
 
 
 

 
A Estrada Viva/Liga contra o Trauma (www.estradaviva.org), membro da FEVR - 
Federação Europeia de Vítimas das Estradas, www.fevr.org  celebrará o Dia da 
Memória no próximo Domingo, 19 de Novembro. 
  
Em Portugal é a quinta vez que é tomada esta iniciativa.  
  
Recordamos que faz um ano, a ONU adoptou o Dia Mundial em Memória das 
Vítimas da Estrada no dia 25 de Outubro de 2005.  
  
Num tempo voraz em que “quem não aparece, desaparece”, ninguém 
desaparece tão depressa da memória colectiva como os mortos incómodos. Até 
porque os que choram essas perdas também são incómodos; a sua dor é 
embaraçosa. São perdedores – e ninguém gosta de perdedores.  
 
Ora, nenhuma vítima é tão incómoda como a que se perde numa guerra civil 
cuja existência ninguém está interessado em reconhecer. Uma prova? O simples 
facto de, até hoje, não haver nenhum memorial nacional às vítimas da guerra 
civil nas estradas.  
 
Durante décadas, imperou uma cultura de morte. Porque esquecer os mortos é 
matá-los duas vezes; e é enterrar com eles os vivos que os perderam.  
   
Daí que a Estrada Viva – Liga contra o Trauma continue a lutar para que, no 
nosso país, seja celebrado o Dia da Memória. E que tenha persistido na 
exigência de um monumento, um memorial, em que o país possa reconhecer – 
e, de algum modo, recuperar – a existência de todos aqueles que perderam a 
vida nas estradas portuguesas. 
 
Preservar a memória não é apenas salvaguardar o passado: é também intervir 
no presente, e tentar moldar o futuro. No caso de vidas perdidas de modo 
violento pode então ser mesmo propedêutico.  
 
Dizer que não esquecemos é, sobretudo, dizer: não esqueçamos. É estar do lado 
de uma cultura da vida contra uma cultura de morte.   
 
 
***************** 
 
 
 



 
 
 
  
Este ano, o Dia da Memória será celebrado em vários pontos do país, 
nomeadamente em Vila Real (Trás–os-Montes) na Escola de Trânsito de Vila Real 
(Zona Industrial junto ao Aeródromo de Vila Real) , Evora (vários locais) e Lisboa 
(Basílica da Estrela).  
 
 
Contactos: 
Luís Bastos (AUIP4) -  962026567 
Filomena Araújo (GARE) – 963039674 
Manuel João Ramos (ACA-M) - 919258585 
 
pela ESTRADA VIVA – Liga contra o trauma 
 
 

Várias iniciativas estão previstas, no país: 

Programa Vila Real 
 
10h30 - Início utilização da pista da Escola Fixa de Trânsito por Crianças e Pais; 
10h45 - Abertura Exposição Fotográfica  
11h00 - Intervenções  
- Mensagem da Estrada Viva (pela AUIP4) 
- Presidente da Câmara Municipal de Vila Real 
- Lançamento do livro Memoriais de Beira de Estrada - ACA-M 
- Intervenções entidades públicas  
12h00 - Descida de pára-quedistas e lançamento de balões com mensagens das 
crianças para "alguém lá no céu"... 
 
 
Programa Evora 
 
10.30 - Passeio Seguro Percurso entre a Sé e o jardim da Memória 
Ponto de encontro Sé de Evora 
11.40 - Salto de Paraquedistas 
Local: junto ao espelho de água da Malagueira  
12.00 - Inauguração do Jardim da Memória 
local: Av. Túlio Espanca junto ao gare.pt 
15.00 - Concerto no teatro municipal Garcia de Resende 
Entrada Livre 
 
Programa Lisboa 
 
12 h – Basílica da Estrela. Celebração de uma Missa. 
13 h – Jardim da Estrela. Lançamento de Balões Brancos em Memória das Vítimas. 
Lançamento do símbolo da sinistralidade rodoviária  - Um Laço. A divulgação/ 
distribuição será efectuada nos 3 grandes centros comerciais de Lisboa. 


