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PROTOCOLO DA EDIÇÃO CRITICA DAS OBRAS DE LEONARDO
COIMBRA – Por ofício n.º 268/2003, Processo GAPP/02, datado de 22 de
Julho de 2003 desta Câmara Municipal, foi solicitado à Editorial Noticias que
fosse transmitida a vontade de dissolução do protocolo celebrado com esta
Câmara Municipal e a Editorial Noticias no dia 23 de Junho de 2001, em virtude
do Centro Regional do Porto da Universidade Católica, conforme comunicação
feita a esta Câmara através da carta datada de 16 de Julho de 2003, dar por
dissolvido o protocolo anteriormente celebrado em ordem à edição critica das
obras completas de Leonardo Coimbra. A Editorial Noticias através do ofício n.º
366/2003, de 30 de Julho de 2003, informou o seguinte: ----------------------------------“Em resposta à V. carta datada de 22 do corrente mês de Julho, pedimos
desculpa de só agora confirmamos o facto de que realmente foi recentemente
dissolvido, de comum acordo, o protocolo celebrado, em 16 de Março de 2001,
entre o Centro Regional do Porto da Universidade Católica e a Editorial
Notícias, em ordem à edição critica da obra de Leonardo Coimbra.
Além do atraso registado na entrega do original por parte daquele Centro
universitário - como se recordará, o protocolo previa a edição do primeiro
volume durante o ano de 2001 -, questão que, no caso, não foi de todo
decisiva, as razões prenderam-se sobretudo com a alteração registada em
relação ao conteúdo e tamanho do volume inicial da colecção: já não as cerca
de 200 páginas programadas para A Alegria, A Dor e A Graça, mas um volume
com mais de 700 páginas «abrangendo os escritos respeitantes ao período
1903-1912».
Além das dificuldades da sua comercialização (para uma tiragem da ordem dos
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1000/1200 exemplares, o seu preço de venda ao público não poderia ser
inferior a 42

€), o preço também estaria em contradição com o protocolo

assinado entre a Câmara Municipal de Felgueiras e a Editorial Notícias, no dia
23 de Junho de 2001, onde a Câmara se comprometia a adquirir 400
exemplares de cada edição com um desconto de 30% sobre o preço de venda
ao público, que viria a ser fixado em 3 000$00 através de carta datada de 11 de
Novembro do mesmo ano.
Satisfaz-nos, entretanto, o facto de a obra, com o habitual rigor científico
daquele Centro Regional e da equipa que conseguiu reunir à sua volta, ir estar
igualmente à disposição do público, no caso, através da Imprensa Nacional. Só
por isso terá valido a pena a iniciativa.
Creio que pela nossa parte fizemos o possível, esperando apenas que
oportunamente possamos vir a colaborar em outras iniciativas.” -------------------Deliberação – Pelas razões atrás expostas, a Câmara dá por dissolvido o
protocolo celebrado em 16 de Março de 2001 com a Editorial Noticias e o
Centro Regional do Porto da Universidade Católica. Esta deliberação foi
tomada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

