Exmos. Senhores,

Aproxima-se o 51º aniversario da Matobra e na sequência do sucesso que a
iniciativa teve no ano anterior estamos a preparar a 2ª edição d’ As Cadeiras do
Curso de Vida da Matobra, para a qual gostaríamos de poder contar com a vossa
participação.
Selecionámos 51 entidades e/ou pessoas de referência na vida da empresa e a
cada uma delas será atribuída uma cadeira. As cadeiras são fornecidas por nós
(sem qualquer custo associado) cabendo a cada convidado a sua decoração
personalizada.
É um desafio à imaginação de cada um, que posteriormente será integrado numa
exposição que decorrerá no Centro Comercial Alma Shopping, entre 18 de
Novembro e 3 de Dezembro.
As cadeiras serão no final objecto de uma venda solidária, revertendo a totalidade
do valor obtido a favor da Cavalo Azul - Associação de Famílias Solidárias com a
Deficiência.
Para memória futura, todas estas peças ficarão registadas em catálogo, que estará
disponível para venda.
Recorda-se que na edição anterior foi possível obter uma verba de cerca de 30.000€
para o Lar Girassol (entidade parceira no ano passado)
O resultado ultrapassou as expectativas iniciais, seja em criatividade, empenho,
capacidade de transformação e de concepção para além do óbvio. As cadeiras foram
pintadas, escritas, decoradas, acrescentadas, serradas, voltadas ao contrário,
penduradas, transformadas noutros objectos e de tal forma modificadas que se
tornaram em objectos de identidade própria, peças de montra.
E entre os seus autores estiveram figuras e instituições bem conhecidas da praça
pública como: Rosa Mota, Garett McNamara, José Avillez, Ruben Rua, Margarida
Pinto Correia, André Sardet, Agostinho Almeida Santos, Chakall, Helena Isabel,
Virgílio Castelo, Luís de Matos, Miguel Araújo, Inês Santos, José Agualuza, Pedro
Carvalhas, Câmara Municipal de Coimbra, Antigos Orfeonistas da Universidade de
Coimbra, Grupo Média Centro, Diário de Coimbra, Revigrés, Sanitana, Roca, Hotéis
Vila Galé, Matobra, Plural, Ascendum, GALP, Região Turismo do Centro, Direcção

Regional de Cultura do Centro, AAC-OAF, Delta Cafés, Recer, Cinca, Grupo Fapricela,
Critical Software, Lar Girassol, Lugrade, Frijobel, Licor Beirão, Região Centro da
Ordem dos Engenheiros, Grohe, Italbox, Góis, Vasco da Gama/Praxis, Caixa Crédito
Agrícola de Coimbra, Imobiliária Patrocínio Tavares, Adega Cooperativa de Souselas,
Fucoli, Universidade de Coimbra, Estabelecimento Prisional de Coimbra, Clínicas
Leite, Aleluia, Keracol, Weber, Diocese de Coimbra, Grupo de Forcados Amadores
Académicos de Coimbra, Gatos Urbanos, entre outros.
Sentimos o forte acolhimento e empenho de todos os envolvidos como um apelo e
uma motivação para manter esta Causa Solidária, em que para participar apenas
precisa de contribuir com a sua criatividade.
A cadeira será entregue e recolhida por nós e para fins de integração no catálogo do
evento precisaremos da seguinte informação:
-Nome do autor;
-Identificação do sector de actividade ou profissão,
-Memória descritiva com conceito da cadeira (máximo 600 caracteres),
-Fotos das várias etapas de execução da cadeira .

Agradecendo desde já o vosso certo melhor empenho, subscrevo-me com os meus
melhores cumprimentos,

O Presidente do Conselho de Administração
José Carlos Martins

