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Leitor, escreva-nos. Sugira ou reclame, nós somos o seu porta-voz. Damos também voz pública às minorias. As cartas para publicação
na secção Fala o Leitor devem ser assinadas em conformidade com o bilhete de identidade/cartão do cidadão. Deve ser enviada a identificação
completa do autor, morada e número de telefone. As cartas não deverão exceder uma página A4 e poderão ser resumidas pelo jornal sempre
que o julgar conveniente. As cartas não serão devolvidas. email: falaoleitor@diariocoimbrapt

Processo de revalidar a carta de condução
Senhor Director,
Acarta de condução que grande parte
dos portugueses tira para poder con
duzir nas estradas deste mundo teve
há alguns anos alterações no seu pro
cesso de revalidação. Qualquer con
dutor tem de o fazer quando faz cin
quenta anos. O processo é relativa
mente simples e de duvidosa utilidade.
Corri a carta de condução de ligeiros
e o cartão de cidadão a renovação faz
-se presencialmente no IMf ou online.

E paga-se 30€, provavelmente o ob
jetivo da medida, que se pague mais
uma taxinha para algo que não serve
para nada Se não o fizer no prazo de
dois anos, até aos 52, o condutor perde
a capacidade de renovar administra
tivamente a carta e, além de dezenas
de euros em coimas, tem de apresen
tar atestado médico (para quê??) e
submeter�se a novo exame de con
dução (porque raio??).Atenção que a
data de renovação escrita na carta está

Frei Domingos, uma pessoa especial
Senhor Director,
lindo e que pena não ter sido gravado.
Há muitos dias que ando a pensar es
Agora, quando foi ele que partiu
crever sobre um Homem que no dia para junto do Papá, como eu adorava
26 de Outubro nos deixou órfãos, pois quando ele assim chamava Deus, olho
foi para a e.asa do Pai: o nosso Frei para o céu e pergunto-lhe: E agora,
Domingos,Domenico Celebrin!
FreL quem me ajuda a superar tama
Não é fácil, mesmo nada fácil escre nha dor?
ver sobre uma pessoa tão especial.
Qüe estranho. Preciso de quem du
Quando soube que iria para Itália, rante anos e anos me amparou, me
se já estava tri�e. pois foi no dia em ampare agora, quando chegou a vez
que rezou a Missa do 7" dia de minha dele, de partir. Estranho, mesmo!
irmã, fiquei ainda mais triste. Como
Há situações que nunca pensamos
iria fazer falta!
um diaviver. Esta é uma delas.
Hoje, penso: Se tivesse ido para Itália,
Por duas vezes na minha vida, a
ficávamos à distãncia de um telefo primeira há 25 anos, passava por
nema, de uma carta, de um email ou tempos muito complicados e com
por uma simples mensagem e que se frequência ia à Igreja de Santo Antó
Deus assim quisesse, um dia voltaria nio, quando ela estava vazia Um dia
E. .. não volta, não atende o telemó apeteceu-me confessar, falar com al
veL não responde a um email e nem guém Vi um Senhor, fui ter com ele e
mesmo a uma simples mensagem
perguntei se sabia a que horas havia
Sofii duas enormes perdas, meu so� confissões. Sorriu para mim, abriu os
brinho com apenas 18 anos e há4 me braços e respondeu, estou aqui Era
ses, minha irmã Quem me ajudou a o Frei Paulo!
superar? O Frei!
Mais tarde, Frei Paulo foi para Che
Na Missa de Corpo Presente disse ias. Senti a falta das nossas conversas.
uma Homilia que deixou todos en
Passados alguns anos, outros tem
cantados e sem palavras. Pessoas que pos contumados. E aconteceu preci
não costumam frequentar a Igreja vie samente a mesma coisa: E5tava um
ram perguntar-me: Quem é?
Senhor na Igreja, fiz a mesma per
Frei Domingos!
gunta, que tinha feito a Frei Paulo e a
As suas palavras foram de tal forma resposta foi igual: Sorriso no rosto,
que nos confortou a alma e ter outra abrir de braços e um, estou aqui Frei
capacidade para aceitar a partida Foi Domingos.
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errada, mas ninguém muda o dito do
cumento. E assim os mais incautos fi
cam de repente sem carta e têm de
ter novo exame.Esse exame não pode
ser feito no carro próprio, mas no de
uma escola e o seu aluguer ronda os
150€.Assim uma medida administra
tiva sem importância nenhuma, passa
dos 30€ de taxinha para os 300€ no
global E pode chumbar, o que repeti
ria o gasto. Se chumbar outra vez tem
de fazer exame de código também

Somos bombardeados por SMS
para pagar IMI, IUC, IRS, para fazer
inspeção do carro, para votar, para va
cinar. Mas para renovar a carta nem
um aviso, nada e depois tem-se uma
pena completamente desproporcio
nada à falta cometida 1lve um conhe
cido que passou este calvário e que
felizmente saiu dele só com o prejuízo,
as chatices e angústias, mas se nem
no IMf concordam com esta lei não
estaria na hora de a mudar?
Rui Rodrigues
Coimbra

Victor Salgado, novo presidente
da Associação Académica de
Coimbra, prometeu endurecer
os protestos junto do Governo.

Eleição renhida obrigou a segun-
da volta na Ass.odação Académi
ca de Coimbra e Ricardo Morga
do ficoo' a escassos vot0$de ga
nhar à primeira, pelo que teria de
concorrer com André Costa.

Termil'l()u na Figueira da F<>z o 1.0
Se havia pessoa nesta vida que me igual ao Tomás.
conhecia, que tudo sabia sobre mim,
No dia do Crisma, nosso Bispo Vir� , Congresso da Associação Portu
.
era ele. Nas horas dificeis, nas incer gilio perguntou ao meu filho: Como goesa de Imprensa Regional
(APIR), no qµal participaram
tezas e nas alegrias, FreiDomingos es conseguiste um Padrinho tão espe
mais de uma centena de jornais.
cial?
tava sempre presente.
Com ele, cresci na Fé.
Realmente, a minha família teve o
Quando meus filhos se preparavam privilégio de ter um amigo assim Fazia
para fazer a Primeira Comunhão, senti parte da família e esteve sempre muito
Foram roubados mais de 20 mil
que não iria conseguir acompanhá mais presente do que a maioria dos contos do Museu de Arte Sacra
de Viseu.
los, pois não frequentei a Catequese e que são do nosso sangue.
o Frei convenceu-me a ir fazer a de
Está e estará sempre em nossos co
adultos. Adorei! Noite de Catequese, rações, nas nossas orações. Sua fo
t,;
jásabm que fazia enorme serão a ler a tografia está na nossa sala, para que
com granadas de gás- lacrimogé
Bíblia Quando ia ter com ele, pois de possamos olhar para o seu rosto a
neo da Polícia e Jactos de água
volta e meia, minha cabeça dava um toda a hora
dos-bombeiros foi dominado um
nó e não entendia, ia ter com ele, ria e
Ainda estou em negação, ainda me motim de 1.750 presos na cadeia
dizia-me: Filha, estás a crescer!·
custa acreditar que ele não está fisi
de Catia, em Caracas. Venei:uela
O seu amor a Deus era contagiante, camente entre nós. Não sei se terei a
de tal forma que depois de fazer a Ca sorte de encontrar amigo iguaL seria
tequese, o Crisma, pessoas da famílià sorte de mais.
muito confusa a sitUação na
e amigos, foram contagiados por mim
SóDeus sabe!
República Domink:ana, onde se
e Já foram também frequentar, mesmo
Obrigada Frei Domingos, obrigada deram violentas manifestações.
pelo seu testemunho, pela sua sabe
alguns que tinham o Crisma feito.
Esta alegria de viver, este amor a doria, pelo seu enorme coração e por
Deus ele conseguia transmitir de uma nos ensinar amar a Deus acima de
Um violento incêndio destruiu
forma impressionante.
tudo.
, uma garagem em Ansião.
Meus filhos frequentaram a Cate
Obrigada pelos anos de grande
quese até ao fim, até fazerem o Crisma amizade, por me ter ajudado a for
Nunca por imposição minha, mas sim mar meus filhos, que Graças a Deus
porque eles assim quiseram Muita in são dois jovens que me enchem de Alemães e russos travavam
grandes combates em Rostov.
fluência de Frei Domingos.
orgulho.
Com enorme alegria, dele, minha e
Até um dia, espero ser digna de o
principalmente do meu filho é o seu encontrar e abraçar, quandoDeus me
Padrinho ·do Crisma que ele sempre chamar.
Um aparelho para a descoberta
acompanhou desde muito pequeno.
de falsíficações foi inventado
em
França.
Um dia disse-me: Se alguma vez ti
Rosário Portugal
Coimbra.
vesse tido um filho, gostaria que fosse

era
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