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PORTUGAL
CCE TAVEIRO

A Língua Portuguesa
não é uma só

O português é um idioma falado em vários lugares do 
mundo e cada povo acaba por desenvolver um dialecto único 

também o número de situações engraçadas e até constrangedo-
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ESPECIALIDADES
(Mariscos vivos e peixes frescos)

Arroz de Marisco
Bacalhau à D. Duarte

Paelha de Marisco
Polvo à Lagareiro

Rua de Moçambique, 34
3030-062 Coimbra

tel | fax 239 701 461
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ESPECIALIDADES
(Carne)

Picanha na Brasa à D. Duarte
Cabrito Assado à Padeiro

Chateaubriand
Tornedo à Americana
Mar e Terra Especial

Costeleta de Novilho de Churrasco

TAKE AWAY

ENCERRA À SEGUNDA-FEIRA

RESTAURANTE

T. 231 202 025 | F.  231 203 089
   Floresta dos Leitões | E.N.N.º 1

3050-347 MEALHADA

ESPECIALIDADE
LEITÃO À BAIRRADA

TAKE AWAY
EVENTOS

Quarta-feira encerrado 42
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Padaria Pastelaria 

Qtª da Fonte, Lda.

3030-380 COIMBRA
Telef.: 239 711 627

Lote 15 - Loja 2
3030 COIMBRA

Telef.: 239 404 140

Para doces momentos!
1 2

Padaria Pastelaria 
Qtª da Fonte, Lda.

3030-380 COIMBRA
Telef.: 239 711 627

Lote 15 - Loja 2
3030 COIMBRA

Telef.: 239 404 140
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Que raio de coesão 
territorial é esta?

O Conselho Empresarial da Região de Coimbra, constituído por 13 associações empresariais e a maior instituição do 
sector na região que representa mais de 15.000 empresas e com um volume de negócios superior de 10 mil milhões 
de euros, acaba de assumir uma posição enérgica de discordância e protesto pela discriminação de que se diz e sen-
te vítima, dizendo e demonstrando porquê. A posição agora assumida questiona a tão propalada coesão territorial 
com que o Governo tem enchido a boca nos últimos tempos e cuja concretização nada ou pouco se efectiva. Coimbra 
e o Centro do país têm pela ministra da Coesão, Ana Abrunhosa, o mais profundo respeito, consideração e até re-
conhecimento. Mas o próprio “Campeão” questionou e pôs em dúvida, quando foi chamada para o Governo, que ela 
própria conseguisse levar por diante a sua intenção de dar os primeiros passos no sentido de reequilibrar o território, 
sabida que é para nós a falta de consciência cívica neste domínio de que a Administração central dá sobejas provas 
há muitos anos e tem vindo a acentuar de ano para ano. A região continua a ter total confiança em Ana Abrunhosa, 
na esperança de que não se deixe enlear na batota palavrosa com que os Governos de excessiva acentuação urbana 
costumam embrulhar a sua política ruinosa para com todo o interior.        Ler página 03
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VER PÁGINA 11

Um dos candidatos fortes na Figueira da Foz

A Pedro Machado garra não falta
na presidência da Turismo do Centro. Agora é tempo de outros «voos». Pedro 
Machado é candidato pelo PSD à Câmara da Figueira da Foz e acredita ter 

Estes e outros temas abordados em Entrevista à Rádio Regional do Centro e 
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Tlm. 965 463 957
Rua Sol Nascente n.º14 (20,19 km) 3060-441 Ourentã

É fácil crescer 

Telf./Fax 239 834 167
www.coimbrageste.pt

geral@coimbrageste.pt
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CABAÇOS GÁS LDA.
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SERVIÇO DE MÁQUINA MINI-GIRATÓRIA
SERVIÇO DE TRACTOR AGRÍCOLA

COMÉRCIO DE LENHAS
914 244 704  |   239 421 638

COFRAGENS & CONSTRUÇÃO CIVIL

Rua da Senhora da Orada n.º 50
Portela do Brás - 3250 - 420  Rego da Murta

Telm: 919 732 674  E-mail: jsl_cof@hotmail.com

J.S.LOPES UNIPESSOAL, LDA

Ver página 11
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 Após a morte de Al-
meida Henriques, presidente 
da Câmara Municipal que 
o covid levou com surpresa 
para toda a gente, Viseu viveu 
semanas de alguma suspense 
e expectativa políticas, já 
que a sua recandidatura ao 
que seria o último mandato 
estava mais do que decidida, 
cobrindo assim toda a faixa à 
direita do PS que, desta vez, 
vai apresentar uma candida-
tura nova, com peso político 
e sobretudo com o objectivo 
claro de destronar o PSD do 
concelho beirão, há muitos 
anos baptizado de “cavaquis-
tão”, desde os tempos em 
que Cavaco Silva ali conse-
guia vitórias esmagadoras. O 
Partido Socialista chamou a 
jogo João Azevedo, um dos 

seus quadros mais dinâmi-
cos daquela região, fogoso e 
destemido que foi presidente 
em Mangualde a contento de 
muita gente, amigo pessoal 
do falecido Jorge Coelho e 
por ele desafiado a tentar 
Viseu, desde há muitos anos 
entregue ao domínio social 
democrata. Falecido Jorge 
Coelho, nas ciecunstâncias 
conhecidas, João Azevedo 
sentiu-se com obrigações 
acrescidas para ir à luta e 
eis que Almeida Henriques 
morre também, alterando por 
completo o quadro em que se 
aguardava que as próximas 
eleições decorressem.

Fora vereador a tempo in-
teiro de Almeida Henriques e 
seu braço direito um homem 
muito dinâmico, possuidor de 

uma apreciada capacidade de 
realização, que a certa altura 
e, até e também, para ganhar 
espaço de manobra deixou os 
pelouros da cultura e do pa-
trimónio e outros mais onde 

trabalhar para a Comissão 
de Coordenação da Região 
Norte, mantendo-se como 
vereador a tempo parcial e 
sem pelouro. Com a sua saída 
e com a morte de Almeida 
Henriques, o espaço políti-
co à direita do PS sentiu-se 
órfão e em poucas semanas 
surgiu, como um cogumelo, 
um movimento cívico que se 
propunha puxar por esse ve-
reador parcialmente afastado, 
de nome Jorge Sobrado, e na 
perspectiva de o fazer candi-
dato sucederam-se reuniões 

sucessivas, em expetactiva 
crescente. Designou-se esse 
Movimento como “Viseu 
Agora” que assumiu também 
a democracia participativa 
como bandeira e com ela 
acenava de longe a Jorge So-
brado para se assumir como 
candidato. Estava encontrado 
–pensava-se—o sucessor de 
Almeida Henriques.

Eis senão quando o PSD 
reage e, não tendo gosta-
do da postura de Sobrado, 
recupera Fernando Ruas 
para candidato (foi apresen-

candidato no início desta 
semana) , ele que após vários 
mandatos na presidência da 
Câmara noutros tempos, já 
fora posteriormente eurode-
putado e se mantinha agora 

na Assembleia da República, 
onde calma e serenamente 
se sentia confortável, tanto 
mais que as relações que tive-
ra em tempos com Almeida 
Henriques não haviam dei-
xado grandes saudades. Mas 
em política, como noutras 
coisas da vida, o próprio às 
vezes é o que menos poder 
tem. Chamado a serviço pelo 
PSD, Fernando Ruas teve 
de aceitar essa incumbência 
de se candidatar de novo a 
Viseu, tendo pela frente uma 
campanha previsivelmente 
aguerrida e, se ganhar, anos 
de muito trabalho à sua es-
pera. Viseu cresceu bastante 
nos últimos tempos, é uma 
das cidades com maior qua-
lidade de vida do país, tem 
tido bons líderes e a sua po-

pulação tornou-se exigente. 

defrontar Ruas e Azevedo, 
numa das que será das mais 
expectantes disputas eleito-
rais nas próximas eleições.

O “Campeão “ seguiu de 
perto este processo na capital 
da Beira Alta e acompanhou 
também a reunião da semana 
passada onde Jorge Sobrado 
se reuniu com o Movimento 

-
cou por que não aceitou a 
tentativa de sedução  da sua 
gente. É essa comunicação 
que publicamos ao lado nesta 
página, a par do comentário 
do jornalista viseense Hercu-
lano da Costa que, também 
em nome do “Campeão”, 
viveu por dentro todo este 
processo.

Viseu: campo livre
a Ruas e Azevedo

HERCULANO DA COSTA*

As cabeças que viveram 
ultimamente apavoradas 
com a ideia da candidatura 
de Jorge Sobrado à Câmara 
Municipal de Viseu, aquieta-
ram-se na pretérita quinta-
-feira (dia 03/06) ao ouvir, 
do próprio, que não está 
disponível para qualquer 
participação nas próximas 
eleições Autárquicas.

Depois da criação do 
movimento cívico «Viseu 
Agora», das reuniões, dos 
debates e dos múltiplos ape-
los que publicamente lhe fo-
ram dirigidos, Jorge Sobrado 

revelou ontem, pelas 22,30h, 
via «Teams», aquilo que 
ninguém esperava ou sus-
peitava sequer: não vou, não 
quero, não estou disponível.

Citando Eclesiastes, 
«tudo tem o seu tempos de-
terminado e há tempo para 
todo o propósito debaixo 
do Céu», Jorge Sobrado 
esclareceu: «Acontece que 
não encontrei em nenhum 
dos projectos partidários 

-
promissos motivadores e as 
garantias suficientes para 
integrar uma candidatura».

E quais seriam esses 
«compromissos» com que, 
pelos vistos, o PS não ali-

nhou? (…) «um reconheci-
mento inequívoco sobre o 
legado que represento (e 
que se encontra sujeito a 
uma ameaça de orfandade) 
e sobre as bandeiras que o 
movimento VISEU AGORA
defende – na Cultura, no 
Património, na Democracia 
Participativa, na Inclusão, 
no Marketing Territorial ou na 
promoção de um Turismo de 
excelência.»

Aqui chegados, pode 
bem dizer-se que «a mon-
tanha pariu um rato». Ou… 
relendo o poeta romano Caio 
Valério Catulo (84-54 a.C.), 
«Amat victoria curam»,

ama a cautela». E não há dú-
vidas de que Jorge Sobrado 
agiu e continua a agir com 
extrema cautela. Cautela e 
inteligência subida.

A procissão, Leitor/a 
Amigo, ainda vai no Adro e 
muita água correrá debaixo 
das pontes.E, curiosamente, 
já se conhecem estragos 
significativos! Baila Antu-
nes, vereador na Câmara 
de Viseu, veio anunciar que 
se demarcou do Partido 
Socialista, reservando para 
mais tarde as respectivas 
explicações. («Quebrei hoje 
os vínculos que me ligavam 
ao PS, enquanto vereador 
no Município de Viseu»). 

Todavia, explique ele o que
explicar, não se livra do 
«ramalhar das árvores» que 
percorre o burgo de Viriato. 
Antunes sentiu-se humilha-
do ao saber que não iria 
em lugar elegível nas listas 
de João Azevedo, devido à 
propalada entrada de Jorge 
Sobrado em terceiro lugar.

 Murmúrios de que se 
teriam realizado reuniões 
secretas com João Azevedo 
e o ex-ministro Jorge Coelho 
(falecido a 07 de Abril último), 
para que Jorge Sobrado 
entrasse nas listas do PS - 
com ‘passadeira vermelha’ 
estendida a seus pés - de-
sagradaram profundamente 

ao «independente» socialis-
tae a zanga anunciada era 
a única saída possível para 
‘salvar a face’.

E agora, Viseu, que es-
colhas, por entre os diversos 
desocupados e reformados 
que se apresentam nas listas 
às eleições Autárquicas? 
Acreditando-se no «flop» 
do socialista João Azevedo 
– que sofreu a perda irre-
parável de Jorge Coelho e 
perde agora a mais-valia de 
Jorge Sobrado – a vitória, 
queira-se ou não, vai direiti-
nha para as mãos do social-
-democrata Fernando Ruas. 
«Sem buço nem rebuço».

* Jornalista

Amat victoria curam

Jorge Sobrado: “Viseu Agora” fica para mais tarde

Já dizia o rei sábio (vale bem 
a pena reler a poesia de Eclesias-
tes, capítulo 3): “Tudo tem o seu 
tempo determinado, e há tempo 
para todo o propósito debaixo 
do céu. (…) Tempo de espalhar 
pedras, e tempo de ajuntar pedras; 
tempo de abraçar, e tempo de 
afastar-se de abraçar; Tempo de 
rasgar, e tempo de coser; tempo 
de estar calado, e tempo de falar.” 
Anuncio hoje a decisão de não 
participar no próximo ato elei-
toral autárquico, em Viseu. 
Agradeço, profundamente reco-

apoio e solidariedade que tantos 
cidadãos, conhecidos, amigos e 
perfeitos desconhecidos, me ex-

pressaram, especialmente mas 
não só no âmbito da platafor-
ma cívica VISEU AGORA. 

depois de semanas intensas de con-
tactos numa tentativa de encontrar 
soluções construtivas de participação. 
Acontece que não encontrei em 
nenhum dos projetos partidários 

-
tes para integrar uma candidatura. 
Até um marinheiro de alto mar 

-

-
conhecimento inequívoco sobre o 
legado que represento (e que se 
encontra sujeito a uma ameaça 

de orfandade) e sobre as bandei-
ras que o movimento VISEU 
AGORA defende – na Cultura, 
no Património, na Democracia 
Participativa, na Inclusão, no Ma-
rketing Territorial ou na promoção 
de um Turismo de excelência. Terra 
firme seria ainda uma clareza 
quanto ao meu papel e à minha 
preponderância nesse projeto e na 
salvaguarda dessas mesmas causas. 
De resto, que outras razões teria 
eu para participar se não fosse as 
de renovar, de levar mais longe os 
caminhos abertos e as conquistas 
alcançadas nos últimos anos, em 
Viseu, em domínios como aqueles? 
Sempre o disse e mantenho: não 
tinha certezas adquiridas e não 

procuro bóias de sobrevivência 
política, nem um lugar aqui ou 

onde estava é exatamente aquele 
onde estou. Sou exatamente o 
mesmo. Penso da mesma maneira. 
Sobre a hipótese (que se colocou 
e avaliou) de uma candidatura 
autárquica independente, devo 
reconhecer que seria de uma gran-

quanto de um especial romantismo. 
Marcaria posição, conquistaria um 
lugar, mas não seria um projeto 
vencedor, não seria para liderar e 
fazer acontecer. Quem me conhece 
sabe o meu perfil executivo, de 
fazedor. A luta partidária, de 

quinze em quinze dias, não é para 
mim. Devo essa honestidade a 
mim próprio e a quem me apoiou. 
A quem porventura pense que tudo 
foi em vão e inconsequente, talvez 
possa lembrar que a cidadania 
livre – que pensa, junta, debate e 
propõe – é o melhor remédio para a 
doença da democracia e para a indi-
ferença e o solipsismo dos diretórios 
partidários. Que a liberdade cívica 
vale por si; é uma declaração contra 
o medo ou contra os feudos de poder. 
Estou certo que é uma semente 
que não voltará para trás vazia. 
Finalmente, quero esclarecer que 
não existe ponta de ressentimento 
nesta decisão. Sendo livre e conscien-
te, é também feliz.

Jorge Sobrado: luta política de 15 em 15 dias não é para mim

Jorge Sobrado
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O CERC - Conselho 
Empresarial da Região de 
Coimbra, consórcio cons-
tituído pelas 13 associações 
empresariais da região de 
Coimbra (ACIBA, ACIFF, 
ADEC, ADI, AEC, AEDP, 
AEM, AEPS, AES, AESL, 
APBC, CEMC e NEP), 
que representam mais de 
15.000 empresas sediadas 
nos 19 municípios da Re-
gião de Coimbra e com 
um volume de negócios 
superior a 10 mil milhões 
de euros, apresentam o seu 
mais profundo desagrado 
relativamente ao desenrolar 
do programa +CO3SO.

Para o CERC, e nas 
palavras dos seus represen-
tantes, “Quando em Julho 
de 2020, a Senhora Ministra 
da Coesão Territorial, Dr.ª 
Ana Abrunhosa, anunciou 
o lançamento do +CO-
3SO Emprego, todos os 
empresários responderam 
e, mesmo num período 
de profunda contracção 
económica, apresentaram 
as candidaturas”, pois este 
programa “seria um exce-
lente sistema de apoio para 

as empresas que pretendes-
se aumentar o número de 
postos de trabalho e iria po-
tenciar a coesão territorial”.

O programa +CO3SO 
tinha como principal ob-
jectivo apoiar as empre-
sas na criação de postos 
de trabalho (contratação 
de efectivos) sendo estas 
contratações apoiadas por 
um período de 3 anos. As 
candidaturas para a 1.ª fase 
deste programa fecharam 
há mais de sete meses, no 
passado dia 15 de Setembro 
de 2020.

Desde a apresentação 
do +CO3SO que se veri-

reduzidas, tendo as asso-
ciações empresariais efec-
tuado diversos alertas para 
tal facto, mas “O Governo 
sempre incentivou os em-
presários a apresentar as 
suas candidaturas, garan-
tindo sempre que a todos 
os projectos aprovados 
seria atribuída cabimen-
tação”. E relembram os 
representantes do CERC 
que, “a Senhora Ministra 
da Coesão Territorial, Dr.ª 

Ana Abrunhosa e restantes 
membro do Governo, dei-
xaram bem claro a intenção 
do Governo em colmatar 

do programa +CO3SO, 
afirmando sempre que 
haveria de existir reforço 
orçamental se necessário”.

Volvidos 7 meses, e 
no território representado 
pelo CERC, do qual fazem 
parte os Grupos de acção 
Local (GAL): Adelo, Adi-
ber, Adices, Coimbra Mais 
Futuro, Dueceira, Pinhais 

foram por estes aprovadas 
mais de 70% das candida-
turas apresentadas e destas, 
continuam ainda a aguardar 
os termos de aprovação, ou 
seja, a aguardar que lhe se-
jam atribuídos fundos, mais 
de 50% das candidaturas 
aprovadas, que representam 
a criação de várias centenas 
de postos de trabalho.

“Todos os empreen-
dedores, que mesmo com 
a crise não baixaram os 
braços, que, com tanto es-
forço, se mantiveram per-
sistentes, sentem-se agora 

desprezados e largados ao 
abandono, por aqueles que 
os incentivaram a avançar, 
nomeadamente pelo Senhor 
Primeiro-Ministro e pela 
Senhora Ministra da Coesão 
Territorial”, refere o CERC.

Nas palavras dos repre-
sentantes do CERC:“Mais 

quando tivemos conheci-
mento de que a todas as 
candidaturas do + CO3SO, 
aprovadas na região Norte e 
Alentejo, foi atribuída dota-

ção orçamental.” Assim no 
Norte e no Alentejo, a todas 
as candidaturas aprovadas 
vão ser atribuídos Fundos”.

Pelo exposto, pergun-
tam os representantes do 
CERC:“Onde está a Coesão 
Territorial, tão aclamada 
pelo Ministério da Coesão 
Territorial? Que argumen-
tos o Sr. Primeiro-Ministro 
e a Sr.ª Ministra, Dr.ª Ana 
Abrunhosa vão agora apre-
sentar aos empreendedores 
da Região de Coimbra, para 

justificar esta tão grande 
incoesão?”.

Nesse sentido, o CERC, 
“exige que o Governo cum-
pra com as suas promessas 
e que atribua urgentemente 
a dotação prometida a todas 
as candidaturas aprovadas 
do +CO3SO, e que seja 
implementada uma verda-
deira Coesão Territorial e 
não permitimos nem acei-
tamos que, mais uma vez, 
a Região de Coimbra, seja 
esquecida”.

Um grito de revolta de 13 associações por discriminação em relação a outras zonas do país

Empresas da Região de Coimbra
reclamam da falta de coesão

Os representantes das associações no Conselho Empresarial
da Região de Coimbra esperam desde Setembro de 2020

que os projectos aprovados recebam os respectivos fundos

LUÍS SANTOS

Em 2017, a questão elei-
toral lançada pelo candidato 
Manuel Machado (PS), que 
se recandidatava e ganhou 
um segundo mandato na 
Câmara, foi a de transfor-
mar o Aeródromo Bissaya 
Barreto num aeroporto co-
mercial, aberto a voos ‘low 
cost’, que depois assumiu 
a variante de se construir 
uma nova infraestrutura 
aeronáutica na região.

Passados quatro anos, 
chegados à pré-campanha 
para as eleições autárquicas 
deste ano de 2021, a Câ-
mara liderada por Manuel 
Machado tem apostado 
na renovação urbana, com 
as obras no Parque Verde, 
Parque Manuel Braga, mar-
gem direita do Mondego, 
ciclovias, parque canino, 
praia do Rebolim, Ecovia, 
pista de BMX, assim como 
em obras na Alta da cidade.

Por parte da oposição 
e das candidaturas já anun-
ciadas para a Câmara, as 
questões levantadas são, 
curiosamente, mais centra-
das agora na área ambien-
tal. Foi motivo de forte po-
lémica o corte da vegetação 
entre o Rebolim e a Portela, 
com “Somos Coimbra”, 
PSD, “Cidadãos por Coim-
bra” e movimentos cívicos 
a protestarem pelo extenso 
desbaste em terrenos junto 
ao Mondego.

O percurso de algumas 
ciclovias tem sido contesta-
do, assim como foi igual-
mente motivo de pedidos 
de esclarecimentos e alertas 
quanto possível morte de 

das obras de renovação do 
Parque da Cidade. Se este 
tem sido alguns dos motes 
da oposição por parte do 
“Somos Coimbra” também 
não tem escapado o ataque 
à Câmara socialista por, se-

gundo este movimento, “o 
emprego ter diminuído sete 
por cento em Coimbra, ter 
perdido 10% da população 
nos últimos 20 anos, e por 
falta de emprego e oportu-
nidades, perdeu 53% dos 
jovens dos 24 aos 29 anos”.

A área ambiental, com 
a necessidade de mais ár-
vores e espaos verdes nas 
urbanizações, tem sido 
também uma das linhas de 
força do movimento “Ci-
dadãos por Coimbra”, que 
tem feito várias iniciativas 
para se aproveitar condig-
namente a frente ribeirinha 
da cidade, que tem obras 

a linha férrea.
Também a CDU, em 

pleno Jardim da Sereia, 
apresentou o manifesto “Vi-
ver Melhor em Coimbra”, 
onde defende “mais am-
biente e melhor ambiente” 
no programa que apresenta 
para estas próximas eleições 

autárquicas. Esta coligação 
que integra o PCP entende 
que o Município governado 
pelos socialistas tem revela-
do “uma descoordenação 

-
biental, de urbanismo e de 
mobilidade.

Nos últimos dias surgiu 
uma questão transversal a 
todas as forças políticas, 
incluindo o PSD, que se re-
fere às obras que estão a ser 
feitas nas escadas do Que-
bra Costas e no Largo da 
Sé Velha, com a aplicação 
de granito. Os vereadores 

alertado consecutivamente 

da generalidade dos proces-
sos submetidos a reunião 
de Câmara, “os quais não 
permitem na maioria das 
vezes, quer por falta de 
tempo quer por falta de evi-

a sua devida e ponderada 
análise”. O Executivo mu-

nicipal de Coimbra é lide-
rado pelo socialista Manuel 
Machado e constituído por 

do PSD (embora um tenha 
passado a independente), 
dois do movimento Somos 
Coimbra e um da CDU.

Para além da recandi-
datura de Manuel Machado 
(PS), até ao momento tam-
bém já anunciaram a sua 
candidatura à Câmara de 
Coimbra José Manuel Silva 
(coligação de vários partidos) 
Francisco Queirós (CDU), 
Gouveia Monteiro (Cida-
dãos por Coimbra) e Miguel 
Ângelo Marques (Chega).

Como foi em 2017

Manuel Machado, pre-
sidente da Câmara eleito 
em 2013 pelo Partido So-
cialista, foi novamente ree-
leito, praticamente repetin-
do os resultados alcançados 
em 2013, ao obter 24 232 

votos (35,5% da votação) e 
cinco vereadores.

A coligação entre o PSD 
e CDS, que apoiou Jaime 

-
res, menos um vereador que 
os social-democratas tinham 
eleito em 2013.

O movimento indepen-
dente “Somos Coimbra”, 
liderado por José Manuel 
Silva, conseguiu 10 976 votos 
(16,1%) e dois vereadores.

A Coligação Demo-
crática Unitária manteve o 
vereador que detinha, com 

de ter baixado a votação e o 
movimento independente 
“Cidadãos por Coimbra” 
perdeu o vereador que de-
tinha, ao obter 4 799 votos 
(7.02%). O PAN teve 1 096 
votos (1,6%). O Partido 
Nacional Renovador  teve 
201 votos (0,29%). Dos 

Renovação urbana, árvores e margens do rio Mondego passaram a ser temas dominantes

Campanha para a Câmara de Coimbra
voa do aeroporto e aterra no ambiente



www.campeaoprovincias.pt POLÍTICA 10 CAMPEÃO DAS PROVÍNCIASQUINTA-FEIRA

 DE JUNHO DE 20214

CARTÓRIO NOTARIAL SITO EM TÁBUA
a cargo do Notário Ricardo Nuno Carvalho da Fonseca Santos

 

JUSTIFICAÇÃO
Certifico que neste cartório, a cargo de Ricardo Nuno Carvalho da Fonseca 

Santos, Notário do referido Cartório, foi hoje lavrada uma escritura a folhas 121 
e seguintes, do livro de notas com o número duzentos e quinze mediante a qual  
PAULO PEREIRA ARAÚJO,  contribuinte fiscal nº 193658615,  solteiro, maior, 
natural da freguesia de Coimbra (Sé Nova),   concelho de Coimbra, residente 
na  Rua Alves Torgo, nº 1, declarou: Que é dono e legítimo possuidor, com 
exclusão de outrem, do prédio urbano sito na Rua da Adega, n.º 23, lugar  de 
Carvalhosas,  na freguesia de Torres do Mondego, concelho de Coimbra, 
composto de casa de habitação de dois pisos e pátio, com a superfície coberta 
de cento e trinta e três metros quadrados e descoberta de mill e dezanove 
metros quadrados, a confinar do norte e sul com estrada, do nascente e po-
ente com Joaquim  dos Santos, inscrito na matriz em nome de Raul Ferreira 
de Araújo – cabeça de casal da herança de pelo artigo 661, anteriormente 
inscrito pelo artigo 1055/Santo António dos Olivais,  com  o valor   patrimonial 
tributável de 35 828,14€,- não descrito na Primeira Conservatória do Registo 
Predial de Coimbra.

MAIS DISSE: Que  não  é  detentor  de  qualquer título formal que legitime 
o  domínio de tal prédio que adveio à sua posse por  doação que lhe foi feita 
por volta do ano de mil novecentos e noventa  e oito,  de forma meramente 
verbal, por Raul Ferreira de Araújo e mulher, Maria Isabel Pereira, casados em 
comunhão geral,  residentes  na Rua  da Adega,   n.º 23, Carvalhosas, Coimbra.

Que não obstante a falta do respectivo título, tem usufruído do indicado 
prédio, habitando-o e cuidando do seu arranjo, gozando de todas as utilidades 
por ele proporcionadas, com ânimo de quem exercita direito próprio, sendo reco-
nhecido, como seu dono por toda a gente, fazendo-o de boa fé, por ignorar lesar 
direito alheio, pacificamente, porque sem violência, contínua e publicamente, à 
vista e com conhecimento de toda gente e sem oposição de ninguém - e tudo 
isto por lapso de tempo superior a vinte anos.

Que, dadas as enunciadas características de tal posse, o  justificante ad-
quiriu o mencionado prédio por usucapião - título este, que, por natureza, não 
é susceptível de ser comprovado pelos meios normais.

ESTÁ CONFORME.
Tábua, 31 de Maio de 2021.

A colaboradora,
(Artemisa da Conceição Correia Lopes Amaro)

(Jornal “Campeão das Províncias, n.º 1064, de 10 de Junho de 2021)

PUBLICIDADE

As forças políticas vão 
completando o elenco de 
candidatos às próximas 

-
nal de Setembro ou em iní-
cios de Outubro, anuncian-
do cabeças-de-lista para as 
presidências de Câmaras, 
Assembleias Municipais e 
Freguesias.

Isto tem acontecido 
de forma avulsa, apesar de 
algumas forças políticas já 
terem completado o elenco 
para o respectivo concelho. 
Até que chegue a altura de 
cada partido, coligação ou 
movimento de indepen-
dentes fala a apresentação 
formal dos seus candidatos, 
damos a conhecer mais no-
mes que foram anunciados.

COIMBRA

Eiras e S. Paulo de 
Frades (CDU) –  A en-
fermeira Paula Lopes é a 
candidata anunciada pela 
CDU à presidência da Junta 

da União de Freguesias de 
Eiras e S. Paulo de Frades, 
em Coimbra. “Sou enfer-
meira há 24 anos e estou 
há cerca de 20 anos no 
Centro de Saúde de Eiras, 
onde tenho desempenhado 
as minhas funções com en-
tusiasmo e reconhecimento 
da população”, refere a 
candidata, acrescentando 
que “é uma independente 
que se revê nos princípios 
da CDU”, será “o rosto de 
uma equipa, de um colec-
tivo em que já participa há 
uns anos e que acredita que 
podem fazer melhor”.

Assafarge e Antanhol 
(CpC) – José Vieira Lou-
renço, professor aposenta-
do do ensino secundário, 
vai ser o primeiro candidato 
do movimento “Cidadãos 
por Coimbra” (CpC) na 
União de Freguesias de As-
safarge e Antanhol. Neste 
momento é voluntário na 
Associação de Famílias 

-
cia, Cavalo Azul, dirigindo 
o seu grupo de Teatro. 
Seundo o “CpC”, “a lista 
de candidatos, já aprovada, 
integra pessoas de idades 
e áreas diversas - da saúde 
ao ensino e ao mundo 
empresarial - e conjuga a 
experiência dos seniores 
com a garra da juventude”.

UF de Coimbra – 
Gonçalo José Mourão de 
Almeida, 43 anos, técnico 

social nos Serviços Prisio-
nais e militante do PCP, 
é o candidato da CDU à 
presidência da União de 
Freguesias de Coimbra. 
O candidato foi dirigente 
do Ateneu de Coimbra,fez 
parte dos primeiros órgãos 
sociais da Agência para 
a Promoção da Baixa de 
Coimbra, foi secretário 
do executivo da Junta de 
Freguesia de Santa Cruz, é 
membro eleito na Assem-
bleia de Freguesia da União 
das Freguesias de Coimbra, 
faz parte do Movimento de 
Utentes de Serviços Públi-
cos, estando desde sempre 

na primeira linha na defesa 
da construção do Centro 
de Saúde da Fernão de 
Magalhães.

PENACOVA

Assembleia Munici-
pal – Mauro Carpinteiro, 
advogado de 42 anos, é 
a escolha do PSD para 
liderar a lista candidata à 
Assembleia Municipal de 
Penacova. Residente no 
Roxo, considera-se “um 
apaixonado e inconformado 
defensor da sua terra”. Já 
presidiu à Junta de Fregue-
sia de Lorvão, foi vereador 
sem pelouro (2013-2017) e 
é membro da Assembleia 
Municipal desde 2017. É 
presidente da Direcção da 
Filarmónica “Boa Vontade 
Lorvanense”, do Centro 
Cultural e Recreativo do 
Roxo, e presidente da Mesa 
da Assembleia Geral da 
Associação “Pró-Defesa 
do Mosteiro de Lorvão”. O 
candidato do PSD à Câmara 
de Penacova é o jornalista 
Álvaro Coimbra e por parte 
do PS candidata-se Pedro 
Coimbra, actual presidente 
da Assembleia Municipal.

MIRANDA
DO CORVO

Candidata CDU à 
Câmara – A advogada 
Márcia Simões, de 42 anos, 
é a candidata da CDU à 
presidência da Câmara de 
Miranda do Corvo nas 
próximas eleições autár-
quicas. “A CDU quer dar 
um novo rumo a Miranda, 
onde neste momento não 
há sequer rumo”, diz a 
candidata, para quem “a 
maioria absoluta é inimiga 
do que quer que seja para 
bem do concelho”. Na sua 
opinião, “é urgente fixar 
empresas e emprego” neste 
concelho do interior do 
distrito de Coimbra, sendo 
também “absolutamente 
necessário colocar todo o 
seu património cultural e 
natural no mapa”. O PS 
detém a maioria absoluta 
no Executivo camarário, 
com Miguel Baptista, que 
se recandidata ao cargo, 
a ocupar a presidência da 
autarquia nos últimos dois 
mandatos, desde 2013. 
Além de Márcia Simões 
já anunciaram que irão 

disputar a presidência do 
Município o gerente ban-
cário Paulo Silva (PSD) e 
o administrador hospitalar 
Carlos Filipe Fernandes 
(Chega).

TÁBUA

Câmara Municipal – 
O candidato à presidência 
da Câmara Municipal de 
Tábua Fernando Tava-
res Pereira, indepenendete 
pelo PSD, iniciou a coloca-
ção de alguns cartazes de 
publicitação da sua candi-
datura. Com uma enorme 
preocupação de adaptar a 
colocação dos cartazes ao 
que o rodeia, bem como, a 
não perturbação de pessoas 

mesmos. Fernando Tavares 
Pereira refere que “terá ao 
longo de toda a campanha 
a preocupação de gastar 
o menor valor possível, já 
que, o país vive bastantes 
dificuldades financeiras 
e não devem as eleições 
autárquicas ser um peso 
adicional ao orçamento 
do nosso país e por conse-
quência aos portugueses”.

Eleições autárquicas

Forças políticas vão anunciando
candidatos a Municípios e Freguesias

Miguel Marques diz 
que Coimbra perdeu 

cerca de vinte por 
cento do mercado

de trabalho

Chega candidata empresário em Coimbra
para fomentar economia

O empresário Miguel 
Ângelo Marques vai ser o 
cabeça de lista do Chega à 
Câmara de Coimbra, numa 
candidatura que assenta 
no fomento da economia, 

-
preendedores, e no apoio à 
população sénior.

Sem qualquer experi-
ência política no passado, 
o empresário, de 49 anos, 
revelou que foram as desi-
gualdades sociais, a falência 
da economia e a falta de 
capacidade para criar em-
prego que o levou a avançar 
com a candidatura.

“Tenho assistido a um 
desrespeito total do poder 

político no que diz respei-
to aos fundos públicos, 
comunitários, autarquias e 
freguesias. Tudo isto me fez 
aceitar um projecto novo 
e diferenciado, no qual 
entrego toda a minha ex-
periência e conhecimento 

mudança”, frisou.
O cabeça-de-lista do 

Chega denuncia que, nos 
últimos 20 anos, Coimbra 
perdeu “cerca de vinte 
por cento do mercado de 
trabalho no concelho”, 
situação que pretende in-
verter através do “fomento 
à economia do concelho, 
angariando empresas e 

nunca descurando as já 
existentes”.

Neste sector, que con-
sidera o primeiro pilar, 
Miguel Ângelo Marques 
defende o aumento dos 
parques industriais de Ta-
veiro e de Eiras, e a criação 
de um novo parque empre-
sarial de Souselas, Botão e 
Almalaguês.

Ao nível intermunici-
pal, Miguel Ângelo Mar-
ques pretende criar condi-
ções de navegabilidade no 
rio Mondego entre Chou-
pal (Coimbra) e Figueira da 
Foz, a conclusão da ligação 
da A13 ao IP3, bem como 
os respectivos acessos, “e o 

desejado metro à superfície 
entre Coimbra e Serpins”.
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LINO VINHAL / NÁDIA MOURA

Campeão das Provín-
cias [CP]: Hoje, e há já 
vários anos, presidente 
da Turismo do Centro, 
homem que muito valor 
acrescentou à região e 
que, a certa altura, se 
sentiu seduzido pela po-
lítica…

P e d r o  M a c h a d o 
[PM]: A política está-
nos no sangue. Fiz cinco 
mandatos na Câmara Mu-
nicipal de Montemor-o-
-Velho, foram 20 anos (de 
1994 a 2013). À época fui 
líder de bancada da As-
sembleia Municipal, uma 
experiência muito enrique-
cedora. Durante o exercício 
da vereação colocou-se o 

-
ticular de 2006 a 2011 fui 
presidente da Turismo do 
Centro e simultaneamente 
vereador. É um desafio 
muito interessante. Mas o 
que verdadeiramente me 
está a seduzir na política é 
ter a possibilidade de me-
lhorar a vida das pessoas da 
Figueira da Foz, a terra do 

[CP]: Conseguiu tudo 
tanto ao nível de turismo, 
um sector complexo, conse-

mas não somos uma região 
homogénea, unida, com 
entidade própria a outros 
níveis, não é?

[PM]: Esse sempre foi 
um problema histórico que 
procurei, nas funções que 
tive, resolver, pelo menos no 
setor do turismo. Já este ano 
a Turismo Centro de Portugal 
recebeu recebeu três prémios 
internacionais. Conseguimos 
colocar o Centro do país, no 
acumulado, na primeira região 

a nível nacional que mais turis-
mo interno recebeu em Julho 
e Agosto de 2020, note-se, em 
tempo de pandemia. Entre 
custos e proveitos directos, 
indirectos e induzidos, são 
mais de 500 milhões de euros 
de receitas que esta indústria 
provoca. Mas isto coloca-

a coesão territorial; outra é o 
problema do esmagamento 
entre as duas áreas metropo-

no Plano de Recuperação e 
Resiliência (PRR) – os grandes 
investimentos estão em Lis-
boa e Porto. A região Centro 
não viu resolvidos problemas 
estruturais e que são proble-
mas de ordem política. Eu 
sou a favor, se não formos 
capazes de avançar com a 
Regionalização, da criação de 
uma área metropolitana no 
Centro. Mas temos de desper-
tar para essa realidade. 

[CP]: É feliz na Turis-
mo do Centro?

[PM]: Sou feliz na Tu-
rismo do Centro. A região 
Centro evoluiu e em 2006 
tinha 3,2 milhões de dormidas 
e em 2019 tinha 71 milhões. 
Mesmo com anos como o 
de 2017, um ano crítico com 
os incêndios. A região centro, 
note-se, de há uns anos a esta 
parte, sofreu mais que o país 
porque teve os incêndios 
com destruição e perdas de 
vidas, em 2018 veio o Leslie 
e destruiu equipamentos e 
produtos turísticos. Apesar 
disso, em 2017 e 2018, a região 
cresce mais que o país (em 
2017 o país crescia a 11% e 
nós a 19%). 

[CP]: Como é que con-
seguiu «convencer» as pes-

soas a começar a parar por 
aqui na região Centro?

[PM]: A região Centro 

Colocámos a fasquia do pro-

execução de planeamento. E 
isto fez com que tivéssemos 
capacidade para fazer esta 
ponte entre aquilo que são 
os recursos, os territórios e 
os operadores. Estava por 
fazer e nós tornámos esta 
malha operativa. Fomos ca-
pazes de alavancar estas von-
tades sob o ponto de vista 
do que foi o crescimento na 
internacionalização. Conse-
guimos abrir os horizontes do 
Centro de Portugal. Quando 
entrei a região Centro tinha a 
presença de três mercados in-
ternacionais (Espanha, França 
e Itália), não tinha muito mais, 
e em 2019 tem, pelo menos, 
10 ou 12 mercados internacio-
nais. A terceira variável é que 

consumidor. Portugal, durante 

décadas, era associado apenas 
à sol, praia e golfe. Isso criou 
dois problemas estruturais que 
tem a ver com o mono pro-
duto (esqueceu-se das termas, 
dos parques...) e também com 
a sazonalidade (esqueceu o 
Outono, Inverno e a Primave-
ra). Felizmente que os padrões 
de consumo mudaram. Em 
2021, pasme-se, não sendo 
a covid-19 uma boa notícia, 
abriu janelas de oportunida-
des. Trouxe prioridade para a 
segurança e saúde, que estão 
associadas a espaço físico que, 
por sua vez, está associado ao 
ar livre. Percebemos até que, 
para algumas unidades de alo-
jamento e restauração, Agosto 
de 2020 foi o melhor ano dos 
últimos 20 anos. Foram só 
alguns meses, é certo, ainda as-
sim, a região Centro consegue 
almofadar as perdas e temos 
aqui alterações profundas nas 
motivações de quem procura. 

[CP]: O que o levou a 
candidatar-se à Câmara da 
Figueira da Foz?

[PM]: A Figueira é, real-
mente, a terra do meu coração. 
Foi aqui que tudo começou 

-

Março de 2020. Achei que 

era cedo na altura porque 
estávamos a entrar numa crise 
e a candidatura só podia acon-
tecer quando começássemos a 
sair desta crise. Era importante 
este vislumbre desta retoma. A 
minha relação com a Figueira 
da Foz é afetiva há muitos 
anos. Trabalhei entre 1995 e 
2001 no Instituto Tecnológico 

anos tenho sido reconhecido 
lá também pelo trabalho que 
tenho feito. 

[CP]: Quando se can-
didatou não era previsível 
que Pedro Santana Lopes 

[PM]: ... tenho respeito 
pelo passado do PSD na 
Figueira da Foz. Hoje o Dr. 
Santana Lopes nada tem a 
ver com o PSD, é, suposta-
mente, independente. Nunca 
falei com ele, sei apenas o que 
acompanho nas redes sociais. 
O meu adversário não é ele, é 
o estado a que a Figueira da 
Foz chegou, o marasmo a que 
chegou, e o meu concorrente 
é, sim, Carlos Monteiro do 
PS. O meu nome no PSD foi 
aprovado por unanimidade 
na Comissão Política Distrital 
e fui convidado pelo Dr. Rui 
Rio e pelo Secretário Geral. 

[CP]: Tem trabalhado 
muito, não tem?

[PM]: É a minha marca. 
Quando aceito um desafio 

faço-o com o maior grau de 
profissionalismo possível. 
Para a Figueira da Foz a mi-
nha matriz é um projecto a 
12 anos e tendo em conta a 
minha experiência de autarca, 
não é correcto falar em quatro 
anos. Basta pensarmos aquilo 
que é a contratação pública 
que, às vezes, leva quase todo 
o primeiro mandato. Este 
é um trabalho muito desa-

experiência que tive ao longo 
dos últimos anos ao serviço de 
uma comunidade a 100, numa 
só. Se conseguimos com 100 
chegar ao reconhecimento 
nacional e internacional o que 
não conseguiremos fazer com 
a Figueira da Foz? A cidade 
pode voltar a ser uma das 

melhores cidades da Europa 
para viver e trabalhar. 

[CP]: Mas tem questões 

sim, desde logo, 
na relação com o território. 
A Figueira da Foz hoje não 
tem o reconhecimento para 
fazer daquele porto o grande 
porto da região de Coim-
bra. A Figueira da Foz não 
pode ser a «Coimbra B», tem 
de ser parceira de Coimbra. 
Fazia sentido, por exemplo, 
também, o metro de superfície 
ligar Coimbra à Figueira da 
Foz. Não faz sentido que a Fi-
gueira da Foz não tenha o seu 
posicionamento e dimensão 
nacional e internacional no 
ensino superior e técnico 
no que concerne à Oceano-

algas, erosão costeira... que po-
dem ser a atracção de jovens 
nacionais e internacionais. 
Educação, emprego e cultura 
são factores essenciais para o 
desenvolvimento económico. 

[CP]: Vai manter-se na 
Turismo do Centro até às 
eleições?

[PM]: Estou dentro do 
perímetro da Lei (veja-se o 
caso de Arganil e Penacova, 
com casos semelhantes, e 
ninguém falou nisso). Aliás, 
já houve entidades de turis-
mo presididas por autarcas 
e autarcas a candidatarem-se 

a elas. Não há qualquer in-
compatibilidade. Mas o que 
conta é a nossa consciência 

para a Comissão Executiva 
da Turismo do Centro qual-
quer competência do ponto 

de vista da autorização de 

de adjudicação. Além disso, 
todos os actos públicos que 
implicam a presença da Turis-
mo do Centro tenho-me feito 
representar por um dos meus 
vogais. Exactamente para 
manter esta linha da separação 
de quem é o candidato e o 
presidente da Turismo do 
Centro. Estes timings dizem 
respeito a um processo muito 

missiva de deixar a Turismo do 
Centro com total estabilidade, 
manter-me-ei no cargo. 

[CP]: Acredita que vai 
ganhar?

[PM]: Plenamente. Os 
eleitores conhecem o que 
tiveram nos últimos anos e 

do Centro e em Montemor. 
O que eu sinto do meu con-
tacto com as pessoas é que 
há uma vontade expressa de 

mudar a Figueira da Foz para 
padrões de desenvolvimento 
e competitividade e fazer dela 
uma das principais cidades da 
Europa. 

Presidente da Turismo do Centro defende área metropolitana na região Centro 

Pedro Machado quer a Figueira da Foz como 
uma das principais cidades da Europa

Nasceu em Coimbra e por cá concluiu a Li-
cenciatura em Filosofia e, posteriormente o 
Mestrado em Ciências de Educação, na Área 
de Especialização – Psicologia Educacional. A 
partir de 2001, integrou três mandatos como 
vice-presidente da Câmara de Montemor-o- Ve-
lho tendo, entre 2006 e 2011, ocupado este 
cargo simultaneamente com o de presidente 
da Turismo do Centro. Este último, que ocupa 
há 15 anos, deverá ter os dias contados agora 
que Pedro Machado é candidato pelo PSD à 
presidência da Câmara da Figueira da Foz. Até 
porque acredita ter os argumentos necessários 
para conseguir a vitória nestas eleições.

Pedro Machado foi 
convidado por Rui Rio

para se candidatar 
à Figueira da Foz

Í

A Figueira da foz tem lugar para muita 
gente. Esta cidade tem de ser inclusiva, 
integradora e tem de inverter esta curva 

da perda (perdeu mais gente que a média nacional). 

Basta olhar para a natureza. O rio uniu Coimbra e a 
Figueira da Foz. Esta mini região (Coimbra, Condeixa, 
Soure, Montemor e Figueira da Foz) é um pequeno 
eixo extraordinário do ponto de vista das suas 
valências enquanto região que tem um centro de 
excelência de conhecimento. Temos aqui 
uma forte matriz de presença nacional e 
internacional. 

A Figueira é, realmente, a terra do meu coração. 

Não sendo a covid-19 uma boa notícia abriu
janelas de oportunidades. (…) Para algumas

unidades de alojamento e restauração, Agosto
de 2020 foi o melhor ano dos últimos 20 anos.
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Serpa Oliva
deixa atrás de si

um rasto de simpatia
e saudade

Despediu-se da vida na semana 
passada o médico ortopedista João 
Serpa Oliva, pessoa bem conhecida pela 
actividade que desenvolveu em Coimbra 
até chegar aos 72 anos, idade com que 
nos deixou. Pessoa com uma elegância 
de trato invulgar, humilde no ser e prestável no estar, foi no 
domínio da ortopedia que desenvolveu a sua intensa actividade 
de médico, quer nos HUC  (dirigiu a Ortopedia 5, que criou, du-
rante 25 anos) quer na Clínica de Santa Filomena a que sempre 
esteve ligado até por relações familiares, já que também seu pai 
ali exercera medicina. Após a integração da Clínica no Grupo de 

de co-responsável pela Administração, que integrava. Apesar de 
muito activo e participativo na vida social (pertencia aos orgãos  
sociais do Tiro & Sport e era militante do CDS), assumiu-se 
sempre como uma pessoa discreta, tendo chegado a ser eleito 
deputado por Coimbra na Assembleia da República e ali inte-
grado várias Comissões. A sua morte apanhou de surpresa a 
sua família e o seu mundo de amigos, apesar de se saber que ao 
longo da vida passou fases menos boas no domínio da saúde.

(Ler também na página 21)
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Afonso Gomes - O jovem piloto de Coimbra do 
Team Yamaha/Alves Bandeira terminou no lugar in-
termédio do pódio na prova referente ao Campeonato 
Nacional MX2 Júnior, disputada em Fernão Joanes, nos 
arredores da Guarda, e prossegue com os objectivos 
intactos para a presente temporada.

Ana Ferro –
Coimbra foi a escolhida para representar a Escola da 

-

nos Países Baixos, entre 25 e 28 de Maio.  A iniciativa 

novo olhar sobre o ensino.

Conceição Malhó Gomes – Foi reconduzida como 
directora do Agrupamento de Escolas Coimbra Cen-
tro. A tomada de posse para o quadriénio 2021/2025 
realizou-se na semana passada durante a reunião do 
Conselho Geral do Agrupamento, na Biblioteca da 
Escola Secundária Jaime Cortesão.

Henrique Gouveia e Melo – O vice-almirante, res-
ponsável da “task force” do plano de vacinação contra 
a covid-19, foi distinguido no Congresso da Ordem dos 
Médicos, que se realizou entre os dias 31 de Maio e 3 
de Junho, em Coimbra. Durante a cerimónia, Gouveia 
e Melo revelou que vai ser criada uma “casa aberta da 
vacinação” que vai permitir chegar a todas as pessoas 
com mais de 70 anos de idade, ainda não vacinadas.

Santos Correia – O tenente-general, durante a 
cerimónia comemorativa dos 12 anos do Comando 

ano vai haver um reforço dos recursos humanos de 
todo o dispositivo da Guarda, altura em que terminam 
os cursos de ingresso de novos militares.

António Alberto Magalhães da Costa – Delegado 
Regional do Centro do Instituto do Emprego e For-

conferencista da aula aberta promovida pelo Instituto 
Miguel Torga “A intervenção do IEFP na promoção da 

director de Serviços da Delegação Regional do Centro, 
director do Centro de Emprego de Coimbra e chefe de 
Divisão do Emprego da Delegação Regional do Centro. 
Publicou, também, artigos no âmbito das temáticas do 

Duarte Papel – A quinta actuação do Festival Me-
tamorfose foi deste músico conimbricense. Aos cinco 
anos começou a tocar violoncelo e dois anos mais tarde 
entrou no Conservatório de Música de Coimbra. Aos 17, 

um curso superior, Duarte Papel optou pelo curso. Mas 
a música foi mais forte. Fez parte de tunas e bandas de 
garagem e aprendeu a tocar a guitarra que nunca mais 
abandonou. Em 2018, lançou o primeiro álbum a solo 
“Teoria dos Corações Desapontados”, com raízes no 
rock e pop. Actualmente continua a reinventar-se em 

blues, R&B e rock que junta à sua formação clássica e 
à música popular.

Álvaro Garrido – O director da Faculdade de Eco-
nomia da Universidade de Coimbra (FEUC) vai ser 
distinguido pelos Municípios de Ílhavo e Estarreja, pelo 

-
nal. A Câmara Municipal de Ílhavo entrega a Medalha 
de Mérito hoje (10), pelas 17h00, no Centro Cultural 
de Ílhavo. Já o Município de Estarreja, cidade de onde 
Álvaro Garrido é natural, vai distinguir o professor no 
domingo (13), pelas 15h00, no Cine-Teatro de Estarreja. 
O catedrático da FEUC lecciona na instituição desde 
1995, combinado esta actividade com um percurso 
na investigação. Álvaro Garrido tem dedicado os seus 
estudos à história económica e social, em especial à 
história das instituições económicas do Estado Novo 

economia social.

Gouveia e Melo – É bonito quando assim é. Andava a 
estratégia da vacinação no país às aranhas sem saber para que 
lado se virar, até que alguém se lembrou do rigor e disciplina 
militares e foram buscar o vice-almirante, vindo do ramo da 
Marinha onde não se brinca em serviço. Tudo mudou. A típica 
desorganização portuguesa cedeu lugar à ordem, à estratégia, à 
preocupação de bem cumprir. A Ordem dos Médicos organizou 
na semana passada em Coimbra (grande realização e belíssimo 
trabalho da Secção Regional do Centro, liderada por Carlos 
Cortes) o maior Congresso de sempre dos médicos portugue-
ses, focadíssimo na pandemia que vivemos há um ano e meio. 

fazer, chamaram Gouveia e Melo, responsável da “task force” 
do plano de vacinação e disseram-lhe obrigado, distinguindo o 
seu belíssimo trabalho, em jeito de homenagem colectiva. As 
coisas ganham outra dimensão, e a vida outro sentido, quando 
os homens se elevam, elevando dos outros quem merece.  

António Costa – Fez uma belíssima intervenção no decor-

de Notícias”, que aqui saudamos pela idade, pela qualidade, 

António Costa falou sobretudo da descentralização, das novas 

(ond serõ integradas as administrações regionais de Saúde, as 
ex-direcções regionais de educação e as direcções regionais da 
cultura). Costa reconheceu, de forma muito clara, o muito que 
há a fazer – e tem de ser feito – a favor do interior. Esta é uma 
das causas mais urgentes e mais nobres que importa defender, 
acautelar e intervir. Esperamos que o Primeiro-Ministro – foi 
nessa qualidade que interveio – seja aqui diferente, para melhor, 
do que por vezes é em determinados assuntos: atira bolas para 
a Sereia mas não sai disso. 

Domingues de Andrade – 
Domingues de Andrade, o Director-Geral editorial do Global 
Media Group (JN, DN e TSF) referiu com muita propriedade 
que as assimetrias não são apenas no território, mas também 
a sociedade é desigual. Alertou para a pobreza tecnológica do 
interior que leva à saída das empresas e adiantou que “nas regiões 
de baixa densidade precisamos de infra-estruturas que as levem 
ao resto do mundo”, pedindo mais poderes e mais meios para 
as autarquias que – acentuou com muita propriedade – rece-
bem apenas 14% das receitas públicas mas são responsáveis 
por 50% do investimento público. Fazendo o “Campeão das 
Províncias”, desde sempre, da defesa do interior uma das suas 
principais causas por que se bate, que bom é sentir que alguns 
outros -- bem melhores que nós, com mais passado, mais força 
e mais saber -- ainda não venderam a alma ao diabo. 

Graça Oliveira –  É uma senhora, humilde como o povo a 
que pertence, disponível como poucos para com o mundo social 
e político de que faz parte, participativa e militante sempre que as 
circunstâncias lhe pedem mais um esforço. A Graça é militante do 
PSD, se não desde o início, pelo menos desde os primeiros anos. 

iniciativa invulgar, dando ao PSD de Coimbra uma disponibilidade 
e determinação que temos dúvidas que por cá alguém tenha dado 
mais e melhor. Sempre a conhecemos nesse meio político, em 
representação do qual integrou a Junta de Freguesia dos Olivais 
em diversos mandatos, quer com Francisco Andrade, quer com 
Manuel de Oliveira a presidentes. De ambos foi um braço forte, 
nomeadamente no domínio do mundo social, uma das preo-

antes delas, novas listas. Se Graça Oliveira vai continuar ou não, 
desconhecemos nem essas são contas do nosso rosário. Esta 
semana a Graça decidirá com a sua equipa política se se mantém 

“Campeão” faz questão de destacar aqui a entrega da Graça à 
causa pública, agradecendo-lhe em nome do cidadão anónimo, e 
tantos foram, que dela receberam algum pão e muito carinho. Quis 
o destino pregar-lhe a certa altura da vida uma partida daquelas 

avó de rara dimensão que, ao lado da nora, àquela criança deram 
todo o sentido da vida. Este Jornal faz questão de deixar aqui este 
reconhecimento, antes que tarde se faça.

Eurodeputada, 29 anos apenas, foi a primeira mulher e também a primeira portuguesa a 
liderar a Organização de Juventude do Partido Popular Europeu (PPE), a que pertencem as 

Natural de Coimbra, bem cedo começou a frequentar e percorrer os caminhos da política 
europeia, aproveitando as oportunidades que as bolsas Erasmus proporcionam aos estudantes 
europeus, pondo-os em contacto com outros saberes, outras juventudes, outras escolas e outras 
ambições. Lídia Pereira é essa jovem e vai recandidatar-se para um novo mandato de mais dois 
anos no decorrer do próximo Congresso marcado para 2 e 3 de Julho próximo, em Bruxelas 

na resposta à pandemia, em que é precisa uma estratégia de recuperação que compatibilize “crescimento económico com 

dos mais activos eurodeputados portugueses deste mandato, mantendo com Coimbra uma relação de proximidade e interesse 

distinguindo-se ainda pela elegância e carinho com que sabemos falar de Coimbra nos fóruns e tertúlias que a sua condição 
de quadro político europeu lhe proporcionam. Como nos dizia há dias alguém que bem conhece a sua actividade política em 
Bruxelas, “Lídia Pereira é também um pedacinho do orgulho de Coimbra encravado no centro da Europa.”

Lídia Pereira

Leonor Riscado – A investigadora e Professora na 
Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC) faleceu, 

-
tura para a infância e juventude, dedicou grande parte do seu 
tempo à promoção e pedagogia da leitura. Foi ainda membro 
da Associação Portuguesa de Críticos Literários, colaboradora 
da revista Malasartes – Cadernos de Literatura para a Infância 
e a Juventude e fez parte da secção portuguesa do Conselho 
Internacional sobre Literatura para os Jovens (IBBY). 
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Coimbra vai ter
um novo parque municipal de Skate

A Câmara Municipal (CM) de Coimbra vai investir 
cerca de 465 mil euros na construção do novo Parque 

O recinto desportivo, que vai ter uma área de cerca de 

sejam capazes de o tornar num espaço ímpar para a 
prática desta modalidade, seja numa vertente de carácter 
lúdico ou de competição. O recinto divide-se, para isso, 
em quatro zonas, que vai desde os iniciados, para quem 
está a ter o primeiro contacto com a modalidade, até aos 

do Campeonato Nacional de Skate. 

Escolas de Coimbra receberam 
projecto de Literacia Mediática

As escolas de Coimbra começaram a receber, na 

alunos e docentes para a importância da educação para 

-

Prémio Manuel Alegre
com mais de 200 candidaturas 

-
didaturas, pelo que a Associação Académica de Coimbra 

de escrita e de leitura. O vencedor vai receber um prémio 
monetário de 2 000 euros e terá direito, juntamente com 
outros cinco participantes, a ver o seu conto editado.

Festa da Sardinha
regressa à Baixa de Coimbra 

(APBC) anunciou, na semana passada, que a Festa da 

-
do, ainda, que irá sensibilizar os operadores do Mercado 

Portugal de Lés a Lés passou
pela Região de Coimbra

Comissão de Mototurismo da Federação de Motociclismo 

Turismo do Centro quer superar
número de visitantes da UC

-

-

Clássica do Centro.

Coimbra apoia reabilitação de infraestruturas 
desportivas com meio milhão de euros
O presidente da Câmara Municipal (CM) de Coim-

Integrar tem novo projecto de apoio
aos sem-abrigo

-

-
dividualizado pela equipa técnica (por um período que 

Coimbra proíbe uso do fogo
durante o período crítico

-

pirotécnicos em espaços rurais durante o período crítico 

proibição de realização de queimadas, queimas de matos 
cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de 

-

Abertas candidaturas
ao ciclo de música Orphika

-
tação de candidaturas de propostas de actividades para a 

-

pilares estruturantes: preservar e valorizar a criação e a 

“Há música no jardim!” regressa a Coimbra 
Pelo oitavo ano consecutivo, acontece o ciclo de con-

da Quinta de São Jerónimo, em Coimbra. Sempre pelas 

Cáritas de Coimbra promove conferência 
sobre ambientes inclusivos e participativos

Com carácter presencial e de acordo com todas as 

-

evento irá realizar-se no Auditório do Centro Pastoral da 
-

Calvão da Silva 
homenageado 
em Montalegre 

-

-

dia do Município, 
que assinalou com 
um conjunto de ini-

estas, destaque-se a 
condecoração que  atribuiu a título póstumo a João 

quadro do PS (Manuel Orlando Fernandes Alves), o 

que vivem nessas cidades e nesses espaços ou para quem neles viveu 

de um pedreiro do que com o saber técnico de muitos técnicos menos 

-

contestam deviam ter pensado nisso quando o assunto se levantou e projectou, já lá vai bastante tempo. Não se trata 

Quebra Costas nasceu para ser polémica toda a vida
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PATRÍCIA TEIXEIRA / LINO VINHAL

Coimbra tem meia dú-
zia de espaços públi-
cos que são as suas 

salas de estar e de convívio, 
espalhadas por diferentes 
zonas da cidade, locais onde 
nos refugiamos sempre 
que temos oportunidade 
de partilhar com os amigos 

o tempo livre de que cada 
vez dispomos menos. Não 
se trata de nenhuma singu-
laridade. Todas as médias e 
grandes cidades protegem 
esses locais e até os cafés 
de aldeia, alguns meio cafés 
meio tabernas, cultivam esse 
saudável costume de con-
viver. Numa cidade como 
Coimbra, esticada a tempos 

anteriores à nossa emanci-
pação como país, cheia de 
história e tradições, com 
alguns costumes singulares 
como o traje académico e a 
heterogeneidade de quem 
nela vive ou visita, essas pra-
ças que aqui designamos por 
“salas de estar” da cidade 
são um dos seus encantos 
que dela nos fazem sentir 

saudades quando dela nos 
ausentamos.

 Coimbra tem um han-
dicap grande. Alguma gen-
te não gosta dela, mesmo 
de entre muitos dos que 
nela vivem. Outros gos-
tam mas não o assumem. 
Outros ainda têm-lhe in-
veja É chique e está na 
moda dizer que Coimbra 

tem isto e aquilo de mau, 
defeito aqui e ali, ausência 
de virtude aquém e além. 
A abarrotar de críticos, 
assumiu-se como postura 
cultural dizer mal. Que seja, 
melhor ainda se as pessoas 
com isso se sentirem feli-
zes. Mas, sejamos autênti-
cos. De Coimbra é muito 
fácil gostar. É uma terra 

de encantos e de encanto. 
De bons costumes, de boa 
gente. Quando dela saímos, 
ainda não chegámos a Con-
deixa ou a Santa Luzia e já 
temos saudade. A tipicida-
de da cidade confere-lhe 
um gosto especial de nela 
estar e viver e muitos que 
dela se ausentam é porque 
todos nós, os que aqui es-

Um dos encant
são as suas “salas d

Ninguém conhece Coimbra se não conhecer
a Praça da República

A Praça da República é a sala de 
estar por excelência na Alta da cidade 
de Coimbra. E não é de agora. Há 
muitos e muitos anos que a malta 
jovem, predominantemente aca-
démica, a prefere a qualquer outro 
local, a frequenta quase diariamente, 
ali se encontra com colegas e amigos, 
ali convive e partilha momentos. An-
tes, até uns há 50/60, a Praça enchia 

tarde e após o jantar nas noites de 
Verão. Nos últimos anos as esplana-
das têm vindo a trazer nova feição, 
ocupando grande parte da praça 
e até alguns passeios, tornando-
-se cada vez mais num espaço de 
convívio muito agradável, muito 
frequentado e que aos poucos vai 
buscar ao passado pedaços da vida 
académica que só Coimbra consegue 
proporcionar. Cafés como o Cartola, 
Académico, Tropical, Luna e outros,  
esforçam-se por bem servir e os seus 
funcionários acarretam cerveja (ou-
tras bebidas também mas em bem 
menor escala) até não mais acabar. 
Todas as grandes cidades europeias e 
até mundiais têm a sua sala de visitas 

Bruxelas, de Paris a Londres. Coim-
bra, para ser Coimbra, é ali que saúda os estrangeiros que a visitam, com o Bar/
Café Liquidâmbar a amparar esta recuperação dos anos passados, dando à praça o 
quantum de cultura e partilha de pensamento que ajudam a dar à Praça  o ar e o jeito 
de um escritório a céu aberto, onde o pensamento e a intervenção política e social 
escorrem como as águas cristalinas de um qualquer ribeiro de montanha. 

CAFÉ CARTOLA

CAFÉ ACADÉMICO

CAFÉ TROPICAL

Portagem

Se o nosso “mata frades” 
contasse algumas das histórias 
que terão sido repetidas vezes 
sem conta a seus pés, segredos 
haveria que há muito o teriam 
deixado de ser. A Portagem é um 
espaço amplo, mais concentrado 
logo que a Ferreira Borges se 

garante espaço para todos, ser-
vidos por jovens despachados, 
eles e elas, que de bandeja na 
mão entram e saem na Briosa, na Toledo ou no Montanha, trazendo cheio, levando 
vazio, sempre com uma elegância de trato que acrescenta elegância à própria praça. È 
frequentada, a Portagem, sobretudo por estrangeiros. Não há turista que por ali não 
passe, que por ali se não delicie com aqueles pastéis provocantes com que a Briosa 

que ameniza os dias de calor e naquele amálgama de gente que, não se conhecendo, 
age como se da família fosse, passando pedaços de tempo que, se parecido houver, 
acontecerão lá longe, algures onde o céu partilha o universo com as estrelas.

 Eu sei, nós sabemos, e todos temos pena. Fechadas as luzes do dia vem a noi-
te. E com ela, o vazio da Portagem e de toda a Baixa, a solidão da nossa Coimbra 
antiga, o receio de passar pelas ruas da Baixinha. Nós sabemos e temos pena que 
assim seja. Mas não apontemos o dedo quando os algozes da Baixa fomos todos nós, 
por pouco que tenhamos feito e, até, pelo nada que nunca nos propusemos fazer. 
O que poderíamos ter feito de diferente? Talvez alguma coisa. O quê? Por exemplo 
preferindo o comércio tradicional e os produtos que têm suor português em vez de 

dos grandes centros comerciais que proliferam como cogumelo e se apresentam 
quase sempre sem rosto nem preocupações sociais. Mas não é dessas praças que 
aqui queremos falar, hoje.
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os de Coimbra
e estar” a céu aberto

tamos, não somos capazes 
de criar condições para que 
cada vez sejamos mais, para 
que os que por aqui passam 

para chamar para junto 
de nós muitos que cá não 
estão e bom jeito nos daria 
que estivessem.

Esses espaços públicos, 

essas “salas de estar”, são 
um desses encantos, ainda 
que, como atrás se disse, 
abundem por médias e 
grandes cidades do país e 
do mundo, sobretudo o 
mundo ocidental. Quem 
não gosta da Praça da Re
pública? Da Portagem? 
De Celas, da Solum, de 

junto do Portugal dos Pe
quenitos? Quem não gosta 
de beber uma boa caneca 
quando, subidas as escadas 

Sé Velha,  quer resfrescar 
a garganta a “garfadas” de 
cerveja? 

Revisitámos algumas 
destas “salas”. Tentámos 

as torna diferentes, sem 
deixarem de ser tão iguais. 
Convidamos os visitantes, 
muitos deles e tantas vezes 
encurralados para verem 
apenas parte do muito 
que temos, num trajecto 
rurístico já estafado de tão 

– dizíamos – a usufruírem 
desses ambientes, a espeita

Portagem, acreditarem nos 
amanhãs ao verem tanta 
juventude naquela Praça 
da República, usufruírem 
daquele aconchego que a 
Praça 8 de Maio disponi
biliza com tanto carinho e 
tanta história. E uns crúzios 
no Café Santa Cruz que são 
uma autêntica maravilha…

olhos de coruja, vendo no 
que é nosso a beleza que 
outros não enxergam. Que 
seja. Mas mais vale espreitar 
o que temos de belo e bom 
do que fazermos número no 
arraial da “maria vai com os 

leitor, tenha vontade própria 
e venha daí connosco .

Celas
É diferente esta sala. Menos densa, tem mais dia que noite. Tresanda a política, 

desde o Trianon à Vènus e ao Vasco da Gama, lá mais ao fundo próximo da ro
tunda. O Trianon foi em tempos a catedral política cá do sítio, rivalizando com a 
Praça da República essa tarefa de cortar na casaca ao mundo da política, pondo e 
tirando ministros, deitando abaixo e deitando acima algumas políticas. Disso falou 
em tempos o Campeão das Províncias, para que a posteridade não esqueça que 
em Coimbra nem tudo morre, como bem os documentam os amores de Pedro e 
Inês, ainda hoje vivos como se fossem de ontem. Em Celas, e mais recentemente, 
até a Queijadinha  de Celas se lhe tem vindo a juntar aos demais estabelecimentos, 

probabilidade elevada de encontrar bons amigos. O café Vasco da Gama (Arnaldo Baptista tem um faro especial para o negócio em bons locais e praça onde não esteja não é praça 

ao rosto e tamanho à barriga.

Solum
Nesta parte da cidade, a “sala 

aconchego garantido  e a coberto 
do mau tempo, e pela esplanada do 
Girassolum, suficientemente ampla 
para receber muita gente. Em dias so
alheiros e não chuvosos, é um espaço 
excelente também. Nas imediações há 
cafés com pequenas tertúlias e tudo 
junto garante, a certas horas do dia e a 
certos dias da semana, uma frequência 
muito considerável, longe de ser tão 
procurada pelos turistas como algumas 

política lisboeta. Por aqui, um pouco como Celas, as pessoas não são muito dadas a madrugar. Lá para depois das 10 ao domingo e a partir da meia tarde de sábado, canta o 

é muito peculiar nesta zona de cidade, a Solum, onde habitará, hoje em dia e muito provavelmente, a maior fatia da população urbana.

João das Regras
proximidades

do Portugal dos Pequenitos
É o mais recente dos espaços sociais aqui consi

derados, ainda sem designação decidida, resultante 
das melhorias arquitectónicas introduzidas em alguns 
dos imóveis da zona. Não será alheia à melhoria desta 
zona, até há alguns anos sem movimento, a existência 
do Convento de S. Francisco e do mosteiro de Santa 

Portugal dos Pequenitos, revitalizados com a nova 
dinâmica daquele espaço e cada qual com a sua quota 
parte de capacidade de atracção que leva muitas gente ali, onde Santa Clara inicia a subida até à morada da Rainha Santa Isabel. Bons cafés asseguram a agradabilidade de estar 
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SAÚDE
IPC lança Plano de Recuperação

Académica e Resiliência Emocional
Em resposta às consequências académicas e sociais 

da pandemia que estamos a viver, a Escola Superior 
de Tecnologia da Saúde do Politécnico de Coimbra 
(ESTeSC-IPC) acaba de lançar um Plano de Recupe-
ração Académica e Resiliência Emocional (PRARE). 
O documento estabelece linhas orientadoras para o 
reforço das competências práticas dos alunos dos cur-
sos de licenciatura da Escola e apresenta uma série de 
iniciativas com vista ao fortalecimento da saúde mental 
e bem-estar emocional dos estudantes.

Campanha internacional apela
a que “Escute o seu coração”

“Escute o seu coração” é o mote da campanha global 
lançada pela Atrial Fibrillation Association e pela Arrhytmia 
Alliance. A iniciativa apela à importância de conhecermos 
o nosso ritmo cardíaco e assim detectarmos possíveis ar-
ritmias, mostrando que podemos começar por um simples 

que leva 30 segundos e que pode salvar vidas.

ESEC promove seminários
sobre envelhecimento

e gestão institucional em pandemia
A Escola Superior de Educação de Coimbra vai realizar 

nos próximos dias, 11 e 12 de Junho, dois seminários no âm-
bito do mestrado em Gerontologia Social. Diana Guardado 
será a convidada do seminário do dia 11 de Junho e estará 
pelas 18h30 a apresentar a sua comunicação intitulada “O 
processo de inovação na área do envelhecimento”. Elza 
Carvalho estará no dia 12 de Junho, pelas 11h00 a apresentar 
o seminário intitulado “Estratégias de gestão da pandemia 
em contexto institucional”.  A participação nos eventos é 
gratuita, mas sujeita a inscrição. Os interessados podem 
consultar mais informação em www.esec.pt/eventos. 

Novo ‘podcast’ pretende aumentar
a literacia na área da oncologia 

Já se encontra disponível o primeiro episódio de um 
conjunto de quatro episódios de ‘podcast’ onde se irão 
abordar temas na área da oncologia, pretendendo assim 
aumentar e incentivar a literacia no plano da doença onco-
lógica. “Oncologia no Ar” é um projecto conjunto entre a 
Revista Cuidar e a Pierre Fabre, que conta com o apoio das 
associações de doentes Careca Power, Europacolon, Evita 
e Liga Portuguesa contra o Cancro.

Optometrista português integra
grupo de trabalho da OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) nomeou 
Raúl de Sousa, optometrista e presidente da Associação 

membro do Grupo Externo de Revisão da Tecnologia As-
sistida na área da visão. Segundo Raúl de Sousa, presidente 
da APLO: “A excelência da optometria portuguesa é uma 
vez mais reconhecida e chamada a prestar serviço em defesa 
da saúde da visão mundial, apesar de o Estado Português 
persistir no não reconhecimento e no não aproveitamento 

no ano passado, pela OMS, perito para o grupo de trabalho 
de desenvolvimento de intervenções para o erro refractivo 
desta organização e, para o painel de peritos em disposi-
tivos médicos para a área da oftalmologia da Comissão 
Europeia (CE).

Dispositivos electrónicos no quarto
prejudicam sono e saúde das crianças
A presença de dispositivos electrónicos no quarto das 

crianças predomina nas famílias desfavorecidas e prejudica 
o sono e a saúde dos utilizadores, segundo um estudo di-
vulgado esta semana pela Universidade de Coimbra (UC). 
Embora a televisão, o computador, o ‘tablet’ e outros 
dispositivos “sejam mais prevalentes nas casas de famílias 
portuguesas com maior estatuto socioeconómico, a dispo-
nibilidade desses equipamentos no quarto da criança é mais 
comum em famílias mais desfavorecidas, com impactos 
negativos no sono”, alertam investigadores da UC.

CATARINA DUARTE

A doação de sangue 
é um acto voluntário e de 
solidariedade, no qual cada 
pessoa doa cerca de 450 
ml de sangue, que depois 
de recolhido é analisado e 
armazenado para ser usado 
em transfusões, podendo 
este processo salvar vidas. 

Segundo o último Rela-
tório de Actividade Trans-
fusional, publicado em 2020 
pelo Instituto Português do 
Sangue e da Transplantação, 
foram 200 556 as pessoas 
que, em Portugal, doaram 
sangue no ano de 2019. 
Destas, 175 569 são dadores 
habituais, tendo sido 24 987 

primeira vez.
Através da análise deste 

documento é perceptível que 
o número de dadores tem 
vindo a descer desde 2010, 
ano em que 293 571 pessoas 
doaram sangue. 

Na semana em que se 
comemora o Dia Mundial do 
Dador de Sangue, o “Cam-
peão” quis saber mais sobre 
este tema e falou com duas 
pessoas que conhecem de 
perto esta realidade. 

O testemunho
de quem dedicou
20 anos à causa

Armando Costa foi da-
dor de sangue “durante uns 
anos”. Conta que esta era 
uma acção que valorizava 
bastante, mas foi obrigado 
a deixar de participar em 
dádivas, após saber que um 
problema de saúde o impos-
sibilitava de o fazer. “Deixei 
de ser [dador] derivado a 
um problema que tive no 
Ultramar, que foi a febre-
-amarela. Após isto ainda 
dei sangue algumas vezes, até 
um médico me perguntar se 
eu o continuava a fazer e me 
dizer que não podia”, contou 
com tristeza ao “Campeão”, 
acrescentando que este foi 
um momento em que se sen-
tiu “um bocado revoltado”.

Apesar disto, Armando 
Costa não se afastou des-
ta causa, uma vez que foi 

presidente da Associação 
dos Dadores de Sangue 
da Freguesia de Sangalhos 
(ADASFES), no concelho 
de Anadia, durante 20 anos. 

Neste período, o res-
ponsável diz ter angariado 
muitos dadores de sangue. 
O segredo? A atitude. “O 
mais importante disto de 
ser dador, quanto a mim, é 
ser uma pessoa livre de si 
própria, que esteja pronta 
a dar-se. O mais essencial é 
isto, não interessa para quem 

acrescentando que é preciso 
“gostar de ajudar e não saber 
a quem”.

Apesar de ter deixado de 
ser presidente da Associação 
há dois anos, Armando Cos-
ta admite que esta continua 
a ser uma causa com signi-

-

que este é “um dia muito 
importante” porque “o da-
dor gosta de ser lembrado”. 

A realidade
de quem passou
a doar sangue

por companheirismo

Também Artur Carlos 
fala do tema das doações de 
sangue com notório entu-
siasmo. Fundador e actual 
presidente da Associação 
de Dadores de Sangue do 
Baixo Mondego, contou 
que foi quase por acaso 
que as dádivas de sangue 
entraram na sua vida. “Eu 
estava na Cruz Vermelha 
Portuguesa e tínhamos lá 
um dador regular, que fazia 
a sua dádiva de três em três 
meses. Ele convidou-me, 
eu fui e comecei a convidar 
mais pessoas e começámos 
a ir lá”.

Assim se formou um 
grupo que participava com 
regularidade em dádivas. 
Uma vez que os homens po-
dem doar sangue de três em 
três meses, mas as mulheres 
apenas podem de quatro 
em quatro, o grupo passou 
a fazê-lo cerca de três vezes 
por ano, para que elementos 
masculinos e femininos pu-
dessem participar.

Para Artur Carlos, os dias 
de doar sangue começaram 
a ter um importante lugar 
na sua vida e do grupo que 
o acompanhava. Segundo o 
presidente da Associação de 
Dadores de Sangue do Baixo 
Mondego, os momentos 
de participar em dádivas 
eram especiais. “Eram três 
dias por ano que se podiam 
chamar de festa, de conví-
vio entre colegas. Ou seja, 
nós íamos dar sangue de 
manhã, íamos almoçar e ali 

“Campeão”. “Depois cria-se 
uma família”, acrescentou.

À semelhança de Ar-
mando Costa, também Artur 
Carlos foi obrigado a deixar 
de doar sangue. No entanto, 
o responsável admite não sa-
ber o motivo. “Infelizmente, 
por não sei o quê, que ainda 
hoje não sei, há uns quatro 
ou cinco anos, deixei de po-
der ser dador activo”.

A vantagem
de doar sangue

Para além de salvar vi-
das, Artur Carlos afirma 
que o acto de doar sangue 

dadores. 
“Ao fazer a nossa dádiva 

de sangue, automaticamente 
estamos a fazer análises. 
Isto porque não é só fazer 
a dádiva. O sangue passa 
por vários processos. Quem 
quer ser dador de sangue, o 
ponto principal é querer, mas 
não chega porque primeiro 
passa-se por uma triagem”, 

Assim, segundo o pre-
sidente da Associação de 
Dadores de Sangue do Baixo 
Mondego, é preciso ir ao mé-
dico e saber-se os anteceden-
tes do dador. Só depois deste 
processo é que se passa “para 
a parte da recolha, sendo que 
juntamente com a recolha 

de sangue há uma amostra 
que laboratorialmente vai ser 
testada em vários tipos de 
análises, que serão enviadas 
aos dadores”. Deste modo, 
Artur Carlos considera que 
“só por isto vale a pena ser 
dador de sangue”.

O incentivar
à dádiva

Na opinião de Artur 
Carlos, o Dia Mundial do 
Dador de Sangue constitui 
uma oportunidade de se falar 
mais acerca desta temática e 
de se incentivar as pessoas a 
fazerem a sua dádiva. “Hoje 
ainda não há uma máquina 
que faça sangue, portanto 
há que incentivar as pessoas 
a fazer a dádiva” e dias como 
o mundial do dador ou o na-
cional, comemorado a 27 de 
Março, “são os momentos 
em que mais sensibilização 
se faz”.

É neste sentido que os 
membros da Associação de 
Dadores de Sangue do Baixo 
Mondego desenvolvem a sua 
acção, promovendo dádivas, 
apoiando e incentivando as 
pessoas e, em parceria com 
o Instituto Português do 
Sangue e da Transplantação, 
estando aptos a apoiar na 
logística. 

Questionado sobre 
como incentivar alguém a 
doar sangue, Artur Carlos 
não hesitou. “A mensagem 
que eu passo a alguém que 
não é dador de sangue é que 
seja. Ser dador de sangue não 
é um simples esticar de bra-
ço. Eu acho que ser dador de 
sangue é ser um ser humano 
acima da média. Só de nós 
sabermos que vamos ajudar 
e não sabemos quem, que a 
dádiva de sangue pode fazer 
a diferença e que pode salvar 
uma vida, acho que só por 
isso somos os maiores heróis 
que o mundo tem”, concluiu.

A 14 de Junho relembra-se, em todo o mundo, a importância de doar sangue

Dadores de sangue, os voluntários
que salvam vidas

Dados do Instituto Português do Sangue
e da Transplantação revelam que número

de dadores tem vindo a descer desde 2010

O Dia Mundial do Dador de Sangue assinala-
-se na próxima segunda-feira, 14 de Junho. 
A efeméride foi instituída pela Organização 
Mundial da Saúde, em 2005, tendo a esco-
lha da data sido uma homenagem a Karl 
Landsteiner, que nasceu neste dia. Este mé-
dico e biólogo norte-americano, de origem 
austríaca, foi pioneiro na área da transfusão 
sanguínea, tendo recebido o Nobel de Fisio-
logia/Medicina em 1930.
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O município de Alvaiáze-
re comemora o Dia do Con-
celho a 13 de Junho (domin-
go) e como tal tem em vista 
um conjunto de actividades 
que integram a programação 
alusiva à data, uma delas é a 
inauguração da nova praça. 

A abertura das obras de 
regeneração urbana da zona 
envolvente à Câmara e da 
nova praça contígua fazem ca-
beça de cartaz nas celebrações. 
Os espaços foram abertos à 
circulação e ao público assim 

concluídas, mas só agora vai 
ser possível fazer a inaugura-
ção formal. 

“Este projecto, que teve 
duas fases, dá uma nova cen-
tralidade a Alvaiázere, dá uma 
visão mais moderna, mais 
contemporânea, dá também 
uma visão de mudança, de 
uma nova perspectiva de de-
senvolvimento para o futuro”, 
revelou Célia Marques, presi-
dente da autarquia. 

Os munícipes de Alvai-
ázere vão poder usufruir assim 

de um novo espaço capaz de, 
segundo a presidente, “criar 
uma sensação de comunida-

fundamental para os grupos 
de confraternidade. “Todos 
os núcleos urbanos, até os 
mais pequenos, têm um ponto 
de encontro, um centro, uma 
praça, um largo, uma praceta, 
que funciona como ponto de 
encontro. Ora, Alvaiázere não 
tinha e a mim era uma coisa 
que me incomodava. É muito 
importante haver esse ponto 
porque é o que cria o sentido 
de comunidade, de pertença, 
de grupo, onde as pessoas se 
encontram, onde socializam, e 
nós precisamos disso”, referiu 
Célia Marques.

Embora o espaço seja 
direccionado a toda a popula-
ção do município, e também a 
quem o visita, a autarca espera 
que a nova praça “crie esse 
sentido de comunidade, pelo 
menos, à freguesia de Alvaiáze-
re, porque é algo que faz falta”. 

A primeira fase das obras 
foi feita na zona envolven-

te aos Paços do Concelho 
enquanto que a segunda in-
tervenção foi direccionada a 
criação de uma nova praça no 
prolongamento daquela zona. 

Obras custaram mais 
de 800 mil euros

No total as obras custa-
ram mais de 800 mil euros, 

-
mento comunitário no âmbi-
to do Plano de Acção de Re-
generação Urbana (PARU). 

“O projecto foi desen-

volvido por uma arquitecta 
de Alvaiázere, que conhece 
bem a nossa realidade. A 
Mariana Baptista percebeu 
claramente o que queríamos 
para aquele espaço, o que 
se pretendia e qual é que 
era a visão para o centro de 
Alvaiázere e as dinâmicas de 
circulação, a abertura que iria 

-
bilidade que o espaço tinha 
de ter para acolher diferente 
tipo de iniciativas”, salientou 
Célia Marques. 

Para além do usufruto 

para actividades de lazer, a 
presidente acredita que o 
novo espaço pode conduzir 
a um apoio ao mercado local. 
“Vai trazer mais oportunida-
des a todo o comércio que 
está em torno do espaço, 
porque se houver essa visão 
de oportunidade que estamos 
a criar, garantidamente, ela vai 

um sentido de comunidade”, 
antecipa a autarca.

Posto isto, a nova praça 
será o ponto alto das cele-
brações do Dia do Concelho 

e será ainda o palco para as 
restantes acções que o mu-
nicípio tem preparado. Ao 
longo da tarde do domingo 
(13) haverá a inauguração 

uma sessão solene com os 
tradicionais discursos da oca-
sião. Posteriormente serão 
feitas as homenagens a um 
“alvaiazerense ilustre” e, sem 
esquecer os tempos que vi-
vemos ao longo do último 
ano e meio serão prestadas 
consagrações “ás pessoas 
que estiveram envolvidas 
localmente no combate à 
covid-19”. A juntar ainda às 
iniciativas de comemoração 
está o lançamento de dois 
livros editados pela autarquia 
e a entrega dos prémios do 
concurso ‘Alvaiázere Sabe 
Bem’. 

Todo este cartaz será 
transmitido online, nas redes 
sociais da Câmara, procu-
rando evitar a presença de 
público, visto que ainda não 
é permitido grandes aglome-
rações devido à pandemia. 

Dia do Concelho acontece a 13 de Junho

Nova praça de Alvaiázere é o ponto alto
nas celebrações do feriado municipal

Reabilitação urbana permite dar “uma nova centralidade;
uma visão mais moderna, mais contemporânea” da vila de Alvaiázere
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Centro do País é das regiõe

Nelson Costa
Jardins

918 531 103  | nelsoncostajardins@hotmail.com

VENDEMOS E APLICAMOS RELVA SINTÉTICA EM TODO O PAÍS

ORÇAMENTOS GRÁTIS

Capela Nossa Senhora da Estrela e Ponte Românica
(Redinha - Pombal)

A Capela de Nossa Senhora 
da Estrela

-

A Ponte Românica de Redinha

Visite Luso-Bussaco!
Tanta razão, só um destino...

44
03

1

Luso – Bussaco (Mealhada)
Luso 

Mata Nacional do Bussaco 

BERNARDINO DA SILVA FERREIRA Arte
de trabalhar

a Madeira
Rua  Barrocas do Vale,  22

3250-151 ALVAIAZERE

T. 236 655 929

Balancé (Alvaiázere)

44
03

3

Complexo Megalítico do Rego da Murta (Alvaiázere)

Freguesia de Figueira do Lorvão

44
03

4Descubra os encantos da nossa Freguesia!

-

-

Moinhos de Gavinhos (Penacova)

-

Avenida da Igreja N.º 1 - 3105-057 Carriço - Pombal
Telef: 236 951 431- Fax:236 951 431 - Email: freguesiacarrico@sapo.pt

Capela N.ª Sr.ª dos Remédios 
(Vieirinhos - Pombal)

Capela de S. João
Baptista (Carriço - Pombal)

-

-

-
-

-

43
89

7
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es turísticas que mais cresce
Fonte de Eiras e Capela do Santo Cristo (Coimbra)

A Fonte de Eiras, construída no 
sec. XVIII e localizada no topo do largo 

-

A Capela de Santo Cristo

-

-

-

União de Freguesias
de Eiras e S. Paulo de Frades

Capela de Marvão
(Covões - Cantanhede)

-

CRIAMOS AMBIENTES, DAMOS VIDA AOS ESPAÇOS

Rua São Tomé, 994 | Marvão | 3060-290 Covões | Cantanhede
Telef.: 231 950 779 - Telem.: 939 959 629 | www.marvijardim.pt | mavijardim@sapo.pt

FABRICANTE
DE PALETES ARMADAS

PARA O MERCADO INTERNO
E EXPORTAÇÃO

Rua Capela S. João, n.º 115 | 3105-127 Ilha - Pombal
Tel. 236 950 439 | Fax: 236 950 099 | mail: paletcouto1@sapo.pt | www.paletcouto.com

44
15

2

Capela de S. João
(Ilha - Pombal)

Mosteiro do Lorvão (Penacova)

em Construção Civil

Tlms. 917 245 170 - 916 164 196 - 3360-106 Lorvão - Penacova - E-mail: arturpisco@sapo.pt

Freguesia
da Vacariça

Parque dos Moinhos do Lograssol 

e Baloiço dos Amigos de Santa Cristina (Mealhada)
Parque dos Moinhos de Lograssol 

Baloiço dos Amigos de Santa Cristina ergueu-
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Centro do País é das regiões 
turísticas que mais cresce

Almoster - 3250-021 Alvaiázere
Telef.: 236 651 163 - Telem.: 917 250 336

Cruzeiro dos Centenários

de Almoster (Alvaiázere)
Cruzeiro construído em 1940, composto 

por uma plataforma rectangular com base 
paralelepipédica e uma coluna encimada por 
um capitel, rematado por uma cruz de Cristo.

Praça de Touros de Abiul (Pombal)

Inaugurada em 1850, a Praça de Touros de Abiul, loca-
liza-se na Rua da Praça de Touros,  no Centro de Abiul, é a 
mais antiga praça de touros em funcionamento em Portugal.

Com capacidade para 3600 pessoas tem como dias 
de corrida, por promessa à Padroeira, Nossa Senhora das 
Neves, o primeiro sábado e domingo de Agosto. Actual-
mente, o recinto também recebe eventos desportivos como 
futebol de praia.

Rua dos Muros n.º 20 - Abiul
3100-012 Abiúl - Pombal

Telef: 236 921 206
Email: geral@freguesiadeabiul.pt

43
89

6

235 205 746
962 142 522 / 967 084 420

 teresacaldeiraduarte@gmail.com
Estrada de S. Pedro 3300-118 Arganil

AUTOMÓVEIS

Capela de S. Pedro  (Arganil)
A Capela de S. Pedro, localizada em Arganil, é o mo-

três naves com capelas absidais, sem transepto e cobertura 

feita na sua maior parte em arenito local.
A cabeceira compõe-se de três capelas rectangulares, para as quais abrem arcos quebrados de volta 

dobrada e de arestas cortadas, que se apoiam em pés direitos comuns.
-

com base medieval, reconstruída sobre as ruínas de uma Villa Romana dos 

ruínas de uma Villa Romana dos séculos IV e V, posta a descoberto em 2002 e que apresenta uma 

Complexo Monumental 
de Santiago da Guarda (Ansião)

Santiago da Guarda - Tlf. 236 678 307 geral@pradosico.pt

44
05

6
44

03
6Rua da Pegada - Foz de Arouce   |   Tlm.: 919 583 055   |   Email: afjococa@gmail.com

Reconstruções | Reparações | Electricidade
Canalizações | Renovações | Tectos Falsos e Divisórias

Afonso Jorge Correia Carvalho
Construção Civil

Nacional, o Castelo de Arouce faz 
parte da beleza paisagística da Serra 

História de Portugal. O Castelo está 
localizado a cerca de dois quilóme-

e expulso de Conimbriga.

Castelo de Arouce (Lousã)

-

angustifolia Vahl, 
exempla r  com 
cerca de 500 anos 
plantado em pleno 

-

foi considerado, 
pelo Instituto da 

-

Freixo (Pombal)
Construído por 

encontrando-se em 
-

tualmente. Situado 
na zona mais alta 
da Serra do Sicó, na 

junto ao miradouro 
onde se vislumbra no 
horizonte a praia da 

Relógio de Sol na Serra do Sicó (Pombal)

Largo do Freixo, n.º 6 - 3100-835 Vila Cã - Pombal
Tlf: 236 922 424 - Email: presidente@vilaca.pt Freguesia candidata

à Bandeira Verde:  Eco-Freguesias XXI

43
89

4



10 CAMPEÃO DAS PROVÍNCIASQUINTA-FEIRA

 DE JUNHO DE 2021 15
www.campeaoprovincias.ptACTUALIDADE

PATRÍCIA JARDIM (BRASILEIRA)

O idioma é repleto de 
pormenores que muitas 
vezes causam situações 
engraçadas entre nativos 
do português, oriundos de 
países diferentes. Com o 
crescente número de brasi-
leiros em Portugal, algumas 
dessas expressões podem 
gerar um certo constran-
gimento entre as pessoas, 
isso quando não causam 
uma grande confusão. É 
comum, principalmente 
nas primeiras semanas em 
Portugal, encontrar bra-
sileiros perdidos ou em 
dúvida quanto a determina-
das palavras ou expressões 
utilizadas. 

Brasileiros passam
por situações
engraçadas

Logo que chegou a 
Portugal, a brasileira Sil-
vana Marcondes passou 
por uma situação a qual 
nunca vai esquecer. Em 
seu primeiro emprego, pre-

arrumar alguns papeis, con-

popularmente conhecida 
como “durex”. Ela conta 
que, sem maldade alguma, 
perguntou para um colega 
onde ela poderia conseguir 
o durex. “Não entendi 

nada, mas fui chamada ao 
escritório para esclarecer as 
coisas” – relembra. Natural 
de São Paulo, a jovem, ca-
sou-se com um português 

“Muitas vezes elas não 
entendem o que o pai fala 
e me perguntam. Algumas 
palavras como “atacador”, 

são compreendidas por 
elas” – completa.

Já Mariângela Ferreira, 
também brasileira, não en-
tendia porque havia casas 
de banho em centros co-
merciais. No Brasil, estes 
ambientes são conhecidos 
como “banheiros” e aqui 

em Portugal ela enten-
dia como “locais para se 
tomar banho” o que lhe 
fez grande confusão. “Eu 
logo que entrei entendi 
do que se tratava, mas foi 
a primeira expressão que 
me passou desconfor-
to, cheguei a pensar que 
as pessoas não tomavam 
banho em casa” – conta. 
“Falar rapariga também 
é outra coisa engraçada, 
já estou cá há dois anos e 
meio e essa expressão ain-
da não é natural para mim. 
No Brasil, rapariga é uma 
mulher que não é direita, 
então ainda me sinto mal 
ao chamar as meninas de 
raparigas, mesmo sendo 
algo tão comum no país” 
– explica. 

Contudo, a brasileira 
conta que foram apenas 
situações diferentes e que 
hoje já está mais habitua-
da, embora ainda dê boas 
risadas quando se recorda 

dos primeiros meses em 
Portugal. “Quando falavam 
muito rápido eu já não en-
tendia nada, tentava acom-
panhar, mas sem sucesso. 
Fiz um esforço tremendo 
para entender tudo e tive a 
sorte de encontrar ótimas 
pessoas que me ajudaram 
a compreender melhor o 

-
ma. Mariângela conta, que 
com o passar do tempo, 
já incorporou ao seu vo-
cabulário algumas expres-

“mesmo quando eu voltar 
para o Brasil, vou lembrar 
de Portugal como um lugar 

Portugueses
compreendem

melhor o “português 
brasileiro”

Os portugueses que vi-

por terem mais acesso ao 
“português brasileiro”, em 

e músicas não estranham 
tanto assim o dialecto. É o 
caso do português Manoel 
Carlos Alexandre, natu-
ral de Coimbra, mas que 
hoje mora em São Paulo. 
“Nós temos mais acesso 
ao português do Brasil, 
então não senti nenhuma 

expressões típicas, chama-
das de gírias brasileiras. Mas 
percebo que os brasileiros 

compreender-nos, mesmo 
já passado muito tempo” 

Já a portuguesa Maria 
Gloria dos Santos conta 
que para ela foi difícil se 
adaptar. “Apesar de ter um 
irmão que chegou ao Brasil 
quatro anos antes de mim, 

Ela relembra a vez em que 
entrou numa “drogaria”, 
que em Portugal é um lugar 
onde são vendidos mate-
riais de construção, entre-
tanto, no Brasil, drogaria 
é uma farmácia. “Fiquei 
assustada, não sabia como 
iria perguntar se ali ven-
diam pregos, resolvi então 
perguntar onde é que eu 
poderia encontrar pregos, 
foi tudo muito estranho” 
– completa. 

A portuguesa Alexan-
drina Cláudia Moura, nas-
cida em Vila do Conde, 
conta que a primeira vez 
que chamou uma brasileira 
de rapariga quase apanhou 
da moça, devido a conota-

ção pejorativa que a palavra 
sustenta no português do 
Brasil. “Outro dia eu estava 
a falar com dois amigos 
brasileiros e disse que ia 
comprar um bolo para go-
zar com o meu marido. A 
mulher de um deles disse-
-me logo para não usar a 
palavra gozar, achei graça e 
me senti mesmo tramada”. 
Isso porque no Brasil, um 

gozar está voltado à ativi-
dade sexual. 

Um dicionário
para as expressões

Para lidar melhor com 
as expressões brasileiras, a 

o blog “com o atlântico no 
meio do coração”, onde 
traduz algumas expressões 
típicas como “tudo acaba 
em pizza” (situação que 
não foi solucuicionada e 
continua na mesma) ou 
“matar cachorro a grito” 
(passar uma dificuldade 
financeira). No Brasil há 
quase um ano, a jovem 
mora na cidade de Vargem 
Grande Paulista. Ela resol-

veu mudar-se para o país 
pois seu marido, também 
português, foi transferi-
do para uma empresa, de 
origem lusitana, com sede 

já passou por situações as 
quais disseram-lhe que ela 
estava a falar estrangeiro e 
não português. “Os brasi-
leiros não estão habituados 
ao português falado em 
Portugal, mas havendo 
boa vontade e se falarmos 

devagar, todos conseguem 

A portuguesa explica que 
também não encontrou 
grandes dificuldades na 
compreensão das palavras 
e expressões pois cresceu 
assistindo novelas brasilei-
ras na televisão. 

meio dos brasileiros deveria 
ser “criatividade” pois acha 
muita graça das expressões 
por lá utilizadas que, em 
primeira impressão, não 
fazem sentido algum no 
português europeu. “Uma 
das minhas preferidas é 
“pra lá de Bagdá”. A ex-
pressão pode ser utilizada 
para referir algum lugar 

uma pessoa que esteja al-
tamente embriagada. “O 
meu blog é mesmo para 
ajudar na compreensão das 
palavras e também divertir 
as pessoas que queiram 
saber um pouco mais sobre 
as expressões, quase como 
uma tradução” – completa. 
Assim como fez a jovem 
Margarida Faísca, hoje mo-
radora da cidade de Curiti-
ba, no Estado do Paraná, já 

realizou traduções do por-
tuguês europeu para o por-
tuguês brasileiro “as vezes 
nem nos apercebemos, mas 
a língua é muito diferente” 

-
tuguesa foi contratada por 
uma empresa que estava a 

e precisou traduzir o site 
para o português europeu, 
“foi bem difícil fazer, muito 
mais do que eu imaginava.” 
– completa Margarida.

A mesma língua, bués expressões

A brasileira passou por algumas 
situações engraçadas devido a 

palavras iguais com significados 
diferentes

A língua portuguesa é falada por muitas 
pessoas em todo o mundo: portugueses, 
brasileiros, africanos e alguns asiáticos. O 
português que vem de berço é utilizado 
como instrumento de comunicação por 
esses povos, que desenvolvem, cada um, 
um dialecto próprio, com expressões típi-
cas e, por vezes, significados diferentes 
de palavras com a mesma grafia. O idioma 
apresenta uma diversidade interna de acor-
do com a região, de modo a apresentar 
diferenças até dentro dos mesmos países, 
como é o caso do Brasil, por exemplo. 
Devido à sua grande extensão territorial 
acaba por produzir uma série de palavras e 
expressões características de cada Estado 
ou região. Com isso, é possível identificar 
a origem de uma pessoa apenas pelo modo 
como ela fala ou se expressa através da 
língua portuguesa. 

Tive que prestar esclarecimentos
e não entendia o porquê, não sabia como pedir
a fita cola de outro jeito. Depois que passou,

demos muitas risadas.     – brinca Silvana

Os brasileiros não estão habituados ao
português falado em Portugal, mas havendo
boa vontade e se falarmos devagar, todos
conseguem se entender.     - conta Sofia

Sofia criou um blog de expressões 
brasileiras que tem o objetivo de 

traduzir com bom humor

Manuel Carlos Soares acredita
que o fácil acesso ao português 

brasileiro melhora o entendimento 
para os europeus

“Estou mesmo tramada com essas
expressões brasileiras, acho mui-

ta graça” – afirma Alexandrina
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O Ginásio Clube Figuei-
rense entregou, na quinta-
-feira (3), os títulos “Adeptos 
do Ano”, que são atribuídos 
desde 2014 e visam distinguir 
personalidades ginasistas 
que não podendo participar 
na vida do Clube a acom-
panham com permanente 
atenção e dedicação. São os 
casos de Rodrigo Jorge Rolo 
Matos, de Anadia (adepto do 
ano 2019); e de Fausto Azul, 
de Lisboa (adepto de 2020), 

que foram homenageados 
em cerimónia realizada ao 
princípio da tarde na Sala-
-Museu, com a presença dos 
homenageados e dos diri-
gentes ginasistas – Joaquim 
de Sousa; Alice Carbonnier; 
António José Rolo; Car-
los Guedelha; e o sócio n.º 
1, José Rolinho Sopas. O 
presidente da Assembleia 
Geral, Joaquim de Sousa, 
agradeceu a presença dos 
homenageados e a impor-

tância que estes momentos 
representam para a grandeza 
do Clube, mas também para 
“estreitar laços de amizade 

o Ginásio e os seus associa-
dos e simpatizantes”, disse. 
Recorde-se que os anterio-
res galardoados foram José 
Eduardo Pires (2014), José 
Macara Lima (2015), Manuel 
Fajardo Grilo (2016), Carlos 
Quialheiro (2017) e Filome-
na Mano (2018).

Escola Cristina Torres vai ser reabilitada
com mais de 1,2 milhões de euros

A Escola Secundária 
com 3.º ciclo Cristina Tor-
res, na Figueira da Foz, vai 

-
ciação, numa empreita com 
um custo superior a 1,2 mi-
lhões de euros e um prazo 
de execução de 15 meses. 
O contrato da empreitada 
“Escola c/ 3.º CEB Cristina 

assinado, na quarta-feira 
(2), no Salão Nobre dos 
Paços do Município, entre 
a Câmara Municipal e a 
empresa Nível 20 - Estudos, 
Projectos e Obras Lda., que 
se fez representar por Mi-
guel Belo. O presidente da 

autarquia, Carlos Monteiro, 
considera que esta é “uma 
obra complexa, com cui-
dados e responsabilidades 
acrescidas”, já que a mesma 
será realizada em simultâneo 
com a actividade lectiva. De 
acordo com o Município, 
o principal objectivo desta 

estabelecimento de ensino, 
renovando e modernizando 
os seus espaços, adequando-
-os às novas exigências de 
conforto e funcionalidade 
e, dessa forma, criar as 
melhores condições de en-
sino/aprendizagem”. Car-
los Monteiro assumiu que, 

no âmbito deste quadro 
comunitário de apoio, esta 
“é a última intervenção em 
escolas”, contudo ressalvou 
que, para terminar o tra-

parque escolar concelhio, 
faltam ainda algumas inter-
venções de menor monta 
e também a intervenção 
na Escola Dr. Bernardino 
Machado, cujo projecto 
está a ser realizado pelos 
serviços municipais e que 
será candidatado ao pró-
ximo quadro comunitários 
de apoio ou até mesmo ao 
Plano de Recuperação e 
Resiliência. 

Programa Municipal de Desporto
terá 272 sessões de 28 modalidades

O Município da Figuei-
ra da Foz apresentou, na 
quarta-feira (2), o Progra-
ma Municipal Desporto 
para Todos (PMDT), que 
se vai realizar entre Junho 
e Setembro deste ano, com 
272 sessões distribuídas por 
28 modalidades. Segundo 
a Câmara Municipal, as 
actividades vão realizar-se 
ao ar livre, em locais em-
blemáticos da cidade, como 
praças; o Parque de Cam-

pismo Municipal; a Serra 
da Boa Viagem; o Quartel 
da GNR; o Centro de Artes 
e Espectáculos; o Núcleo 
Museológico do Sal; em 
frente à Câmara Municipal; 
a Capela Sr.ª Encarnação; o 
Mc Donald’s; o Miradouro 
da Bandeira; a Marina de 
Recreio; o Posto Náutico; o 
Centro Náutico da Fontela; 
as praias da Cova-Gala e 
da Tamargueira; o Tennis 
Club; a Praça de Touros; 

os estrados da praia; o Es-
pelho D’Água; e o Power 
Station das Abadias. Para 
a vereadora do Desporto, 
Mafalda Azenha, o pro-
grama está, este ano, muito 
mais “robusto” e pretende 
ser “uma montra das acti-
vidades enquanto promove 
os estilos de vida saudá-
veis” de forma gratuita. O 
programa completo poderá 
ser consultado no website 
do Município.

Ginásio Clube Figueirense homenageou “Adeptos do Ano”

O Executivo da Figuei-
ra da Foz aprovou uma 
parceria entre o Município 
a Ukbar Filmes, uma das 
principais produtoras de 
cinema e audiovisual na-
cionais, para a rodagem da 
série “Cavalos de Corrida” 
na cidade. A série, cujas 
gravações já tiveram início, 
conta com o apoio da RTP 
1 e é realizada “pela jovem 

e promissora dupla de cria-
dores Marco Leão e André 
Santos”, disse a Câmara 
Municipal da Figueira da 
Foz. O elenco reúne Albano 
Jerónimo; Alba Baptista; 
Soraia Chaves; Margarida 
Vila-Nova; Duarte Grilo; 
Inês Sá Faria; Filipa Areosa; 
Maria João Pinho; Miguel 
Guilherme; Teresa Tavares; 
e Tomás Alves. A parceria 

contempla, entre outros, 
apoios logísticos diversos e a 
assunção das despesas com 
estadias e refeições para o 
elenco e equipa da série, 
pelo período de duas sema-
nas, um investimento que 
será executado directamente 
nas entidades do concelho e 
não na entidade produtora, 
assegurando assim retorno 
imediato à economia local.

Ukbar Filmes grava série na cidade

A basquetebo l i s t a 
figueirense Ticha Peni-
cheiro, ex-internacional 
portuguesa e campeã da 

norte-americana (WNBA) 
em 2005 foi homenageada, 
no domingo (6), no local 
“onde tudo começou”, no 
Campo das “Traseiras”, 
junto às Abadias. A home-
nagem, prestada pela Câ-
mara Municipal da Figueira 
da Foz e pela Federação 
Portuguesa de Basquetebol 
(FPB), conta com uma obra 
de arte urbana no campo, 
onde consta a figura de 
Ticha Penicheiro com o 
número 21, número com 
o qual jogava, e ainda com 
uma placa que perpetua o 
seu nome e percurso na-

quele local. “Foi aqui que 
tudo começou. Foi aqui que 
me apaixonei pelo despor-
to”, revelou a basquetebo-
lista, no momento em que 
agradeceu à autarquia, à 
FPB e ainda ao secretário 
de Estado da Juventude e 
do Desporto, João Paulo 
Rebelo, que também se 

encontrava presente. Ticha 
Penicheiro recordou os 
tempos em que vivia atrás 
do campo das “Traseiras” 
e o tempo que lá passava 
a jogar, assim como o pri-
meiro clube onde jogou, o 
Ginásio Clube Figueirense, 
onde tinha o pai como 
treinador.

S. João com festejos itinerantes
pelo concelho

Ticha Penicheiro durante a homenagem

O programa das Festas 
de S. João foi apresentado, 
na terça-feira (8), na Figuei-
ra da Foz, realizando-se as 
comemorações em todo o 
concelho, até 30 de Junho. 
Os festejos serão itinerantes 
e não “apenas centrados na 
cidade”, disse o presidente 
do Município, Carlos Mon-
teiro, acrescentando que as 
festividades vão custar 150 
mil euros, “menos 100 mil 
do que as de 2019”. Para 
além da programação cul-
tural no CAE e desportiva, 
foram agendadas 70 acções 
de rua, todas delineadas de 
acordo com as condicionan-

-
-Geral da Saúde (DGS). As 
mini-marchas e animação 
itinerante e o programa 
“Viva as Freguesias” são 
os grandes destaques deste 
ano, sendo que a primeira 
conta com colectividades, 
Filarmónicas e Gaiteiros 
a animar várias artérias da 
freguesia de Buarcos e São 
Julião e a segunda com 

actividades que pretendem 
levar o público à desco-
berta do património e das 
tradições das freguesias 

vai ainda decorrer a Feira 
de São João, na Avenida 
de Espanha; o espectáculo 
pirotécnico com seis pontos 
de lançamento instalados no 
contorno da costa, à seme-
lhança do que aconteceu em 

2020; o Festival das Caldei-
radas; as Serenatas Aquém 
e Além Mondego; a Sessão 
Solene; a abertura da Quinta 
das Olaias ao público; e a 
inauguração do Quartel da 
Imagem. Já a Feira das Fre-
guesias vai realizar-se, “mas 
cada um na sua freguesia”, 
podendo ser gastronómica, 
cultural ou noutra vertente 
mais conveniente.

Nuno Gonçalves, vereador da Cultura;
Ana Carvalho, vice-presidente da autarquia; 
Carlos Monteiro, presidente do Município;
e Mafalda Azenha, vereadora do Desporto

Regata do Ginásio juntou mais de 400 participantes
A 15.ª edição da Regata 

Litocar, promovida pelo 
Ginásio Clube Figueirense, 
realizou-se no sábado pas-
sado (5), em Montemor-o-
-Velho, tendo juntado mais 
de 400 participantes de 17 
clubes. Apesar de o evento 

não ter tido a dimensão das 
edições anteriores, devido 
às restrições impostas pela 
pandemia, houve “momen-
tos de grande entusiasmo 
e emoção ao longo das 55 
regatas disputadas”, disse 
o Ginásio. A Associação 

Académica de Coimbra 
venceu colectivamente, 
após intensa competição 
com o Ginásio Litocar, que 

o Clube Naval Infante D. 
Henrique, de Gondomar.

Basquetebolista Ticha Penicheiro foi homenageada

A Misericórdia Obra 
da Figueira vai celebrar a 
Festa de Santo António, 
no próximo fim-de-se-
mana, dias 12 e 13, tendo 
divulgado o programa 
das comemorações. No 
sábado (12), a instituição 
vai oferecer um almoço 

convívio a utentes, cola-
boradores e convidados, 
que se vai realizar em es-
paço exterior, devido às 
restrições impostas pela 
pandemia da covid-19. Já 
no domingo, pelas 15h30, 
decorrerá a missa solene, 
celebrada pelo capelão 

da Misericórdia, Padre 
Carlos Noronha Lopes. O 
momento vai contar com 
a participação do Grupo 
Coral da Paróquia de Buar-
cos, seguido da bênção de 
pães e cravos. Pelas 16h30, 
vai decorrer a distribuição 
de pães e cravos. 

CAE vai receber concerto dos Amor Electro
O Centro de Artes e Es-

pectáculos (CAE) da Figueira 
da Foz vai receber um concer-
to dos Amor Electro, a 26 de 
Junho, pelas 21h00. Segundo o 
CAE, a banda – que é forma-
da por Marisa Liz, Tiago Pais 
Dias, Ricardo Vasconcelos e 

Mauro Ramos – vai apresentar 
“um espectáculo novo, repleto 
de intimismo, musicalidade 
e esperança”. Este concerto 
insere-se na tour “Juntos”, 
que é uma celebração à união 
das pessoas. No palco estará 
montada uma sala de estar de 

uma casa convencional e 
os presentes serão “convi-
dados a presenciar e parti-
lhar momentos em família 
com os Amor Electro”. Os 
bilhetes estão à venda no 
CAE e na Ticketline, por 
15 euros por pessoa. 

Misericórdia celebra o Santo António
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No átrio da Biblioteca 
Municipal de Cantanhede 
está patente ao público, 
até 31 de Julho, a exposi-
ção “As Máscaras do Tem-
po”, realizada por alunos 
do Ateliê Nova Acrópole 
– Coimbra. Da autoria 
de sete formandos desta 
academia – António Oli-
veira Lopes, Elvira Santos 
Abrantes, Fátima Negrão, 
Helena Almeida, Luísa 
Abreu, Maria José Ferreira 
Santo, Ralph Schottle –, 
e com a coordenação da 

professora e artista plás-
tica Françoise Terseur, a 
mostra é constituída por 
19 trabalhos de pintura, 
executados com recurso a 
várias técnicas de pintura, 
nomeadamente acrílico, 
modelagem, colagem e 
técnicas mistas sobre tela. 
Segundo a Câmara Muni-
cipal de Cantanhede, os 
trabalhos, subordinados 

-
tem “de forma artística 
e muito particular” as 
diferentes formas como 

cada artista testemunhou 
a crise pandémica da co-
vid-19. “Os artistas im-
primiram nos trabalhos o 
seu olhar pessoal sobre a 
vivência do fenómeno da 
pandemia e as condicio-
nantes a que a pandemia 
obrigou, nomeadamente 
a utilização de máscara 
de protecção, procurando 
plasmar nas obras pro-
duzidas conceitos que 
entenderam relacionados 
com este acontecimento”, 
referiu o Município. 

Montemor-o-Velho instala ponte militar 
no Pontão da Lavariz

O Município de Mon-
temor-o-Velho, em parceria 
com o Regimento de Enge-
nharia n.º1, do Exercito Portu-
guês, está a instalar uma ponte 
militar no Pontão da Lavariz. 
Esta estrutura temporária, 
cujos custos inerentes à mon-
tagem e utilização mensal vão 
ser suportados pela autarquia 
montemorense, vai possibili-
tar a reabertura da circulação 

rodoviária para a estrada do 
campo, na Carapinheira, até 
que a Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA) construa a 
nova “obra de arte” projec-
tada para substituir o Pontão, 
disse o Município. Recorde-
-se que a via que tem estado 
fechada ao trânsito devido a 
graves problemas estruturais 
no Pontão da Lavariz, após as 
últimas inundações ocorridas 

no Vale do Mondego, “fac-
to que muito condiciona a 
população do concelho de 
Montemor-o-Velho e limita 
o acesso aos campos agrí-
colas”, disse o Executivo. 
A ponte terá 27 metros de 
comprimento e 5,5 metros 
de largura, permitindo a 
circulação alternada e em 
segurança de viaturas até 60 
toneladas.

Cantanhede assinalou Dia Mundial da Criança 
com a oferta de livros

A Câmara Municipal 
de Cantanhede assinalou 
o Dia Mundial da Criança, 
comemorado a 1 de Junho, 
com a oferta de livros a todas 
as crianças do concelho que 
frequentam o pré-escolar e 
do 1.º ciclo. A presidente do 
Município, Helena Teodó-

sio, e o vice-presidente da 
autarquia, Pedro Cardoso, 
estiveram presentes na entre-
ga dos livros que continham 
um separador de leitura com 
a mensagem – “a leitura abre 
portas para o conhecimento, 
mas também para a fantasia. 
Por isso se diz que ler é viver 

sonhos e levar mais longe a 
imaginação na descoberta 
de novos mundos” –, escrita 
pela autarca, que acrescentou 

oferta singela que assinala o 
Dia Mundial da Criança: um 
livro para te levar a outros 
lugares e a outras realidades”.

Biblioteca Municipal acolhe
exposição “As Máscaras do Tempo”

O Município de Monte-
mor-o-Velho continua a rea-
bilitar o Convento de Nossa 
Senhora dos Anjos, propor-
cionando a sua recuperação 
e valorização patrimonial. 
Segundo a Câmara Munici-
pal, a parte mais sensível da 
intervenção é o exterior, que 
contempla um novo arranjo 
urbanístico. “O redesenho 
da circulação viária, com a 
criação de uma nova rotunda 
e construção de passeios, 
pretende conferir maior se-
gurança rodoviária à via que 
faz a ligação ao centro da 

vila de Montemor-o-Velho”, 
disse a autarquia. Para o Exe-

transformar a envolvente do 
Convento dos Anjos numa 
ampla praça de recepção, 
com um espaço ajardinado, 
equipado com mobiliário 
urbano, articulação pedonal 
entre o centro histórico e as 
zonas mais recentes da vila 
de Montemor-o-Velho, e a 
criação de bandas de estacio-
namento”. A par destas alte-
rações, no interior do Con-
vento estão “a ser preparadas 
as maiores surpresas”, referiu 

a autarquia. A revitalização 
do Monumento Nacional 
vai criar “um espaço de exce-
lência” para fruição cultural 
e novas dinâmicas sociais. 
No piso térreo, as salas “De 
Profundis”, antigo espaço de 
orações antes das refeições 
e da lavagem das mãos, e do 
“Capítulo”, utilizada como 
cozinha e refeitório, vão ter 
uma nova funcionalidade, 
dando um particular desta-
que à promoção cultural e 
patrimonial, podendo aco-
lher momentos musicais, de 
debate e partilha. 

Mais de 120 empresas representadas
no encontro de empresários

O  E n c o n t r o  d e 
Empresári@s e Dirigentes 
do concelho de Montemor-o-
-Velho realizou-se na passada 
sexta-feira (4), reunindo mais 
de 120 empresas. A terceira 
edição deste encontro, pro-
movido pelo projecto iMon-
temor4G (Programa CLDS 
de 4ª geração), realizou-se de 
forma presencial e de acordo 

Direcção-Geral da Saúde 

um olhar atento sobre as 
vicissitudes da pandemia 
e o seu impacto no tecido 
empregador concelhio, e deu, 
verdadeiramente, ao pedal ao 
trabalhar os níveis de motiva-
ção e fomentar a proactivida-
de e a produtividade”, referiu 
a Câmara Municipal. “Hoje 
é um dia importante pois 
voltamos a ter este encontro 
que é um espaço fundamental 

para que as nossas empresá-
rias e os nossos empresários 
continuem resilientes, pro-
activos e sonhadores”, disse 
o presidente do Município, 
Emílio Torrão, acrescentado 
que a autarquia “tudo fará 
para que os empresários 
tenham sucesso, para que 
sejam maiores, para que 
prosperem, criem emprego 
e engrandeçam ainda mais 
o concelho”.

Município prossegue reabilitação
do Convento de Nossa Senhora dos Anjos

Cerca de 70 alunos, 
dos 8.º, 9.º e 10.º anos, da 
Escola Básica e Secun-
dária João Garcia Bace-
lar participaram, ontem 
(9), na Praia da Tocha, 
numa acção de formação 
e l impeza sob o tema 
“Oceanos de plástico”. A 
iniciativa, que será conclu-
ída amanhã (11), integra 
o Coastwatch – projecto 
europeu de educação am-
biental para a sustenta-
bilidade, ciência cidadã e 
voluntariado ambiental. 
Com esta acção, pretende-
-se alertar para os riscos 

da poluição marítima e 
da destruição de ecossis-
temas marinhos, assim 
como os perigos e ame-
aças das zonas costeiras, 
a que se seguirá a recolha 
e separação de resíduos 
recolhidos. Segundo o 
Município de Cantanhe-
de, esta saída de campo 
“prevê ainda o estudo, 

-
ção de espécies nativas e 
invasoras do ecossistema 
dunar, assim como a di-
namização e promoção da 
actividade física e hábitos 
de vida saudáveis, para 

além de fomentar o de-
senvolvimento do espírito 
critico, promoção de uma 
cidadania participativa e 
enriquecimento das re-
lações interpessoais”. A 
acção teve início às 08h30, 
junto da escola sede do 
Agrupamento de Escolas 
Gândara-Mar, e o seu 
principal objectivo passa 
pelo desenvolvimento de 
aprendizagens essenciais 
de várias disciplinas de 
forma integrada, nomea-
damente em Ciências da 
Natureza, Cidadania, Ge-

Alunos participam em acção de formação
e limpeza na Praia da Tocha

O Município de Soure, 
no âmbito do Regulamento 
Municipal de Apoio ao 
Associativismo do Conce-
lho, aprovou um apoio de 
mais de 53 mil euros para o 
Centro de Assistência Paro-
quial da Granja do Ulmeiro. 
Em causa está a alteração 
e ampliação da Estrutura 

Residencial para Idosos 
(ERPI), com o objectivo de 
aumentar o espaço físico da 
sala de estar reservada aos 
residentes e melhorar a sua 
qualidade de vida, conforto 
e bem-estar. O investimento 
a realizar para a concretiza-
ção do projecto constitui 
um investimento superior 

a 133 mil euros, sendo esta 

De referir que o Centro de 
Assistência Paroquial é uma 
Instituição Particular de 
Solidariedade Social (IPSS), 

-
lências nas áreas da infância 
e sénior, contando com 95 
crianças e 87 utentes. 

Praça Dr. José Regalão está a ser alvo de arranjo urbanístico
A Praça Dr. José Regalão, 

na Abrunheira, concelho de 
Montemor-o-Velho, está a 
ser alvo de um arranjo ur-
banístico, de forma a tornar 
“o espaço mais amigo dos 
peões”. A intervenção na 
União de Freguesias de Abru-
nheira, Verride e Vila Nova 
da Barca (UFAVVNB) está 
a cargo da Câmara Munici-
pal de Montemor-o-Velho e 
representa um investimento 

superior a 140 mil euros em 
prol da segurança rodoviária 
e pedonal. Situado no nú-
cleo central da localidade, “o 
espaço apresenta um tráfego 

ao seu papel importante na 
ligação interna da UFAVVNB, 
assim como na ligação à sede 
do concelho e aos concelhos 
limítrofes”, disse o Município. 
A par dos trabalhos ao nível 
das infra-estruturas (águas 

pluviais, iluminação e teleco-
municações), as obras vão 
promover, também, a redução 
da velocidade de circulação 
rodoviária com a construção 
de uma plataforma elevada. 
A criação de passeios e pas-
sagens de peões, o reforço da 
sinalização vertical no local 
e a instalação de mobiliário 
urbano (papeleiras) são outras 
das medidas previstas para a 
Praça Dr. José Regalão.

Santa Casa da Misericórdia tem novo Serviço de Atendimento
e Acompanhamento Social

A Misericórdia de Mon-
temor assinou, com o Centro 
Distrital de Coimbra – Instituto 
de Segurança Social, um proto-
colo para a criação do Serviço 
de Atendimento e Acompa-
nhamento Social (SAAS). Esta 
iniciativa permite “não só dar 
continuidade ao projecto ‘Rede 
Local de Intervenção Social’ 
(RLIS), como reforçar o apoio 
prestado a pessoas e famílias 

em situação de vulnerabilida-
de social do concelho”, disse 
a Instituição. O novo serviço 
está a funcionar no Gabinete 
de Inovação e Intervenção 
Social, em frente ao Centro de 
Saúde local, entre as 09h30 e as 
13h00 e das 14h00 às 17h00. 
Este serviço passa a assumir 
as funções de atendimento 
e acompanhamento social, 
presencial ou domiciliário a 

pessoas e famílias em situação 
de vulnerabilidade; prevenção 
e apoio de situações de com-
provada carência económica e 
risco de exclusão social, através 
da promoção da autonomia 

apoio ao nível da alimentação 
e de medicação; ajuda técnica e 
de bens/produtos de primeira 
necessidade para mães e bebés 
até aos 12 meses.

Soure comparticipa obras
do Centro Paroquial da Granja do Ulmeiro

Instituto Pedro Hispano recebeu bandeira verde 
Alunos e professores 

do Instituto Pedro Hispa-
no hastearam a bandeira 
verde, recebida no âmbito 
do Eco-Escolas. Este é um 
programa internacional da 
“Foundation for Environ-
mental Education”, que 
tem como objectivo sen-

sibilizar crianças e jovens 
para a responsabilidade 
ambiental, encorajando-
-os a desenvolver acções 
e implementar estratégias 
no âmbito da educação 
ambiental para a sustenta-
bilidade. A bandeira verde 
é atribuída a escolas que 

desenvolvam um plano de 
acção e que realizem activi-
dades relacionadas com os 
temas escolhidos para cada 
ano. O Município de Soure 
é parceiro deste projecto, 
tendo desde 2008 escolas 
reconhecidas como sendo 
“amigas do ambiente”.
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A Biblioteca Municipal 
de Oliveira do Hospital as-
sinala, hoje (10), o seu 10.º 
aniversário. A sessão come-
morativa vai decorrer nas 
instalações da Biblioteca, a 
partir das 15h30, cumprin-
do com as orientações da 
Direcção-Geral da Saúde 
em vigor. Para além da apre-

sentação de um vídeo com 
as actividades desenvolvidas 
nesta última década serão 
divulgados e premiados, à 
semelhança dos anos ante-
riores, os melhores leitores 
deste equipamento munici-
pal. “Em jeito de agradeci-
mento serão também agra-
ciados os colaboradores, 

institucionais ou em nome 
individual, bem como os 
voluntários da Biblioteca 
Municipal de Oliveira do 
Hospital, que têm contri-
buído para a construção 
destes 10 anos de história 
do espaço inaugurado a 10 
de Junho de 2011”, disse o 
Município. 

Anadia atribui 25 mil euros aos Bombeiros 
A Câmara Municipal de 

Anadia aprovou a atribuição 
de uma verba de 25 mil euros 
à Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntá-
rios de Anadia (AHBVA) 
para apoiar a aquisição de 
equipamentos de protecção 
individual. Este material 
destina-se a intervenções 
em incêndios urbanos e 
industriais, em acidentes de 

viação com intervenção de 
material de desencarcera-
mento e noutras operações 

-
quia, “o apoio municipal tem 
em consideração o relevante 
trabalho que a AHBVA 
desenvolve em prol da co-
munidade anadiense, bem 
como os constrangimentos 

-
sociação se tem debatido 

nesta fase pandémica”. Os 
equipamentos de protecção 
individual, destinados a as-
segurar a protecção da saúde 
e a segurança dos utilizado-
res, deixam de exercer a sua 
função quando atingem o 
seu tempo de vida ou são 

de ser adequados ou mesmo 
de cumprir as normas em 
vigor.

Oliveira do Hospital Biblioteca Municipal
comemora 10 anos

O Município de Anadia 
aprovou a atribuição de 

total de 110 mil euros, às 18 
Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS) 
do concelho. O objectivo 
passa por apoiar o cum-
primento dos objectivos 
das associações e ajudar na 
prossecução dos respecti-

vos planos de actividades. 
O apoio municipal tem 
como pretensão reconhe-
cer o esforço e incentivar 
o trabalho realizado pelas 
IPSS’s no concelho, em 
estreita articulação e coor-
denação com a Rede Social 
de Anadia. Por outro lado, 
as verbas atribuídas têm 
também em atenção as 

respostas sociais; o número 
de utentes; a participação 
das associações nos vários 
projectos promovidos pela 
autarquia; a colaboração 
prestada à Câmara Munici-
pal no desenvolvimento de 
competências que lhe estão 
legalmente atribuídas na 
área da acção social escolar 
e em outras intervenções.

Miranda do Covo Parque Biológico
celebrou 12 anos

O Parque Biológico da 
Serra da Lousã, em Miranda 
do Corvo, celebrou, na passa-
da sexta-feira (4), 12 anos de 
funcionamento. Segundo o 
presidente da Fundação ADFP 
(Assistência, Desenvolvimento 

Miranda do Corvo, o projecto 

iniciou-se, em 2009, “com 
o propósito de mostrar as 
espécies e raças autóctones de 
Portugal”. No dia de aniversá-
rio, o Parque recebeu mais de 
100 visitas, que se juntaram aos 
cerca de 315 mil que se antece-
deram. Na colecção selvagem 
do Parque Biológico incluem-

-se espécies como ursos, linces, 
veados, lobos ibéricos e muito 
outros. Já na Quinta Pedagógi-
ca encontram-se raças autóc-
tones da agro-pastoricia tradi-
cional. O Parque encontra-se 
aberto todos os dias das 09h30 
às 19h00, sem necessidade de 
marcação prévia.

Município atribui mais de 100 mil euros
a instituições de solidariedade social

A Status – Escola Pro-

a ter, no ano lectivo de 2021-
2022, uma residência escolar 
para os jovens que, não 
sendo da Lousã, viam na 
distância um impedimento 
para frequentar o estabe-
lecimento. Situada bem no 
centro da vila da Lousã, nas 
proximidades da Status, este 
edifício encontra-se renova-
do e totalmente pronto para 
receber jovens oriundos de 
qualquer ponto do país. 

“Tendo em conta o inte-
resse mostrado nos últimos 
anos lectivos por candidatos 
de localidades distantes da 
Lousã, a direcção da Status 
decidiu fazer este investi-

disse o estabelecimento de 
ensino, acrescentando que 
“este enorme passo vem 
igualmente trazer ainda 
mais dinamismo ao con-
celho lousanense, já que 
dota a Lousã de uma nova 
resposta para jovens que 

pretendam desenvolver o 
seu percurso escolar” no 
concelho. A Status encon-
tra-se, neste momento, a 
receber candidaturas de 
jovens que queiram estudar 
nesta Escola, apresentando 
oferta formativa dos cursos 
de Técnico de Multimé-
dia; Técnico de Despor-
to; Técnico Programador 
Informático; Técnico de 
Comunicação; Marketing; 
Relações Públicas e Publi-
cidade.

Penacova Executivo visitou obras
da futura Casa das Artes

Uma comitiva munici-
pal visitou, na segunda-feira 
(7), as obras da futura Casa 
das Artes de Penacova, 
constatando o bom anda-
mento dos trabalhos que 
estão a ser realizados no 
antigo edifício do Tribunal. 
As obras de reabilitação da 
nova Casa das Artes foram 
adjudicadas pelo valor de 
783 674 euros, sendo o cus-
to do investimento elegível 
comparticipado em 85% 

pelo Fundo Europeu para o 
Desenvolvimento Regional 
(FEDER), no âmbito de 
candidatura promovida pelo 
Município de Penacova ao 
Programa Operacional do 
Centro, Centro 2020. Du-
rante a manhã, o presidente 
do Município de Penaco-
va, Humberto Oliveira; o 
presidente da Assembleia 
Municipal, Pedro Coimbra; 
e o Executivo da Junta de 
Freguesia de Penacova “ve-

rificaram a boa evolução 
dos trabalhos naquela que 
é considerada uma obra 
muito importante para o 
concelho”, disse a Câmara 
Municipal. A reabilitação do 
edifício é uma das medidas 
previstas no Plano Estra-
tégico de Revitalização do 
Núcleo Urbano de Penaco-
va, “enquadrado num local 
emblemático que ganhará 
assim um local de excelência 
no âmbito cultural”. 

Lousã promove estágios de Verão para jovens
O Município da Lousã 

e a Activar - Associação 
de Cooperação da Lousã/
Espaço J 8 G Lousã assina-
ram, na segunda-feira (7), o 
protocolo de cooperação 
que marca a abertura das 
inscrições do programa 
de estágios “Experimenta 
+”. Os estágios vão de-
correr durante o Verão e 
destinam-se a jovens com 
idades entre os 14 e os 18 

anos, estando prevista a 
admissão de 60 estagiários. 
Também a Junta de Fre-
guesia da Lousã e Vilari-
nho assinou um protocolo 
semelhante e irá acolher 
quatro jovens. As inscrições 
decorrem até 20 de Junho 
e são feitas através de um 
formulário online, disponí-
vel em https://forms.gle/
QnJZVSXCYSYYVPW57. 
Os interessados são aceites 

por ordem de inscrição. 
Segundo o Município da 
Lousã, “os jovens ocu-
parão o seu tempo livre 
em serviços públicos de 
organização e recuperação 
de espaços e equipamentos 
públicos e darão apoio 
em inúmeras tarefas nos 
espaços municipais onde 
forem integrados – museus, 
biblioteca, bombeiros, cen-
tro logístico, entre outros”.

Status vai ter residência escolar no próximo ano lectivo

A Casa de Santo Antão, 
na aldeia dos padrões, em 
Pampilhosa da Serra, acolheu, 
na passada sexta-feira (4), a 
primeira sessão conjunta do 
“I Encontro O Interior da 
Educação no Centro da Na-
tureza”. A actividade, deno-
minada “Chão de Escola com 
Pólis”, reuniu autarcas de al-
guns concelhos da região que 
intervêm na área educação, 
professores e representantes 
do Agrupamento de Escolas 
Escalada de Pampilhosa da 

Serra e da Associação de 
Pais que, em registo de ter-
túlia, conferenciaram com 
o professor José Pacheco e 
com o secretário de Estado 
Adjunto e da Educação, João 
Costa. Os desafios que o 
Interior coloca à educação 
foram o tema dominante da 
sessão. Para Jorge Custódio, 
vice-presidente da Câmara 
Municipal de Pampilhosa 
da Serra, é urgente “pensar 
o que é que deverá ser o 
ensino nestes territórios” e 

se “este sistema de ensino 
se adequa a esta realidade de 
interior”. Olhando para o 
exemplo de Pampilhosa da 
Serra, o autarca falou ainda 
em dificuldades como as 
longas deslocações a que os 
professores são sujeitos – 
apenas uma pequena parte 
reside no território –, que 

-
nais animicamente, e que 
sistematicamente originam 
mudanças sucessivas no 
corpo docente das Escolas. 

Poiares vai ter novo projecto
de inovação social

Os beneficiários do 
Rendimento Social de In-
serção (RSI) de Vila Nova 
de Poiares pretendem criar 
um espaço de promoção e 
venda de produtos biológi-
cos, priorizando pequenas 
cadeias alimentares. O pro-
jecto foi apresentado, du-
rante a reunião de Câmara, 

que deram conta do traba-
lho de aquisição de compe-
tências sociais e familiares 
que têm vindo a receber no 
âmbito do projecto “Voltá-
mos à Casa da Luísa... agora 
com o Luís”, cuja entidade 
gestora é a APPACDM. 
Segundo a Câmara Muni-
cipal, “o projecto mereceu 
a aprovação e felicitação 

de todos os vereadores do 
Executivo, que se renderam 
à dinâmica e força de vonta-
de dos intervenientes”. Para 
o presidente do Município, 
João Miguel Henriques, “é 
extraordinária a capacidade 
de trabalho e de dinâmica 
que as pessoas conseguem 
desenvolver quando sentem 
que acreditam nelas”.

Arganil
O concelho de Arganil 

vai receber, a 19 e 20 de Ju-
nho, o projecto “Roadshow 
FIA RALLY STAR”. Esta 
iniciativa é promovida pela 
Federação Internacional 
do Automóvel (FIA) e visa 
“encontrar, a nível mundial, 
talentos que se possam tor-
nar nas estrelas de amanhã 
através do jogo WRC 9, que 
arrancou em Matosinhos 
em simultâneo com a reali-
zação do Vodafone Rally de 
Portugal”, disse o Município 
de Arganil, acrescentando 

que “à disposição dos par-
ticipantes estão simuladores 
equipados com o topo de 
gama em equipamento da 
Thrustmaster, assente numa 
fabulosa base da Playseat, 
com computadores GLO-
BALDATA, que vão estar 
num camião na avenida José 
Augusto Carvalho, em Arga-

disponível para pessoas entre 
os 17 e 26 anos, sendo que, 
em breve, serão divulgadas 
mais informações sobre as 
inscrições. O Automóvel 

Clube de Portugal (ACP) e 
a Federação Portuguesa de 
Automobilismo e Karting 
(FPAK) juntam-se na or-
ganização dos eventos de 

no caso de Arganil conta 
ainda com o apoio deste Mu-
nicípio e que, no conjunto, 
vão permitir levar sete can-
didatos portugueses às Finais 
Continentais Europeias do 
FIA RALLY STAR. Apu-

do roadshow realizado em 
Matosinhos, Lousada e Fafe.

Pampilhosa da Serra acolheu
encontro sobre educação
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A Missão Continente 
doou, em 2020, um total de 
319 mil euros em excedentes 
alimentares a 40 instituições 
do distrito de Coimbra, atra-
vés das lojas Continente 
da região. O apoio dividiu-
-se entre 27 instituições de 
solidariedade social e 13 
associações de apoio e bem-
-estar animal.

As doações diárias a 
instituições decorrem há 
mais de 27 anos, durante 
todo o ano, nas mais de 300 
lojas Continente de Norte a 
Sul do território continen-
tal e arquipélagos, que são 
entregues às instituições 

-
sado, a Missão Continente 
distribuiu um total de 13,8 

milhões de euros em exce-
dentes alimentares a 1 170 
instituições espalhadas pelo 
país. Nove milhões de euros 
foram doados a 819 institui-
ções de solidariedade social 
e 1,9 milhões de euros a 351 
associações de apoio animal.

Os artigos doados são 
considerados excedentes 
quando perdem o seu ca-

rácter comercial, mas preser-
vam todas as condições de 
segurança e higiene alimen-
tar, e, portanto, de consumo. 
Estes incluem produtos fres-
cos como fruta, mercearia 
e artigos de padaria, entre 
outros bens alimentares. 
Desta forma, a Missão Con-
tinente evita o desperdício 
de alimentos numa lógica 

de economia circular e ajuda 
quem mais precisa.

O combate ao desper-
dício alimentar é um dos 
pilares de actuação da Missão 
Continente que, desta forma, 
garante o reaproveitamento 
de produtos que os clientes 
já não seleccionam e os en-
caminham para quem deles 

Co-fundador
da Spartax Chemicals 

eleito o mais novo 
membro da Academia 

da Áustria
Nuno Maulide, co-fun-

dador da Spartax Chemicals, 
empresa da área da Química 
Fina e da Biomoléculas, que 
recentemente se instalou no 
Business Centre | BLC3, em 
Oliveira do Hospital, tornou-
-se o primeiro português a ser 
eleito como membro perma-
nente da Academia de Ciên-
cias da Áustria. O professor 
catedrático na Universidade 
de Viena desde 2013 já tinha 
recebido, em 2009, o Prémio 
Ignaz Lieben, considerado 
o Nobel Austríaco, o mais 
antigo prémio atribuído aos 
cientistas que trabalham na 
Áustria. O investigador é tam-
bém um dos mais respeitados 

Áustria.

Ciclo de conversas 
sobre

Empreendedorismo 
do Comércio Local 

O segundo ciclo de con-
versas do Gabinete de In-
tervenção Social e Empre-
endedorismo do Comércio 
Local (GISE), iniciou-se na 
passada terça-feira (8). Os 
vários debates, que ocorrerem 
durante o mês de Junho, pre-
tendem informar e esclarecer 
os empresários locais acerca de 
várias temáticas de interesse, 
constituindo um espaço de 
debate e partilha de ideias. A 
primeira reunião contou com 

-

Hotelaria e do Turismo, tendo 

de Hotelaria e Turismo de 
Coimbra (EHTC).

Estudantes do ISEC 
proporcionam 

“Summer Internship”
A Associação de Estudan-

tes do Instituto Superior de En-
genharia de Coimbra (ISEC) 
encontra-se a promover o pro-
jecto “ISI- ISEC Summer 
Internship by AE ISEC”, que 
consiste em aproximar os estu-
dantes ao mundo empresarial 
através da realização de Es-
tágios de Verão. A AEISEC 
estabeleceu um acordo com 
algumas empresas, nomeada-
mente: IPN- Instituto Pedro 
Nunes, Critical, Caetano Auto, 
Bluepharma, ELPOR, Grupo 
Técnotem, entre outras, que 
manifestaram interesse e se 
disponibilizaram para acolher 
estagiários do ISEC durante o 
Verão. As candidaturas estão 
abertas e as informações 
sobre o projecto estão dis-
poníveis em: https://fenge.
aeisec.pt/isi/.

Missão Continente doa 319 mil euros a 40 instituições em Coimbra

As doze empresas do 
concelho de Soure que fo-
ram premiadas com PME 
Líder e PME Excelência 
foram distinguidas pela 
Câmara Municipal (CM) 
de Soure, na terça-feira (8), 
numa cerimónia que decor-
reu no Salão Paroquial, e 
que contou com a presença 
da ministra da Coesão Ter-
ritorial, Ana Abrunhosa.

Para celebrar este reco-
nhecimento, foi preparado 
um programa com visitas a 
alguns grupos empresariais.

Desta forma, pelas 
15h30 houve uma visita à 

Creative Hotels, sediada 
em Granja do Ulmeiro, 
de seguida, pelas 16h30, 
a ministra, juntamente 
com a autarquia, visitou à 
Unissima-Home Coture, 
sediada em Piquete. Pelas 
17h30 deslocaram-se até 
Soure para ver as instala-
ções de Tralhão Design 
Center e Ipotz Studio. Para 
encerrar as comemorações, 
pelas 21h00, realizou-se a 
cerimónia de entrega de 
prémios a Empresas do 
Concelho, no Salão Paro-
quial de Soure. 

As empresas premiadas 

por PME Líder e Excelên-
cia foram: Castro Gon-
çalves, Unipessoal Lda, 
de comércio a retalho de 
produtos farmacêuticos, 
em estabelecimentos es-
pecializados; Cordeiroven-
ding – Serviços de Vending, 
Lda, comércio a retalho 
por outros métodos; Le 
Marsouin, Redes de Pesca, 
Lda, fabricação de redes; 
Frutorra – Pimenta, Lda, 
fabricação de outros pro-
dutos alimentares diversos; 
Guardado & Martins, Lda, 
preparação e manutenção 
de máquinas e equipamen-

tos; Modernação – Gesso 
Decorativo, Lda, comércio 
e retalho de material de 
bricolage, equipamento 
sanitário e similares; Per-
fume Arte – Comércio 
de Artigos Cosméticos 
do Centro, Lda, comércio 
por grosso de perfumes 
e de produtos de higiene; 
Queijaria da Licínia, Lda, 
indústrias do leite e deriva-
dos; Tmip – Transportes e 
Logística, Lda, organização 
do transporte; Transportes 
de Mercadorias da Sera de 
Sicó, Lda, transportes ro-
doviários de mercadorias; 

Turboclinic, Lda, comércio 
por grosso de outras má-
quinas e equipamentos e 

Lda, comércio por grosso 
de produtos químicos.  

Para além destas em-
presas reconhecidas, foram, 
ainda, atribuídas duas dis-
tinções a empresários do 
concelho: Manuel Maria da 
Costa Tralhão (fundador e 
gerente da Móveis Tralhão, 
actual design Center e Ipotz 
Studio) e a Armindo Freitas 
Carregado (fundador e ge-
rente da Saurium- Armindo 
Freitas Carregado).

Momento contou com presença da ministra Ana Abrunhosa

Soure distingue empresas PME Líder e Excelência

Um grupo de estudantes 
da Universidade de Coimbra 
(UC) desenvolveu uma lan-
cheira ecológica – The Cork 
Food Box – produzida com 
cortiça e um biopolímero 
(bioplástico), em colabora-
ção com a Amorim Cork 
Composites, empresa do 
grupo Amorim, líder mun-
dial na indústria da cortiça. 

O projecto começou a 
ganhar forma no início de 

-
çado por João d’ Orey, pro-
fessor convidado da unidade 
curricular de Gestão e Em-
preendedorismo do Mestra-
do Integrado em Engenharia 

Química da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Coimbra 
(FCTUC). A ideia, conta o 
docente, era que os alunos 
fossem capazes de criar “um 
modelo de negócio susten-
tável centrado na economia 
circular. Mais concretamen-
te, que desenvolvessem um 
produto inovador que per-
mitisse reduzir a utilização 
de plásticos, descartáveis e 
não descartáveis, e outros 
materiais de uso único, que 
fosse durável e que simulta-
neamente tivesse um impac-
to positivo ao longo do seu 
ciclo de vida”.

 A opção pelo uso da 
cortiça “fazia todo o sentido, 
já que é um produto 100% 
natural e endógeno de Por-
tugal, que é o maior produtor 

o grupo de estudantes que 
constituíram equipa para 
desenvolver este projecto. 
Além disso, sublinham, “os 
compósitos de polímero 
de cortiça podem ser per-
sonalizados e moldados de 
acordo com as necessidades 
do cliente, são leves e de 
extraordinária resistência”.

Para criar a The Cork 
Food Box, a equipa inspirou-
-se nas práticas sustentáveis 

utilizadas no passado “por 
trabalhadores agrícolas na 
região do Alentejo, que le-
vavam para o campo um 
recipiente de cortiça para 
alimentos, chamado Tarro”, 
explicam.

Esta lancheira integra 
um conjunto de recipientes 
de diferentes dimensões 
para transporte e consumo 
de alimentos, bebidas e café, 
sendo por isso um “concei-
to polivalente que torna a 
lancheira adequada para o 
uso diário, serviços de ‘take-
-away’ e eventos”, referem os 
estudantes. 

Um aspeto diferencia-

dor do projecto, de acordo 
com a equipa, é o facto de 

“os recipientes serem en-
tregues e reutilizados como 
matéria-prima na produção 

-
tuante), reduzindo assim o 
impacto ambiental do pró-
prio negócio”.

Apesar de o modelo 
de negócio já se encontrar 
estruturado e de existirem 
alguns protótipos, até che-
gar ao mercado, o projecto 
ainda tem algumas fases de 
aprovação pela frente, espe-
rando que dentro de um ano 
já esteja à venda. 

Estudantes da Universidade de Coimbra 
criam lancheira ecológica à base de cortiça

-
zada na freguesia de Alhadas, 
Figueira da Foz, completou, 
no passado domingo (6), cin-
co anos de existência. 

Devido à situação de 
pandemia, Maurício Lopes, 
proprietário do estabeleci-
mento, optou por não realizar 
qualquer celebração, conside-
rando que o momento ainda 
é de grande risco e que haverá 

novas oportunidades para 
celebrar. “Estamos à espera 
que isto [pandemia] melhore, 
porque sabemos que tem sido 
muito difícil”, refere. 

Embora o espaço tenha 
funcionado durante o con-
finamento, Maurício Lopes 

efeitos causados pela covid-19. 
“Tivemos uma quebra muito 
grande, com cerca de 70%”, 

conta. Actualmente, o proprie-
tário salienta que embora haja 
procura de serviços acabam 
por ser só os mínimos. “Há 
uma procura de serviços, 
mas são com coisas mínimas, 
como ir com o carro à inspe-
ção, praticamente só dá para 
manter a casa aberta”, expõe. 

A oficina MBox tem 
um espaço com capacidade 
para ter sete carros e dispõe 

dos serviços de mecânica e 
electrônica. O proprietário 

estes cinco anos têm sido 
de grande esforço, uma vez  
que, na sua opinião, acredita 
que “os primeiros anos são 
sempre mais trabalhosos”. 
“Tem sido cinco anos difíceis a 
nível de trabalho, temos muita 
concorrência por aqui”, atira. 
Contudo, o trabalho é a base 

do negócio e para o mecânico 
não há outro caminho que não 
seja trabalhar para manter a 

“e por isso temos que lutar”, 
acrescenta. Para o futuro, o 

que toda a situação em que o 
país vive melhore, “porque 
se estivermos bem as coisas 
também funcionam melhor”, 
conclui.

celebrou cinco anos 
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A parte VI era de tal ma-
neira extensa que havíamos 
deixado para hoje a sua con-
tinuação. Mais uma causa 
perdida. Em abono da ver-
dade, deixa de haver grande 
coerência na empreitada, que 
iniciámos no dia 15 de Abril. 
É inevitável. Em louvor do 
critério de total abertura que 
estamos a seguir e queremos 
manter. Ninguém poderá, a 

omissão, que a existir só de-

penderá do omissor e nunca 
do amanuense. De facto, os 
incidentes relacionados com 
a ação principal da narrativa 
deixam-nos um pouco per-
didos. Fica expresso que no 
cartório só há um culpado. 
Se fosse necessário qualquer 
passa-culpas, o indulgente 
teria de ser mais o leitor que o 
escrivão, ao qual seria neces-
sário um confessor mais Cle-
mente que o Senhor Cardeal 
Patriarca e mais compassivo 

que o Misericordioso. Este é 
dos casos em que a praxe-
ologia combina melhor os 
pontos de vista da tolerância 
do que da psicologia, da so-
ciologia, da economia política 
e da cibernética.

Ir a Março de 1990, a 22 
de Abril de 1837 ou a 22 de 
Março de 1894, não é safra 
para a minha seara. Talvez o
Zé Rocha Dinis tivesse razão 

antes do repasto do dia 2 de 
Maio, dizia que as datas eram 
muito distantes. Não tenho a 
capacidade heurística do seu 
vizinho e antigo Presidente 
do Conselho Científico da 
FLUC, Professor Doutor José 
Maria Amado Mendes, daí 
não me propor dar um passo 
maior que a perna e em vez 
disso ir com ele às costas 

e sem lha passar, me virar 
para o Zé Veloso, sempre 
pronto a cumprir a ordem de 
misericórdia de que necessito 
para me safar o mais possível 
à fuga do erro.

Aceito, por isso, a sua 
versão dos factos para cá 
do século XX, indo desde 
os inícios até 1908, onde 
a Associação Académica, 
através das suas direções, 
vinha pressionando o Reitor, 
o Governo, os Deputados e 
o Rei, no sentido de dar an-
damento às obras, de acordo 
com o projeto de que falámos 
na crónica anterior. Só que 
esse projeto começa a ser 
questionado até 1910, por 
antiquado e pequeno. Daí em 
Maio de 1911 as obras serem 
suspensas com pretexto da 
reformulação do projeto.

Nos anos seguintes a 
sede da AAC passa pela 
criada Faculdade de Letras 
(1912) e Colégio Paulista 
(1913). Não o Colégio todo, 
mas os baixos, tendo por 
cima o Instituto de Coimbra, 
que era o inquilino daquele 
espaço desde 1868. Clu-
be dos Lentes como era 
chamado na altura, com 
sentido depreciativo. A vi-
zinhança não se entendia 
entre si e muito menos 
com a administração do 
“condomínio”.

Estamos mesmo a ver o 
que aí vem e qual o estado 
de espírito que se vivia e as 
prováveis consequências.

É o que tentaremos 
caracterizar adiante. Deixa-
mos aqui um pedido que é 
mais um rogo de auxílio ou 

suplica de socorro. Estes 
desvios podem ter muitos 
defeitos, mas têm (ao que 
julgamos) o benefício de 
nos obrigar (a todos) a fun-
damentar os pressupostos 
das nossas convicções e 
propostas. Não no sentido 
de certezas fundamenta-
das em provas evidentes, 
mas antes de mais (e prin-
cipalmente) de procurar 
distinguir, com a segurança 
possível e as correções 
adequadas, os caminhos 
que nos conduzam a crité-
rios. Condição necessária 

como quem não é dono de 
nenhuma verdade, mas tão 
só da sua procura.

* Ex-Presidente da AAEC

Dia do Antigo Estudante de Coimbra

Ponto de vista para uma proposta de unidade – Parte VII

CÁTIA BARBOSA (PORTO)

Investigadores da Uni-
versidade de Coimbra (UC) 
e do Instituto Politécnico 
de Tomar (IPT) desen-
volveram um sistema de 
interface cérebro computa-
dor que permite controlar 
cadeiras de rodas através 
do cérebro. Este sistema as-
senta numa abordagem que 
combina três componen-
tes: ritmo personalizado, 
comandos de tempo ajusta-
do e controlo colaborativo.

Gabriel Pires, investigador 
do projecto, esclarece que “o 
algoritmo que desenvolvemos 

consegue saber quando é que 
a pessoa quer ou não enviar 
comandos”, permitindo que 
esta não tenha de estar per-
manentemente focada, o que 
levaria a um esforço mental 
muito grande. De acordo com 
o investigador, “o objectivo 
é conseguir que as pessoas 
consigam comandar uma 
cadeira de rodas com o míni-
mo de esforço e com elevada 

Deste modo, uma das 
questões centrais deste projec-
to está relacionada com o es-
forço mental. “Esta interface 
cérebro computador permite 

quando é que o utilizador 
pretende ou não enviar um 
comando. O utilizador tem 
de enviar comandos (frente, 
esquerda e parar, por exem-
plo) através de sinais cerebrais 
inseridos no couro cabeludo”, 
explica Gabriel Pires. 

Para que seja possível re-
duzir a taxa de esforço do uti-
lizador, é fundamental utilizar 
esta interface em colaboração 
com sistemas inteligentes, 
nomeadamente, sistemas in-
teligentes de robótica móvel. 
Combinando estas duas com-
ponentes torna-se, então, pos-
sível conseguir que as pessoas 
conduzam uma cadeira de ro-

das com o mínimo de esforço 

“No total, conseguimos ter 

dos 100% sem impor esforço 
mental ao utilizador”, revela o 
investigador do projecto.

A viabilidade do sistema 
foi validada em experiências 
a vários utentes da Associa-
ção de Paralisia Cerebral de 
Coimbra (APCC), visto que, 
de uma forma geral, estas 
interfaces vão sendo testadas 

motoras. “O nosso objectivo 
é que, efectivamente, estas 
interfaces sirvam para pessoas 
que têm limitação motora 

elevada e que não conseguem 
controlar outras interfaces”, 
refere Gabriel Pires. 

Segundo o investigador, 
o propósito é “fornecer mais 

que este pode ser um canal 
alternativo para aqueles que 
perderam completamente a 
capacidade de comunicação e 
de controlo. “O interface cé-
rebro computador é um canal 
direto entre o cérebro e um 
dispositivo, fazendo um bypass 
ao sistema nervoso periférico. 

do cérebro é, assim, enviado 
directamente para controlar 
um determinado dispositivo”, 
esclarece Gabriel Pires, subli-
nhando que estas interfaces 
“podem ter um papel muito 

de intervenções”.
Contudo, como em qual-

quer investigação, existem 
prós e contras. Relativamente 
a esta questão, há ainda alguns 

de interfaces cérebro com-
putador. Uma das questões 
mais críticas está relacionada 
com a recolha de sinais elec-

conseguir uma boa qualidade 
de sinal, os sistemas ainda são 
caros e requerem eléctrodos 
a gel”, revela o investigador.

Em relação a possíveis 
riscos relacionados com este 
sistema, Gabriel Pires é pe-

-
todo utilizado para registar a 
actividade eléctrica do cérebro 
usado neste projecto -, não 
existe qualquer risco”. Porém, 
se falarmos num método 
invasivo que obrigue a uma 
abertura do crânio para que 
sejam colocados eléctrodos in-
ternamente, há sempre alguns 
riscos associados. “É um pro-
cedimento cirúrgico, por isso 
é que só alguns laboratórios 
a nível mundial é que fazem 
esse tipo de procedimentos”, 
acrescenta.

Sistema testado na Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra

Investigadores de Coimbra e de Tomar desenvolvem
controlo de cadeiras de rodas através do cérebro

O sistema interface cérebro computador
permite controlar cadeiras

de rodas através do cérebro

A interface cérebro 
computador foi desenvol-
vida no âmbito do pro-
jecto de investigação e 
desenvolvimento (I&D) 
“B-RELIABLE (Sê Fiá-
vel): Métodos para me-
lhoria da fiabilidade e a 
interacção em sistemas de 
interface cérebro máquina 
através da integração da 
detecção automática de 

fundos europeus e pela 
Fundação para a Ciência e 
a Tecnologia (FCT).

O sistema proposto 
pela equipa do Instituto de 
Sistemas e Robótica (ISR) 
da UC e pelo IPT que per-

mite controlar cadeiras de 
rodas através do cérebro 
vem, assim, no seguimen-
to de outros projectos de 
investigação desenvolvidos 
no âmbito do “B-REA-
LIABLE”. Gabriel Pires 
confessa que há ainda uma 

sistema: o facto de não ser 
-

dade, na medida em que o 
sinal cerebral e os modelos 
que são obtidos são muito 

em si. Isso significa que 
antes de utilizar o sistema 
ele tem de ser calibrado 
para aquela pessoa”, expli-
ca. Todavia, o investigador 

frisa que têm sido realiza-
das várias pesquisas para 
que esta realidade se altere. 
“Queremos ter sistemas que 
sejam independentes do 
utilizador”, assume.

No momento presente, 
a equipa de investigadores 
do projecto está a partir para 
uma nova fase, tentando 
conseguir que a cadeira de 
rodas possa navegar em 
ambientes mais complexos. 
“Neste momento, estamos 
a dotar a cadeira de rodas 
com novos sistemas de 
percepção para reconhecer 
objectos em ambientes mais 
complexos. Por outro lado, 
queremos ter uma interface 

que passe a ser dinâmica, 
na medida em que se vai 
ajustar ao espaço em que se 
encontra num determinado 
momento. Isto será algo que 
ainda vai levar algum tem-

Até que os novos de-
senvolvimentos estejam 
concluídos, é possível 
consultar os resultados 
do sistema de interface 
cérebro computador na 
IEEE Transactions on 
Human-Machine Systems. 
Para além de Gabriel Pires, 
a equipa de investigadores 
é constituída por Aniana 
Cruz, Ana Lopes, Carlos 
Carona e Urbano J. Nunes.

Interface cérebro computador foi
desenvolvida no âmbito do projecto “Sê Fiável”

OPINIÃO
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Sabichão é aquele que 
sabe muito ou... que se 
gaba de saber muito. É um 
doutoraço que lhe alimenta o 
ego, ou um mestraço que se 
credita em áreas que lhe dão 
alacridade e talvez vénia, ou 
pelo menos um letrudo que 
tem o poder de ter público.

Os novos sabichões 
adquiriram o conhecimento 
empírico, facilitado pelas 
modernas tecnologias e 
actualizações que dominam 

a seu bel-prazer, e falam 
em nome do povo, aquele 
povo que é desvalorizado na 
sua experiência e nas suas 
necessidades de vida, que 
não no seu poder eleitoral.

O cidadão tem a ousadia 
de reivindicar a prevenção 
das quedas e da fractura do 
colo do fémur, os passeios e 
caminhadas sem carcaças 
de automóveis ou cobras, 
o gosto pessoal da estética 
que outros exigem como 

seu domínio em nome da 
lei e da grei, a fruição do 
sol e da água sem manda-
mentos fundamentalistas, 
a arquitectura e engenha-
ria sem quotas nem cotas 
absolutistas, a saúde sem 
ouvir (ex?!)políticos a perorar 
como se fossem cientistas, a 
educação em condições de 
igualdade sem elitismo para  
predestinados, a habitação 
sem duplex mas com con-
forto e dignidade.

O cidadão até aspira a 

música, façam ballet, te-
nham ensino bilingue, sejam 
expoentes no desporto e na 
competição, tenham futuro 
nas novas profissões, se-
jam doutores no senso e na 
ciência, sejam afectivos na 
história, na memória e na 
família, não se desviem do 

caminho do sucesso sem 
perdição.

Os cidadãos até se or-
ganizam em movimentos 
que fortalecem a democracia 
representativa, criando e 
participando em comissões 
de moradores mais do que 
condomínios, criando e par-
ticipando em múltiplas asso-
ciações que desempenham 
acção social, promoção de 
direitos humanos ou garan-
tia de qualidade de vida, 
criando e participando em 
movimentos de opinião que 
os lutadores pela liberdade 
e pela instauração da de-
mocracia hoje esquecidos 
lhe proporcionaram (e ainda 
bem), elaborando projectos 
comunitários e estilos de vida 
que mobilizam a biocenose.

Propositadamente e 
sem inocência, os novos 

sabichões trocam a Estrada 
da Beira pela beira da estra-
da, querem meter a praça do 
Rossio na rua da Betesga 
ou a praça da República 
no burgo intelectualóide, 
confundem a cidadania com 
slogans de ocasião, com 
palavras ocas de suposta 
rebelião, com parangonas de 
objectivos comuns à procura 
de conjecturados dividendos 
eleitorais.

E descobrem a política e 

economês, os transportes e 
a mobilidade “sustentável”, o 
ambiente e espaços verdes, 

-
lidade social, como se nunca 
tivessem existido per saecu-
la saecolorum e fossem eles 
os inventores da capa negra 
e rosa negra sem contributo 
para a liberdade.

Maria de Lurdes Pinta-
silgo dizia que o político que 
aceita a sacralização só se 
ama a si mesmo, e recla-
mava a exigência de mais 
democracia participativa, 
onde a consciência de cada 
cidadão, livre da sacraliza-
ção que o esmagava, podia 
emergir em plena liberdade.

Onde estavam os novos 
sabichões quando se deu a 
revolta da natureza e os con-
frontos de poderes, quando foi 
preciso conquistar a liberdade, 
quando na sociedade foi pre-
ciso transformar a cidadania 
em Desenvolvimento, quando 
foi preciso lutar pela igualda-
de, cuidar dos desfavorecidos 
e dos grupos vulneráveis e de 
risco social, promover a equi-
dade e assegurar os direitos 
humanos?

(*) Médico

Os novos sabichões

Uma das rubricas que 
assegurei no Campeão das 
Províncias – e uma das 
que mais gozo me deu fa-

consist(e)ia numa coisa sim-

determinada pessoa, com 
base numa conversa com o 
visado e depois recolha de 
depoimentos de amigos.

Foi assim que conheci o 
João de Serpa Oliva e nunca 
me esquecerei desse dia. À 
hora marcada, apresentei-me 
no serviço de Ortopedia dos 
HUC, nos velhinhos pavi-
lhões verdes, de Celas. «O 
sr. Dr. está a terminar uma 
cirurgia e pede para esperar 
no gabinete dele». Seja.

Ora, primeiro, o gabinete 
do Dr. tinha a decoração 
típica de um cirurgião orto-
pedista – martelos, serrotes, 

estava eu entretida a tentar 
(não) imaginar o que um 
cirurgião faria com aquilo, 
quando sinto abrir a porta 
e vejo o João (que eu não 
conhecia, ainda) com o típico 
fato verde do bloco operató-
rio, só que com sangue por 
todo o lado (a roupa, ele não, 
graças a Deus!) – e peço 
desculpa aos mais sensíveis.

Com aquele sorriso dele, 
e como se nos conhecêsse-
mos há séculos, dá-me um 
abraço e diz, «então, minha 
querida, o que é que quer?».

Acendeu um cigarro 
(sim, ainda se podia fumar 
em todo o lado, incluindo 
nos hospitais), sentou-se na 
secretária e começou a falar 
da família. Foram, se não me 
engano, quase três horas de 
conversa ininterrupta, comigo 
a não tentar ver o vermelho 

-
mente descontraído como se 
fosse normal estar a dar uma 
entrevista naquele estado. 

Antes de sair disse-lhe 
que precisava de uma foto. 
E a resposta foi imediata: «Ó 
querida, a fumar não!». Ou 
seja, com sangue ok. Com 
cigarro nem pensar. Saí dali 
a rir e continuámos a rir-nos, 
os dois, sempre que contáva-
mos esta história a alguém.

Mas já agora acabo a 
história. Escrevi o texto, que 
foi publicado a 15 de março 
de 2007 e, nesse dia, à noite, 
recebo um telefonema de 
uma família – leram bem, 
uma família – inteira, a cho-
rar, comovidos com o que eu 
tinha escrito.

E foi assim que entrei no 
universo Serpa Oliva. 

Quando dois anos de-
pois recebo um telefonema 
a dizer «o Paulo Portas 
quer que eu seja candidato 
em Coimbra, e eu disse que 
sim, mas só se a menina for 
a responsável pela minha 
campanha», fiquei estu-
pefacta. Pensei que era 

uma brincadeira do João, 
obviamente. Só que não.

O resto é conhecido. O 
João foi eleito em 2009, de-
pois de um largo interregno 
de deputados do CDS pelo 
círculo de Coimbra, e reeleito 
em 2011, na fabulosa cam-
panha «Este é o momento».

Foi nesta segunda elei-
ção que me mudei para Lis-
boa, como assessora do 
Grupo Parlamentar do CDS, 
onde ainda hoje estou. E se 
estou, devo-o ao João que 
apostou em mim.

Ao longo dos últimos 11 
anos pude comprovar que 
tudo o que me disseram, 

que escrevi, era verdade. O 
João era sincero, honesto, 
afetuoso, educado, divertido, 
com sentido de humor, sem-
pre disponível para ajudar 

seus princípios. E sim, a Fa-
mília era o centro da sua vida, 
acima de tudo e de todos.

Como já escrevi noutro 
local, quando alguém morre, 
é sempre boa pessoa, quer 
o fosse quer não. Não o 
João. O João era MESMO 
boa pessoa. Era o melhor de 
nós. E vai fazer-nos muita 
falta. A todos. E muito mais 
à sua querida e maravilhosa 
família.

«As almas de todos os 
homens são imortais. Mas as 
almas dos homens justos são 
imortais e divinas.», escreveu 
Sócrates (o outro). Assim 
será com o João. 

Estará connosco sempre 
e para sempre. Pelo menos 
comigo, sim.

E a culpa é do Campeão!

7 de junho de 2021.
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NOME João Manuel de Serpa Oliva
IDADE 58 anos
PROFISSÃO Chefe do Serviço de Ortopedia dos HUCe director clínico da SANFIL
NATURALIDADE Coimbra
SIGNO Caranguejo
PASSATEMPO Viajar e jogar golfe

Um homem

de princípios
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Grande espírito famili-
ar, grande sinceridade,
grande criatividade e gran-
de afectividade para com

os outros. É assim que Jo-
aquim Júdice, professor de
Matemática da Universida-
de de Coimbra, descreve
João Serpa Oliva, com

quem há mais de 30 anos
mantém uma salutar ami-
zade. Daquelas quatro
grandes qualidades, que
resumem a personalidade

de Serpa Oliva, Joaquim

Júdice extrai ainda algumas
consequências.

“É um excelente pai,
marido e filho”, caracterís-
tica geral da família que ali-
menta um grande amor
entre todos. “Todos têm um

espírito familiar fortíssimo

que vem do pai e da mãe”.
Todos os anos, toda a fa-
mília sem excepção faz

uma viagem, o que se tor-
nou num dos passatempos
preferidos que o levou já a
52 países, de todos os con-
tinentes e fusos horários.

Joaquim Júdice reco-
nhece ainda em João Ser-
pa Oliva “a disponibilidade
total para ajudar todos —

familiares, amigos, doentes,
eu diria mesmo que até
gente que não conhece”. À

“elevada competência pro-
fissional” junta-se também

“uma forma afectiva mui-
to própria de lidar com os
doentes”, em que cada um

é único.

Mas João Serpa Oliva
é também “muito empre-
endedor”, com uma “von-
tade permanente de criar
ou aderir a novos projec-
tos” e uma “notável capa-
cidade de aprender depres-
sa”, com um “entusiasmo
e competência contagian-
tes” que acabam por arras-
tar os amigos e familiares.

Destes projectos, Joa-
quim Júdice destaca a can-
didatura a deputado da As-
sembleia da República pelo
CDS-PP, em 2002, a inter-
venção “muito positiva” em

vários grupos católicos ao
longo da vida, a direcção

de Ortopedia C “onde de-
senvolve um trabalho me-

ritório”, a direcção de vári-
as sociedades científicas
“moribundas” mas que tem

recuperado com entusias-
mo e, finalmente, a “bri-
lhante recuperação da Clí-
nica de Santa Filomena
(SANFIL)”, à qual tem

dado um grande dinamis-
mo.

João Manuel de Serpa
Oliva é, como refere a mãe,
“um coimbrinha desgraça-
do”. Nasceu na cidade, no

seio de uma das famílias
mais tradicionais, e aqui
vive. Desgraçado porque,
admite o próprio, é comple-
tamente apaixonado por
Coimbra. “É uma cidade
única onde ainda se vive
com muita qualidade de
vida. Tenho pena que te-
nha vindo a perder prota-
gonismo”, confessa. “Tí-
nhamos todas condições
para ser uma cidade espan-
tosa”, afirma, admitindo ser
regionalista. “Precisamos
de criar regiões que se opo-
nham à centralidade de Lis-
boa e Coimbra tem todas
as condições para ser a
capital da cultura e da saú-
de”. Por isso, conclui, “se

ser coimbrinha é ser pro-
vinciano, abençoado pro-
vincianismo”.

Médico por convicção
e tradição — gostaria de
ter sido professor de ginás-
tica mas, à época, a opção
era impensável —, foi or-
topedista contra a vontade

do pai, que, no entanto, aca-
bou depois por se comover
pelo caminho escolhido

pelo filho. E a escolha em

si merece ser contada. O

pai era também ortopedis-
ta e disse sempre ao filho
para não escolher medici-
na. À medida que João

Serpa Oliva foi avançando
no curso, já dizia apenas
“não vá para ortopedia”.
Na altura da escolha a boa
nota no exame deu-lhe a
hipótese de escolher qual-
quer especialidade, mas
quando chegou ao dia de
revelar essa escolha, a se-
nhora que estava encarre-
gada de registar as opções,
quando se deparou com o

nome de Serpa Oliva dis-
se: “O senhor doutor nem

é preciso dizer. É ortope-
dia, não é?”.

Hoje começa o dia às
8 da manhã e só termina
“quando o ponteiro já fez
360º”, orgulhando-se do

sentido de missão por que
rege a profissão. “Penso
que a vida de médico é uma

missão” e, assegura, “pro-
curo sempre olhar para o
doente e pensar o que fa-
ria se estivesse no seu lu-
gar”. Com essa perspecti-
va “tornamo-nos mais hu-
manos, mais conscientes
nas opções, e simultanea-
mente vivemos mais com

o doente a sua doença”.

Foi também este espí-
rito de missão que o levou

a optar, há 18 anos atrás,
pela criação de uma unida-
de especializada em infec-
ção óssea. “Estes doentes
eram doentes que tinham

um tempo de estadia nos
hospitais enorme. Eram

sempre os últimos a ser
operados porque estavam

infectados. Quando come-
cei, o tempo médio de in-
ternamento destes doentes
era de 150 dias, o equiva-
lente a 5 meses. Neste mo-
mento temos 20 a 24 dias
de internamento”.

É a única unidade ver-
dadeiramente de referên-
cia na especialidade a ní-
vel nacional e um local onde
os doentes têm um trata-
mento muito especial e hu-
manizado. O resto da es-
pecialidade em ortopedia

pratica na Casa de Saúde.
Não é, admite, “uma área
fácil” e “se não tivesse a
casa de saúde era ainda
mais difícil”.

Viva o rei!

Descendente de mo-
nárquicos puros é, também

ele, monárquico por natu-
reza. “Gostaria que tivés-
semos um rei”. Tanto que

os dois netos foram “bapti-
zados” como rei de Portu-
gal e príncipe das Beiras.
Não havendo rei, é mem-
bro da Assembleia Muni-

cipal de Coimbra pela coli-
gação PSD/CDS-PP/
PPM há duas legislaturas.

Em 2002 não foi eleito
pelo CDS-PP para a AR

por dois mil votos. “Foi um

tempo enriquecedor mas a
política não me atrai subs-
tancialmente”, afirma, re-
conhecendo mesmo que é
“politicamente incorrecto”.

Pertence à comissão
de toponímia e foi recente-
mente indigitado para pre-
sidente da Assembleia Dis-
trital do CDS-PP, “mas são
tudo coisas que ocupam

relativamente pouco tem-
po” e que justifica porque
“como cidadão nunca ab-
diquei de fazer ouvir a mi-
nha voz”.

Além de viajar tem,
actualmente, outra grande
paixão que também parti-
lha com a mulher: o golfe.
É o seu mais recente des-
porto favorito, depois de ter
passado pelo râguebi, vó-
lei, ténis, futebol de salão e
bridge, sempre ao nível de
competições, mesmo ape-
sar de dizer que nunca foi
bom em nenhum deles.
Acompanha os jogos da

Académica, como bom co-
imbrinha que é, mas nutre
também alguma simpatia
pelo Sporting.

Não estando a traba-
lhar ou a fazer desporto, é
frequente vê-lo com os
seus dois cães ou a ouvir
música. “Fado, acima de
tudo fado... de Coimbra. E

ainda muita Amália. Sem-
pre Amália”.

Católico, pertence a um

grupo de reflexão com o
padre Vasco Pinto de Ma-
galhães e, uma vez por ano,
faz um retiro mais longo. A

família é o seu suporte.
“Não conseguia nada disto
se não tivesse por trás este
suporte familiar enorme
que me tem ajudado ao lon-
go da vida”. É um bem

inestimável.

“Sou um indivíduo fe-
liz”, confessa ainda. “Sou
independente, posso dizer
o que quiser. Não me sinto

preso por nada”. A não ser,
claro, pelos princípios.

PAULA ALMEIDA
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CONSULTAS DE CARDIOLOGIA

ÁGUEDA: Rua Rio Grande - n.º 11, 2.º andar, Sala M - 3750-137 Águeda
Telef. 234 603 468 - Fax: 234 603 401 - Tlm. 917 620 728
AVEIRO:
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C A R D I O L O G I A
Gina Alves / Carlos Lopes

– CLISACOR - CLÍNICA SAÚDE DO CORAÇÃO, LDA.
– CLÍNICA CARDIOLÓGICA A. MOREIRA DA SILVA, LDA.

EXAMES: ELECTROCARDIOGRAMA | PROVA DE ESFORÇO | HOLTER
ECOCARDIOGRAMA | DOPPLER CARDÍACO | MAPA | REABILITAÇÃO CARDÍACA
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AF de Coimbra duplica
número de clubes certificados

A Direcção da Associação de Futebol (AF) de Coim-

formadoras, época 2020/2021, da Federação Portuguesa 
de Futebol. Recorde-se que, para além do imperativo legal, 

-

entidades que disponibilizam formação nas modalidades 
de futebol e futsal a jovens praticantes até aos 19 anos 
e, dessa forma, contribuir de forma decisiva para elevar 
os padrões de qualidade do processo de formação dos 
praticantes em Portugal.

Trofense impõe-se ao Estrela da Amadora 
no Estádio da Cidade de Coimbra

O Trofense sagrou-se campeão do Campeonato 

por 1-0, após prolongamento.  No encontro entre duas 
-

ffel, aos 96 minutos, fez o golo que entregou o título 
aos nortenhos, vencedores da Série Norte. De ressaltar 

 

Clube União 1919 assinalou 102 anos
O Clube de Futebol União de Coimbra, criado em 

A cerimónia comemorativa contou com a presença da 

João Trindade, ex-presidente do Clube, Fernando Soares, 
presidente do União, e Rui Fonseca, José Alberto Mareco 
e Carlos Gabriel Caleiras, vice-presidentes do Clube.

Académica de Coimbra com quatro
recordes nacionais em atletismo

A Associação Académica de Coimbra (AAC) partici-

equipas, levando desta forma a AAC e a Universidade de 

lançamento do disco ganhou com a marca de 62.95 m, e 
de Francisca Cantante, que nos 1.500 m foi a vencedora 
com o tempo de 4m27.63s. Para além destes recordes 

nacionais, a AAC conquistou ainda o título nacional 

Cruz com 12.00m) e na estafeta medley feminina (quar-

Pingueiro e Francisca Cantante, que obteve a marca de 
2m22.05s). Foram ainda medalhados Nelson Pinto no 
salto em altura (2.º), Francisca Cantante nos 800 m (2.ª), 

feminina na estafeta medley (3.ªs, com Patrícia Vaz, Maria 

Decapitado volta a ressuscitar –

dos escuteiros, Baden Powell, foi vandalizada, numa ro-
tunda em Santa Clara, Coimbra., tendo sido arrancada e 

“foi moda” vandalizar monumentos relativos ao passado. 
A 18 de Setembro de 2020 foi encontrada a cabeça de Ba-
den Powell, fundador do movimento escutista,  numa zona 
de mato na Rua António Menano, na zona dos Banhos 
Secos, com a descoberta a ser feita por um morador da 
zona e divulgada pelo presidente da União de Freguesias 
de Santa Clara e Castelo Viegas, José Simão, num vídeo 

no Facebook. Agora, a Câmara Municipal de Coimbra 

-
do numa rotunda na freguesia de Santa Clara, este busto 
da autoria do escultor Armando Martinez foi vandalizado, 
tendo o presidente da autarquia, Manuel Machado, anun-
ciado no próprio dia que seria encomendada uma obra 
de reposição ao mesmo escultor, porque Coimbra é uma 
cidade de tolerância” - refere a autarquia.

Candidato já 

– A propósito do 
Dia da Pedrulha, 
assinalado pela 
União Freguesias 
Coimbra, o vere-
ador José Manuel 
Silva participou 
na inauguração do 
mural de homena-
gem ao povo da 
Pedrulha. Segun-
do o médico, este 
mural “recorda o 
passado da Pedrulha, mas também nos obriga a lutar por 
um melhor futuro”. Antes da inauguração do mural e de 

“mega” coligação “Juntos Somos Coimbra” participou 
no “Trilho do Cabeço”, acompanhado do presidente da 
UFC, João Francisco, bem como do promotor do per-
curso, o pedrulhense Fernando Dias. José Manuel Silva 
ainda experimentou as aventuras proporcionadas pelo 

Figueira da Foz ganha o comboio de Coimbra – A 

em termos de instalações de manutenção, limpeza e de-
sinfecção dos comboios, bem como a ausência na estação 

Nova: «Relembramos que Coimbra B é a estação que, 

terminal a todas as linhas urbanas e regionais com desti-

descritas e com os problemas em termos de funcionali-
dade e capacidade conhecidos de todos. Bem sabemos 
que estão previstas obras de modernização da estação 
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Ângulo   inverso

LUÍS SANTOS

Ninguém pode dizer 
que a Justiça é um mar de 
rosas, como acontece em 
todos os sectores, seja a 
Educação, a Saúde, ou em 
outras áreas de actividade 
económica.

Como bem diz o novo 
presidente do Supremo 
Tribunal de Justiça (STJ),
Henrique Araújo, a inde-
pendência do poder judicial 

tem de estar na linha da 
frente da defesa do Estado 
de Direito e “no dia em que 
for atacada a independên-
cia do poder judicial, o 
Estado de Direito claudi-
cará e com ele os direitos 
fundamentais dos cidadãos 
e a própria democracia”.

Também é apontada à 
Justiça a demora que os 
processos levam a ter ser 
concluídos, com os argui-
dos (com culpa ou não) 

sob suspeita pública até 
trânsito em julgado (uma 
decisão ou acórdão judicial 
da qual não se pode mais 
recorrer).

Todos sabem como se 
pode colocar o pau na roda 
para entravar e prolongar, 
mas a Justiça refere que 
tem sempre o seu tempo. E
é o próprio novo presidente 
do (STJ), Henrique Araújo,
que põe o dedo na ferida 
apontando o ““forte pendor 

burocrático e garantísti-
co, com impacto directo 

nos tempos de decisão da 
Justiça”.

No seu discurso de to-
mada de posse o Juiz Con-
selheiro chamou a atenção 
para o facto de predominar 
a indiferenciação entre o 
inútil e o essencial na prá-
tica forense o que motiva a 
apresentação de extensos 
articulados e requerimen-

tos, “dezenas ou centenas 
de páginas em argumen-
tações desprovidas de 
interesse e em repetições 
escusadas”.

Também como se de-
preende das palavras bem 
explícitas do presidente do 
STJ, “existe toda uma via 
incidental que pode ser ex-
plorada pelas partes, den-
tro do generoso catálogo 
propiciado pelos códigos 
de Processo Civil e Penal” 

as partes podem arguir nu-

ou reforma, reclamar e, 
eventualmente, recorrer, 
sendo que todas estas 
possibilidades de reacção 
à decisão se abrem em 
cada uma das instâncias 
de recurso por onde o 

e agora quase sempre, 
o recurso para o Tribunal
Constitucional”.

Quando se faz (in)Justiça

pouco oneroso estender o serviço à Estação Nova, até ao 
centro da cidade. Infelizmente, Coimbra vai desistindo do 
comboio. O que é aproveitado, e muito bem, por outros 
centros urbanos da região».

A “família” Juntos Somos Coimbra – Com uma 
coligação que envolve sete partidos e integra como inde-
pendentes membros do movimento “Somos Coimbra”, 
o candidato à presidência da Câmara José Manuel Silva 
não e pode queixar de falta de apoio. Mesmo que as forças 
partidária se desentendam ele tem um último recurso: a 
família. Dizem por aí que o seu irmão, Jaime Silva, pro-
fessor de Matemática na Universidade de Coimbra e que 
presidiu durante vários anos à Direcção do Olivais, vai 
ser uma mais-valia para a lista a esta importante Freguesia 
de Santo António dos Olivais. José Manuel Silva continua 
bem acompanhado, porque, também dizem por aí, que 
conta igualmente com o apoio do seu irmão João Gabriel 
Silva, que foi Reitor da Universidade de Coimbra.

Machado faz bons negócios – A Câmara de Coim-
bra adquiriu um veículo de resgate e combate a incên-
dios em aeronaves para reforçar a operacionalidade do 
Aeródromo Municipal Bissaya Barreto. Trata-se de uma 
viatura usada, a gasóleo, com 47 mil quilómetros, de fa-
brico francês, marca SIDES, com motor Mercedes Benz, 
potência 750 cv e 21.930 cm3 de cilindrada.  O veículo 
está equipado com monitor/canhão comandado dentro 
da cabine (com alcance de projecção de 75 metros), dois 
tambores com mangueiras semirrígidas de 45mm e torre 

de iluminação. O tanque de água tem capacidade para 14 
mil litros e o tanque de espumífero para dois mil litros. 
E quanto custou? Segundo a presidência da Câmara de 
Coimbra a aquisição foi feita por 50 mil euros. O Ae-

Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC). Agora 
venham os aviões...

O Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra (CHUC) entrou como parcei-
ro institucional do serviço Ecovia, relançado pela Câmara. 
Conforme sublinharam Carlos Santos e Manuel Machado, 
é um modo de deixar o automóvel num estacionamento 
(Vale das Flores ou Casa do Sal) e seguir viagem até aos 
HUC, Pediátrico, IPO, Escola de Enfermagem, a baixo 
custo e num autocarro 100% eléctrico, com regresso 
garantido. Como se sabe os Hospitais da Universidade 
de Coimbra estão entupidos com automóveis e quer-se 
melhorar a mobilidade. Só que são os mesmos HUC que 
anunciam que não vão construir o silo auto e em vez disso 
aumentam o estacionamento de 1.450 para 1.800 lugares. 
Serão dadas umas borlas por algum tempo, mas depois 
será estacionamento pago. O Hospital dos Covões, esse 
tem estacionamento que sobre e é servido pela carreira 
normal dos autocarro dos SMTUC.

A Praça etilista - Em conversa com o “Campeão das 
Províncias”, Jorge Gouveia Monteiro, falando das particu-
laridades da Praça da República, por quem era frequenta-
da, o que por lá se passava e até como poderia ser melhor 
aproveitada, saiu-se como uma óptima descrição daquilo 
que poderia ser um bom slogan para aquele lugar. “Não 

é um sítio elitista, mas etilista [ou seja, de muito álcool]”, 
frisou. Jorge Gouveia Monteiro bem que podia trabalhar 
em publicidade, pois um bom slogan é aquele que não se 
consegue esquecer. Este causou às Vinagretas esse efeito!

Eleições em Coimbra têm muitos repetentes – A agên-
cia Lusa entrevistou os cinco candidatos já anunciados para a 
Câmara de Coimbra, cujas declarações o “Campeão” publicou 
na edição Digital de ontem. Curiosa é a constatação de que a 
maioria dos cabeças de lista às próximas eleições autárquicas 
já conhecidos em Coimbra são repetentes, com a novidade de 
se apresentar a sufrágio uma grande coligação de sete partidos, 
além da estreia do Chega. E é verdade: Manuel Machado, José 
Manuel Silva, Francisco Queirós e Jorge Gouveia Monteiro já 
foram os candidatos à presidência da Câmara nas eleições de 
2017. Novidade mesmo é a mega coligação “Juntos Somos 
Coimbra”, juntando PSD, CDS-PP, Nós Cidadãos, PPM, 
Volt, RIR e Aliança, assim como a candidatura do Chega. Isto 
acontece num concelho que tinha 133.945 habitantes em 2019, 
menos 10 mil do que em 2010, com 61,6% da população em 
idade activa (entre os 15 e 64 anos), de acordo com dados da 
Pordata. A percentagem de população com 65 ou mais anos 
era de 25,7% nesse ano.

Judiciária foi à Câmara de Coimbra – Antes que hou-
vesse rumores e especulações, a Câmara Municipal de Coimbra 

-
tores da Polícia Judiciária, que consultaram e procederam à apre-
ensão de um processo administrativo”. Segundo o Município, 
esta acção decorreu no âmbito de estarem a ser desenvolvidas 
investigações em diversos locais do país, com base num inquérito 
em curso, de acordo com o Departamento Central de Investiga-
ção e Acção Penal. De acordo com a nota enviada pela Câmara. 
“o Município de Coimbra entende esclarecer que desconhece, 
em absoluto, os contornos do inquérito referido pelo DCIAP, 
tendo colaborado prontamente com as autoridades no cumpri-
mento do mandado de que vinham investidas e manifestado a 
sua total disponibilidade e interesse para colaborar facultando 
toda a informação adicional que, porventura, entendam mais 
solicitar”. Qualquer pergunta sobre o assunto vai esbarrar no 
“segredo de justiça”.
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Dado que a imagem da 
Rainha Santa Isabel não pode 
sair em procissão para a Igreja 
de Santa Cruz de Coimbra, 
para aí ser exposta à devoção 
mais próxima dos fiéis, a 
Confraria da Rainha Santa 
Isabel decidiu que, excepcio-
nalmente neste ano de 2021, 
no dia seguinte à solenidade 
de 4 de Julho a imagem seja 

descida do altar, colocada no 
andor e ornamentada com 

da Igreja da Rainha Santa 
Isabel em procissão.

Não podendo sair em 
procissão, a imagem da Rai-
nha Santa Isabel, já no andor 
ornamentado, será colocada 
no corpo da Igreja da Rainha 
Santa Isabel desde a tarde 

de segunda-feira (dia 5) e 
até à manhã do sábado (dia 
10), onde estará exposta à 
devoção mais próxima dos 

da Santa Cruz de Coimbra, 
quando a imagem da Rainha 
Santa Isabel desce à cidade.

A Confraria da Rainha 
Santa Isabel, presidida por 
Joaquim Costa e Nora, mes-

mo sem um segundo ano 
sem procissões, faz questão 
de apresentar um vasto pro-
grama composto por festi-
vidades e celebrações, onde 
a cultura está bem presente.

A primeira fase do ciclo 
cultural inicia-se já neste mês 
de Junho com uma série de 
três concertos que terão lugar 
nos claustros do Mosteiro 

de Santa Clara-a-Nova. No 

tarde, realiza-se um concerto 
pela Orquestra Clássica do 
Centro, onde serão apresen-
tadas duas peças inéditas, 
uma alusiva aos 750 anos 
do nascimento terreno da 
Rainha Santa Isabel e a outra 
aos 250 anos do nascimento 
do compositor Ludwig van 
Beethoven;

No dia 24 de Junho 
(quinta-feira), à noite, have-
rá um concerto intitulado 
“Santa Isabel, Mulher, Mãe e 
Rainha” pela Banda da Socie-
dade Filarmónica, Recreativa 

Coro de Santo Agostinho 
da Igreja de Santa Cruz de 
Coimbra.

No dia 26 de Junho (sába-

um concerto pelo Coro Sin-
fónico Inês de Castro, com 
evocação histórica de factos 
da vida da Rainha Santa Isa-
bel, particularmente do seu 
casamento com o Rei Dom 
Dinis, em Trancoso, no dia 
26/06/1282 e onde se pro-

curará também realçar a qua-
lidade acústica dos claustros.

Já em Julho, nos dias 1, 2 
e 3, entrar-se-á de forma mais 
intensa na celebração religio-
sa, com a pregação do tríduo 
preparatório da solenidade a 
cargo do sacerdote diocesano 
e sonfrade da Confraria da 
Rainha Santa Isabel, Padre 
Nuno Fachada Fileno.

No dia 4 de Julho, feria-
do municipal como Dia da 
Cidade e da Rainha Santa, 
será celebrada às 11h00, pelo 
bispo de Coimbra a Missa 
da Solenidade, após o que 
será inaugurada, nas galerias 
superiores dos Claustros do 
Mosteiro de Santa Clara-a-
-Nova, uma exposição histó-
rica de ex-libris apresentados 
ao longo dos tempos nas 
festas em louvor da Rainha 
Santa Isabel.

Ainda no dia 4 de Julho, 
às 16h30, na Igreja da Rainha 
Santa Isabel será mandada 
celebrar pela Real Ordem 
de Santa Isabel a tradicional 
missa de acção de graças pela 
exemplar vida da Padroeira da 
cidade de Coimbra.

Ausência de procissões dá lugar a intenso programa cultural

Rainha Santa vai descer do altar


