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António Pinto Pereira
Vogal do Conselho de Administração
dos SMTUC

A prestação dum serviço de transportes urbanos de qualidade é cada vez mais 

um grande desafio no crescimento das sociedades modernas, especialmente 

quando se trata dum serviço social de apoio à comunidade tão relevante. 

Garantir o equilíbrio e a sustentabilidade dos transportes urbanos com um 

desenvolvimento urbano adequado às questões ambientais, com enfoque na 

sustentabilidade, são também factores a serem considerados para um serviço 

de transporte urbano de qualidade.

Engenheiros, arquitectos, urbanistas, utentes dos transportes urbanos, 

população em geral, todos temos a obrigação cívica de dar um contributo 

positivo para que os serviços que prestamos se insiram num serviço de 

q u a l i d a d e  t ã o  i m p o r t a n t e  p a r a  a s  p o p u l a ç õ e s .

Prestar um serviço de qualidade à população do concelho de Coimbra com uma 

frota moderna é um dos principais object ivos dos SMTUC.

A publicação regular da Revista é por isso um espaço muito importante na 

divulgação das nossas actividades de interesse para a comunidade, aberto 

também a todos aqueles que desejem contribuir com as suas sugestões para o 

enriquecimento e melhoria dos serviços que prestamos.
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Foi com muita satisfação que a Administração 
reconheceu a referida iniciativa, a qual 
pretendeu homenagear todos quanto ao longo 
dos 100 anos deram corpo e garantiram um 
serviço essencial à população da cidade de 
Coimbra.
A este propósito na cerimónia foram 
destacadas as palavras do Exm.º Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, 
Dr. Carlos Encarnação, ínsitas na mensagem 
que integra a Edição Comemorativa dos 100 
anos da Municipalização dos Transportes 
Urbanos de Coimbra: 
“(…)é fundamental a persistente teimosia da 
resistência de um serviço municipal de 
transportes de Coimbra que sobrevive perante 
a injustiça nacional praticada em Lisboa e Porto 
e através da qual os défices de exploração das 
empresas públicas são inteiramente cobertos 
pelo Estado.
Isto é, enquanto Coimbra se tem de bastar a si 
própria, quanto às empresas públicas ao 
Estado só lhe resta saber quanto deve pagar.
E tudo isto acontece sem que os transportes 
colectivos de Coimbra deixem de prestar o 
serviço social que lhes é exigido tratando de 
modo especial os cidadãos com maior 
fragilidade económica, garantindo transporte 
gratuito aos titulares de pensão mínima de 
sobrevivência.
Este é o sinal maior do respeito que se deve a si 
próprio e à comunidade que serve nos cem 
anos da sua existência.
Uma palavra especial de gratidão a todos que 
nos SMTUC trabalharam e trabalham.
São cem anos de dedicação.”
O Concerto foi composto por duas partes.
Iniciou com o tema de abertura “As Hébridas”, 

de Mendelsshon, seguindo-se a Sinfonia nº 
101 em Ré M, O Relógio, de J. Haydn. Ambos 
os temas foram excelentemente interpretados 
pela Orquestra Clássica do Centro.
A segunda parte do programa foi enriquecida 
com a participação especial do Coro dos 
Antigos Orfeonistas da Universidade de 
Coimbra que, acompanhados pela Orquestra 
Clássica do Centro e sob a magnífica direcção 
do Maestro Virgílio Caseiro, marcaram a noite 
com um conjunto de temas de rara beleza, com 
o seguinte alinhamento: Gaudeamus Igitur 
(Anónimo/V. Caseiro); Ave verum (Mozart); 
Scorrendo Uniti (Verdi); Coro dos Ciganos 
(Verdi); Coro dos Peregrinos (Wagner); Coro 
dos Caçadores (Weber); Cantar de Emigração 
(J. Nizza/J. Calvário); Feiticeira (A. Araújo/V. 
Caseiro); Canção da Primavera (J. Afonso/J. 
Calvário); Fortuna (C. Orff).

O término do Concerto foi assinalado com o 
bonito tema “Coimbra”, de Ferrão/J.Calvário, 
que colocou todos os presentes a cantar.
Saliente-se a adesão ao evento, a qual foi 
muito significativa. Com efeito, o Salão do 
Pavilhão Centro de Portugal encontrava-se 
repleto, numa demonstração de um elevado 
sentimento de pertença.
Os colaboradores dos SMTUC e demais 
convidados tiveram a oportunidade de assistir 
a um espectáculo de grande qualidade e 
dinâmico da primeira à última nota.
 
Uma noite fantástica com um concerto 
marcante, pois não é fácil a uma Orquestra e 
Coro deixarem o público tão cheio com tão 
pouco tempo em palco.
Inolvidável!
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Ainda… os 100 anos da Municipalização
dos Transportes Urbanos em Coimbra

A Câmara Municipal de Coimbra em conjunto com a Orquestra Clássica do Centro
e o Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra associaram-se na promoção
de um Concerto Prestígio em homenagem aos SMTUC na Comemoração dos 100 Anos,

que se realizou no passado dia 23 de Abril, no Pavilhão Centro de Portugal.



No âmbito do Projecto MODERN, realizou-se em Coimbra, de 5 a 7 de Maio de 2009, a 3ª Reunião do 
“Technical Management Board” (Conselho de Gestão Técnica do Projecto) e 2 Sessões Paralelas com 
as equipas da área da Avaliação e Disseminação, tudo integrado no vasto programa que constituía o 
Encontro de Coimbra.

Os SMTUC, como entidade responsável pela Coordenação Local do Projecto, organizaram o evento, 
tendo ainda o apoio da Câmara Municipal de Coimbra e da PRODESO, esta última como parceiro 
responsável pela disseminação local.

No encontro foram discutidos vários assuntos relacionados com a mobilidade sustentável, passando 
pelas energias alternativas para os transportes, pela variedade de modos de transporte mais “amigos” 
do ambiente e mais seguros, ou seja, pelas formas de dotar as Cidades envolvidas no projecto com 
transportes cada vez melhores e mais “limpos”.

Já na fase de preparação, mas fundamentalmente durante e após o referido Encontro, a generalidade 
dos participantes, tanto ao nível dos parceiros locais, mas sobretudo os representantes da 
Coordenação e Gestão Técnica do Projecto e das outras Cidades estrangeiras que constituem o 
Consórcio do Projecto, manifestaram um grande apreço pela qualidade da organização. Salientaram a 
forma acolhedora como foram recebidos e pelo facto da Cidade de Coimbra ter sabido interpretar 
perfeitamente uma parte do MODERN muito importante para os responsáveis pelo Programa CIVITAS 
Plus que o co-financia, ou seja, a demonstração inequivoca do envolvimento no Projecto dos decisores 
políticos da cidade, na pessoa dos Exmos. Senhores Presidente e Vice-Presidente da Câmara de 
Coimbra e dos Serviços dos Transportes Urbanos, representados pela  Administração dos SMTUC.
Esta opinião foi inclusivamente tornada pública pelos responsáveis máximos do MODERN, tanto 
durante o Jantar Oficial do Encontro, como na Conferência de Imprensa.

Foi ainda feita uma referência especial ao profissionalismo e simpatia dos vários motoristas dos 
SMTUC que estiveram envolvidos em tarefas de transporte dos participantes, incluindo os passeios 
turísticos nos mini-autocarros eléctricos e no autocarro de 2 pisos, motoristas aqui personificados na 
pessoa do Sr. Paulo Santos, que foi inexcedível no trato diário e constante com toda a gente.
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ENCONTRO DE COIMBRA
DO PROJETO MODERN - CIVITAS
ENCONTRO DE COIMBRA
DO PROJETO MODERN - CIVITAS



Sistema de Gestão da Qualidade

Visão
Como se pretende que os SMTUC sejam no futuro, o que 
queremos atingir no futuro, como queremos ser vistos pelo 
mercado no futuro? A visão refere-se aos objectivos de mais longo 
prazo e mais gerais, descreve as aspirações para o futuro sem 
especificar os meios para as alcançar. A visão deve criar inspiração 
e esta inspiração é normalmente querer mais, e melhor.
Missão
O que se pretende que os SMTUC sejam hoje, como queremos que 
nos vejam hoje, para que existimos, quem servimos? A visão torna-
se perceptível com a definição da missão. Reflecte aquilo que se 
pensa relativamente aos SMTUC e ao rumo que eles querem 
seguir.
Politica da Qualidade
São as grandes linhas de orientação estabelecidas pela gestão de 
topo dos SMTUC, a serem seguidas pelos trabalhadores e na 
execução dos serviços de transporte de passageiros e gestão do 
estacionamento.
Objectivos Estratégicos
São um conjunto de medidas mais específicas que têm como 
objectivo a melhoria do desempenho global dos SMTUC, 
concretizando as direcções a tomar e as acções a desenvolver.

Pensamentos que tornam mais compreensíveis estes conceitos:
A visão provoca o empenho, de todos, na missão da organização, 
através do trabalho realizado com base nos objectivos 
estratégicos.
A missão tenta tornar a visão mais específica; Os objectivos 
estratégicos são tentativas de tornar a missão mais concreta.

Para terminar, não nos devemos esquecer que, todos os anos, são 
definidos Objectivos Anuais (mais materializáveis, mensuráveis e 
controláveis através de indicadores de gestão), que constam nas 
Grandes Opções do Plano e Orçamento, documento aprovado pelo 
Conselho de Administração, Câmara Municipal e Assembleia 
Municipal.

 

1.- Já todos se aperceberam que os SMTUC estão a implementar um Sistema de Gestão da Qualidade.

Vamos tentar dar alguns contributos modestos para a compreensão de alguns conceitos:

Visão, Missão, Política da Qualidade e Objectivos Estratégicos.

2.- Ponto de situação do projecto
Nos passados dias 1, 2 e 3 de Julho, realizou-se a 2ª fase da auditoria de concessão da certificação. A equipa auditora 
nomeada pela entidade certificadora (APCER) esteve nos SMTUC a verificar a conformidade do nosso sistema de gestão da 
qualidade de acordo com os critérios de certificação, bem como o grau de implementação dos mesmos, tendo elaborado o 
seu relatório de auditoria.
Neste momento, os SMTUC estão a desenvolver as acções e o trabalho de resposta ao relatório e tudo nos faz crer que, no 
final do Verão, teremos a concessão do “Certificado de Conformidade” ou seja, a certificação.

3.  Concurso de criação do Símbolo da Qualidade
Os SMTUC entendem que este importante marco na vida destes Serviços deverá ser assinalado com a criação de um 
“Símbolo da Qualidade”, que assinale o alcançar deste objectivo e seja, no futuro, um veículo de promoção e divulgação 
interna e externa da marca Qualidade nestes Serviços.
Este Símbolo da Qualidade poderá ser uma imagem, uma mascote ou uma simples letra.
Apelamos ao espírito criativo e imaginação dos trabalhadores desta casa para idealizarem o Símbolo da Qualidade dos 
SMTUC.
Contamos com os vossos trabalhos, enviem-nos por mail (smtuc@webside.pt) ou entreguem-nos em mão na Secretaria 
dos SMTUC.
O prazo de recepção dos trabalhos termina no final do mês de Agosto.
A Administração escolherá o vencedor, de entre os trabalhos apresentados.
Vamos todos colaborar.

Coimbra, Julho de 2009
António Santo Cunha, Gestor da Qualidade
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Nesta edição da Revista visitámos Santa Clara e 
seleccionámos para o leitor 4 locais de grande 
interesse, aliás dos muitos que esta freguesia 
possui. Assim, desde monumentos históricos até 
pontos de interesse para os mais pequenos, 
passando também por um local lendário…
Descubra...

Em 1283, D. Mor Dias fundou uma comunidade 
religiosa em Santa Clara. Anos mais tarde, em 1314 
e após a extinção dessa comunidade, D. Isabel de 
Aragão mandou erguer um mosteiro nesse mesmo 
local. Esse mosteiro cujo nome actual é Mosteiro de 
Santa Clara-a-Velha, teve como principal função 
albergar as clarissas e ainda dar apoio aos pobres. 
Es te  mos te i ro  es ta rá  l i gado  a  mu i tos  
acontecimentos relacionados com a Rainha Santa 
como é o caso do “Milagre das Rosas” ocorrido nas 
suas imediações. 
Porém, o lugar onde o Mosteiro foi construído 
revelou-se uma má escolha, devido às inundações 
provocadas pelo Rio Mondego. O velho convento foi 
abandonado em 1677 e as freiras mudaram-se para 
um novo edifício, construído num lugar mais 
elevado. 
Mais tarde, em 1991 foi iniciado um projecto de 
recuperação para o edifício dando-se a sua 
reabertura a 18 de Abril de 2009 e sendo hoje um 
importante espaço a visitar. 

Paragem Histórica e CulturalParagem Histórica e Cultural

Stª Clara a Velha

Um monumento também de grande importância a visitar é o Palácio 
Quinta das Lágrimas, situada na margem esquerda do rio Mondego. 
Este palácio foi o cenário dos amores proibidos ente o príncipe D. 
Pedro e Inês de Castro (dama de companhia da sua mulher D. 
Constança). Diz a lenda que foi neste local que D. Inês se atirou da 
ponte da então chamada Fonte das Remelas. Conta-se que a 
existência de um pequeno canal, junto à hoje denominada Fonte 
dos Amores, servia para transportar as cartas dos dois amantes e a 
cor vermelha que, sazonalmente, a planta Hildenbrandia ruvularis 
confere à água junto da Fonte das Lágrimas, diz-se ser do sangue 
de D. Inês. 
Os Jardins da Quinta possuem uma diversificada flora, em que se 
destacam araucárias, magnólias, palmeiras, plátanos e um 
magnífico bambuzal. A criação deste monumento data do século 
XIV, mas devido a um incêndio apresenta uma arquitectura do 
século XX. 
Na posse dos actuais proprietários desde 1730, o palacete funciona 
hoje como um hotel de luxo da cadeia Relais & Châteaux.
Em 2006 sob a responsabilidade da Arquitecta Paisagista Cristina 
Castel-Branco inicia-se o restauro dos jardins, doados à fundação 
Inês de Castro. É recriado um jardim medieval, restaurados os 
muros da mata, os canais dos Amores e das Lágrimas, são 
plantadas cortinas de vegetação, uma alameda de sequóias, e um 
jardim japonês dentro do Hotel, e é construído o anfiteatro Colina de 
Camões. Estes elementos encontram-se no seu sítio original.Convento de Stª. Clara a Velha

Entrada da Fonte dos Amores
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Visitas guiadas  conforme disponibilidade dos 
recursos humanos (marcadas com antecedência).
Nota Monumento Nacional. Sítio Arqueológico 
(Séculos XIV-XVII). Centro Interpretativo. Engloba 
visita à ruína, exposição de espólio arqueológico 
conventual, exibição de filmes e modelação 
virtual. Visitas orientadas. Loja e cafetaria com 
esplanada. Acesso para cidadãos com mobilidade 
reduzida.
Horário
Maio a Setembro: 10h-19h (última entrada 
18h30);
Outubro a Abril: 10h-17h (última entrada 16h30);
Encerra 2ª, 1 Janeiro, Domingo de Páscoa, 1 
Maio e 25 Dezembro
Preços
Bilhete individual  € 5; Bilhete de grupos  € 3 por 
pessoa (mín 10/ max. 25); Estudantes/ 3ª Idade  € 
2,50 por pessoa; Até 10 anos  gratuito.
Autocarro: 6, 14, 14T, 20, 31

Quinta das Lágrimas

Visitas guiadas ao Sábado € 5  por pessoa (11h00,12H30 e 
15h00)
Horário
Verão: 16 de Março a 15 de Novembro, de 3.ª Feira a Domingo  
10h/19h
Inverno: 16 de Novembro a 15 de Março, de 5.ª Feira a Domingo  
10h/17h
Preços
Hóspedes - entrada gratuita; Simples - € 2; Especiais - < 15 e > 65 
anos - € 1; Visita ao jardim japonês e chá (15h00 às 18h00) - € 5
Autocarro: 18, 43



É um parque temático situado no largo do Rossio de 
Santa Clara cuja construção data de 1930 por 
iniciativa do Professor Bissaya Barreto e cuja 
inauguração foi feita a 8 de Junho de 1940. Este 
espaço lúdico-pedagógico foi concebido com a 
finalidade de mostrar às crianças aspectos da 
arquitectura e da história do Império Português. Este 
parque está divido em cinco áreas temáticas: 
Portugal Monumental (espaço ilustrativo dos 
principais monumentos do país); Países de 
expressão portuguesa (representação etnográfica e 
monumental dos actuais países onde a língua 
predominante se assemelha ao português como é o 
caso do Brasil); Portugal Ínsular (onde estão 
representadas as ilhas pertencentes ao país); 
Coimbra (onde estão situados monumentos como a 
universidade); Casas regionais (representação 
fidedigna das casas tradicionais de Norte a Sul de 
Portugal).
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Portugal
dos Pequenitos

Horários
1 de Fevereiro a 28/29 de Fevereiro: 10h-17h
1 de Março a 31 de Maio: 10h-19h
1 de Junho a 15 de Setembro: 9h-20h
16 de Setembro a 15 de Outubro: 9h-19h
16 de Outubro a 31 de Dezembro: 10h-17h
Encerrado no dia 25 de Dezembro e no mês de Janeiro
Preços 
Época alta: Junho a Setembro e Período da Páscoa - Crianças 
até 5 anos - gratuito; dos 6 aos 13 anos e a partir dos 65 anos - € 
4,50; dos 14 aos 64 anos - € 9 ; *Bilhete familiar: 25€
Época baixa: Outubro a Maio - Crianças até 5 anos - gratuito ; dos 
6 aos 13 anos e a partir dos 65 anos - € 4; dos 14 aos 64 anos - € 
7,50 *Bilhete familiar: 25€ *1 casal com 3 ou mais filhos, com 
idades até aos 13 anos
Autocarro: 6, 14, 14T, 20, 31

O Convento de Santa Clara-a-Nova surgiu em 
substituição do anterior Mosteiro sendo que o inicio 
da sua construção se deu a 3 de Julho de 1649 sob a 
idealização do professor de matemática João 
Torriano. Este Convento localiza-se na margem 
esquerda do rio Mondego, na parte média superior 
do Monte da Esperança, em posição sobranceira ao 
mosteiro de S. Francisco. A sua construção deu-se 
por terminada em 29 de Outubro de 1677, data em 
que as freiras do antigo mosteiro se mudaram para 
este novo ponto de abrigo. Dois anos depois deu-se 
por finalizada a sua igreja que albergou o corpo da 
Rainha Santa Isabel, colocada no lugar de honra 
dentro de uma urna de prata. Ainda no seu interior 
podemos maravilharmo-nos com pormenores como 
as setenta e oito cadeiras do século XVII nele 
presentes. A entrada em todos estes espaços é 
gratuita. Mas o convento não se fica por aqui 
contendo ainda no seu interior o túmulo primitivo da 
padroeira da cidade, um museu militar e o batalhão 
dos serviços de saúde, assim como um Claustro de 
grandes dimensões sendo que as visitas a estes 
serão pagas variando os seus valores.
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Visitas guiadas:
2ª a Dom.: 8h30-11h/ 13h-18h ou 19h
Horário
Inverno: 8h30-18h
Resto do ano: 8h30-19h
Preços
Entrada gratuita
Visita ao claustro - € 1,50
Visita ao claustro e coro baixo - € 2
Até 10 anos  gratuito
Descontos para excursões em estudo
Autocarro: 6, 14, 14T, 20, 31
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DICA, aos domingos e feriados a entrada em todos os 
Museus é gratuita até às 14 horas, aproveite…



José Augusto Gomes da Silva Simão, nasceu em 

1948, na cidade do Porto, embora as suas raízes 

estejam em Avintes.

Aos 16 anos rumou a Coimbra e nesta cidade 

permanece até hoje. Aqui casou, constituiu família e 

desenvolveu uma série de actividades profissionais, 

com destaque para o jornalismo escrito. Considera-se 

um homem multifacetado.

Pode afirmar-se que foi adoptado por Coimbra, 

especialmente por Santa Clara.

Com efeito, em 2001 foi eleito e assumiu o cargo de 

Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara. 

Cargo que actualmente mantém, após ter sido 

reconduzido no ano de 2005.

Santa Clara é uma freguesia inteiramente urbana, 

com 10,20 Km2 de área e 9.637 habitantes (censos 

2001).

A freguesia, situada na margem esquerda do rio 

Mondego, esteve sempre ligada a um ambiente 

religioso e romântico, suscitando o interesse de vários 

escritores, poetas e artistas que escreveram sobre ele 

longas páginas. 
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 Lisboa já a freguesia de Santa Clara os tinha. 

Mais agora com o wireless e com 

computadores disponíveis, que estão aqui 

numa sala, toda população tem acesso à 

internet. Somos a única freguesia, dentro das 

4000, que tem um hino original feito por 

concurso público.

Na parte cultural chegámos aqui e Santa 

Clara não tinha nada. Hoje tem vários centros 

de convívio. Neste aspecto tenho tido a sorte 

de ter a colaboração do Padre Sousa, que é 

uma pessoa muito dinâmica. Outro exemplo, 

ainda agora nas Marchas, que já não se 

faziam há 30 anos, o Presidente foi 

convidado para padrinho e a esposa do 

Presidente para madrinha das marchas. No 

plano desportivo a freguesia de Santa Clara 

tem mais de 170 atletas, não são dos clubes, 

são mesmo da freguesia. De facto, temos 75 

pessoas no Ginásio, onde estamos a pagar a 

um técnico para dar aulas. Temos 75 na 

piscina, temos um grupo de futsal que não 

entra em competições, mas que joga com 

outras equipas.  É ainda uma Junta de 

Freguesia que para a questão da 

solidariedade criou a Comissão Social da 

Freguesia. Neste âmbito temos prestado 

muitos serviços à sociedade, como a 

distribuição de alimentos, somos quem  mais 

vestuário e cabazes de Natal dá.

Além disso, preenchemos o IRS a todas as 

pessoas que o solicitam e enviamos pela 

Internet, enquadrado num protocolo 

estabelecido com as Finanças.

Enfim, prestamos uma quantidade louca de 

serviços à comunidade, para além dos 

trabalhos normais da competência da Junta.

Somos uma freguesia que tem um mercado, 

que tem um cemitério, ou seja, completíssima 

e que temos de gerir mediante a lei e que não 

é muito fácil. É a única em Coimbra que 

adquiriu um autocarro com quilómetros zero, 

foi um investimento total da Junta de 

Freguesia de Santa Clara. 

Estamos a dar cada vez mais qualidade de 

vida às pessoas e temos tido algumas 

dificuldades, porque só há três Juntas que 

recebem menos per capita do que nós, 

situação com a qual não concordamos desde 

o primeiro dia. 

É frequentador dos Transportes Urbanos 

de Coimbra?

Raramente. Ando só nas linhas que vão de 

Santa Clara até à Baixa e da Baixa até Santa 

Clara. Muitas vezes utilizo-os porque tenho a 

sorte de ter uma certa facilidade como 

deputado municipal, uma vez que os SMTUC 

permitem que os Presidentes da Junta com 

lugar na Assembleia Municipal utilizem 

gratuitamente os transportes. Todavia, utilizo 

mais vezes o parque de estacionamento.

Qual a importância que assumem os 

Transportes Urbanos de Coimbra no 

desenvolvimento da Freguesia?

Uma grande,  mesmo uma grande 

importância. Digo isto não porque esta 

Revista é dos SMTUC, mas porque considero 

verdadeiramente de grande importância. 

A título de exemplo, destaco que tivemos 

grandes vantagens com a criação da linha 41.

Na freguesia, apesar de muito bem servida 

pelos transportes, têm surgido pequenos 

pedidos de acertos. Um dos pedidos é que os 

autocarros não andem muito juntos, acho que 

é na linha 31 e outra que não me recordo de 

momento.

Por outro lado, as pessoas que residem na 

Rua dos Pereiros têm uma extensão de 

quilómetros que não é servida por transportes 

públicos e elas têm reclamado por este 

motivo. Sabendo nós que os SMTUC vão 

garantir transporte até Almalaguês, gostava 

que pensassem um pouco na situação da Rua 

dos Pereiros, a qual vai da Copeira até ao 

Marco dos Pereiros. As pessoas aqui não têm 

grandes alternativas. Há uma quantidade de 

gente da Fontinhosa e da Casa Amarela, que 

podiam ter transportes e não têm. 

Sem dúvida que os SMTUC aqui em Santa 

Clara estão a fazer um serviço positivo, mas 

podiam melhorar os aspectos que referi.

Na perspectiva da sua evolução nos 

últimos anos, que avaliação pessoal faz 

sobre a qualidade do serviço público de 

transporte de passageiros?

Tem havido indubitavelmente um incremento 

da qualidade dos transportes urbanos em 

Coimbra, veja-se a diminuição da idade dos 

autocarros e o aumento da sua comodidade 

para os passageiros levado a cabo com a 

renovação da frota dos SMTUC.

Considero também que se deve destacar e 

louvar a Administração dos SMTUC pela 

criação do Passe Social. Acho que o Passe 

Social é muito importante, para mais sabendo 

que o Estado não apoia Coimbra como está a 

apoiar Lisboa e o Porto. Acho isso uma 

grande injustiça e eu sempre, desde que 

Qual o balanço que faz do período em que está a    a 

administrar a Junta de Freguesia de Santa Clara?

Acho que é um balanço super positivo. Santa Clara 

passou do Japão a parte integrante da cidade, desde 

que eu aqui cheguei. É claro que antes Santa Clara já 

existia, não era Japão nenhum, mas houve em Santa 

Clara investimentos de milhares de milhões de euros 

nestes últimos 8 anos. Eu posso até mentalmente dizer 

alguns que ultrapassaram os muito mais de mil milhões 

de euros: começo pelo museu de Santa Clara a velha 

que está perto dos 930 milhões de euros; as duas 

pontes, a ponte Rainha Santa Isabel e a Pedro e Inês; o 

Parque verde; a remodelação de todo o saneamento, 

do fornecimento de água, já nem falando na piscina e 

no exploratório. A Junta propriamente dita foi das que 

mais evoluiu. Acho que a Junta de Freguesia de Santa 

Clara é das Juntas mais avançadas das 31 de 

Coimbra. Por exemplo as nossas escolas já têm 

quadros interactivos e só agora é que o Ministro anda a 

falar neles. Quando se falava em jardins de internet em 

José
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nasci, que sou contra as injustiças. Sou pela 

igualdade, quando Deus dá é para todos. 

O Passe Social é uma das coisas muito boas 

que os SMTUC proporcionam aos mais idosos e 

aos com menos capacidades financeiras. 

Outro que merece enaltecer é o serviço de 

transporte de pessoas com mobilidade 

reduzida.

Estou um pouco por dentro destas matérias 

porque sou um eleito local, um autarca, e 

preocupo-me com tudo. Quando saio com a 

família, vejo coisas que as outras pessoas não 

vêm, porque vejo as cidades, freguesias e 

lugares com olhos de autarca.

Tem conhecimento do nível de satisfação da 

população da freguesia relativamente á 

qualidade do serviço prestado pelos 

SMTUC?

O nível de satisfação pode medir-se pelo facto 

de não haver protestos, pelo menos ainda não 

veio aqui ninguém queixar-se a dizer que os 

SMTUC estão mal. Vêm cá com pequenas 

coisas. Como já referi, estas são mais sobre os 

autocarros que andam juntos. Na verdade o 

único pedido que tenho aqui na freguesia é de 

facto o das pessoas que moram na Rua dos 

Pereiros. 

No site oficial da Junta há um espaço de 

sondagem onde os munícipes podem votar 

na área que consideram constituir a maior 

carência da Freguesia. Uma dessas áreas 

diz respeito aos transportes. É possível 

revelar-nos a percentagem existente quanto 

a estes e qual a posição que ocupam 

relativamente às outras três (saneamento, 

asfaltamento e apoio social)?

Normalmente o que as pessoas mais falam é 

sempre dos asfaltamentos. Mesmo as pessoas 

que não tem carro estão preocupadas com o 

asfalto. Acho que criaram uma ideia que a 

competência da gestão dos Presidentes das 

Juntas está reflectida no alcatrão. Um 

Presidente de Junta que pinte de preto é um 

Presidente de Junta ganhador. Só que este não 

é o caso de Santa Clara. Dou mais relevo ao 

aspecto cultural, ao bairrismo e a um certo amor 

pela freguesia. Acho que essa é a minha grande 

vitória, entre outras. A grande vitória é que o 

espírito dos pobrezinhos que existia em Santa 

Clara está a mudar, embora esteja a ser muito 

difícil. Em concreto, relativamente aos 

transportes não tem havido grandes queixas.

Posso-lhe dizer até que se houve uma ou duas é 

muito.

Em termos de mobilidade quais as maiores 

dificuldades que os habitantes da freguesia 

têm manifestado?

Dentro da freguesia há alguns problemas 

pontuais. Hoje há casas no IC2, colocando-se a 

questão de quem quiser ir para o Pico,onde é 

que sai no autocarro? O IC2 veio atrapalhar um 

pouco a vida das pessoas. Estas situações não 

foram provocadas pelos SMTUC, mas sim pela 

construção do IC2 sem desclassificar a antiga 

nacional 1. Quero com isto dizer que quem ali 

vive ficou sem acesso aos transportes porque 

nem sequer pode ter acesso à estrada.  Tem de 

atravessar barreiras e posso-lhe dizer que quem 

veio para aquelas casas junto ao Pico tem de 

sair na rotunda dos Carvalhais e atravessar o 

IC2, colocando em risco a sua própria vida.

Outro exemplo passa-se com as pessoas da 

Balseira e toda aquela zona de Banhos Secos, 

onde é que apanham o transporte? Não têm 

hipótese, não existe. Em Banhos Secos moram 

alguns milhares de pessoas que não têm 

qualquer transporte, ou seja, o transporte que 

têm vão apanhá-lo junto ao cruzamento para o 

miradouro, andam quilómetros.

Este é um problema associado à inexistência de 

paragens em várias zonas, porque o IC2 cortou 

a freguesia. De facto, mais uma vez, Santa Clara 

foi cortada em questão de mobilidade.

É uma freguesia que proporciona aos outros 

uma boa circulação, mas os custos projectam-

se na realidade de termos sido cortados pela 

antiga estrada de Lisboa, também pela estrada 

Nacional 1 e agora pelo IC2. É uma freguesia 

retalhada. Apesar de ser uma freguesia 

predominantemente urbana, está a funcionar 

como um interposto ao cruzamento de estradas 

e de estradas, o que é muito prejudicial. As 

pessoas que fazem os estudos não se 

preocupam com a deslocação nos centros 

urbanos, no esquartejamento de algumas zonas 

das cidades, que prejudicam o seu crescimento, 

tornando-o desordenado. É um sacrifício que 

Santa Clara está a sofrer em prol dos cidadãos 

do país, não recebendo qualquer contrapartida 

por isso.

Na sua opinião que tipo de medidas poderia 

promover a utilização dos Transportes 

Urbanos de Coimbra?

Uma das medidas era deixar de autorizar o 

l i cenc iamen to  de  ma i s  pa rques  de  

estacionamento. Não se compreende, quando 

se quer uma maior utilização dos transportes 

urbanos, que permitam a construção e licenciem 

parques de estacionamento subterrâneos 

privados. Considero que essa era a primeira 

medida, isto é, reduzir drasticamente os 

estacionamentos privados no seio da cidade. E 

isso de certeza que iria facilitar e fomentar a 

utilização dos transportes públicos.

Como as coisas estão actualmente não é 

utilizando os transportes urbanos que se chega 

mais depressa a algum lugar. Com efeito, se eu 

em viatura própria demoro uma hora e no 

transporte urbano demoro 45 minutos eu vou no 

transporte urbano, agora se eu no meu carro 

demoro 45 minutos e no transporte urbano 

demoro uma hora, então eu prefiro ir no meu 

carro. Portanto, acho que a grande medida seria 

deixar de autorizar e mesmo anular alguns 

licenciamentos de parques de estacionamento 

privados.

Qual a perspectiva que tem em relação ao 

futuro dos transportes colectivos na cidade de 

Coimbra?

O futuro para mim era a união, isto é, que os 

Transportes Urbanos de Coimbra tivessem 

muito mais participação no Metro Mondego, 

porque vai haver concorrência quando o Metro 

começar a circular no centro da cidade. Eu acho 

que deviam estar ligados, os SMTUC haviam de 

fazer parte do Conselho de Administração do 

Metro Mondego. Os transportes urbanos deviam 

estar unidos e não separados, porque os 

SMTUC têm de facturar para manter a 

excelência do serviço que colocam ao dispor do 

munícipe e o Metro tem de ser pago, indo buscar 

os mesmos utentes e as verbas de que 

necessita. Portanto não deviam andar 

separados, em concorrência.

Considero que o Metro Mondego devia ser 

administrada pelos SMTUC para que daqui a 

dias, meses ou anos, não estejam em conflito, 

mas sim agregados num serviço que a todos 

interessa.
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A inclusão do presente tema nesta edição da revista 

surge num contexto em que se verifica que grande 

parte da população se encontra alarmada e 

desinformada sobre a nova estirpe de gripe (gripe A). 

Ass im,  é  nossa in tenção prestar  a lguns 

esclarecimentos relativamente às dúvidas que nos 

parecem surgir com mais frequência na população em 

geral.

A gripe A (H1N1) ou vulgarmente conhecida como a 

gripe suína caracteriza-se por ser uma variante da 

gripe normal sazonal, influenza, com a particularidade 

de conter na sua constituição partículas de vírus de 

suínos e humanos.

As pessoas infectadas com a gripe A desenvolvem um 

quadro sintomatológico idêntico ao da gripe sazonal, 

apresentando febre de início súbito (superior a 38º C); 

tosse, dores de garganta, dores musculares, dores de 

cabeça, arrepios de frio, cansaço, diarreia ou vómitos. 

Esta gripe propaga-se de pessoa - para - pessoa por 

via respiratória, assim como a gripe sazonal quando se 

tosse ou espirra, uma vez que existe a libertação de 

micróbios no ar e podem ser inalados por outras 

pessoas, através do contacto com os olhos, nariz ou 

boca, de mãos que entraram em contacto com objectos 

ou superfícies contaminadas com gotículas de uma 

pessoa infectada. Os micróbios podem depositar-se 

em superfícies rígidas, tais como balcões e puxadores 

de portas, teclados de computador, etc, permanecendo 

activo nestas superfícies entre 2h a 8h.

O vírus não se transmite através da água para 

consumo humano, águas de piscinas ou parques 

aquáticos.

As pessoas infectadas podem contagiar outras 

pessoas um dia antes de adoecerem e até sete dias 

após o começo da doença. Leva entre dois a sete dias 

para que uma pessoa infectada desenvolva os 

sintomas.

Prevenção
e Saúde
Prevenção
e Saúde

Muitas das vezes o contágio é facilitado por uma 

deficiente higiene das mãos, pela permanência em 

ambientes fechados e pouco arejados (proximidade 

entre pessoas em que a distância é inferior a 1 metro); 

cumprimentos pessoais.

A maioria dos casos de gripe A declarados até à data no 

Canadá e nos Estados Unidos têm sido de natureza 

moderada. Alguns dos casos declarados no México 

são mais graves, tratando-se principalmente de jovens 

saudáveis que rapidamente passaram de doentes com 

doença moderada para doentes com problemas 

respiratórios graves. Alguns casos conduziram à 

morte. Habitualmente, a causa de morte não é a gripe A 

mas outras patologias que a pessoa possa vir a 

desenvolver, tal como a pneumonia.

Existem medidas de protecção individual, tais como: 

sempre que tossir ou espirrar tape o nariz e a boca com 

um lenço de papel, se não tiver um lenço tape com o 

antebraço, nunca com as mãos; lave as mãos 

frequentemente com água e sabão ou passe as mãos 

por álcool; se apresentar sintomas de gripe aguarde a 

uma distância de pelo menos, um metro, quando falar 

com outras pessoas; evite cumprimentar com abraços, 

beijos ou apertos de mão; deite no caixote do lixo 

lenços de papel usados; se tiver sintomas de gripe 

ligue para a linha SAÚDE 24: 808 24 24 24; fique em 

casa se estiver com sintomas de gripe; se não tiver as 

mãos lavadas, evite mexer nos olhos, no nariz e na 

boca; limpe frequentemente as superfícies ou objectos 

mais sujeitos a contacto, com produtos de limpeza 

habituais. Estas medidas são igualmente importantes 

para as crianças.
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A organização mundial de saúde não recomenda 

o uso de máscaras na comunidade. As máscaras 

mesmo quando bem utilizadas, só evitam o 

contágio de outras pessoas, não evitam o 

contágio de próprio.

Existem algumas recomendações para os 

viajantes que regressam de uma zona afectada 

quando estes apresentam febre alta de maneira 

repentina (> 38ºC) e tosse, acompanhadas ou 

não de dores de cabeça, musculares, nas 

articulações e dificuldade respiratória, em um 

período até 10 dias após saírem de área afectada 

pela influenza A (H1N1), devem procurar 

assistência médica na unidade de saúde mais 

próxima; informar ao profissional de saúde o seu 

roteiro de viagem.

A prevenção da gripe A é o melhor remédio. Não 

entre em pânico!

A realização deste artigo foi baseada nas 

recomendações do Ministério da Saúde.

O Ministério da Saúde faz, diariamente, o ponto de 

situação da evolução da infecção da Gripe A no seu 

site www.portaldasaude.pt. 

A mesma informação pode também ser consultada 

no Microsite da Gripe, no site da Direcção-Geral da 

Saúde www.dgs.pt.

Tendo em conta o crescente número de casos 

suspeitos que, diariamente, são investigados, o 

Ministério da Saúde decidiu comunicar apenas 

aqueles cujos resultados se revelem positivo.

Saúde!
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Recursos Humanos
NOVO ESTATUTO DISCIPLINAR
PROCEDIMENTO DISCIPLINAR ESPECIAL, PROCESSO DE AVERIGUAÇÕES E O PRAZO PRESCRICIONAL

No âmbito do Estatuto Disciplinar anterior tanto o 

processo de sindicância, de inquérito como o de 

averiguações eram considerados procedimentos pré-

disciplinares. Constituíam expedientes que visavam 

o apuramento de elementos essenciais à adequada 

qualificação de eventuais faltas ou irregularidades 

verificadas nos serviços, para um ulterior 

procedimento. A sua instauração suspendia o correr 

do prazo prescricional. A diferença era que o 

processo de averiguações const i tuía um 

procedimento mais expedito e menos solene para 

situações ainda não suficientemente definidas, 

podendo dar origem a um inquérito ou a um processo 

disciplinar.

No entanto, com a entrada em vigor do Novo Estatuto 

Disciplinar dos Trabalhadores da Administração 

Pública (aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de 

Setembro), em 1 de Janeiro de 2009, desapareceu do 

ordenamento jurídico-disciplinar a figura do processo 

de aver iguações com as caracter íst icas 

mencionadas, passando a haver um procedimento 

disciplinar especial com aquela designação (cujos 

trâmites estão regulados nos artigo 69.º a 71.º do 

Novo Estatuto), de instauração obrigatória e imediata 

sempre que um trabalhador nomeado ou, não sendo 

titular de cargo dirigente ou equiparado, que exerça 

as suas funções em comissão de serviço, obtiver 

duas avaliações do desempenho negativas. De 

salientar que por força do n.º 2, do artigo 3.º, da Lei 

58/2008, de 9/9, é estendida a aplicação deste 

procedimento especial aos trabalhadores referidos 

no n.º 4, do artigo 88.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27/02, 

ou seja, aos trabalhadores que por imperativo da 

reforma da vinculação, de carreiras e remunerações 

na Administração Pública transitaram do tradicional 

regime de nomeação para o novel regime de contrato 

de trabalho em funções públicas.

Em suma, tanto o processo de sindicância como o de 

inquérito mantém os seus aspectos essenciais, 

recuperados do regime anterior. Porém, o mesmo já 

não se passa com o processo de averiguações, 

porquanto este hoje destina-se exclusivamente a 

apurar se o desempenho que justificou aquelas 

avaliações negativas constitui infracção disciplinar 

imputável ao trabalhador avaliado por violação 

culposa de deveres funcionais, designadamente do 

dever de zelo. 

É causa de exclusão da culpabilidade da violação dos 

deveres funcionais a não frequência de formação, ou 

a frequência inadequada logo que seja atribuída ao 

trabalhador a primeira avaliação negativa. Este 

procedimento prescreve decorridos 3 meses a contar 

da data da sua instauração, se, nesse prazo, não tiver 

sido remetido à entidade competente o relatório final.

Por outro lado, há a salientar o facto do Novo Estatuto 

estabelecer prazos de prescrição mais curtos para 

instauração do procedimento disc ip l inar,  

relativamente ao Estatuto anterior. Com efeito, nos 

termos do artigo 6.º, o direito de instaurar 

procedimento disciplinar prescreve passado um ano 

sobre a data que a infracção tenha sido cometida (n.º 

1)  no regime anterior era de 3 anos; prescreve 

igualmente quando, conhecida a infracção por 

qualquer superior hierárquico, não seja instaurado o 

competente procedimento disciplinar no prazo de 30 

dias  prescrição de curto prazo (n.º 2)  no regime 

anterior era de 3 meses. 

De realçar a novidade que constitui o prazo geral da 

prescrição do procedimento disciplinar ao fim de 18 

meses, contados a partir da sua instauração, se, 

nesse prazo, o arguido não for notificado da decisão 

final (artigo 6º, nº 6).



No passado dia 14 de Junho teve lugar na Praça da Canção, em 

Coimbra, o Convívio dos Transportes, cuja organização foi da 

responsabilidade do GCRD.

De uma forma geral a organização do evento decorreu de forma 

agradável, tendo merecido das várias Direcções dos Grupos 

Desportivos das outras cidades elogios de vária ordem, até porque, 

dada a conjuntura actual, as cidades intervenientes (Bragança, 

Braga, Porto, Aveiro, Barreiro e Portalegre) tiveram uma presença 

assinalável, tendo em conta o número de participantes que 

aderiram à iniciativa, contrariamente ao que se passou com os 

sócios do GCRD e colaboradores dos SMTUC. 

Nesta iniciativa há que realçar o apoio prestado pela Administração 

e Direcção dos SMTUC, que muito ajudaram na prossecução dos 

objectivos definidos pela organização.

De referir também a colaboração da Policia Municipal, dos Serviços 

de Higiene, da Empresa Municipal de Turismo e da própria Câmara 

Municipal de Coimbra. De realçar também a Reitoria da Sé Nova 

que tornou possível a participação na missa dominical.
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Mensagem do Presidente, José Silva

Agradeço a todos os que me acompanharam nestes anos no 

Grupo Desportivo e mostrar a minha disponibilidade para 

colaborar com os novos dirigentes em tudo o que julgarem ser 

necessário.

Agradeço também a colaboração de todos os associados que 

sempre participaram nas actividades por nós organizadas, 

lamentando apenas que não tenham tido o nível de 

participação que gostaríamos e que o trabalho desenvolvido 

por certo mereceria.

Finalmente após muita “luta” e procura conseguiu-se a 

colocação de uma nova caixa Multibanco (instalada no dia 14 

de Julho), após a retirada de uma outra que já tinha sido 

conseguida. 

Vem aí uma nova fase do crescimento do GCRD que 

esperamos seja frutífera e enriquecedora, e porque a 

Direcção eleita possuiu muitos elementos novos, gostaria de 

apelar ao apoio de todos para que consigam fazer o trabalho 

que pretendem e conseguir os objectivos que se propõem.

Eu por mim estarei sempre à disposição de todos. 

Grupo Cultural, Recreativo
e Desportivo dos SMTUC 



No passado dia 8 de Janeiro teve lugar 
no Salão Nobre da Câmara Municipal de 
Coimbra o Encontro de Lançamento do 
Projecto MODERN em Coimbra.
O encontro serviu para apresentar o 
Projecto e o Programa CIVITAS Plus às 
entidades integradas na parceria da 
cidade de Coimbra que irão desenvolver 
as várias medidas do MODERN, a 
outras entidades interessadas em 
conhecê-lo e ao público em geral 
a t ravés  da  sua  d ivu lgação  à  
Comunicação Social presente.
A primeira parte do evento, presidida 
pelo Exm.º Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Coimbra, Dr. 
Car los Encarnação,  cons is t iu  
precisamente nas apresentações do 
CIVITAS e do MODERN. Esta parte foi 
iniciada com a intervenção do Exm.º 
Senhor Presidente do Conselho de 
Administração dos SMTUC, Dr. 
Manuel Rebanda, fundamentalmente 
p o r q u e  o s  S M T U C  s ã o  o s  
Coo rdenado res  do  MODERN  
Coimbra. Depois seguiu-se uma fase 
de esclarecimentos, que envolveu a 
Comunicação Social, tendo a mesma 
sido encerrada pelo Exm.º Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de 
Coimbra, que elogiou o projecto e 
confirmou todo o envolvimento do 
Município de Coimbra.
A segunda parte, presidida pelo Exm.º 
Senhor Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Coimbra, Eng. João 
Rebelo, constituída por um Fórum em 
que participaram todos os presentes, 
resultou num debate muito participado 
e interessante sobre matérias relativas 
à problemática da vida das cidades, à 
mobilidade e segurança das suas 
populações e aos projectos, medidas e 
ideias que contribuem ou possam vir a 
contribuir para a existência de cidades 
cada vez mais “limpas e com melhores 
transportes”.

Notícias
Em breve irá abrir ao público o Centro de 
Infomobilidade de Coimbra, localizado na Rua 
Mário Pais, n.º 1 a 3. Esta será a concretização 
de uma das medidas incluídas no Projecto 
Modern financiado pelo Programa Civitas 
Plus. O Centro de Infomobilidade constitui um 
instrumento de dinamização da estratégia de 
gestão da mobilidade na cidade, concelho e 
concelhos vizinhos, na prossecução dos 
seguintes object ivos:  sat is fazer  as 
necessidades de mobilidade dos cidadãos; 
melhorar a acessibilidade e a interligação 
entre os vários modos de transporte; aumentar 
o número de viagens em transportes públicos 
e, assim, reduzir a circulação de viaturas 
particulares; fomentar a colaboração entre 
autoridades locais, regionais e outros grupos 
de interesse.

O Centro de Infomobilidade visa ser um local 
central de difusão de informação sobre os 
transportes e de aconselhamento sobre o uso 
mais adequado dos diferentes percursos e 
modos de transporte, bem como optimizar a 
ligação entre modos e operadores de 
transporte público, concentrando no mesmo 
local equipamentos e diferentes agentes. 
Outra das suas funções é facilitar o acesso à 
aquisição de títulos de transporte e outros 
produtos relacionados com as necessidades 
de deslocação do utilizador, constituindo 
também uma plataforma de discussão e de 
troca de informação sobre a política de 
mobilidade e transportes, aberto a todos os 
interessados.

Para este efeito escolheu-se um local que 
privilegia o centro da cidade e a sua zona 
comercial, com forte densidade do serviço de 
transporte prestado pelos SMTUC e na 
proximidade das instalações de outros 
operadores que participam no centro.
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No âmbito da sua política de renovação e modernização da 

frota operacional os SMTUC colocaram no passado mês de 

Junho à disposição dos passageiros um novo autocarro da 

Marca/Modelo VOLVO B7R Viale. Pronto a entrar em 

funcionamento está outro autocarro da mesma Marca/Modelo, 

que se encontra a aguardar licenciamento, o qual está previsto 

para o final do mês de Julho.

Estas viaturas vêm juntar-se aos 4 outros novos autocarros 

que os SMTUC haviam colocado ao serviço desde 30 de 

Dezembro de 2008.

Todos estes novos veículos caracterizam-se por serem menos 

poluentes, climatizados e, sobretudo, por fazerem baixos 

consumos de combustível. Com efeito, os mesmos estão 

equipados com motor ecológico Euro IV, dispõem de ar 

condicionado, a fim de proporcionar maior comodidade aos 

passageiros, e possuem rampa de acesso para os cidadãos 

com mobilidade reduzida.

Com a entrada das novas viaturas foi retirado do serviço um 

autocarro com 25 anos.
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Numa demonstração da clara aposta dos 

SMTUC no desenvolvimento de uma política 

de transportes que defende e protege o 

ambiente, numa efectiva preocupação com a 

qualidade de vida da população, ao mesmo 

tempo que renova a sua frota num segmento 

de veículo que é indubitavelmente um dos 

seus símbolos, a Revista SMTUC tem o 

orgulho e prazer de anunciar que está para 

breve a chegada do Trollino 12  o novo 

troleicarro. 

O mesmo tem uma lotação de 33 lugares 

sentados, incluindo o lugar do motorista, e vem 

equipado com ar condicionado. A viatura 

apresenta, assim, muito boas características 

para o transporte público de passageiros, 

destacando-se a qualidade da sua carroçaria, 

o seu design atractivo e o acabamento cuidado 

que se traduz em conforto e segurança para os 

seus utilizadores, como se pode constatar 

através das fotos exclusivas que publicamos 

nesta página. 

A entrega da viatura está prevista para o último 

trimestre do ano em curso.

A curto prazo irá então começar a circular em 

Coimbra o novo troleicarro, que certamente 

encherá de orgulho não só os SMTUC como os 

próprios habitantes da cidade, que desde o dia 

16 de Agosto de 1947 se habituaram a ver e 

u t i l i za r  os  “au toca r ros  mov idos  a  

electricidade”.
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