foi sanada, os dois foram chamados à diretora e 
obrigados a pedir falsas desculpas.

Durante o dia, os amigos de um e outro encarregaram-se de 
os manter sob a vigilância para evitar nova pega.

Joana, estava triste como a noite. Não podia crer que sim, 
nem podia querer que não…

Por outro lado, o que dizer à mãe? Um amigo seu era o au-
tor do roubo!? Só podia ser ele! Mas não podia se ele!!!

No regresso a casa. Uns a pé, o caso de Pedro que ninguém 
acompanhou, Joana, que ia com outras raparigas e Tiago na sua 
“Scouter”. Tiago usava, e abusava de conduzir a ouvir musica 
pelos auscultadores e por isso quando se preparava para cruzar 
a estrada, não deu conta do carro da diretora que na estilha do 
costume o ia ultrapassar no mesmo momento. Por instinto, Pe-
dro adivinhando o trágico desfecho gritou o mais que pode e 
agarrou o casaco do colega fazendo-o parar e tombar, no chão… 
mas evitando males maiores.

O chiar dos pneus, o grito do Pedro e o estardalhaço da 
queda, alertaram todos os que seguiam no caminho. 

-Salvaste-me a vida! Disse Tiago assustado e ao mesmo 
tempo embaraçado, isto o orgulho dos homens, já se sabe como 
é….

-Obrigado! Desculpa! Balbuciou ainda Tiago.
-De nada…
Fez-se uma roda enorme em torno dos rapazes, a directora 

parou o carro, algo comprometida…

 Eles fizeram ali mesmo as pazes e enquanto recolhiam do 
chão os livros e canetas espalhadas, Joana viu, na mochila de Pe-
dro um papel amarrotado, mas onde ainda assim conseguiu ler:

“São Florista”
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Poiares é Amigo do Desporto pelo quarto ano consecutivo
O Município Vila Nova de Poia-

res foi distinguido pelo quarto 
ano consecutivo, como “Municí-
pio Amigo do Desporto. Como 
forma de oficializar esse reconhe-
cimento, a Bandeira e o Diploma 
que certificam a distinção foram 
entregues nos Paços do Concelho.

O momento simbólico contou 
com a presença do Presidente da 
Câmara Municipal, João Miguel 
Henriques, acompanhado do Vi-
ce-presidente com o Pelouro do 
Desporto, Artur Santos, e do presi-
dente da Cidade Social, Pedro Soa-
res, entidade que atribui o galar-
dão, avalizado pela Secretaria de 
Estado da Juventude e do Despor-
to. Recorde-se que desde 2017 que 
este prémio tem sido atribuído a 
Vila Nova de Poiares, distinguin-
do o Município pelo desenvolvi-
mento de uma política de apoio 
ao desporto de excelência.

Como referiu João Miguel 
Henriques, «este é mais uma vez 
o reconhecimento nacional do 
bom trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido pela Câmara Muni-
cipal na área do desporto. É certo 
que a pandemia teve um impacto 
direto em particular nos grandes 
eventos de referência, que todos 
os anos são organizados no nos-

Bandeira e Diploma que certificam reconhecimento ao Município foram entregues nos Paços do Concelho

so Concelho, mas ainda assim foi 
possível desenvolver e promover 
uma política de desporto».

Exemplo disso mesmo «foi a 
resposta do Município em 2020 à 
crescente procura por desportos 
de aventura e natureza, de que são 
referência os percursos pedestres 

da Ribeira de Poiares, da Serra do 
Carvalho e a Grande Rota do Alva, 
assim como a inauguração da 
parede de escalada com 41 vias si-
tuada junto ao Complexo das Pis-
cinas da Fraga, bem como da pista 
de parapente, pista de btt, entre 
muitas outras, e que retratam o 

nosso compromisso na promoção 
da prática desportiva», referiu o 
Presidente da Câmara Municipal.

Por outro lado, João Miguel 
Henriques destacou também «o 
apoio às associações concelhias 
que, nesta matéria têm demons-
trado grande capacidade de adap-

tação e resiliência, promovendo 
um conjunto de eventos, muitos 
deles de caráter nacional e inter-
nacional, e que se viram privadas 
de executar os seus planos, para 
além do forte investimento que 
o Município tem vindo a realizar 
na manutenção e requalificação 
dos equipamentos desportivos 
do concelho, fundamentais para 
o acolhimento das diferentes pro-
vas, campeonatos e troféus, com 
reconhecidos níveis de excelência 
e qualidade», concluiu.

Refira-se que na atribuição da 
distinção foram tidas em conta 
cerca de uma dezena de áreas de 
análise: organização desportiva, 
instalações, eventos, programas, 
estratégias de sustentabilidade 
ecológica, desporto solidário, 
parcerias, realidade desportiva, 
legislação, marketing e inovação. 
Para além disto, são também 
considerados aspetos relativos à 
gestão do desporto, mais concre-
tamente ligados ao modelo de 
gestão implementado e os seus 
resultados, o desenvolvimento de 
uma atitude sustentável através 
do desporto, a abordagem solidá-
ria e inclusiva através do desporto 
e a excelência e abrangência dos 
modelos de intervenção.

Serra do Bidoeiro foi alvo de ação de fogo controlado
A Serra do Bidoeiro, em Vila Nova de 

Poiares, foi alvo de uma ação de fogo 
controlado, realizada pela Escola Na-
cional de Bombeiros, contando com o 
apoio dos Bombeiros Voluntários de 
Vila Nova de Poiares e a equipa de Sa-
padores Florestais do Município.

O principal objetivo desta ação pren-
deu-se com gestão de combustíveis, em 
particular os matos que existem naque-
la área, tendo também permitido rea-
lizar formação aos intervenientes em 
contexto de fogo, nomeadamente em 
ações de combate e rescaldo no âmbito 
da defesa da floresta contra incêndios.

Medida realizada pela Escola Nacional de Bombeiros no âmbito da prevenção contra incêndios

Refira-se que a Comunidade Inter-
municipal - Região de Coimbra irá 
instalar este ano uma torre de video-
vigilância naquela área, no âmbito 
de uma candidatura que prevê ainda 
a instalação de mais 22 torres por 
toda a região.

Paralelamente, e no âmbito do 
plano intermunicipal da CIM-RC, 
estão ainda previstas a realização de 
mais ações de fogo controlado, em 
cerca de 80 hectares na Serra do Bi-
doeiro, que permitirão fazer o con-
trolo de combustíveis e a gestão de 
pastagens.
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VII CONCURSO LITERÁRIO
DO CONTO E POESIA

Já está a decorrer o VII Concurso 
Literário do Conto e Poesia de Vila 
Nova de Poiares | 2021
A entrega de trabalhos deverá ser 
feita até 30 de outubro de 2021
Refira-se que o concurso está 
dividido em quatro escalões etários 
escalão A, dos 6 aos 8 anos; escalão 
B: dos 9 anos aos 12 anos; escalão 
C: dos 13 anos aos 18 anos; e esca-
lão D - a partir dos 19 anos.
Cnsulte as normas de participação 
em http://cm-vilanovadepoiares.pt/
editais-requerimentos-e-regulamentos/198-regulamentos/2968-vii-edicao-do-
-concurso-literario-do-conto-e-poesia Para mais informações contacte geral@
cm-vilanovadepoiares.pt ou 239 423 433

breves

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES ASSINALOU DIA MUNDIAL DO LIVRO

A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares assinalou a 23 de abril o Dia 
Mundial do Livro, através da realização de sessões de ‘Contos do Mundo’. Esta 
ação decorreu nos três centros escolares do Concelho, Poiares, Arrifana e São 
Miguel de Poiares, permitindo que os alunos presentes pudessem viajar por 
contos dos cinco continentes,
Estas sessões foram dinamizadas pelo projeto cultural “Viajeiros”, da contado-
ra de histórias Sofia Souto Moniz e do músico instrumentista Alexander Lima, 
que proporcionaram um ‘passeio’ que visou promover o gosto pelo livro e pela 
leitura, e ao mesmo tempo o conhecimento de outros povos e culturas.

EXPOSIÇÃO “OBJETOS E ESTÓRIAS DA NOSSA ESCOLA”

Alunos do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares visitaram expo-
sição/núcleo museológico “Objetos e Estórias da Nossa Escola”, patente no 
Centro Escolar de Poiares (Santo André)
Refira-se que a exposição está aberta ao público em geral, sendo obrigatório o 
agendamento e marcação da visita, através do email centro.cultural@cm-vilano-
vadepoiares.pt ou 239 423 433

Vacinação decorre a bom ritmo

1553 munícipes já estão completamente imunizados tendo recebido as 
duas doses da vacina contra a Covid-19

O número de pessoas vacina-
das no Município de Vila Nova 
de Poiares tem vindo a crescer, 
tendo sido criado para o efeito 
um Centro de Vacinação contra 
a Covid-19, situado no Salão de 
Festas do CCP (Centro Cultural de 
Poiares), onde tem estado a ser 
administradas entre 50 a 100 va-
cinas diariamente, contribuindo 
para um bom ritmo de vacinação 
no concelho.

Trata-se de uma estrutura pre-
parada pela Câmara Municipal 
de Vila Nova de Poiares, em coor-
denação com as entidades de 
saúde regionais e locais, nomea-
damente ARS Centro, ACES PIN, 
USF de Poiares, UCC Por Poiares 
e Unidade de Saúde Pública do 
Concelho, e que permitirá aos 
profissionais de saúde dar uma 

melhor resposta às necessidades 
deste processo.

Refira-se que, de acordo com 
dados de 29 de maio, em Vila 
Nova de Poiares já foram vacina-
das mais de 2.100 pessoas com a 
primeira dose, das quais, 1.553 já 
tomaram as duas doses, tendo a 
vacinação completa.

João Miguel Henriques, Pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Poiares, em visita ao 
Centro de Vacinação, aproveitou 
a oportunidade para «destacar a 
cooperação e o profícuo trabalho 
que o Município e as entidades de 
saúde têm estado a desenvolver, 
em colaboração com os diferen-
tes agentes de proteção civil, em 
todo este processo».

Ultrapassadas as dificuldades 
iniciais de stock de vacinas no 

País e na União Europeia, João 
Miguel Henriques garantiu que o 
município «está preparado para 
assegurar uma resposta adequa-
da em matéria de capacidade de 
vacinação dos cidadãos», refor-
çando o «apelo para que todos 
continuem a cumprir as diferen-
tes medidas que nos permitam 
conter o contágio desta doença, 
que ainda não terminou».

«Apesar do nível de satura-
ção pelas restrições que nos tem 
sido impostas ao longo deste 
último ano, este é o momento 
mais importante para reforçar-
mos os cuidados para prevenir o 
surgimento de novos casos, por 
forma a que possamos voltar o 
mais rapidamente à normalidade 
possível», referiu o Presidente da 
Câmara.

Para assinalar o Dia Mundial da Floresta, a 21 de 
março, o Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares, João Miguel Henriques, plantou uma 
árvore no Jardim Municipal, em frente aos Paços do 
Concelho.
Esta iniciativa pretendeu alertar e sensibilizar toda a 
comunidade para a necessidade de plantar, preservar 
e proteger o Património Florestal.
Refira-se aliás que, nesse âmbito, o Município de Vila 
Nova de Poiares tem implementado vários projetos 
para defesa da floresta do Concelho, tornando-a 
mais resiliente e sustentável financeira e ecologica-
mente, e privilegiando as espécies autóctones.

12 | Boletim Municipal de Vila Nova de Poiares
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Remodelação do Mercado Municipal de Vila Nova de Poiares

Requalificação de espaço público em São Pedro Dias com monumento alusivo à freguesia de Lavegadas

obras Breve resenha em imagens das diversas intervenções que têm sido 
efetuadas pela Câmara Municipal em vários pontos do Concelho

Reabilitação da estrada de ligação São Pedro Dias – Sabouga 

Requalificação dos Lavadouros da Venda Nova bem como o espaço envolvente, incluíndo ainda beneficiação de 
arruamentos no lugar do Jagundo

Reabilitação da rua São José e Rua do Soito (ligação Igreja Nova – Mucela)

Boletim Municipal de Vila Nova de Poiares | 13



26 | Boletim Municipal de Vila Nova de Poiares

Manutenção do leito de ribeiro e beneficiação de lavadouros, no lugar de Ribas

Reparação da rua do Meio (Barreiro)

Construção de instalações sanitárias no cemitério de Igreja Nova 

Trabalhos de manutenção tendo em vista a abertura da época balnear no Complexo das Piscinas da Fraga

obras Breve resenha em imagens das diversas intervenções que têm sido 
efetuadas pela Câmara Municipal em vários pontos do Concelho

Reabilitação da praia fluvial da Moenda Nova, bem como espaços de apoio na área envolvente

Alargamento de faixa rodoviária no lugar de Algaça 
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obras Breve resenha em imagens das diversas intervenções que têm sido 
efetuadas pela Câmara Municipal em vários pontos do Concelho

Reabilitação de arruamentos nos lugares de Alveite Grande e Olho Marinho 

Beneficiação da estrada Avessada – Pinheiro, até ao lugar de Algaça 

Construção de Capril na Serra do Bidoeiro, no âmbito de uma candidatura aprovada para a criação de um rebanho de cabras 
sapadoras, promovida pela Junta de Freguesia São Miguel de Poiares e com o apoio da Câmara Municipal 

Boletim Municipal de Vila Nova de Poiares | 15

limpeza das faixas de proteção, ao longo de diversas estradas do Concelhoalargamento de rua em Vale do Gueiro

beneficiação de arruamentos no lugar de Moura Morta
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obras Breve resenha em imagens das diversas intervenções que têm sido 
efetuadas pela Câmara Municipal em vários pontos do Concelho

obras que irão iniciar brevemente
- marcação horizontal e aplicação de rails de proteção na estrada Algaça/Ribas
- marcação horizontal na estrada Crasto - Carvalho

Início dos trabalhos de beneficiação da Estrada Nacional 2
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Continuação da execução de infraestruturas no Pólo II da Zona Industrial

23 de outubro a 18 de dezembro de 2020

deliberações
as atas aqui apresentadas em versão resumida podem ser consultadas em www.cm-vilanovadepoiares.pt

Reunião Ordinária de
23 de outubro de 2020

Processo de limpeza de terreno em São 
Miguel de Poiares - para ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ra-
tificar o ato de notificação ao Sr. Guilherme 
Carvalho dos Santos, com morada na Recta 
da Godinhela, 3220-202 Miranda do Corvo, 
para limpeza da propriedade em questão, ao 
abrigo do n.º 5 do artigo 37º do Regulamento 
Municipal Florestal em vigor neste município 
(salubridade e saúde pública).

Danos em Viatura causados por levanta-
mento de tampa de águas pluviais na Rua H 
da Zona Industrial de Vila Nova de Poiares;
A Câmara deliberou, por unanimidade, assu-
mir o pagamento do arranjo da viatura, nos 
termos da informação nº 10902/2020.

Mapa de Pessoal para 2021
A Câmara deliberou, por unanimidade, propor 

à Assembleia Municipal, nos termos do dis-
posto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25.º do 
mesmo diploma legal e do nº4 do artigo 29.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho – LGTFP, 
conjugado com o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, alterado pelas 
Leis n.º 3-B/2010, de 28 de abril, 66/2012, de 
31/de dezembro e 80/2013, de 28 de novem-
bro, a aprovação do Mapa de Pessoal para 
2021.

Projeto de Regulamento Municipal de Atri-
buição de Benefícios Fiscais
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o Projeto de Regulamento Municipal de 
Atribuição de Benefícios Fiscais do Município 
de Vila Nova de Poiares e promover a aber-
tura do período de discussão pública pelo 
período de 30 dias seguidos. 

Licenciamento de Publicidade - Grade & 
Oliveira, Lda
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-

var o deferimento da pretensão de acordo 
com o parecer dos serviços técnicos e con-
dições impostas.

Orçamento e Grandes Opções do Plano 
para 2021
A Câmara deliberou, por maioria, com a abs-
tenção da Sra. Vereadora do PSD, aprovar o 
Orçamento e as Grandes Opções do Plano 
para 2021.
Mais deliberou remeter o documento à As-
sembleia Municipal. 

Autorização Genérica para Assunção de 
Compromissos Plurianuais;
A Câmara deliberou por maioria, com a abs-
tenção da Sra. Vereadora do PSD, aprovar e 
submeter à Assembleia Municipal proposta 
para que este órgão, para os efeitos previstos 
na alínea c) do n.º 1 do artigo 6º da Lei 8/12, 
de 21 de fevereiro, e do artigo 12º do Decre-
to-Lei n.º 127/12, de 21 de junho, emita auto-
rização prévia genérica favorável à assunção 

suplemento comunicação oficial
de compromissos plurianuais pela Câmara 
Municipal que:
-Resultem projetos ou ações constantes das 
Grandes Opções do Plano (PPI), legalmente 
aprovados, e de outros encargos não pre-
vistos no PPI que não excedam o limite de 
99.759,58 € (noventa nove mil setecentos 
e cinquenta e nove euros e cinquenta oito 
cêntimos) em cada um dos anos económicos 
seguintes ao da sua contração e o prazo de 
execução de três anos.”
-Resultem de reprogramações financeiras de-
correntes de acordos de pagamentos e alte-
ração ao cronograma físico de investimentos.
-Quando o Plano de Liquidação de Pagamen-
tos em Atraso, ou subsequentes modifica-
ções, gerem encargos plurianuais, conforme 
dispõe o nº 4 do artº 16º da Lei nº 8/2012, de 
21 de fevereiro.
Mais deliberou que a emissão da autoriza-
ção prévia genérica, favorável à assunção 
de compromissos plurianuais pelo órgão de-
liberativo, seja dada na condição que, além 
das condições previstas no n.º anterior, sejam 
respeitadas as regras e procedimentos pre-
vistos na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro 
e no Decreto-Lei n.º 127/12, de 21 de junho, 
e uma vez cumpridos os demais requisitos 
legais de execução de despesas.
Deliberou ainda propor à Assembleia Muni-
cipal a delegação no Presidente da Câmara 
da competência genérica para a assunção 
de compromissos plurianuais, nas situações 
em que o valor do compromissos plurianual 
é inferior ao montante a que se refere a alí-
nea b) do n.º 1 do artigo 22º do Decreto-Lei 
197/99, de 8 de junho, (não excedam o valor 
de 99.759,58€) a competência referida na alí-
nea c) do n.º1 do artigo 6º da LCPA, na reda-
ção dada pela Lei 22/2015, de 17 de março, 
por força do n.º 3 do referido artigo e diploma.

Deliberou também que em todas as sessões 
ordinárias da Assembleia Municipal deverá 
ser presente uma listagem com os compro-
missos plurianuais assumidos ao abrigo da 
autorização genérica concedida.

Orçamento Participativo Jovem 2019 - 
Aquisição de contentores marítimos;
A Câmara deliberou, por unanimidade, atri-
buir ao proponente, Rúben Filipe Rosa Lopes, 
a verba de 8.763,75 € para a aquisição dos 
contentores marítimos, para cumprimento da 
proposta aprovada no âmbito do Orçamento 
Participativo Jovem2019.

CIM-RC - Pedido de comparticipação do 
Projeto: Unidades Móveis Saúde Região 
Coimbra;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a transferência no valor de 7200,62€ (sete 
mil e duzentos euros e sessenta e sete cên-
timos) à CIM-Região de Coimbra, referente à 
comparticipação financeira do Município no 
projeto Unidades Móveis de Saúde – Região 
de Coimbra.

CIM-RC - Pedido de comparticipação do 
Projeto 7: Promoção do Espirito Empresa-
rial Região Coimbra - PP5;
A Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a transferência no valor de 297,76€ 
(duzentos e noventa e sete euros e setenta 
e seis cêntimos) à CIM-Região de Coimbra, 
referente à comparticipação financeira do 
Município no projeto 7: Promoção do Espirito 
Empresarial Região Coimbra – PP5.

CIM-RC - Pedido de comparticipação do 
Projeto 11: Promoção Integrada dos Pro-
dutos Turísticos Região Coimbra - PP5;
A Câmara deliberou, por unanimidade, 
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aprovar a transferência no valor de 307,77€ 
(trezentos e sete euros e setenta e sete cên-
timos) à CIM-Região de Coimbra, referente à 
comparticipação financeira do Município no 
projeto: Promoção Integrada dos Produtos 
Turísticos Região Coimbra – PP5.

Nascer Mais - Proc.9143/2020;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a aceitação da candidatura, de acordo 
com as justificações apresentadas.

Ano letivo 2020/21 - Aquisição de Cader-
nos de Atividades (1º ao 9º ano escolarida-
de) e Material Escolar (Escalões A e B do 
1º ao 4º ano);
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o apoio na aquisição dos cadernos de ati-
vidades (1.º ano ao 9.º ano de escolaridade) 
e o apoio na aquisição de material ESCOLAR 
(Escalões A e B do 1.º ano ao 4.º ano), nos 
termos da informação técnica 10126/2020.

Projeto “Trilhos, caminhos e lugares de 
Poyares - D’outrora ao devir” - Declaração 
do interesse público do investimento;
A Câmara deliberou, por unanimidade, decla-
rar o interesse público do investimento refe-
rente ao Projeto “Trilhos, caminhos e lugares 
de Poyares – D’outrora ao devir”, para cum-
primento dos requisitos estabelecidos pelo 
Programa PDR2020.
Mais deliberou submeter o assunto à As-
sembleia Municipal, para deliberação sobre 
a declaração do interesse público do inves-
timento.

Programa A Nossa Floresta - Criação do 
Programa e Normas de Participação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a criação do Programa A Nossa Floresta 
e as respetivas normas de participação, nos 
termos constantes da proposta nº 56/2020.

AMEGA- Associação de Municípios para 
Estudos e Gestão da Água - Pacto para o 
Combate às Perdas de Água - Proposta de 
subscrição do Pacto;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a subscrição do Pacto para o Combate às 
Perdas de Água.

Procedimento de contratação pública para 
adjudicação da empreitada de “Substi-
tuição da Cobertura da Escola Básica e 
Secundária Dr. Daniel de Matos” - Clas-
sificação de Documentos das Propostas 
– Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car a decisão de desclassificação dos docu-
mentos da proposta, nos termos da informa-
ção técnica e ao abrigo do disposto no n.º 3 
do art.º 35º da Lei n.º 73/2013, de 12/9.

Reunião Ordinária de
6 de novembro de 2020

Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Desportivo e de Atividade Física de Vila 
Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade apro-
var o Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Desportivo e de Atividade Física de Vila Nova 
de Poiares.

Processo de Obras nº 43/2020 - Ampliação 
de Moradia - Teresa Maria Oliveira Martins 
Barata - Venda Nova;

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 55/2020 - Legalização 
de alterações em moradia - Maria Miquelina 
dos Santos Martins Silva - Ervideira;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 63/2020 - Legaliza-
ção de armazém - Antero Luiz Carvalho 
dos Santos - Rua Terra do Bispo - Entron-
camento;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 64/2020 - Legaliza-
ção de edifício destinado a armazenagem 
- Antero Luiz Carvalho dos Santos -  Rua 
Terra do Bispo - Entroncamento;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Processo de Loteamento nº 1/2000 (Auré-
lio Ferreira Gomes e cônjuge Maria Isabel 
Pedroso dos Santos Gomes, Gualter dos 
Prazeres Jesus Santos e cônjuge Deolin-
da Santos Calhindro Jesus dos Santos) 
- reconhecimento de não conclusão das 
obras e acionamento da caução para reali-
zação dos trabalhos;
A Câmara deliberou, por unanimidade, re-
conhecer a não conclusão das obras de ur-
banização e a necessidade de as realizar a 
expensas dos titulares do Alvará;
Mais deliberou aprovar a intenção de pro-
mover a realização dos trabalhos necessá-
rios à conclusão das obras de urbanização 
aprovadas ao abrigo do Processo de Lo-
teamento n.º1/2000, Alvará de Loteamento 
n.º5/2000, por conta dos titulares do refe-
rido alvará, acionando a caução destinada 
a garantir a boa e regular execução das 
obras de urbanização, prestada pela Caixa 
Geral de Depósitos, SA, sob forma da Ga-
rantia Bancária n.ºPT00350239000835993 
(Ex0239.000199282.0019) no valor necessá-
rio para a conclusão dos trabalhos.
Deliberou ainda que, na sequência do delibe-
rado no ponto anterior, se proceda à notifica-
ção dos titulares do alvará, Aurélio Ferreira 
Gomes e cônjuge Maria Isabel Pedroso dos 
Santos Gomes, Gualter dos Prazeres Jesus 
Santos e cônjuge Deolinda Santos Calhindro 
Jesus dos Santos, concedendo-lhes um pra-
zo de 10 dias para se manifestarem relativa-
mente à intenção manifestada.
Deliberou também que os orçamentos a con-
ceder pelas entidades EDP Distribuição SA e 
PT Comunicações SA sejam apresentados no 
devido tempo à Camara Municipal para com-
petente aprovação.

DESPACHO Nº 85 / 2020 - Polo II - Zona 
Industrial de Vila Nova de Poiares - Movi-
mento de Terras e Estruturas de Conten-
ção - Para Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car o despacho nº 85/2020 de aprovação do 
projeto de execução referente ao movimento 
de terras e estruturas de contenção no Polo II 
da Zona Industrial de Vila Nova de Poiares.
Mais deliberou remeter o assunto à Assem-
bleia Municipal.

Polo II - Zona Industrial de Vila Nova de 

Poiares - Movimento de Terras e Estrutu-
ras de Contenção ¬- aprovação da realiza-
ção da despesa plurianual e demais deci-
sões processuais;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a aprovação da realização da despesa 
plurianual, atendendo ao exposto na infor-
mação técnica n.º 11295, considerando que a 
sua aprovação é fundamental para que possa 
ser autorizada a despesa e tomada a decisão 
de contratar, e que, conforme é referido na 
designada informação, não se prevê a exis-
tência de despesa efetiva no ano de 2020, 
remetendo essa sua decisão à próxima As-
sembleia Municipal para ratificação, ao abrigo 
do disposto no n-º 3 do art.º 164º do Código 
do Procedimento Administrativo.
Mais deliberou aprovar as propostas constan-
tes da informação nº 11295/2020, designada-
mente quanto à:
• Decisão de contratar e de autorização da 
despesa
• Definição do preço base
• Escolha do procedimento
• Designação do gestor do contrato
• Aprovação das peças do procedimento
• Designação do júri
• Determinação do preço anormalmente baixo
• Aprovação dos critérios de adjudicação e de 
desempate.

Proposta de substituição de cobertura da 
Escola EB 2,3/ S Dr. Daniel de Matos - Pro-
posta de Adjudicação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a adjudicação da empreitada de substi-
tuição da cobertura da Escola EB 2,3/S Dr. 
Daniel de Matos à sociedade Certificoimbra, 
Engenharia, Construção e Certificação Ener-
gética UNI, Lda, pelo valor de 182.500,00 €, 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Mais deliberou aprovar a respetiva Minuta de 
Contrato de Adjudicação.

Reunião Ordinária de
20 de novembro de 2020

 4- Pedido de apoio ao abrigo do “Regu-
lamento da Forma de Apoio às Juntas de 
Freguesia” - Freguesia de Lavegadas;
A Câmara deliberou, por unanimidade, con-
ceder à Junta de Freguesia de Lavegadas um 
apoio financeiro no valor de 3.444,00 €, (três 
mil quatrocentos e quarenta e quatro euros) 
para intervenção na Rua do Emigrante, locali-
dade de Moura Morta.
Mais deliberou, remeter a decisão da Câmara 
Municipal à Assembleia Municipal para os fins 
previstos no art.º 4º do Regulamento de Apoio 
às Juntas de Freguesia.

Atribuição Apoio - Icreate - Decorações e 
Co-organização do Natal;
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir 
à Icreate – Associação um apoio extraordiná-
rio no valor de 4.000,00 € (quatro mil euros) 
para decorações e co-organização do Natal, 
nos termos da informação e e-mail adicional.

Adesão à Rede Nacional de Municípios 
Amigos da Juventude;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a adesão à Rede Nacional de Municípios 
Amigos da Juventude.

Minuta de Protocolo 2020 - Associação 
Desportiva de Poiares;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-

var a minuta de protocolo com a Associação 
Desportiva de Poiares, com as correções 
apresentadas ao nº 4 da cláusula 4ª.

Protocolo de Colaboração - apoio finan-
ceiro - APPACDM - Centro de Atividades 
Ocupacionais;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var um apoio financeiro à APPACDM, através 
da atribuição de um subsídio até ao montante 
máximo de 50.000,00 (cinquenta mil euros), 
destinado a assegurar parte do “investimento 
privado” a suportar pela APPACDM, no âmbi-
to da candidatura.
A comparticipação financeira será atribuída à 
APPACDM tendo em conta a execução finan-
ceira e física da obra.
Mais deliberou aprovar o Protocolo de Co-
laboração no âmbito da candidatura - Pro-
grama de Alargamento da Rede de Equipa-
mentos Sociais-3.ª geração, com um apoio 
financeiro à APPACDM, através da atribuição 
de um subsídio até ao montante máximo de 
50.000,00 (cinquenta mil euros), destinado a 
assegurar parte do “investimento privado” a 
suportar pela APPACDM, no âmbito da can-
didatura.
Mais deliberou que a comparticipação finan-
ceira será atribuída à APPACDM tendo em 
conta a execução financeira e física da obra.

Parceria entre o Município e AEDP - Con-
curso de Natal 2020 - Proposta de apoio;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var um apoio à AEDP – Associação Empre-
sarial de Poiares no valor de 1.650,00 € (mil 
e seiscentos e cinquenta euros) destinado à 
pareceria na dinamização do comércio local/
tradicional - Concurso de Natal 2020.

Processo de Obras nº 226/2000 - Cancela-
mento de garantia bancária - Urbipoiares, 
Sociedade de Construções, Lda - Vale Gião;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a libertação da garantia bancária, pres-
tada por Urbipoiares, Sociedade de Cons-
truções, Lda.  de acordo com o parecer dos 
serviços técnicos.

Processo de Obras nº 18/2020 - legaliza-
ção de alterações e alteração ao uso - José 
Carlos Jesus Simões - Rua do Pereiro de 
Além, n.º 44 - Poiares (Santo André);
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 21/2020 - Constru-
ção de moradia - Maria Teresa dos Santos 
Carvalho Rosa - Rua do Soitinho-Crasto;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 66/2020 - Licencia-
mento de edifício para Centro de Ativida-
des Ocupacionais - APPACDM - Vila Nova 
de Poiares - Avessada;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

 14- Pedido de emissão de certidão para 
constituição de edifício em regime de Pro-
priedade Horizontal - Maria de Lourdes 
Ferreira Lima Pires Monteiro - Cabouco - 
Poiares (Santo André);
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.

Despacho nº 88/2020 - Polo II - Z.I. de Vila 
Nova de Poiares - Movimento de terras e 
estruturas de contenção- Designação do 
gestor do contrato e júri do procedimento 
- Para Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, rati-
ficar o Despacho nº 88/2020 de designação 
do gestor do contrato e júri do procedimento 
- Polo II - Z.I. de Vila Nova de Poiares - Mo-
vimento de terras e estruturas de contenção.

Reunião Ordinária de
4 de dezembro de 2020

Proposta de Atribuição de Medalha de 
Honra do Município;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a proposta de atribuição de medalha de 
honra do município.
Mais deliberou, remeter a proposta à Assem-
bleia Municipal para aprovação.

Proposta de Atribuição de Medalhas de 
Mérito Municipal;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a proposta de atribuição de medalhas de 
mérito municipal.
Mais deliberou, remeter a proposta à Assem-
bleia Municipal para aprovação.

Programa APoiar/Comércio Local (Progra-
ma Municipal de Apoio - COVID 19) - Medi-
da: Táxis Take-Away;
A Câmara deliberou, por maioria com a abs-
tenção da Vereadora Ana Costa e Silva, do 
PSD, aprovar a Medida: Táxis Take-Away 
reconhecendo-a, indubitavelmente, como 
um apoio à atividade económica de interesse 
municipal, no âmbito do Programa APoiar/Co-
mércio Local (Programa Municipal de Apoio 
- COVID 19).

Mapa de Pessoal para 2021;
A Câmara deliberou, unanimidade, aprovar 
que a atual proposta em substituição da an-
terior, proposta nº 55/2020, levada a conside-
ração da Câmara Municipal em 23/10/2020 e 
devidamente aprovada naquela data.
Mais deliberou,  ao abrigo do disposto na 
alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei 
75/2013, de 12 de setembro, propor à Assem-
bleia Municipal, nos termos do disposto na 
alínea o), do n.º 1, do artigo 25.º do mesmo di-
ploma legal e do nº 4 do artigo 29.º da Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho – LGTFP, conjugado 
com o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, 
de 3 de setembro, alterado pelas Leis n.º 
3-B/2010, de 28 de abril, 66/2012, de 31/de 
dezembro e 80/2013, de 28 de novembro, a 
aprovação do Mapa de Pessoal para 2021.

Alteração e Estrutura Orgânica Municipal;
A Câmara deliberou, unanimidade, aprovar e 
submeter à aprovação do órgão deliberativo, 
Assembleia Municipal, a proposta.

Proposta de Atribuição de Medalhas Muni-
cipais de Bons Serviços;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a proposta de atribuição de medalhas de 
mérito municipal.
Mais deliberou, remeter a proposta à Assem-
bleia Municipal para aprovação
Transferência de competências no do-
mínio da ação social - Proposta de não 
aceitação das competências previstas no 
Decreto-Lei 55/2020, de 12 de agosto;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ao 
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abrigo do consagrado na al ccc) do nº 1 do 
anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, 
submeter à Assembleia Municipal, em confor-
midade com o nº 2 do art.º 24.º do Decreto-Lei 
55/2020, de 12 de agosto, a proposta de não 
aceitação da transferência de competências, 
no domínio da ação social para os órgãos do 
Municipio.

Transferência de competências no domínio 
da ação social para as entidades intermuni-
cipais - Proposta de aceitação das compe-
tências previstas no Decreto-Lei 55/2020, de 
12 de agosto;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ao abri-
go do consagrado na al ccc) do nº 1 do anexo 
I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, subme-
ter à Assembleia Municipal, em conformidade 
com o art.º 20 e nº 2 do art.º 24.º do Decreto-
-Lei 55/2020, de 12 de agosto, a proposta de 
aceitação da transferência de competências, no 
domínio da ação social para a entidade intermu-
nicipal – CIM –RC.

Projeto de Regulamento de Atribuição de 
Benefícios Fiscais do Município de Vila Nova 
de Poiares;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a versão final do projeto de Regulamento de 
Atribuição de Benefícios Fiscais do Municipio 
de Vila Nova de Poiares e remeter o mesmo à 
Assembleia Municipal para a competente apro-
vação ao abrigo da competência conferida pela 
alínea g) do nº 1 do art.º 25º

Atualização das taxas e preços dos Regula-
mentos Municipais para 2021;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atualização das taxas e preços dos Regula-
mentos Municipais para 2021.
Mais deliberou, remeter o assunto à Assembleia 
Municipal para conhecimento.

Anulação de créditos prescritos;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a proposta de anulação de créditos prescritos, 
no montante total de 1.177,13 € (mil cento e se-
tenta e sete euros e treze cêntimos), referente 
aos fornecedores identificados na informação 
técnica.

Demonstrações financeiras previsionais 
para 2021;
A Câmara deliberou, por maioria com a abs-
tenção da Sra. Vereadora Ana Costa e Silva, 
do PSD aprovar os documentos referentes às 
demonstrações financeiras previsionais para 
2021.
Mais deliberou, remeter o assunto à Assembleia 
Municipal para conhecimento.

Pedido de Licença de Ocupação de Espaço 
Público - EDP Comercial, Comercialização 
de Energia, SA - Lg. República;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
o processo de acordo com o parecer dos servi-
ços técnicos.

Proposta de Aditamento ao Regulamento 
Municipal de Ocupação do Espaço Público;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a proposta de aditamento ao Regulamento Mu-
nicipal de Ocupação do Espaço Público

Natal em Atividade 2020 - Normas de Funcio-
namento;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
as Normas de Funcionamento – Natal em Ati-
vidade 2020.
Processo de Obras nº 30/2020 - licenciamen-

to para construção de um muro de vedação - 
Jacinto Manuel Henriques Silva e outro - Rua 
das Quintas, no lugar do Paço;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.

Processo de Obras nº 59/2020 - Licencia-
mento de construção de moradia unifamiliar 
- Rúben Rafael Coimbra Rodrigues Ferreira e 
Adriana Carvalho Baptista - Pinheiro;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 61/2020 - Licencia-
mento de construção de muro de vedação 
confinante com a via - Fresbeira, Industria 
de Carnes, Lda - Lote 5, Polo II Zona Indus-
trial;
Na discussão e votação, deste assunto não 
esteve presente a Sra. Vereadora Ana Costa e 
Silva, do PSD, por se considerar impedida, nos 
termos do nº 4 do art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.

Pedido de Emissão de Certidão para Cons-
tituição de Propriedade Horizontal - Alves 
Bandeira e C.ª, SA - Vale de Vaz;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.

Processo de Obras nº 57/2020 - Construção 
de uma moradia, anexo e muros de vedação 
- Andreia Esteves Rodrigues e outro - Rua 
do Pinheiro;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Reunião Ordinária de
18 de dezembro de 2020

Eleição Presidente da República - 24 de ja-
neiro de 2021 - Transportes;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a proposta de disponibilização de transporte 
acima transcrita.

Protocolo para a Formação em Contexto de 
Trabalho - CTeSP em PROTEÇÃO CIVIL;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a realização do protocolo entre o ISEC-Instituto 
Superior de Engenharia de Coimbra e o Municí-
pio de Vila Nova de Poiares.

Início do Procedimento ao abrigo do art.º 98º 
do CPA - Elaboração do Projeto de Regula-
mento de Exploração de Modalidades Afins 
dos Jogos de Fortuna ou Azar do Município 
de Vila Nova de Poiares;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a abertura do procedimento tendente à apro-
vação do REGULAMENTO DE EXPLORAÇÃO 
DE MODALIDADES AFINS DOS JOGOS DE 
FORTUNA OU AZAR DO MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE POIARES devendo ser promovida a 
publicitação do referido inicio na página eletróni-
ca do Município de Vila Nova de Poiares
Mais deliberou que os interessados, ou seja, to-
dos aqueles que, nos termos do nº 1 do art.º 68 
do CPA, sejam titulares de direitos, interesses 
legalmente protegidos, deveres, encargos ónus 
ou sujeições no âmbito das decisões que nele 
foram ou possam ser tomadas, bem como as 

associações, para defender interesses coleti-
vos ou proceder à defesa coletiva de interesses 
individuais dos seus associados que caibam no 
âmbito dos respetivos fins, deverão constituir-se 
como tal no procedimento, no prazo de 10 dias 
úteis a contar da data da publicitação de aviso 
na página oficial deste Município, com vista à 
elaboração do regulamento;
Deliberou também que a apresentação dos con-
tributos para a elaboração do regulamento, deve 
ser formalizada por escrito contendo o nome 
completo, morada ou sede, profissão, NIF e o 
respetivo endereço eletrónico, dirigido ao Presi-
dente da Câmara Municipal, através do correio 
eletrónico geral@cmvilanovadepoiares.pt ou via 
postal para, Câmara Municipal de Vila Nova de 
Poiares, Largo da Republica, 3350-156- Vila 
Nova de Poiares, dando consentimento para uti-
lização dos dados pessoais fornecidos para efei-
tos do Regulamento Geral de Proteção de Da-
dos. Reg (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu 
e do Conselho de 27/04/2016, e Lei nº 58/2019 
de 8 de agosto que assegura a execução, na 
ordem jurídica nacional, do referido regulamen-
to, sendo que os dados serão utilizados única 
e exclusivamente para os fins em vista e serão 
eliminados logo que não sejam necessários;
Deliberou ainda que seja nomeado como res-
ponsável pela direção do procedimento, nos 
termos do artº 55º do CPA, o Presidente da Câ-
mara Municipal, João Miguel Sousa Henriques.

Pedido de apoio ao abrigo do “Regulamento 
da Forma de Apoio às Juntas de Freguesia” - 
Freguesia de S. Miguel de Poiares;
A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder 
à Junta de Freguesia de São Miguel de Poiares 
um apoio financeiro de € 6.654,00 (seis mil seis-
centos e cinquenta e quatro euros) para auxiliar 
nos inúmeros investimentos que têm realizado 
nesta freguesia.
Mais deliberou remeter a decisão da Câmara 
Municipal à Assembleia Municipal para os fins 
previstos no art.º 4º do Regulamento de Apoio 
às Juntas de Freguesia.

Pedido de apoio ao abrigo do “Regulamento 
da Forma de Apoio às Juntas de Freguesia” - 
Freguesia de Poiares Santo André;
A Câmara deliberou, por unanimidade, conce-
der à Junta de Freguesia um apoio financeiro € 
12.577,20 (doze mil quinhentos e setenta e sete 
euros e vinte cêntimos) para compra da viatura 
em questão.
Mais deliberou remeter a decisão da Câmara 
Municipal à Assembleia Municipal para os fins 
previstos no art.º 4º do Regulamento de Apoio 
às Juntas de Freguesia.

Quantificação e identificação dos valores de 
imobilizado em curso a incluir no processo 
de transição do POCAL para SNC;
A Câmara deliberou, por maioria, com a absten-
ção da Sra. Vereadora Ana Silva, do PSD, que 
o montante de 5.890.668,83 € passe a constar 
dos ativos fixos tangíveis do Município, devendo 
para isso a área do Património e no seguimento 
da deliberação da Câmara Municipal, proceder 
aos registos necessários de inventariação de 
novos ativos ou beneficiação dos já existentes 
de acordo com os valores inscritos no docu-
mento.
Mais deliberou que o montante de 783.902,57€ 
seja regularizado por redução de ativos e pelo 
aumento dos resultados transitados negativos.

Alienação de 2 de lotes de terreno na Zona 
Industrial ao abrigo do Regulamento de Ven-
da de Lotes de Terreno na Zona Industrial de 
Vila Nova de Poiares - Polo II - Lote 26 e 27;

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
o lançamento do concurso público nos termos 
e para os efeitos previsto no Regulamento de 
Venda de Lotes de Terreno na Zona Industrial 
de Vila Nova de Poiares - Polo II, para que nos 
termos e ao abrigo do citado regulamento, se-
jam colocados à venda os seguintes lotes de 
terreno:
- Lote 26 – Parcela de terreno dentro dos limites 
urbanos do PDM, com área de 2976 m2, inscrito 
na matriz predial urbana da freguesia de São 
Miguel de Poiares sob o número 1791, con-
frontando a Norte e Sul com terreno camarário 
e Nascente e Poente com estrada, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova 
de Poiares sob o número 3682/20170621 e lá 
inscrito a favor do Município de Vila Nova de 
Poiares
- Lote 27 – Parcela de tereno dentro dos limi-
tes urbanos do PDM, com a área de 2976 m2, 
inscrito na matriz predial urbana da freguesia de 
São Miguel de Poiares sob o número 1792, con-
frontando a Norte e Sul com terreno camarário 
e Nascente e Poente com estrada, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova 
de Poiares sob o número 3683/20170621 e lá 
inscrito a favor do Município de Vila Nova de 
Poiares.
Mais deliberou que, ao abrigo do disposto no nº 
1 do art.º 8º do citado Regulamento, sejam no-
meados para fazer parte da comissão de análise 
das propostas os seguintes elementos:
• João Miguel Sousa Henriques, Presidente da 
Câmara Municipal,
• Paula Cristina da Silva Figueira Baptista - Che-
fe de Unidade – Administrativa em regime de 
substituição,
• Fátima Isabel Baptista Videira, Chefe de Uni-
dade de Planeamento e Obras Particulares 
(POP), em regime de substituição,
• Isabel Maria dos Santos Miguel, técnica supe-
rior Chefe de Unidade – Financeira em regime 
de substituição,
• Ana Karla de Melo Ferreira, técnica superior.

Prédios devolutos (ARU e ZI) - Listagem final;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
listagem final de prédios devolutos identificados 
na zona ARU e Zona Industrial, com a remoção 
do artigo nº 4533, da freguesia de Poiares Santo 
André.
Mais deliberou que a listagem seja enviada à 
ATA - Autoridade Tributária e Aduaneira para 
aplicação de majoração de IMI no próximo ano 
fiscal.

Incêndio de 15 de outubro | Aquisição de 
equipamento;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a aquisição de bens/equipamentos nos termos 
da informação e relatório técnicos apresenta-
dos, enquadrados no âmbito do Regulamento 
Municipal de Atribuição de Apoio às Vítimas dos 
Incêndios de Outubro de 2017 – Conta Solidária 
do Município de Vila Nova de Poiares, publica-
do em Diário da República, 2.ª Série, de 17 de 
Junho de 2019, consubstanciando os seguintes 
montantes:
- ETOSTÃO – Electro Tostão, Unipessoal, Lda: 
526,80€ (quinhentos e vinte e seis euros e oi-
tenta cêntimos).
- Confort eletrodomésticos – Ervilectro – Eletro-
domésticos, Lda.: 617€ (seiscentos e dezassete 
euros)
- Farmácia Santo André: 63,70€ (sessenta e três 
euros e setenta cêntimos)

Poiares a Pedalar - Normas de Participação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de Normas de Participação no Programa 

Poiares a Pedalar 2021.

Minuta de protocolo - Associação Porta Lilás 
- 2020;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a minuta de protocolo a celebrar entre o Muni-
cípio de Vila Nova de Poiares e a Associação 
Porta Lilás.

Processo de obras nº 53/2020 - Construção 
de moradia - Horácio Manuel Carvalho dos 
Santos - Rua da Beócia - Arrifana;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos ser-
viços técnicos e condições impostas.

Constituição de Propriedade Horizontal - 
Trodi Invest, Lda - Loteamento Terraços da 
Serra, Lote 12 - Entroncamento;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.

Green City Accord - Acordo Cidade Verde;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
adesão ao Green City Accord – Acordo da Cida-
de Verde, e a assinatura do respetivo documen-
to de compromisso.

Polo II - Zona Industrial de Vila Nova de Poia-
res - Movimento de terras e estruturas de 
contenção;
A Câmara deliberou, por maioria, com a abs-
tenção da Sra. Vereadora Ana Silva, do PSD, 
aprovar o relatório Final, bem como a não-adju-
dicação e a extinção do procedimento, ao abrigo 
do disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 79º do 
C.C.P., e a subsequente revogação da decisão 
de contratar, determinada pela decisão de não 
adjudicação, de acordo com o previsto no artigo 
80º, n.º 1 do mesmo código.
Mais deliberou, determinar inicio de novo proce-
dimento e tomar nova decisão de contratar, de 
acordo com o estabelecido no art.º 36º do CCP.
Mais deliberou que a escolha do procedimento, 
a qual cabe ao órgão competente para a deci-
são de contratar, de acordo com o estabelecido 
no art.º 38º do CCP, atendendo ao previsto nas 
cláusulas 25ª e 26ª do programa do procedimen-
to do concurso público que precedeu o presente 
procedimento, e de acordo com o disposto nos 
artigos 23º e seguintes do Código dos Contratos 
Públicos, possa ser efetuada em função de cri-
térios materiais.
Mais deliberou que seja estabelecido, à seme-
lhança do fixado no procedimento anterior, como 
preço base o valor de 467.300,00 € + IVA, sendo 
o montante máximo que esta entidade se dispõe 
a pagar pela execução de todas as prestações 
que constituem o objeto do contrato, conforme o 
estabelecido no art.º 47º do CCP.
Deliberou também designar como gestor con-
trato a Técnica Superior Ana Margarida Neto 
Martins Dias Santa.
Mais deliberou aprovar as peças procedimento 
anexas ao processo, e que seja definido, como 
preço anormalmente baixo, considerando o 
preço base estabelecido com base nos preços 
correntes praticados no mercado para este tipo 
de contrato, o preço da proposta que seja 30% 
ou mais inferior ao preço base.
Deliberou ainda que a adjudicação seja feita 
segundo o critério da proposta economicamente 
mais vantajosa, determinada pela avaliação do 
preço ou custo enquanto único aspeto da execu-
ção do contrato a celebrar, uma vez que as pe-
ças do procedimento definem todos os restantes 
elementos da execução do contrato a celebrar 
e que se trata de um procedimento por ajuste 
direto, ou seja, não submetido à concorrência.
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10,00 € João Ventura

10,00 € Gustavo Mendes

10,00 € José Simões

10,00 € Ana Rita Fonseca

10,00 € Dulce Bastos

10,00 € Helena Dinis

10,00 € Bruno Marquez

10,00 € Nuno Miguel Costa Lopes

10,00 € Vitor Viseu

10,00 € Aldina Carvalho

10,00 € Nelson Fernandes 

10,00 € Carla Marçal

10,00 € Maria Teresa Correia

10,00 € Maria Anália Ferreira Henriques de Carvalho 

10,00 € Maria Helena Santos Alves Carvalho

10,00 € Teresa Santos

10,00 € CONFIAR- Contabilidade LDA

10,00 € Helena Martins

10,00 € Maria Manuela Seco Simões

10,00 € Maria do Carmo Santos Baixinho

10,00 € Liane Henriques

10,00 € João Lourenço

10,00 € Nuno Soares

10,00 € Isabel Simões

10,00 € Sandra Marques

10,00 € Elisabete Almeida

10,00 € Ana Nascimento

10,00 € Luís Miguel Rosa Duarte

10,00 € José Sousa

10,00 € Cristina Espirito Santo

10,00 € Patricia Marques

10,00 € César Matos

10,00 € Maria Helena Felgar

10,00 € Hersilia Simões

10,00 € Tânia Ferreira

10,00 € Maria Ganilho 

200,00 € Maria de Fátima F. Batista Schute

100,00 € Manuel Vale

100,00 € Mónica Carvalho

50,00 € Ana Violante

50,00 € Luís Castro

50,00 € Ana Filipa Silva

50,00 € Susana Santos

50,00 € Fernando Rocha Barros

10,00 € Miro Viagens LDA

10,00 € Nuno Santos

10,00 € Maura Pereira

10,00 € Dina Campos Craveiro

10,00 € Elisabete Jesus

10,00 € Albina Rodrigues

10,00 € Sandra Fernandes

10,00 € António Santos

10,00 € Dília Santos

10,00 € António Fernandes

10,00 € Maria Oliveira

10,00 € Vitor Viseu

10,00 € Marisa Lima

10,00 € Ilda Duarte

10,00 € Luzia Rodrigues Barreirinhas Costa

10,00 € Maria Helena Paula Simões

10,00 € Euclides Carvalho Ferreira

10,00 € Claudia Paiva

10,00 € João Pedro Torres

10,00 € Maria Susana Ferreira Fernandes

10,00 € Maria Paula Ramos Martins

10,00 € Maria da Graça Ferreira

10,00 € Isabel Teixeira

10,00 € Marcos Ferreira Carvalho

10,00 € Isabel Simões

10,00 € Adriana Marques

10,00 € Sandra Fernandes

10,00 € António Nunes

10,00 € Claudia Paiva

10,00 € Manuel F. Lourenço

10,00 € Licínia Rua

10,00 € Isabel Simões

10,00 € Clara Maria Mendes

10,00 € Flávio Silva

10,00 € Marisa Simões

10,00 € Alcina Carvalho

10,00 € Clara Santos

10,00 € Silvia Silva

10,00 € Joaquim Fernandes

10,00 € Teresa Costa

10,00 € Alcino Oliveira

10,00 € Alberto Peixoto

10,00 € Rosa Martins

10,00 € Mónica Ministro

10,00 € Elisabete Santos

10,00 € Isa Raquel da Costa Ramalho

10,00 € Susana Carvalho

10,00 € Licínia Fernandes

10,00 € Luís Almeida

10,00 € Vera Carvalho

10,00 € Maria do Céu Correia Luís

10,00 € Claudia Paiva

10,00 € Paula Carvalho

10,00 € Olga Fernandes

10,00 € Clarinda Francisco

10,00 € Isabel Ventura

10,00 € Matilde Henriques

10,00 € Sónia Guerra

10,00 € Marisa Correia

10,00 € Isabel Alexandre

10,00 € Maria Armenia Henriques Silva

10,00 € Diana Carvalho

10,00 € Carolina Coimbra

10,00 € Cristina Reis

Prémio Nome do Premiado(a)

Lista de premiados com Vouchers | Concurso de Natal 2020
Sorteio de 108 vouchers - Iniciativa de apoio ao comércio local, promovida pelo Município de Vila Nova de Poiares e Associação Empresarial de Poiares. 
Para mais informações contacte a AEDP: 239 161 387 | 918 953 383 | secretariado@aedpoiares.pt

Prémio Nome do Premiado(a) Prémio Nome do Premiado(a)
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Secretário de Estado das Infraestruturas homologa 
Acordo para requalificação da Estrada Nacional 2

O acordo entre o município de 
Vila Nova de Poiares e a Infraes-
truturas de Portugal foi assina-
do na presença do Secretário de 
Estado das Infraestruturas, Jorge 
Delgado, e vai permitir que du-
rante o mês de junho o troço da 
EN-2 entre Santa Maria e o limite 
do concelho com Penacova seja 
intervencionado e requalificado.

Para o Presidente da Câmara 
Municipal, João Miguel Henri-
ques, «este é um processo longo, 
mas que agora veio permitir uma 
intervenção na EN2, requalifican-
do-o e dotando-o de mais e me-
lhores condições de segurança 
e conforto, num troço que será 
também desclassificado e que, 
nos termos do acordo, passará 
para a gestão da Câmara Munici-
pal». João Miguel Henriques re-
conhece que a EN2 continua a ser 
uma das principais vias de entra-
da no concelho, «importante para 
servir as populações» e igualmen-
te «uma rota turística» cuja requa-
lificação desejava que pudesse ate 
ser estendida ao vizinho concelho 
de Penacova.

Presente na sessão esteve tam-
bém o vice-presidente da Infraes-

Acordo assinado com a Infraestruturas de Portugal transfere para Município troço entre Santa Maria e limite do concelho

truturas de Portugal, José Serrano 
Gordo, que deu conta de que a 
obra vai ter início já no dia 1 de 
Junho, com fim previsto um mês 
depois, a 30 de Junho, represen-
tando um investimento de cerca 
de 170 mil euros. «Este acordo 
vem resolver o que ficou por re-
solver no anterior», assumiu, por 
seu lado, Jorge Delgado, secretá-
rio de Estado das Infraestruturas, 
que presidiu à sessão, destacando 

a «cooperação» entre o poder lo-
cal e a administração central que 
tem nesta obra um bom exemplo.

Alternativa ao IP3 não ficou 
esquecida

Com a presença do secretário 
de Estado das Infraestruturas, o 
Presidente da Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Poiares não 
deixou ‘passar em branco’ a refe-
rência à luta de sempre, a ligação 

entre a A13 e o IP3 por corredor 
a Sul do Mondego, acreditando 
que possa vir a ser uma realidade, 
servindo Poiares e os municípios 
à volta, de Arganil, Góis, Lousã e 
Miranda do Corvo.

Jorge Delgado garantiu que 
a obra está até «mais garantida» 
com a Resolução do Conselho de 
Ministros(RCM), na medida em 
que o PRR – Plano de Recupera-
ção e Resiliência ainda não foi 

formalmente aprovado, ao passo 
que a RCM autoriza a Infraestru-
turas de Portugal a avançar com o 
processo que, neste momento se 
encontra em fase de elaboração 
de estudo técnico.

Uma garantia que o autarca 
acolheu de bom grado. «Estamos 
crentes que desta vez é que vai ser, 
que desta vez é que Vila Nova de 
Poiares vai ter uma acessibilidade 
digna», afirmou.

Centro de Competências promoveu I Congresso Nacional 
de Caprinicultura

Decorreu no final do mês de 
Maio o I Congresso Nacional da 
Caprinicultura, promovido pelo 
Centro de Competências da Ca-
prinicultura (CCC), sob o tema “A 
Implantação Territorial da Capri-
nicultura - Os produtos e a Gestão 
dos Recursos Naturais”

O evento, que decorreu em 
formato online, via Zoom con-
tou com a participação da Sra. 

Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa fez a abertura do evento que decorreu inteiramente online

Ministra da Coesão Territorial, 
Ana Abrunhosa, na cerimónia de 
abertura, a par do Presidente do 
Instituto Nacional de Investiga-
ção Agrária e Veterinária - INIAV, 
Nuno Canada, e do Presidente da 
Comissão de Gestão do CCC, João 
Miguel Henriques, em represen-
tação do Município de Vila Nova 
de Poiares e ainda do Secretário 
de Estado da Agricultura e do 

Desenvolvimento Rural, Rui Ma-
rinho, que encerrou o congresso.

Ao longo dos 4 dias do even-
to, foram abordadas diferentes 
sessões temáticas, com oradores 
convidados e apresentações de 
trabalhos submetidos, promo-
vendo assim o debate generali-
zado em torno das matérias mais 
relevantes para o desenvolvimen-
to da caprinicultura.

De acordo com o Presidente da 
Câmara Municipal de Vila Nova 

de Poiares, João Miguel Henri-
ques, que preside ao CCC, «a ideia 
foi promover um fórum alargado 
de debate e reflexão das questões 
e temáticas que afetam a fileira da 
caprinicultura e apontar, através 
das conclusões geradas, um con-
junto de linhas orientadoras e es-
tratégicas para a desenvolvimen-
to sustentado do setor».

De entre os participantes e 
oradores convidados destaca-se 
a intervenção de várias entidades 

académicas, nacionais e interna-
cionais, desde a Universidade de 
Coimbra, de Évora, de Trás-os-
-Montes e Alto Douro, passando 
pela Universidade de Múrcia (Es-
panha), a par de associações de 
produtores, entidades públicas 
de tutela do setor, como a Dire-
ção-Geral de Alimentação e Vete-
rinária ou a Direção Regional de 
Agricultura e Pescas do Centro, 
entre outros, que contribuiram 
para o sucesso da iniciativa..

20 | Boletim Municipal de Vila Nova de Poiares


