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Respecting
the past,
while building
the future

Respeitar
o passado,
construir o
futuro
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Aproveitando o bicentenário
da Revolução Liberal de 1820,
Santa Comba Dão celebra a
vida de José da Silva Carvalho,
natural do concelho e um dos
heróis do liberalismo. Entre 2018
e 2020, o evento é também uma
oportunidade para mostrar a
história e ampliar a atratividade
do território.

Em cada rua de Santa Comba Dão vive-se a
história, mas os olhos das suas gentes estão postos
no futuro. Conservando traços de um passado rico e
conhecida por ser a terra natal de António de Oliveira
Salazar, esta histórica cidade beirã quer ser mais do
que apenas isso.
“José da Silva Carvalho é um santacombadense com um currículo notável. Infelizmente, é ainda
muito pouco conhecido”, explica o vice-presidente do
município, Joaquim Agostinho Marques. Além da sua
atuação política e social (foi o primeiro Presidente do
Supremo-Tribunal da Justiça, Ministro da Fazenda,
entre outros cargos), Silva Carvalho foi também
uma das maiores figuras do liberalismo em Portugal.
Este desconhecimento lança assim o pretexto
para o colóquio, “José da Silva Carvalho e o Bicentenário da Revolução Liberal de 1820”, a realizar-se
entre os dias 1 e 2 de junho. Com um vasto painel
de oradores e eventos comemorativos, pretende-se
dar a conhecer a vida deste conterrâneo que nunca
terá esquecido as suas origens e que é, ainda hoje,
um exemplo de humildade no concelho.
As comemorações prolongam-se até 2020 e
são também uma oportunidade para mostrar as
características únicas da região, berço de nomes
fundamentais da História, como Aristides de Sousa
Mendes, Tomás da Fonseca, Salazar, entre outros.
Em colaboração com Mortágua, Carregal do Sal e
Tondela, já se prepara uma rota em torno destas
figuras, esperando-se que atraia mais visitantes.

No coração de Portugal, banhada pelas águas
dos rios Mondego, Criz e Dão, Santa Comba Dão
mostra-se resiliente às adversidades. “A interioridade
paga-se caro”, lamenta Agostinho Marques. Mas, no
entender do vice-presidente, tal pode ser compensado pela centralidade da cidade, a proximidade aos
principais acessos, bem como as potencialidades do
território. Além disso, há edifícios históricos a serem
reabilitados, investidores interessados nos vários
parques industriais e, a longo-prazo, prepara-se o
prolongamento da Ecopista do Dão e a posterior
ligação à Ecovia do Mondego, criando um anel de
circulação entre as cidades de Coimbra, Aveiro e
Viseu.
“Não vivemos só de Salazar”, salienta Joaquim
Agostinho Marques. Mas a verdade é que “não podemos esconder a história”, conclui. A reabilitação
da Escola Cantina Salazar, no Vimieiro, será iniciada
brevemente para possibilitar a criação do Centro Interpretativo do Estado Novo. Ser fatual e verdadeiro,
abdicando de juízos de valor, será a missão deste
espaço. Por isso mesmo é dedicado, não só a um
homem, mas a um dos períodos mais marcantes
da História e a todos os seus intervenientes. Universidades e importantes investigadores estão já
envolvidos no projeto.
“Acreditamos estar no bom caminho”, assume
o vice-presidente, definindo Santa Comba Dão
como um concelho que respeita a memória e que
se mostra empenhado no futuro.

With the Liberal Revolution of 1820’s
Bicentennial in the background, Santa Comba
Dão celebrates the life of José da Silva
Carvalho, born in the city and one of the heroes
of liberalism. Between 2018 and 2020, the
event is also an opportunity to display history
and to increase this territory’s attractiveness.

History resides in every street
of Santa Comba Dão, but the eyes
of its people are set in the future.
Retaining traces of a rich past
and best known as the birthplace
of António de Oliveira Salazar,
this historic city wants to be more
than just that.
“José da Silva Carvalho was
born here and has a remarkable
curriculum. Unfortunately, he is
still very little known”, explains
the vice-president of the municipality, Joaquim Agostinho Marques. In addition to his political
and social actions (he was the
first President of the Supreme-Court of Justice, Minister of
Finance, among other positions),
Silva Carvalho was also one of
the greatest heroes of liberalism
in Portugal.
This little known fact is therefore the reason for the conference, “José da Silva Carvalho
and the Liberal Revolution of
1820’s Bicentennial”, to be held
between the 1st and 2nd of June.
With a vast panel of speakers
and commemorative events, it is
intended to make known the life
of someone who never forgot his
origins and is still an example of
modesty among the county.
The celebrations will take
place until 2020 and are also
an opportunity to showcase the
region’s unique features. Important men from Portugal’s History
were born around this area, such
as Aristides de Sousa Mendes,
To m á s d a F o n s e c a , S a l a z a r,
among others. In cooperation with
the municipalities of Mortágua,
Carregal do Sal and Tondela, an
historic route for these people is
already in the making, hoping to
attract more visitors.

In the heart of Portugal, bathed by the rivers of Mondego,
Criz and Dão, Santa Comba Dão
is resilient to any adversity. “Interiority is hard to fight”, regrets
Agostinho Marques. But, in the
vice-president’s opinion, this can
be compensated by the city’s
centrality, its proximity to the
main accesses, as well as the
region’s potentials. In addition,
historic buildings are being rehabilitated, investors are interested
in the many industrial parks and,
in the long term, the extension
of “Ecopista do Dão” (cycling
path across the Dão river) and
subsequent connection to the
“Mondego Ecovia” (cycling path
across Mondego river), creating a
cycling ring between the cities of
Coimbra, Aveiro and Viseu.
“We aren’t just the land of
Salazar”, says Joaquim Agostinho
Marques. But the truth is “we can’t
hide History”, he concludes. The
rehabilitation of Cantina Salazar
School, in Vimieiro, is set to start
soon and will enable the creation
of the Interpretative Center of
Estado Novo. Being factual and
true, while renouncing to any
judgements of value, will be the
mission behind this place. For
that very reason it’s dedicated,
not only to a man, but to one of
History’s most significant periods
and everyone who was part of it.
Universities and leading researchers are already involved in this
project.
“We believe to be on the right
track”, assumes the vice-president, defining Santa Comba Dão
as a county that respects memory
and is devoted to the future.
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