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O ano que agora termina constitui um marco importante na vida dos TRANSPORTES

URBANOS DE COIMBRA.

Desde logo porque em 2008 se cumpriram 100 anos sobre a sua criação. Mas também e

sobretudo porque a qualidade do serviço que os SMTUC prestam à comunidade se tem vindo a

evidenciar nos resultados dos últimos anos e no constante aumento da procura.

Na verdade, a aposta feita na renovação da frota, na revitalização e alargamento da rede de

tracção eléctrica e no apoio social aos mais carenciados tem permitido que cada vez mais os

SMTUC possam cumprir as suas finalidades essenciais:

- por um lado, proporcionar aos munícipes um meio de transporte alternativo ao automóvel em

condições de preço e qualidade que permitam a sua utilização por todas as classes sociais;

- por outro lado, contribuir para a melhoria significativa da mobilidade e do ambiente na nossa

cidade.

A renovação da frota de trolleys a que agora se deu início com o lançamento do concurso para

aquisição da primeira unidade será mais uma etapa importante neste caminho que temos

vindo a percorrer com passo firme e determinado.

Por isso, embora o próximo ano seja por todos encarado com bastante apreensão, é forçoso

que não nos deixemos amedrontar pela crise económica que atravessamos e que

prossigamos com coragem na linha que traçámos: apostar numa sempre crescente melhoria

do serviço público que prestamos.

É, pois, com a consciência do dever cumprido e com a certeza de que, tanto a Administração

como todos e cada um dos Trabalhadores dos SMTUC, não regatearão esforços para

prosseguir neste caminho, que aproveito esta oportunidade para desejar a todos um Santo

Natal e FelizAno Novo.
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Manuel Rebanda
Presidente do Conselho
de Administração dos SMTUC
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2008em revista...

A efeméride do centenário da

Municipalização dos Transportes

Urbanos em Coimbra foi ainda

assinalada pelo Grupo Auto Sueco

que incluiu um artigo dedicado aos

Serviços Municipalizados de

Transportes Urbanos de Coimbra e à

data comemorada, na sua Revista

“Traço Contínuo, Edição n.º 3, de

2008.

No dia 15 de Maio de 2008, na paragem em frente à
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, os
SMTUC inauguraram a nova Linha de Troleicarros, Linha n.º
60. Esta foi a iniciativa mais marcante das comemorações
dos 100 anos da Municipalização dos Transportes Urbanos
em Coimbra.

A cerimónia marcou de forma simbólica o centenário
percurso dos Transportes Municipalizados na cidade. O
número atribuído à Linha foi também uma oportunidade
para, uma vez mais, a Administração dos SMTUC assinalar
os 60 anos dos Troleicarros em Coimbra, facto verificado em
Agosto de 2007.

Com a nova Linha ficou patente a aposta neste tipo de
transporte, que hoje se revela mais barato e menos
poluente. Esta Linha funciona aos dia úteis durante o
período escolar da Universidade, entre as 07h35 e as 19h30,
com uma frequência de 30 minutos e com um percurso que
serve a Universidade e Santo António dos Olivais, passando
pela Solum.

A ocasião foi igualmente aproveitada pela Administração
para homenagear publicamente os funcionários da Rede de
Tracção: José Ribeiro Pinto; António Agostinho Rego;
Samuel Santos Henriques; Fernando José Salgado Pratas;
Ricardo Filipe Bernardo Campos; António Jorge Nunes
Rodrigues;Augusto José Domingues SantosAmaro.

Com este gesto reconheceu-se o papel fundamental que
os referidos trabalhadores tiveram na montagem da nova
Linha.

Também a propósito da comemoração do centenário da
Municipalização é de salientar a louvável iniciativa de
reeditar a Revista SMTUC, desta vez numa publicação
especial dedicada à efeméride…
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No dia 11 de Dezembro de 2008,
pelas 20h30, foi emitido nos canais
RTPN, RTP África e RTP Internacional
um documentário televisivo sobre os
Serv iços Munic ipa l i zados de
Transportes Urbanos de Coimbra,
integrado no programa “Valor
Acrescentado”.

Este programa de televisão é
transmitido semanalmente e em cada
uma das suas emissões, para além de
um conjunto de rubricas informativas,
dá sempre a conhecer uma empresa,
mostrando os seus bastidores de
forma dinâmica.

N o â m b i t o d a t e m á t i c a
“Transportes”, os SMTUC foram a
Organização escolhida pela produção
do programa, tendo o mesmo
consistido numa apresentação sob a
perspectiva do passado, presente e
futuro dos Transportes Urbanos de
Coimbra, sendo que neste último
vector, face às preocupações do
mundo de hoje, a imagem dos SMTUC
saiu reforçada como instituição
aplicada na defesa do meio ambiente.

No âmbito da renovação e modernização da frota dos Serviços
Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra entraram em
funcionamento, no mês de Julho, três novos autocarros.
Os novos veículos caracterizam-se por serem menos poluentes,
climatizados e, sobretudo, por fazerem baixos consumos de
combustível.Com efeito, os três MAN 12240 Allegro SE estão
equipados com motor ecológico Euro IV, dispõem de ar
condicionado, conferindo assim uma maior comodidade aos
passageiros nos dias mais quentes, e possuem rampa de acesso
para os cidadãos com mobilidade reduzida. De salientar que estes
autocarros são bastante económicos, pois efectuam consumos
médios na ordem dos 40 litros aos 100km.
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Selo ilustrativo do Carro
Eléctrico nº 2 dos
S.M.C., integrado na
edição limitada de selos
base alusiva aos
transportes públicos
urbanos, emitida pelos
CTT.
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O início da instalação do S.A.E., Sistema de Ajuda à Exploração, nos SMTUC,
verificou-se no ano de 1999. O sistema é composto essencialmente por
equipamento informático e respectivo software, que se encontram interligados
por um sistema de comunicações.

Desde então, as tecnologias inerentes ao sistema evoluíram
significativamente, pois como todos sabemos, quer na área da informática,
quer na das comunicações, são constantes os avanços tecnológicos a que
assistimos.

Não alheios a este facto e tendo em conta que a tecnologia utilizada nas
comunicações de dados tinha muitas limitações, pois era efectuada via rádio
em sistema , a Administração dos SMTUC decidiu proceder à
actualização do sistema.

Nesse seguimento, deu-se início ao processo em meados de 2007, o qual
ficou concluído em Maio de 2008.

Desta actualização, uma das alterações com maior impacto no desempenho
do sistema foi a passagem das comunicações de dados para GPRS, o que
veio permitir que o envio de posição das viaturas passasse de 90 segundos
para 60 segundos e com muito menor número de falhas. Passaram também a
ser recebidos de imediato os comandos efectuados pelos Agentes Únicos, o
que não era possível com as comunicações via rádio.

Em relação ao equipamento instalado nas viaturas este foi totalmente
substituído, não só por estar obsoleto e correr-se o risco de ficar inoperacional
por falta de peças, mas também pela necessária adaptação às comunicações
via GPRS. Foi instalado um novo computador, próprio para o uso em viaturas,
com novo software e com um ecrã táctil para a introdução de comandos. Esta
alteração facilita a utilização do equipamento por parte dos Agentes Únicos,
dado que o software é mais intuitivo e fácil de operar, acrescendo ainda o facto
de disponibilizar informação útil aoAgente Único durante o serviço.

As comunicações de voz passaram a ser efectuadas pelo sistema GSM, tendo
para tal sido entregue a cada Agente Único um telemóvel. Também aqui se
verificaram melhorias significativas, uma vez que as comunicações por
telemóvel são de maior qualidade do que as obtidas via rádio.

Foram ainda substituídos os computadores do Centro de Controlo e os de
apoio, bem como o computador central, motivado pelo maior número de
informação a ser processada. Também o software deste equipamento foi
devidamente adaptado à nova realidade.

O maior volume de informação permite um melhor conhecimento do estado da
frota no exterior e consequentemente uma melhor gestão da mesma. Permite
ainda que a informação prestada nos Painéis de Informação ao Público seja
mais fiável e em maior quantidade.

As alterações introduzidas permitiram uma melhoria significativa do serviço
prestado ao utente dos SMTUC, sendo esta afinal a razão principal para a
actualização efectuada.

Por último, é importante realçar que grande parte dos trabalhos da
actualização foram realizados , nomeadamente a
instalação dos novos equipamentos nas viaturas.

trunking

por técnicos destes Serviços

S
.A

.E
.



07
revista

smtuc

Os SMTUC celebraram um protocolo com a
Caixa Geral de Depósitos (CGD), estabelecendo
uma parceria para a utilização dos cartões Caixa
Universidade Politécnico (CUP) no seu sistema de
bilhética.

Com o uso da tecnologia contacless conseguiu
concentrar-se num único cartão cartão CUP as
funcionalidades de identificação no meio
universitário, cartão bancário e de título de
transporte.

A introdução deste sistema inovador e pioneiro
em Portugal constitui um incremento no sentido da
permanente modernização, proporcionando maior
segurança, conforto e comodidade aos utentes.

Esta valência visa igualmente promover a
utilização do transporte público e com isso reduzir
o fluxo de tráfego no interior da área urbana,
beneficiando os níveis de protecção ambiental.

Assim, desde o passado mês de Setembro, os
cartões CUP passaram a poder ser utilizados como
títulos de transporte válidos nos SMTUC, podendo
aderir a este sistema os estudantes, professores e
colaboradores em geral das escolas do Ensino
Universitário e Politécnico de Coimbra com cartão
CUP, válido no ano lectivo em curso.

Em Setembro do corrente ano os
Serviços Municipalizados de Transportes
Urbanos de Coimbra (SMTUC) aderiram
v o l u n t a r i a m e n t e a o p a s s e
4_18@escola.tp.Este é um passe escolar
mensal destinado a todos os estudantes do
ensino não superior dos 4 aos 18 anos,
inclusive, que não beneficiem do transporte
escolar assegurado pela Câmara Municipal.

O custo de emissão do cartão do
passe é de 2,50€ (50% do valor do cartão de
passe SMTUC), porém nos casos em que o
aluno seja possuidor de cartão válido de passe
corrente o mesmo é trocado gratuitamente.A
utilização do passe 4_18@escola.tp tem um
custo mensal de 17€ beneficiando assim o
aluno de um desconto de 50% relativamente à
tarifa do passe Rede Geral.

Com esta adesão os SMTUC
criaram condições vantajosas para os seus
utentes mais jovens, na perspectiva de os
motivar na utilização dos transportes públicos
e, assim, contribuir também para o
desenvolvimento de uma profícua educação
ambiental.
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O Programa CIVITAS, promovido e financiado pela União Europeia, destina-se a
promover políticas de desenvolvimento de “um transporte mais limpo e melhor” na
cidade, que contribua para melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes,
nomeadamente através da redução da poluição gerada pelos transportes, a
implementação de medidas de poupança de energia, o respeito pelo meio
ambiente e a promoção de um estilo de vida menos dependente do automóvel.

Considerando a importância que este prestigiado Programa pode vir a ter para o
desenvolvimento sustentável na cidade de Coimbra nas áreas da mobilidade e da
redução dos consumos e melhoria da qualidade das fontes energéticas, a
Autarquia de Coimbra promoveu a sua candidatura ao Programa Civitas Plus,
através da sua integração num consórcio constituído com as cidades de Brescia
(Itália), Victória (Espanha), Craiova (Roménia) e Ostrava (República Checa).

Este consórcio atribuiu ao seu projecto a designação MODERN ( bility,
evelopment and nergy use eductio ) e formalizou em Bruxelas a

apresentação da sua candidatura em 28 de Junho de 2007.

Seguiu-se uma fase de apuramento, em que a Comissão Europeia escolheu, entre
dezenas, os 5 projectos com melhor qualidade para passarem à fase seguinte de
negociações, tendo o Projecto MODERN sido classificado em segundo lugar.

No passado dia 15 de Outubro foi assinado, com a Comissão Europeia, o Contrato
de co-financiamento, tendo-se dado início, a partir dessa data, ao Projecto
MODERN.

MO
D E R N

Programa Civitas Plus
- Projecto Modern

Participação da cidade de Coimbra
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ACâmara Municipal de Coimbra (CMC) é a entidade titular do Projecto e os Serviços Municipalizados de
Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) são os Coordenadores do Projecto ao nível da parceria
local que conta ainda com os seguintes parceiros: Universidade de Coimbra (UC); Critical Software, SA
(CSW); Prodeso Ensino Profissional, Lda (PRODESO); Perform Energia, Lda (PE).

A comparticipação da Comissão Europeia para a Cidade de Coimbra será na ordem de um milhão de
Euros, competindo aos diversos parceiros desenvolver nesta cidade as seguintes medidas:

1. Incremento dos CombustíveisAlternativos;
2. Produção local de energias renováveis para alimentação da Rede de Tracção Eléctrica dos
Troleicarros (mini-hídrica na actual ponte-açude da Cidade);
3. Novo sistema de Bilhética;
4. Centro de Infomobilidade e Marketing de mobilidade;
5. Acções de gestão da Mobilidade;
6. Formação orientada para a condução segura (centro de formação com simulador de condução de
viaturas pesadas dotado de cabine real e sensível aos movimentos simulados);
7. Estudo de Viabilidade de Novos Serviços de Mobilidade (car sharing, car pooling, etc);
8. Ferramentas de “Infomobilidade” para gestão de informação de tráfego (com possibilidade de
introduzir a prioridade aos transportes públicos em alguns cruzamentos semaforizados e com o
incremento dos painéis de informação ao público em tempo real disponibilizada nas paragens).

Algumas das medidas propostas por Coimbra mereceram o interesse especial por parte de
várias entidades nacionais e estrangeiras, incluindo o representante da Comissão Europeia
que esteve presente na reunião de arranque do Projecto em Craiova. É o caso da medida
relativa à alimentação da rede de troleicarros, pois é inédito o facto desta poder ser efectuada
através de energias renováveis produzidas localmente, a partir duma mini-hídrica a construir
no açude já existente junto ao centro da Cidade.



Sistema de Gestão da Qualidade - Certificação
norma NP EN ISO 9001:2000
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Por deliberação do Conselho de Administração dos SMTUC
de 26 de Março de 2008, foi aprovada a contratação de um
serviço de consultoria para a implementação do Sistema de
Gestão da Qualidade nos Serviços Municipalizados de
Transportes Urbanos de Coimbra, com vista à certificação
com base na norma NP EN ISO 9001:2000.
Este processo teve início em Abril de 2008 e está previsto ter
a duração de 12 meses.
Vamos tentar explicar por palavras e conceitos simples o
alcance desta decisão.

Antes de mais, a adopção de um Sistema de Gestão da
Qualidade foi uma decisão estratégica da Organização, não
imposta do exterior, mas antes assumida voluntariamente.
A Norma Portuguesa ISO 9001:2000 não é mais do que o
conjunto de requisitos ou exigências para a existência,
numa Organização, de um Sistema de Gestão da
Qualidade.
Um dos princípios (que consideramos essencial) utilizado
como base dos requisitos do Sistema de Gestão da
Qualidade, é o da Focalização no Cliente. As Organizações
(Empresas), dependem dos seus clientes e como tal
convém que compreendam as suas necessidades, actuais e
futuras, satisfaçam os seus requisitos e se esforcem por
exceder as suas expectativas.
Num Sistema de Gestão da Qualidade, a Empresa
necessita demonstrar que está apta a proporcionar produtos
(no caso dos SMTUC o principal produto é o transporte de
pessoas) que vão ao encontro das necessidades e
expectativas dos seus clientes, sempre obedecendo ao
quadro regulamentar aplicável aos mesmos.
Visa-se assim aumentar a satisfação do cliente, através da
aplicação eficaz do Sistema, melhorando-o continuamente,
para garantir a conformidade com os requisitos do cliente.
É este, do nosso ponto de vista, o principal objectivo da
implementação, nos SMTUC, de um Sistema de Gestão da
Qualidade.

A Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade de uma
Empresa é o reconhecimento por uma Entidade Externa
Independente e Acreditada, da conformidade e eficácia do
sistema existente na Empresa, com a correspondente
n

O que é a implementação de um Sistema de

Gestão da Qualidade segundo a Norma NP EN

ISO 9001:2000?

O que é a Certificação?

orma, ou seja que a Empresa satisfaz o cliente e as

exigências legais e regulamentares, de uma forma eficaz.
Em princípio, quem implementa um Sistema de Gestão da
Qualidade está interessado na sua Certificação, já que é a
forma do mesmo ser reconhecido externamente.
Para a obtenção de uma Certificação, a Empresa tem de
sujeitar-se a um processo de avaliação dos seus sistemas
internos. Assim, poder-se-ão detectar deficiências
organizacionais que, uma vez corrigidas, trarão inúmeras
vantagens à Empresa.

As vantagens e os ganhos da aplicação da Norma como
modelo da Empresa são inúmeras. Melhoram o seu nível de
eficiência e de eficácia, tendo sempre por base (como já
atrás se disse) um processo de Melhoria Contínua com
orientação para o Cliente e para a Satisfação das suas
necessidades.
Como principais vantagens para a Empresa, podemos
apontar: Melhoria da imagem da Empresa, aumentando a
credibilidade perante os Clientes e a Sociedade em Geral;
Aumento da satisfação e da confiança nos Serviços da
Empresa, por parte dos Clientes; Aumento da motivação e
envolvimento por parte dos seus Colaboradores,
reforçando as suas competências e qualificação, na
execução e gestão da sua actividade; Melhorias ao nível da
organização interna; Obtenção de um instrumento de
gestão fiável; Melhorias ao nível da posição competitiva da
Organização; Aumento do nível de produtividade; Redução
de custos.

O processo de Certificação do Sistema de Gestão da
Qualidade, que em boa hora a Administração dos SMTUC
abraçou, irá ser um processo longo e que está a exigir o total
empenhamento e um esforço suplementar de muitas
pessoas que aqui trabalham.

Quais são as vantagens da aplicação de um

Sistema de Gestão da Qualidade?

O processo

Sem trabalho e dedicação nada se faz, mas o

colher do fruto vai ser compensador...

António Santo Cunha, Gestor da Qualidade
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Os SMTUC lançaram em 2008 um
concurso público internacional
para fornecimento, instalação e
colocação em serviço de um novo
sistema de bilhética para a sua
rede de transporte público de
p a s s a g e i r o s , d e c o r r e n d o
actualmente a fase de análise de
propostas.
O sistema pretendido pelos
SMTUC é de validação de todos os
títulos através da tecnologia de
leitura “sem contacto”, excepto os
bilhetes vendidos a bordo que
serão emitidos em papel térmico
por equipamento comandado pelo
Agente Único ( impressora
térmica).
Será implementado na totalidade
da frota do serviço das carreiras,
incluindo a Linha Azul operada por
mini-autocarros eléctricos, no
serviço de transporte de pessoas
com mobilidade reduzida, no
elevador / funicular do Mercado
Municipal e no sistema de controlo
d e a l g u n s p a r q u e s d e
estacionamento, nomeadamente
os relacionados com o Park &
Ride.
O equipamento terá possibilidade
de leitura de cartões e bilhetes com
tecnologias variadas (tipo A, tipo B
/ Calypso).
A interoperabilidade com o SAE irá
permitir obter informação do
receptor GPS e dos tacógrafos
digitais de grande parte das
viaturas. O sistema de gestão da
rede de transportes (GIST) também
fornecerá elementos para o
sistema de bilhética (directamente
ou através do SAE).

Principais objectivos a alcançar

Principais objectivos a alcançar
com o novo sistema:
Contribuir para a estratégia de
mobilidade da cidade: pretende-se
tornar mais eficaz o sistema de
inter relacionamento entre
operadores de Transportes
Públicos (TP) e alargá-lo aos
municípios vizinhos de Coimbra,
através de tarifas combinadas e
únicas, bem como criar novos
p r o d u t o s e m t e r m o s d e
intermodalidade, incluindo o
passe multimodal CP/SMTUC e a
que se relaciona com a viatura
própria particular, já que esta foi
sempre uma estratégia prioritária
do município de Coimbra ao longo
dos anos. É fundamental que o
novo sistema possibilite a criação
de um passe intermunicipal e
outros produtos como os que se
relacionam com o estacionamento
ou a implementação de novas
tecnologias como as relacionadas
com a Internet, o carregamento de
títulos através de ATM ou Payshop,
o suporte de títulos em telemóveis,
etc. É ainda importante tornar o
acesso ao TP mais fácil, rápido e
cómodo, como forma de cativar
novos clientes, eliminando a
validação mecânica de títulos
(validação dos bilhetes com banda
magnética). Melhoria da fiabilidade
do sistema, nomeadamente pelo
abandono da tecnologia de leitura
da banda magnética. Possibilidade
dos motoristas prestarem contas
autonomamente em máquinas de
prestação de contas, com
c o n s e q u e n t e s g a n h o s d e
produtividade;

I n t e g r a ç ã o c o m o s·

c o n s e q u e n t e s g a n h o s d e
produtividade. Integração com os
diversos sistemas dos SMTUC,
nomeadamente com o Sistema de
Apoio à Exploração (SAE).
Aumentar 2% os passageiros
municipais em TP e 3% na
utilização do Park & Ride. Por
último, aumentar a velocidade
comercial, optimizando horários.
O s i s t e m a i m p l i c a r á u m
investimento na ordem de um
milhão de euros, entrará em
funcionamento no final de 2009 /
início de 2010 e irá funcionar na
área correspondente ao Concelho
de Coimbra , podendo ser
e s t e n d i d o a o s c o n c e l h o s
limítrofes com a criação do passe
intermunicipal.
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Da esquerda para a direita:
Francisco Paiva; Álvaro Amado;

Manuel Teixeira e José Silva.

G.C.R.D. é uma associação de cariz
cultural e desportivo, que procura servir
todos os seus sócios e ao mesmo tempo
fomentar o espírito de equipa e pertença à
instituição onde nasceu e na qual está
integrada, os SMTUC.
Neste contexto, o Grupo tem-se
caracterizado ao longo dos tempos pelas
suas iniciativas em termos desportivos,
como sejam os diversos campeonatos de
Futsal em que participou. Mas não só no
futebol a acção do G.C.R.D. se tem feito
sentir. De facto, ao longo destes anos têm
sido muitos os convívios de pesca,
passeios de bicicleta, torneios de sueca,
torneios de tiro ao prato, convívios de verão
com descida do rio em canoa, passeios a
vários zonas do país em excursão,
promoção de idas aos vários convívios dos
transportes nas cidades que os organizam,
a comemoração do dia da mulher, não
olvidando o tradicional convívio de Natal,
que, segundo palavras do Presidente da
Direcção, José Silva, foi elevado a
patamares de qualidade que considera de
toda a justiça para com os sócios e que tem
contado sempre com a prestimosa
colaboração da actual Administração dos
SMTUC.
José Silva salientou ainda que o G.C.R.D.
reforçou a sua componente social com a
criação de uma conta bancária que, nas
condições previstas nos seus estatutos,
permite o auxílio aos associados que
necessitem de apoio.
No entanto, contrariamente ao desejado
pela direcção e à própria filosofia inerente à
existência do Grupo, tem vindo a crescer o
afastamento dos sócios relativamente às
actividades que têm sido promovidas. Com
efeito, salvo as excepções dos passeios,
excursões e do convívio de Natal, a adesão
tem ficado muito aquém do que, na sua
opinião, a vontade de fazer, o empenho e a
dedicação que a Direcção tem imposto na
organização dessas actividades era
merecedora.
Presidente da Direcção perspectiva que o

O

No que se refere ao futuro imediato o
Presidente da Direcção perspectiva que o
próximo ano será difícil, não só porque a
conjuntura económica não se vislumbra a
mais favorável, mas principalmente
porque os objectivos são cada vez mais
ambiciosos. Assim, para além das
habituais actividades que espera
promover, caberá em 2009 ao G.C.R.D. a
honrosa responsabilidade de organizar o
convívio anual dos transportes, recebendo
em Junho próximo as delegações das 6
cidades que têm transportes municipais.
Ao despedir-se revelou o desejo de
conseguir relançar o Grupo, fazendo com
que a aproximação entre todos seja uma
realidade.

Em nome dos Corpos Sociais aproveitou o
ensejo para desejar um Santo Natal e um
PrósperoAno de 2009…
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Mais uma vez e na sequência do sucesso obtido

nas campanhas realizadas nos dois últimos anos

os funcionários dos SMTUC mostraram o seu

espírito de solidariedade e fraternidade. Assim, a

Campanha “Natal Solidário - 2008” que os

funcionários dos SMTUC promoveram com o apoio

da Administração, que consistiu na recolha de

géneros alimentares, vestuário e brinquedos,

obteve uma forte adesão de todos os funcionários

no sentido de proporcionar nesta quadra festiva um

pouco mais de conforto àqueles que necessitam .

O material recolhido durante a Campanha foi

distribuído por quatro instituições de solidariedade

social existentes na cidade de Coimbra:

Comunidade de São Francisco de Assis, Ninho dos

Pequeninos, Esperança Viva e Criaditas dos

Pobres.

De salientar que o sucesso desta iniciativa irá

certamente permitir aos mais carenciados,

sobretudo às crianças, um Natal mais rico de

alegria.

Solidariedade...
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Estamos em pleno período natalício.
Tradicionalmente nesta época do ano é costume as pessoas praticarem actos a elevar valores de sã
convivência familiar, social e, sobretudo, demonstrar uma preocupação premente com aqueles que
mais necessitam e dependem dos outros.
É o fervor de solidariedade que caracteriza esta quadra, daí ser apropriado que neste espaço,
Edição Especial Natal, se ilustrem esses valores com a história que se segue...

“Afinal os Reis Magos eram quatro!?”

(adaptado de um conto de Joannes Joergensen)

Que neste Natal e durante todo o ano de 2009 nos esforcemos por desenvolver o nobre valor da solidariedade…

Todos conhecemos os três Reis Magos: Gaspar, Melchior e Baltazar, que tanto enriqueceram o nosso imaginário infantil.
Sabemos que viajaram do Oriente seguindo uma estrela para ir adorar o menino Jesus, a quem ofereceram as suas dádivas
de ouro, incenso e mirra. Por isso mesmo é provável que falar de um quarto Rei Mago cause estranheza…
Porém, diz a lenda que depois dos “famosos” Reis Magos abandonarem Belém, desolados por o menino Jesus não lhes ter
sorrido, apareceu um quarto Rei Mago. Este chegou atrasado ao estábulo onde estava o “menino”. Vinha muito
envergonhado por não acompanhar os seus homólogos e, mais grave, por não trazer com ele nenhum presente para
oferecer.
Mas “ouçam” a sua história.
O seu nome era Artaban e para visitar o menino em Belém saiu da Pérsia, seguindo a estrela, com o seu tesouro mais
valioso, constituído por três magníficas pérolas. Só que durante a sua jornada ele foi confrontado com a necessidade de
ajudar pessoas carecidas de auxílio e, assim, à medida que ia encontrando essas realidades foi perdendo a matéria … mas
aumentando o seu “tesouro” pessoal.
É verdade! Artaban ajudou um velho enfermo que encontrou no caminho a tremer de febre. Para este salvar pediu ao dono
de uma estalagem para o albergar e chamar um médico que dele tratasse. Como pagamento deixou ao estalajadeiro uma
das pérolas que carregava. Mais tarde, deparou-se com insólito quadro. Viu um bando de ladrões a roubar e agredir um
pequeno grupo de mercadores. Perante tamanha patifaria só lhe restou negociar astutamente com os ladrões. Assim, em
troco de outra das pérolas conseguiu libertar os mercadores de tanta violência. Quando reparou já só lhe restava uma.
Belém estava perto, ainda tinha hipótese de cumprir, embora mais “pobre”, o seu desejo de oferecer um presente a quem ia
adorar, pensou ele. Prosseguindo viajem, Artaban passou por uma aldeia que estava a ser atacada por soldados que
cobardemente matavam as crianças, contra os gritos lancinantes de mães desesperadas na dor de quem perde um filho.
Qualquer mortal dilacerava perante tamanha crueldade. Impotente para impedir o massacre, Artaban, ainda assim, foi a
tempo de conseguir evitar que o mesmo fosse total. Pagou com a última pérola que tinha na sua posse a um dos soldados,
que, com a sua impiedosa espada em punho, se preparava para matar a criança que agarrava.Corrompido pelo desejo da
riqueza material, libertou a vida que estava prestes a findar. Foi por este motivo que Artabam chegou ao estábulo de mãos
vazias.O “menino” dormia sossegado quando o Rei começou por se justificar. Sempre cabisbaixo, face a tanta vergonha.
Mas lentamente a confiança surgia inexplicavelmente do interior do seu ser. Foi essa força que o dominava que lhe deu
coragem para levantar os olhos e, espanto! seu, verificar que o menino Jesus, sorridente, radiava felicidade…
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