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O tráfego de veículos pesados e de matérias
perigosas é um problema há muito sentido em
Alpedrinha, sem que até hoje se tenha encontrado
uma solução que satisfaça os interesses de
segurança dos alpedrinenses.

Em Agosto passado, a CDU, acompanhada de um
perito, visitou o local, reuniu com a autarquia e
ouviu a população. Hoje vimos dar conta das
conclusões desse trabalho que, conforme o parecer
técnico realizado, recomenda a urgente construção
de uma variante à EN 18 no percurso de
Alpedrinha. Pela parte da CDU reafirmamos o
compromisso de apoiar e dar voz a esta justa
reivindicação do povo de Alpedrinha.

Mas, para além das questões da mobilidade e
segurança este número tem outras rubricas que
esperamos sejam do vosso agrado. Na Atualidade
fala-se da votação do OE 2022, no Contraditório, de
túneis e portagem, em Memória, das Termas da
Touca, em Gente Nossa evoca-se Costa Júnior e
ainda outras coisas mais. Tenham, por isso, uma
boa leitura!.

Luís Lourenço
luisantoniolourenco@gmail.com
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Catarina Gavinhos
catgav@gmail.com

Diamantino Gonçalves (2021)

Acerca da circulação de matérias perigosas 
na EN18 em Alpedrinha.

A CDU Fundão convidou o Eng. António
Moreira dos Santos, Perito do Ministério da
Justiça, para nos elucidar sobre a passagem de
veículos com matérias perigosas pela estrada
nacional 18, nomeadamente pelo seu percurso
dentro de Alpedrinha. Pouco tempo depois
entregou-nos um relatório onde fica claro que
os alpetrinenses e os fundanenses em geral
andam a ser enganados já há algum tempo.

Lembramos que, desde 1997, altura em que se
construiu o túnel da Gardunha, há a esperança
legítima de que a passagem de veículos
pesados por Alpedrinha pudesse ser desviada,
numa primeira fase para o IP2 e mais tarde
para a A23, mas tal nunca se verificou.

Em 2013, a CMF, pressionada por toda a população e
pela posição unânime da Assembleia Municipal, colocou
sinais de trânsito proibindo a circulação de veículos
pesados na EN18. No entanto, pouco depois teve de os
retirar por lhe faltar autoridade para os manter.

O Eng. Moreira dos Santos afirma que o estudo pedido
pela concessionária, classifica o túnel da Gardunha na
“CATEGORIA E”, ou seja que não é permitida a
passagem de matérias perigosas. “No entanto, nada
refere acerca da E. N. 18 em Alpedrinha, que, por esse
motivo, tal tipo de veículos podem circular todos os dias
do ano, em qualquer horário, sem qualquer restrição.”
Relembra, também que a EN 18 possui 5,8 m de largura,
“no seu percurso no interior da freguesia de Alpedrinha,
… não possui bermas, nem passeios, desenvolve-se entre
paredes exteriores das construções com curvas
acentuadas, com raio de curvatura inferior ao legalmente
previsto e que, por essa razão, obriga os veículos
pesados de mercadorias a invadir a via no sentido
contrário para poderem prosseguir.

Os edifícios que ladeiam esta estrada, neste percurso,
são bem o testemunho dos muitos acidentes que ali já
ocorreram. As valetas de condução das águas pluviais
encontram-se a um nível inferior ao nível do pavimento
da plataforma de cerca de 60 cm.

Devido a este facto e ainda ao mau encaminhamento das
águas pluviais provenientes da montanha e da drenagem
da A23 são muito frequentes as inundações dos edifícios
confinantes com a via.”

Perante estes factos, temos a certeza que andamos a
ser enganados. Por um lado, pela CMF que diz
continuar a fazer esforços para desviar o trânsito de
veículos com matérias perigosas da bonita vila de
Alpedrinha. Por outro, pelo governo Central, com o
adiamento de uma resposta clara às aspirações das
populações.

Desde agosto de 2019 que é conhecido que sem obras
de muito grande montra não é permitida a passagem de
veículos pesados com matérias perigosas nos túneis.
Porque é que este facto não foi amplamente divulgado
pelo governo e pela Câmara Municipal? Estão à espera
que Alpedrinha definhe rapidamente antes que possa
acontecer algum acidente mais grave? O desprezo a que
esta vila tem sido votada, tirando o último mês eleitoral
de setembro 2021, parece confirmar esta versão.

Não é admissível que seja esta a opção. Os alpetrinenses,
os fundanenses, merecem bem melhor. Se fazer obras
nos túneis é demasiado caro, que se construa uma
variante (no Fundão parece ser essa a solução para tudo).

Façam um exercício de imaginação, fantasiem uma
Alpedrinha sem estar dividida por uma estrada com
60cm de betão, a sua magnífica localização em plena
serra da Gardunha, com as suas belas casas, capelas e
ruas todas arranjadas. Uma Alpedrinha com o seu acesso
Ferroviário acarinhado, com a sua produção frutícola, as
Termas da Touca a funcionar, alguma agro indústria,
atividade cultural e espaços turísticos. Nada disto me
parece assim tão remoto, haja essa vontade.
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ATUALIDADE 

Foto: JN de 28 de Outubro de 2021

❑ Orçamento de Estado 2022 

«Quando em todos estes seis anos o ministério das
Finanças usou, de forma sistemática, excessiva e
arbitrária, a cativações de verbas e eliminou na prática o
financiamento atempado de muitas medidas que tinham
sido acordadas com os partidos que viabilizavam o
governo de minoria, deu rajadas de metralhadora na
geringonça.

Quando António Costa, ao longo de seis anos, permitiu
que o financiamento do Serviço Nacional de Saúde (SNS)
resultasse numa constante subcontratação de serviços ao
sector privado, social e farmácias, que ronda já os 2 mil e
800 milhões de euros por ano, em vez de contratar mais
pessoal e mais equipamento, lançou uma granada sobre
a geringonça.

Quando na discussão deste Orçamento do Estado o
governo apresenta um documento que nem PCP nem
Bloco de Esquerda têm condições de aceitar, …..,
liquidou a negociação. Este foi o tiro de bazuca que
matou, de vez, a geringonça.»

Pedro Tadeu, DN, 27/10/2021

«Perguntam-nos sobre se não era melhor deixar passar
este Orçamento para evitar uma crise política.

A questão central que presidiu à nossa intervenção foi a
de saber se as opções do Governo, no Orçamento e para
lá dele, dão as respostas que os problemas do País
exigem, ou se, pelo contrário, permitirão que eles se
agravem.

E perguntámos o que é que o aumento do Salário Mínimo
Nacional que propusemos e defendemos tem a ver com
crise política? Por que caminhos é que a revogação da
caducidade da contratação colectiva pode conduzir a uma
crise? Como é que medidas para defender o SNS e
valorizar a carreira e as condições de trabalho dos
médicos, enfermeiros e de outros profissionais de saúde
podem provocar uma crise política?

Não, camaradas. As propostas do PCP não transportam
nem a crise, nem a instabilidade. As propostas do PCP
correspondem, isso sim, às aspirações do povo e a
ausência de resposta é que traz crise e instabilidade para
casa de cada um.

O que o PCP propôs ao Governo não foi dar tudo a todos.
Foi responder aos problemas mais prementes. Quando é
o próprio Governo que afirma que há recursos
disponíveis como nunca, nós é que perguntamos se não é
este o momento de responder aos problemas.

Não há Orçamento porque o PS quer uma maioria
absoluta para, sem condicionamentos, não responder aos
problemas do País e poder livremente manter os seus
compromissos com o défice e o grande capital em
prejuízo do que interessa aos trabalhadores e ao povo.
Nós fizemos o que nos competia, honrámos o património
de intervenção e luta em defesa dos trabalhadores e do
nosso povo. O País só não tem Orçamento porque o PS
não quis.»

Jerónimo de Sousa, PCP, Évora, 28/10/2021

« Com toda a responsabilidade, nós estendemos a mão
ao Governo. Demos uma oportunidade ao Governo.
Não para o salvar, mas para responder aos problemas
dos portugueses. O Governo escondeu-se atrás das
chamadas contas certas com a União Europeia para
continuar a adiar as soluções necessárias. Com isso os
problemas vão avolumar-se e as contas vão ficar cada
vez mais incertas. Incertas as contas dos portugueses e
incertas as contas dos Orçamentos».

Marina Silva, PEV, 27/10/2021 

«Não é hora de deitar fora o menino com a água do
banho nem de reescrever a história. Porque a verdade é
que, independentemente do que cada um pensar do
desfecho recente, a chamada «geringonça», com os
limites que já estavam assumidos no momento do seu
nascimento, rectificou e anulou dezenas de medidas
agressivas e orientações estuporadas impostas
alegremente pelo governo PSD-CDS que tinham
causado profundos sacrifícios e sofrimentos à maioria dos
portugueses e deu importantes passos no sentido de
lhes devolver respeito e esperança.»

Victor Dias, otempodascerejas2, 27/10/2021
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NOTICIA

❑ Instalação dos órgãos das autarquias
No passado dia 13 de Novembro realizou-se a instalação dos
órgãos do Município. A Câmara conta com 5 eleitos do PSD e 2 do
PS e a Assembleia Municipal com 13 eleitos diretos do PSD, 8 do
PS, 2 do BE e 1 da CDU..

A instalação dos órgãos da União de Freguesias do Grande Fundão
realizou-se no dia 19 de Novembro, tendo sido aprovadas por
maioria a constituição da Junta (3 elementos da DAR e 2 de Juntos
pela Mudança) e a mesa da Assembleia de Freguesia (3 elementos
da DAR).

Guilherme Freches e Isaura Reis são os eleitos da CDU,
respetivamente, na Assembleia Municipal e Assembleia de
Freguesia.

❑ Mandatos a meio tempo para 
autarcas das juntas de freguesia

A Assembleia da República aprovou por unanimidade o diploma
que permite exercício do mandato a meio tempo dos titulares das
juntas de freguesia (Lei n.º 69/2021, de 20 de Outubro)

❑ Assembleia cívica pela abolição das 
portagens

Está agendada para o dia 22 de Novembro, na Guarda, uma
assembleia cívica pela reposição das scuts , A23 e A25, no interior.

❑ Inauguração da Casa Sindical
No passado dia 12-10-2021 foi inaugurada a casa sindical do
Fundão da União de Sindicatos de Castelo Branco, onde estão
representados vários sindicatos.

CONTRADITÓRIO 
Túneis e portagens

Entre os que se preocupam com as questões do
desenvolvimento do interior é hoje consensual que a
introdução de portagens nas ex-SCUT foi um
temendo erro que urge reverter. De facto, aquele
que era o objetivo da criação da A23, ser um
promotor do desenvolvimento da região, foi anulado.
Mais que isso, as portagens são hoje um claro
entrave, com consequências negativas já claramente
demonstradas.

Não lembraria, por isso, “nem ao diabo” que
alguém viesse sugerir, como foi feito há algum
tempo (JF de 09/01/2019), que o túnel da
Gardunha fosse portajado. Para além de vir ao
arrepio das preocupações e interesses de quem
aqui vive, a proposta é ainda mais insana, pois tal
resultaria numa dupla portagem.

Vejamos. O originário túnel da Gardunha foi aberto
ao trânsito em 1997, integrado no IP2, e o seu
objetivo era o de “desencravar” a ligação do Fundão
para Sul. Posteriormente, já no quadro do
lançamento da A23, como SCUT, surgiu a
necessidade de um segundo túnel que veio a ser
inaugurado em 2003. E, quando, em 2010, foram
introduzidas portagens subverteram-se os objetivos
desta ligação.

Aliás, por intervenção atenta dos eleitos da CDU na
AMF foi possível, na altura, conseguir que o pórtico
de cobrança do troço Fundão-Soalheira, fosse
colocado não no túnel, como previsto pela
concessionária, mas na Soalheira. De facto, esta
solução permitiu que a sua utilização não
significasse custos acrescidos para quem no seu dia
a dia necessitam de se deslocar para o Sul do
concelho e Castelo Branco.

O que há a fazer, não é voltar atrás, inventando mais
portagens, mas antes mobilizar todos os esforços e
pressionar o Poder Central para as reverter, a bem
do desenvolvimento da região. Ou seja, é preciso
que se vá mais longe nas medidas aprovadas, para
que, no mais curto espaço de tempo possível,
tenhamos as SCUT de volta.

Luís Lourenço
luisantoniolourenco@gmail.com

❑ Teatro no Casino
De 4 a 21 de Novembro a Este – Estação Teatral leva à cena no
Casino Fundanense a peça a Avenida – Liberdade.
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GENTE NOSSA 
Costa Júnior
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A 10 de Novembro de 1903 nasce aquele que viria a ser
o 1º Presidente da CMF do Portugal democrático.

José Joaquim da Cosa Júnior nasceu em Medelim (Idanha-
a-Nova) e após ter concluído o curso liceal, com 18 anos,
rumou até África para trabalhar na Alfândega de Luanda.
De regresso a Lisboa, e com o pecúlio acumulado durante
5 anos, investiu na sua formação, tendo concluído estudos
na Escola Superior Colonial e frequentado a Escola
Superior de Medicina Veterinária, cuja licenciatura conclui
em 1933.

Até 1949 exerce funções de veterinário municipal,
primeiro em Trancoso e depois em Gouveia, cargo do qual
foi compulsivamente demitido por Salazar em resultado da
sua pertença à Comissão da candidatura do General
Norton de Matos à Presidência da República.

Após se ter ocupado como agente de seguros, parte para
Moçambique onde trabalhou entre 1950 e 58 no Instituto
de Estatística (Lourenço Marques). Mais uma vez foi
demitido face ao apoio dado à candidatura do General
Humberto Delgado nas eleições presidenciais.

Impedido de exercer funções públicas, regressou ao
continente e fixou residência em Coimbra onde exerceu
funções de secretário da Revista Vértice. Em 1969 vem
para o Fundão e só com o 25 de Abril de 1974 lhe foi feita
justiça com a sua reintegração na função pública.

Costa Júnior foi no plano intelectual, cívico e humano uma
figura de referência, um homem que viveu o seu tempo de
forma comprometida e combativa. Publicou, na Biblioteca
Cosmos, coordenada por Bento Jesus Caraça, Os gados:
riqueza nacional (1947), foi colaborador assíduo de jornais
(Noticias e Diário de Lourenço Marques) e autor de
estudos sobre a economia Moçambicana.

Privou com muitas personalidades antifascistas
(Almeida Santos, Aurélio Quintanilha, Miguel Wagner
Russel, Joaquim Namorado, Alberto Vilaça, Rui Clímaco
e outros). E participou ativamente no Movimento de
Unidade Nacional Antifascista (MUNAF) e no Movimento
de Unidade Democrática (MUD), criados em 1943 e
1945, respetivamente.

Costa Júnior levou muito a sério o aviso de Brecht: «se
não participares no combate, vais partilhar a derrota.» E,
assim, mesmo com uma saúde frágil foi apoiante
declarado da CDE nas eleições de 1969 e 1973, membro
da Comissão Regional de Socorro aos Presos Políticos –
Castelo Branco e da Comissão Nacional do 3º Congresso
da Oposição Democrática (1973).

Muito respeitado e dotado de um fortíssimo imperativo
ético-social, com a Revolução dos Cravos, em 24 de
Maio de 1974, no Plenário do Movimento Democrático,
realizado no Casino Fundanense, foi eleito presidente da
Comissão Administrativa da CMF. A sua gestão foi
marcada por elevado espirito de missão e total
despojamento e sobriedade.

Sempre cordial, a sua vida foi um exemplo e uma lição
de coerência. Foi militante do Partido Comunista
Português.

Faleceu a 23 de Maio de 1983 e o seu funeral, numa
sentida manifestação de pesar, desceu a Avenida. A
mesma Avenida a que o executivo que ele liderou
atribuiu o toponímico de Avenida da Liberdade.

Isaura Reis 
isauramreis@gmail.com

Foto – Cortesia de J. Mendes Rosa

FACTOS & NÚMEROS 
Zona Histórica de Alpedrinha

Classificação como conjunto de interesse
público (CIP) da Zona Histórica de Alpedrinha
e fixação da respetiva zona especial de
proteção (ZEP). In Diário da República n.º
206/2020, Série II de 2020-10-22 a Portaria
n.º 629/2020.
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COISAS SIMPLES E NOSSAS 
Vila

É bela, a vila que se avista em anfiteatro nas faldas da
Gardunha.

As suas casas, solares, palácios, balcões de granito,
varandas de madeira, chafarizes, fontes e fontanários,
igrejas, capelas, ruas e calçadas despertam o nosso olhar
e têm muitas histórias por contar.

Quando o nosso Nobel a visitou dela disse: «Estranha
terra esta. A estrada passa-lhe ao pé, corta-a ao meio, e,
contudo, é como se passasse entre dois muros que nada
deixassem ver. Não faltam povoações escondidas, mas
esta Alpedrinha é secreta”. Sim, Alpedrinha assim poderá
ser, pois tem história, património, recantos e mistérios que
só os que a amam sabem compreender.

O seu pelourinho atesta que já foi sede de concelho. O seu
traçado urbano é herdeiro da estrada romana que a serviu.
A sua arquitetura tradicional é um legado a preservar.
Mas, são os detalhes e ornamentos em pedra, do período
áureo do seu Cardeal, que lhe dão riqueza e distinção.

Alpedrinha é uma joia que há já muitos anos desespera
com tanta espera.

E, agora, que a sua Zona Histórica já foi classificada como
conjunto de interesse público, é mais que hora de haver
vontade de a fazer brilhar.

Isaura Reis 
isauramreis@gmail.com

Diamantino Gonçalves
omeumail@gmail.com

MEMÓRIA 
Termas da Touca

Em Agosto de 1813 foi pela primeira vez admitida a
existência de águas enxofradas na Touca por Jorge Gaspar
de Oliveira Rolão, numa descrição topográfica acerca da Vila
de Alpedrinha para o jornal de Coimbra. Ao que consta,
parece que em 1819 surgiu uma nascente de água quente
num terreno privado que foi mantida em segredo, mas que
passou ao conhecimento público pouco tempo depois e
aquando da plantação de uma vinha. Descrevendo o
acontecido, Gusmão (1849) escreveu que «saem à flor da
terra, na extremidade de uma vinha, para um pequeno
reservatório, donde se derramam por uma formosa seara de
milho, deixando após de si um espesso rasto como de lodo
amarelento».

Entre 1874 e 1927 os banhos nas águas da Touca já eram
afamados por curarem o reumatismo e doenças da pele. O
reputado químico francês Charles LEPIERRE (1867-1945)
atestou a sua qualidade, concluindo que eram hipotermais,
isentas de contaminação, bacteriologicamente puríssimas e
bastante radioativas.

Face a esta comprovada riqueza, primeiro a câmara de
Alpedrinha e depois António dos Santos Barata (1927),
fizeram alguns melhoramentos e até idealizaram um
verdadeiro parque termal, com modernas instalações,
assistência medica, hotel e jardins.

Termas da Touca - Inicio séc. XX
Só que chegados a 1945 as termas fecharam e em 1973
caíram no abandono. Na década de 1980 a Junta de
Freguesia ensaiou uma retoma, sem, porém, assegurar as
necessárias condições. Hoje por ali não faltam ruínas, silvas,
matos e bicharada.

Mas se a água lá está, é rica e tem potencial, do que se
está à espera para a valorizar e rentabilizar?


