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Centenário do nascimento de Carlos Oliveira
Numa nota enviada às redac-

ções a Câmara Municipal de Can-
tanhede informa que vai assina-
lar, ao longo deste ano, o centená-
rio do nascimento de Carlos Oli-
veira, “uma homenagem a um dos 
maiores vultos da literatura portu-
guesa”, sublinham.

Carlos de Oliveira nasceu em 
Belém do Pará, no Brasil, a 10 de 
agosto de 1921. Aos dois anos de 
idade, veio para Portugal com os 
pais e passou parte da infância no 
concelho de Cantanhede, inicial-
mente na Camarneira e depois em 
Febres, onde o seu pai exercia me-
dicina.

Em 1941, ingressou na Faculda-
de de Letras da Universidade de 
Coimbra, onde teve participação 
muito ativa nos movimentos po-
líticos com outros jovens intelec-
tuais da sua geração. Depois de ter 
concluído a licenciatura em Ciên-
cias Histórico-Filosóficas, insta-
lou-se definitivamente em Lisboa, 
sem contudo deixar de visitar re-
gularmente Coimbra e a região da 
Gândara, cujo mundo rural conhe-
ceu de perto na infância e influen-
ciou decisivamente a sua ligação 
ao neo-realismo. Reportando à vi-
da que, num tempo não muito lon-
gínquo, se desenrolava nesse con-
texto, o universo literário de Car-
los de Oliveira permite revisitar a 
Gândara profunda e compreender 
as antigas formas de organização 
social em aspetos como a família, o 
trabalho ou as tradições populares.

Considerado um dos maiores 
escritores portugueses da segunda 
metade do século XX, Carlos de 

Oliveira colaborou na Seara Nova 
e integrou o secretariado da revis-
ta Vértice.

É autor de diversas obras em di-
ferentes géneros literários. Uma 
Abelha na Chuva (1953), Casa 
na Duna (1943), Finisterra. Pai-
sagem e Povoamento (1978), Pe-
quenos Burgueses (1948) e Al-
cateia (1944) são os seus roman-
ces mais conhecidos, enquanto 
na poesia são obras de referência 
Mãe Pobre (1945), Descida aos 
Infernos (1949), Terra de Harmo-
nia (1950), Cantata (1960), So-
bre o Lado Esquerdo (1968), Mi-
cropaisagem (1968) e Entre Duas 
Memórias (1971). Publicou ainda 
contos e crónicas, com destaque 
para A Pequena Esperança (1946) 
e O Aprendiz de Feiticeiro (1971). 
Faleceu em Lisboa a 1 de julho de 
1981.

O universo literário de Carlos de 
Oliveira permite revisitar a Gân-
dara profunda e compreender as 
antigas formas de organização so-
cial em aspetos como a família, o 
trabalho ou as tradições popula-
res.
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“O CERC alerta para falhas graves no 
Plano de Recuperação e Resiliência, onde 
mais uma vez a região de Coimbra e as suas 
empresas foram esquecidas

As associações empresariais da região 
de Coimbra, que em consócio formam o 
CERC - Conselho Empresarial da Região 
de Coimbra, alertam para o esquecimen-
to da região de Coimbra e das suas empre-
sas no Plano de Recuperação e Resiliência 
(PRR).

 
O Plano de Recuperação e Resiliência 

elaborado pelo Professor António Cos-
ta Silva é o documento que sustenta a pro-
posta portuguesa para a utilização das ver-
bas provenientes da apelidada “bazuca eu-
ropeia”. Estão previstos investimentos em 
três dimensões estratégicas, resiliência, 
transição digital e transição climática. Es-
tas dimensões são concretizadas através de 
19 componentes que integram por sua vez 
36 reformas e 77 investimentos.

Portugal poderá aceder a um envelope fi-
nanceiro sem precedentes, que atingirá os 
50 mil milhões de Euros (M€) em subven-
ções (a fundo perdido) a que poderão so-
mar-se previsivelmente cerca de 14,2 M€ 
na modalidade de empréstimos.

Este instrumento financeiro tem na sua 
génese a manutenção de postos de trabalho 
das empresas, evitando a destruição irre-
versível de empregos e da capacidade pro-
dutiva do país, limitando também a perda 
de rendimentos das famílias.

Na perspetiva do CERC – Conselho Em-
presarial da Região de Coimbra, a salva-
guarda dos postos de trabalho e rendimen-
to familiar obtém-se através de uma aposta 
clara nas empresas. O número de trabalha-
dores em Portugal é de aproximadamente 
4.8 Milhões, empregando o Estado cerca 

700 mil trabalhadores (15%) e os restantes 
(85%) desenvolvem a sua atividade profis-
sional no sector privado. As Micro e PMEs 
são as maiores empregadoras do País e a 
Indústria a que movimenta os maiores vo-
lumes de negócios.

Para uma retoma económica sustentada 
é imprescindível a atribuição de apoios a 
fundo perdido a todos os sectores empre-
sariais, com foco nas Micro e PME `s, sem 
esquecer as que viram a sua atividade con-
dicionada durante os diversos estados de 
emergência, por consequência do plano de 
contingência. Em vez disso, o estado vai 
aplicar a grande parte dos 50.000 milhões 
de euros (a fundo perdido) em investimen-
tos públicos e para as empresas apenas está 
a ser considerado um valor residual de cer-
ca de 1.250 milhões de euros, nos quais se 
incluem os valores da vertente de emprés-
timos.

O CERC considera que o apoio a fundo 
perdido à tesouraria das empresas seria jus-
to e o melhor investimento para uma rápi-
da e desejada retoma económica, porque 
são elas as maiores empregadoras e simul-
taneamente as que mais contribuem para a 
sustentabilidade do Erário Público. São im-
prescindíveis mais investimentos na região 
de Coimbra, numa lógica de equidade terri-
torial e neste ponto reiteramos a posição da 
CIM –Região de Coimbra”.

O CERC - Conselho Empresarial da Re-
gião de Coimbra, é constituído pelas asso-
ciações empresariais da região de Coimbra 
que, unidas neste consórcio, representam 
mais de 15.000 empresas sediadas nos 19 
municípios da Região de Coimbra e um vo-
lume de negócios superior a 10 mil milhões 
de euros. A Associação Empresarial de Mi-
ra é uma das que está presente mo CERC.

Conselho Empresarial da Região de Coimbra 
alerta para falhas graves no PRR

RAUL JOSÉ REI SOARES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA. 

 Faz Público que, na sequência da deliberação tomada em Reunião 
do Executivo datada do dia 27 de outubro de 2020 e conforme o Avi-
so n.o 4684/2021, publicado na II Série do Diário da República n.o 
51, de 15 de março de 2021, se encontra aberto de 16 de março a 07 
de abril de 2021, um período de Participação Preventiva no âmbi-
to da proposta de Alteração ao Plano de Pormenor do Setor Poen-
te de Carromeu.

 Durante este período poderão os interessados consultar os docu-
mentos aprovados na página oficial da Câmara Municipal de Mira, em 
www.cm-mira.pt - “Processos em Discussão”. -

 Assim, convidam-se todos os interessados a apresentar eventuais 
sugestões, considerações e informações sobre quaisquer questões que 

possam ser consideradas no âmbito deste procedimento, por escrito e 
dentro do período acima referido, as quais deverão ser dirigidas dire-
tamente ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mira e rea-
lizadas por uma das seguintes formas: presencialmente através de Re-
querimento Geral disponível no Balcão de Atendimento ao Munícipe 
da Câmara Municipal ou por via eletrónica para planos@cm-mira.pt. 

Para constar e devidos efeitos, se publica este edital e outros de 
igual teor, que vão ser afixados nos lugares de estilo. 

Paços do Município, 15 de março de 2021

O Presidente da Câmara
RAUL JOSÉ REI SOARES DE ALMEIDA 
(Assinatura digital)              
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