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Vêm da zona do Barroso
protestos contra

este centralismo sufocante
“Vemos o futuro ensombrado pelo centralismo que nos sufoca e que ao tratar de forma igual realidades 
diferentes, cava o fosso entre litoral e interior, promove a estagnação económica e a desagregação social 
e condena ao desaparecimento ou extinção parte significativa do país”—disse na semana passada o presi-
dente da Câmara de Montalegre, Orlando Alves, ao assinalar o Dia do seu Município e homenageando duas 
figuras gradas do concelho, a título póstumo o Professor da Universidade de Coimbra João Calvão da Silva, 
e o Juiz Conselheiro jubilado Júlio Pereira. Na sua muito profunda intervenção, que não nos é possível re-
produzir na íntegra dada a sua extensão, o presidente (eleito pelo PS) disse mais.    Continua na  página 08

Tlf. 231 443 200
Avenida Garcia Bacelar, n.º 1571- 3060-704 Tocha

Rota do Sol
FABRICO PRÓPRIO

Padaria
Pastelaria Pizzaria

Palhaços d’Opital leva sorrisos
e afectos a adultos internados

Na saúde e na doença, rir é o melhor remédio. É pelo menos esta 
uma das premissas motivadoras da Palhaços d’Opital, uma associa-

hospitais portugueses. Horas de muita dedicação, várias formações 
mas, acima de tudo, muito amor, fazem dos Doutores Palhaços “um 

prazer de os ver, ouvir e rir com eles. Página 02
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EM ALTERNATIVA
CONTACTE-NOS:
APOIO AO CLIENTE: 233 401 450
COMUNICAÇÃO DE LEITURAS: 800 206 163
AVARIAS: 800 203 709

POR SI, POR NÓS, PROTEJA-SE.
TRATE DE TODOS OS ASSUNTOS
RELATIVOS AO SEU CONTRATO
COM A ÁGUAS DA FIGUEIRA,
NO NOSSO SITE:
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ALMOÇOS
E JANTARES

Encerra ao Sábado
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ESTAMOS ABERTOS DE ACORDO 
COM AS NORMAS DA DGS
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Felicita o Grupo Desportivo de Alvaiázere
Campeões da 1.ª Divisão Distrital de Leiria

Zona Norte 2020/2021

PINTO TRINDADE & DIAS, LDA
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Há 36 anos a comercializar imóveis
realizando Sonhos e construindo Confiança

36
anos

239 825 390
239 440 664
predialrainhasanta@sapo.pt
www.predialrainhasanta.pt

Av. João das Regas, 36 R/ch 
Santa Clara | 3040-256 Coimbra
Filial: Av. Humberto Delgado, 7- A – Torres Vedras

Carlos Monteiro quer uma
“Figueira da Foz imaculada”

Em 12 anos o Executivo conseguiu reduzir a dívida da Câmara em 60 

à Rádio Regional do Centro e ao ‘Campeão das Províncias’.     Página 07
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AQUECIMENTO CENTRAL 
(Caldeiras JUNKERS)

ENERGIA SOLAR
(Painéis solares JUNKERS)

ASSOCIAÇÃO CULTURAL
E RECREATIVA DE COIMBRA

40 ANOS DE ASSOCIATIVISMO CULTURAL

Esperamos por ti!

A Cultura ao serviço de Coimbra
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Felicita o Grupo Desportivo de Alvaiázere pela sua subida à Divisão de Honra

Tlf. 249 550 555 | Tlm. 912 535 219
Rua Dr. Afonso Henriques, 18 - Loja 5 - 2435-278 Freixianda

a

44
03

9

Parabéns ao Grupo Desportivo
de Alvaiázere pela subida
para a Divisão de Honra
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NÁDIA MOURA

Foi criada há oito anos. 
Isabel e Jorge Rosado, ca-
sados, na altura ainda pro-

abdicaram mais tarde para 
se dedicarem a tempo inteiro 

novos. Movidos pela vontade 
de levar afectos e gargalhadas 
a adultos seniores internados 
em hospitais portugueses, 
com períodos de interna-
mento geralmente superiores 
aos de outras faixas etárias, 

lucrativos Palhaços d’Opital. 
Começaram por ser apenas 

composta por 13 pessoas e 
-

-bono. A Palhaços d’Opital 
-

tural de palhaços na Europa, 
a trabalhar com adultos e 
a segunda no mundo a ser 
formada de raiz para traba-
lhar com público adulto, em 
particular com seniores. Em 

Desmistificar
crenças antigas

“O Jorge já há alguns 

como palhaço. Começou 
como voluntário na Acredi-
tar, em Coimbra, no Hospital 

encontrou o Doutor Palhaço 
e apaixonou-se por esta arte”, 
esclarece Isabel Rosado.

directora e co-fundadora da 

-

Os nossos palhaços fazem 
todos os anos 250 horas de 

casting 

seleccionadas apenas duas e, 

ao casting presencial, esta deze-
na de candidatos tinha de ter, 

na área do teatro, música ou 
na área do palhaço. Neste pe-

remunerados mas a pessoa 
já tem de ter dois dias por 
semana livres para o estágio. 

tem aulas de música e canto 
na Academia de Coimbra e 
preparam ainda as perfor-
mances artísticas para levar 
aos hospitais. Uma perfor-
mance demora cerca de seis 
meses entre ser estruturada, 
pensada, elaborada, testada 
em hospital, volta ao labo-

concluída. Temos algumas in-

para pessoas com patologias 
muito típicas desta idade e 

cuidados a ter. Por exemplo, 
-

vintage. A maneira inclusive 

começaram como voluntá-
rios, no entanto, a maioria 

Doutores Palhaços 
voluntários em Portugal”, 
esclarece Isabel Rosado. Oito 

Palhaços d’Opital tem agora 
13 funcionários e apenas dois 

os restantes contratos de 

serviços. 

Unidades onde
actuam das quais 

faz parte
o IPO de Coimbra 

para o estabelecimento de 
um protocolo. Depois de 

definidos os serviços e a 

costumam ser semanais ou 

do tamanho da capacidade da 

por parte das unidades hos-
pitalares. Todos os fundos 

fundos europeus, donativos 
de particulares e empresas 

dos Doutores Palhaços em 

Neste momento a Pa-
lhaços d’Opital actua, desde 

2013, no Hospital Distrital da 
Figueira da Foz e no Centro 
Hospitalar Baixo Vouga; des-
de 2015, no Centro Hospita-
lar Tondela Viseu; em 2017 
estabelecerem protocolo com 
o Instituto Português de On-
cologia (IPO) de Coimbra e, 
finalmente, em 2019 com 
a Unidade Local Saúde de 
Matosinhos. “Normalmente 

-

sempre as mesmas pessoas”.

A d’Opital TV
e o encantamento
dos seniores pelos 
Doutores Palhaços

Sediados no Instituto 
Pedro Nunes, em Coimbra, 
criaram, em 2020, em contex-
to de pandemia e em pleno 
confinamento, a “d’Opital 

-
ram um salto para o digital 

descarta a continuidade das 
visitas presenciais. Neste ca-

-

bilizados conteúdos gratuitos, 
pensados e estruturados para 
os mais velhos. Em Abril 
do ano passado iniciaram 

consistiu em passar nalguns 
televisores do circuito interno 
da unidade os seus vídeos. A 

por isso, continuaram a dar a 

o canal d’Opital TV.
“No início uma das coi-

nojo de me dar um beijo?» 
-

esta ideia aos outros. Deve-
mos aos mais velhos, a essas 

-
pois, o encantamento com 

-
vel”, relembra. 

Uma das surpresas com 
este projecto, segundo Isa-

-
do regressam os Doutores 

escape”.

acompanhando Isabel Rosa-

recebem dos familiares dessas 

neles o sorriso de outros 
tempos graças aos Doutores 

mas podemos dar forças para 
continuar e sorrir uma última 

-

tenham algumas das coisas 

-
lembra um caso em particular 
de uma mulher jovem, com 

-
tava “completamente fechada 
para o mundo e de costas 
voltadas para a entrada do 

de vida já ria (“era dona de 
um humor mordaz”) com os 
Doutores Palhaços. A amiga 

acompanhou enviou, três 
meses depois da sua morte, 
uma mensagem a agradecer 

tinha feito e, apesar de 

“ela estava a chorar do ou-

a mensagem”.

visitas, 2840 horas de ac-

alcançadas. Mas há muito 
mais a fazer e o objectivo, 

continuarem “a crescer e a 
levar a alegria, o humor e 
os afectos aos mais velhos”. 

A Palhaços d’Opital foi pioneira na Europa e a segunda no mundo

Gargalhadas e afectos são a prescrição 
dos Doutores Palhaços

São vários os agradecimentos que recebem pelos sorrisos
que proporcionaram a um familiar em fim de vida

Até os doentes menos receptivos, com sinais nítidos de revolta,
acabam por se render aos encantos dos Doutores Palhaços

O “Campeão das Províncias” 
aceita candidaturas para uma vaga

de Jornalista Profissional com experiência
Contactar: rec.humanos.gmc@gmail.com
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Tudo parecia calmo e 
-

-

de Coimbra e que elege 

Sem qualquer polémica 

-
-

-
-

-

-

Cidade que é vice-presi-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

marcado para os dias 10 e 

-

-

Há duas listas de apoio a António Costa

Santarino quebra monotonia no PS dos Olivais

LUÍS SANTOS

possa ser aprovado, ou 
-

-
-

dois vereadores, ambos de-

-
-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

2017, liderada por Jaime 
Ramos e que sob a de-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

Assim foi a passada reunião da Câmara de Coimbra

PS estreou como vereador o 7.º efectivo
e o PSD teve de ir buscar o 5.º suplente

António Padez é o 5.º suplente 
da lista do PSD

João Pedro Trovão
é o 7.º da lista do PS

paragem em Coimbra da 
-

-

-

-

-

-
-

de Coimbra, deve passar 

-

-
-se agora a receber duas 

-

-

-

-

Coimbra-B e o TGV

Vale mais uma [Estação]
do que duas a voar

-

-

Paulo Mota Pinto mandatário
da coligação “Juntos Somos Coimbra”
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SAÚDE
Curso básico de cuidados paliativos

para profissionais de saúde 
Nos dias 25 de Junho, 2 e 3 de Julho decorre a 3.ª 

edição do curso básico de cuidados paliativos, em formato 
-

-
tracancro.pt/formacpaliativos.

Cerca de 35 profissionais do CHUC 
receberam certificados 
de formação de inglês

-

Ordem dos Médicos do Centro
e Associação de Telemedicina

celebraram protocolo de cooperação 

-

-

-

parceria e acções de cooperação entre as duas entidades 

-

Telemedicina aproxima a Saúde
ao Interior da região Centro

em tempo de pandemia e possibilidade aproximar a 

-

sendo um “factor de coesão territorial, aproximando 

segunda-feira, um protocolo de cooperação no âmbito 
-

Médicos do Centro querem idosos
tratados com respeito e humanismo

-

-

maior empenho de toda a sociedade, e dos serviços de 

oposição, as críticas à criação 

-
-

“Foram pelo caminho 

tenha sido o melhor para as 
populações”, refere Francisco 

-

mais-valia para os munícipes, 
não faríamos política de terra 

anos, no início do processo 

“uma boa parte das pessoas 

-

-
gota, “começou logo tudo a 
correr mal”, com a entrada em 
funcionamento da empresa 

-
maticamente os tarifários” da 
água, saneamento e lixo.

as tarifas subissem de forma 
abrupta e sem haver investi-
mento”, explicou o dirigente 

-

-

com ordenados elevados e sem 

-

pela admissão de nove funcio-
nários sem concurso.

-

termos no Departamento de 

-
bra”, disse na altura uma fonte 
do gabinete de Imprensa da 

-
sidera “inaceitável uma em-

funcionários sem recurso a 
concurso”.

“Não consigo entender, 
nem conseguem explicar aos 

-
mos mais por um serviço 

face às necessidades”, declara.

Jorge Nunes, criticou a alega-

sua opinião, “serve atualmente 
como um meio para presente-

ar amigos com favores”.

-

serviço a preços mais acessíveis. 

inverdades”, acusou.

-

-

-
ção”, segundo a declaração de 
voto desses eleitos da oposição.

“deveriam ter sido pelo me-
nos tentadas outras soluções”, 

-
tentes e eventualmente outros 

-

opção”, disse.

Antevê-se que assunto marcará próximas autáquicas

Oposições reforçam críticas a empresa
de Águas do Baixo Mondego e Gândara

forças políticas vão comple-
tando o elenco de candidatos, 
anunciando cabeças-de-lista 

-

Freguesias.
Isto tem acontecido de 

forma avulsa, apesar de algu-

completado o elenco para 

semana, partidos, coligação ou 
movimento de independentes 
deram a conhecer o nome de 
mais candidatos.

COIMBRA
Almalaguês

-
r ia Jegundo 

anos, professora, 
vai ser a primeira 

-

educação foi desde sempre o 
seu campo de luta, convicta 

ferramenta para a emancipação 
pessoal e social, sobretudo se 

comunitária e territorial”, refere 

mestrado e doutoramento em 

Antuzede
e Vil de Matos

anos, empresá-
rio reformado, 

vencedor de diversas provas 
nacionais e internacionais pela 
selecção do Luxemburgo.

São Silvestre
-

membro da sub-

-

principio de missão e serviço 

-

construir soluções democráti-

povo entenda dar, com inde-

- refere o candidato.

O. DO HOSPITAL
Câmara Municipal

concorre à presi-
-

oliveirenses a explicar as princi-

de candidato a presidente da 

empenho e a sabedoria desse 

de um modelo de desenvolvi-
mento assente numa economia 
moderna e competitiva, mais 
verde e amiga do ambiente, e 

envolvimento e fixação dos 

LOUSÃ
Câmara Municipal

-

recandidata-se pelo 

-

o partido. “Numa reunião em 

votação foi demonstrativa da 

-
dida pelo autarca e candidato. 

-
tituição, a meio do mandato, 
do seu antecessor, Fernando 

Eleições autárquicas

Forças políticas continuam
a lançar os seus candidatos
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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO  
DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE  
24 DE MAIO DE 2021

FINANCEIRO

Deliberação 2448/2021 (Processo 24156)
-

Tomado conhecimento do despacho do presidente, de 
17/05/2021.

Deliberação 2449/2021 (Processo 23490)

Aprovado aceitar e enaltecer a doação, nos termos e ao abri-
go do disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor, de 1.000.000 
de máscaras cirúrgicas tipo IIR, com o valor de 60.000€ e 
com a condição manifestada pela entidade doadora: “A doa-
ção destes bens é destinada à distribuição pela população 
do concelho de Coimbra constituindo um donativo em es-
pécie para uma iniciativa na área social ao abrigo do artigo 
62.º, n.º 1 e 2 a) do EBF”.

Deliberação 2450/2021 (Processo 21648)

Atribuída à munícipe A.P.S., isenção de IMI, por um período 
de 3 anos, não renovável, a partir do início do ano seguin-
te ao seu reconhecimento por parte da Câmara Municipal 

de 764,85€, em cumprimento do disposto no artigo 31.º do 
Regulamento Municipal de Concessão de Isenções de Im-
postos.

TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Deliberação 2451/2021 (Processo 24770)
-

Coimbra” 
Aprovada, ao abrigo das alíneas c) e e) do n.º 2 do artigo 23.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a celebração 
do “Contrato de cooperação interadministrativa sobre o Jar-
dim Botânico da Universidade de Coimbra”.

Deliberação 2452/2021 (Processo 24711)
-

Aprovada, de acordo com o disposto no n.º 7 do artigo 50.º e 
-

gos e do programa de concurso, do concurso público inter-
nacional n.º 1-2/2021, relativo ao fornecimento, instalação, 
colocação em serviço e manutenção do sistema de bilhética.

EDUCAÇÃO

Deliberação 2453/2021 (Processo 20174)

Atribuído, ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 

de 17.593,17€ ao Clube de Tempos Livres de Santa Clara para 
comparticipar o desenvolvimento do projeto “So(u)mos Ci-
dadania” através da celebração de um Contrato-Programa 
de Desenvolvimento Social, a celebrar entre o Município de 
Coimbra e o Clube de Tempos Livres de Santa Clara.

Deliberação 2454/2021 (Processo 22685)
-

Aprovada, ao abrigo do n.º 4 do artigo 14.º do Decreto-Lei 
n.º 75/2008, de 22 de abril, a designação dos representantes 
do Município de Coimbra nos Conselhos Gerais dos Agrupa-
mentos de Escolas e Escolas não Agrupadas, para o mandato 
em curso, constantes na lista anexa à informação do Di-
retor do DEDJ, com as correções indicadas pelo presidente.

PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA

Deliberação 2455/2021 (Processo 24195)
-

Aprovados os preços dos espetáculos. 

Deliberação 2456/2021 (Processo 23074)
-

Atribuído, nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 
33.º e do artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

ao Clube Residencial Cidade Jardim, para apoio à realização 
do 8.º Há Música no Jardim, através da celebração de Pro-
tocolo de Apoio Financeiro Municipal à Atividade Pontual 
para 2021, entre o Município de Coimbra e o Clube Residen-
cial Cidade Jardim; Aprovado apoiar a divulgação do evento; 
Aprovado isentar do pagamento de taxas municipais refe-
rente à Licença de Espetáculos e Divertimentos nas Vias e 
Lugares Públicos, para os dias dos concertos – 11, 12, 18 e 19 
de junho –, num valor global de 80€; Aprovado isentar do 
pagamento de taxas municipais relativas à Licença Especial 
de Ruído num valor global de 100€.

Deliberação 2457/2021 (Processo 24786)
-
-

Atribuído, nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 
33.º e do artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

à Tarrafo – Associação Cultural, para apoio à realização do 
projeto teatral/performático “TUTANO”, através da celebra-
ção de Protocolo de Apoio Financeiro Municipal à Atividade 
Pontual para 2021, entre o Município de Coimbra e a Tarrafo.

TEMPOS LIVRES E DESPORTO

Deliberação 2458/2021 (Processo 24656)
-

Atribuída, nos termos da alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, uma compar-
ticipação no valor de 3000€, referente ao apoio para o Coim-
bra GymFest, através da celebração do Contrato-Programa 
de Desenvolvimento Desportivo n.º 15/2021, entre o Muni-
cípio de Coimbra e a Federação de Ginástica de Portugal.

HABITAÇÃO

Deliberação 2459/2021 (Processo 24784)

-

Aprovado o anúncio a publicitar no DR, do Programa de Pro-
cedimento e do Caderno de Encargos da empreitada Reabi-
litação de 33 Habitações no Bairro da Fonte do Castanheiro; 
Aprovada a abertura do procedimento de Concurso Público, 
enquadrável na alínea b) do artigo 19.º do CCP, conforme a 
minuta de anúncio anexa ao processo supra referenciado, a 
publicar em DR, da empreitada “Reabilitação de 33 Habita-
ções no Bairro da Fonte do Castanheiro”, com o preço base 
de 4.109.428,62€, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, e 
com prazo de execução de 720 dias, subdividido em 3 fases 
de 240 dias cada, sendo que em cada fase serão recuperadas 

restantes aos 240, para assim se poder realojar arrenda-
tários e a obras não sofrerem interrupção; Aprovado que 
a obra seja executada de forma faseada de modo a, numa 
primeira fase, serem reabilitadas as habitações devolutas, 
para de seguida realojar 11 famílias e libertar 11 habitações 
para a segunda fase de obra e assim consecutivamente na 
3.ª fase de obra, bem como, nos termos da alínea b) do n.º 
2 do artigo 46.º-A, que a obra não seja executada por lotes 
por motivos funcionais; Aprovado que o critério de apre-
ciação das propostas seja a proposta economicamente mais 
vantajosa a que apresentar o mais baixo preço; aprovado 
que nos termos do n.º 1 do artigo 74.º do CCP, sejam conside-
radas propostas com preço ou custo anormalmente baixo, 
todas as propostas que apresentem o valor inferior a 25% 
da média dos preços das propostas admitidas; Autorizada 
a realização da despesa de acordo com a alínea b) do n.º 3 
do artigo 16.º e alínea a) do ponto 2.3 do artigo 19.º da NCI 
(Norma de Controlo Interno), inerente à publicitação do 
anúncio de Concurso Público pela Imprensa Nacional da 
Casa da Moeda, pelo valor máximo estimado de 180€; Apro-
vado que o processo seja integralmente disponibilizado na 
plataforma eletrónica de contratação pública VortalGov 
com o seguinte endereço eletrónico Https:/www.vortalgov.
pt, disponibilizada pela empresa VORTAL – Comércio Ele-
trónico, Consultadoria e Multimédia, S.A.; Aprovado o Júri 
do Procedimento, nos termos do artigo 67.º do CCP; Delegada 
no Júri a competência de subscrever as comunicações asso-

de entrega dos documentos de habilitação e da adjudicação, 
sempre que aplicável, ao abrigo do n.º 1 do artigo 109.º do 
CCP, conjugado com o n.º 2 do artigo 69.º do mesmo diploma; 
Nomeado como gestor do procedimento Lino Bernardes, 
técnico da DPH.

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Deliberação 2460/2021 (Processo 20560)

Adjudicada a empreitada “PEDU – Caminhos Pedonais de 
Cruz de Celas – Baixa / Arregaça e Lóios – Lote 1” ao concor-

IVA à taxa legal em vigor, com um prazo de execução de 210 
(duzentos e dez) dias, por ter apresentado a única proposta 
e esta se encontrar nas condições legais e formais exigidas; 
Aprovada a minuta do contrato do presente processo de 
empreitada, em simultâneo com a adjudicação nos termos 
do artigo 98.º do CCP; Nomeada como Gestora do Contrato 
a Chefe da DIEP, que terá a função de acompanhar perma-
nentemente a execução deste, nos termos do artigo 290.º-A 
do CCP.

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
URBANISMO

Deliberação 2461/2021 (Processo 20593)

Coimbra
Aprovada a prorrogação da Suspensão Parcial do Plano de 
Pormenor do Parque Tecnológico de Coimbra e das Medi-
das Preventivas aprovadas pela Assembleia Municipal em 
27/03/2019, sob proposta da Câmara Municipal de 21/12/2018 
e publicadas em Diário da República, 2.ª Série, através do 
Aviso n.º 8878/2019, de 22/05/2019, pelo prazo de mais 1 ano, 
a contar do dia 23 de maio de 2021, conforme previsto no 
artigo 141.º, n.º 1 do RJIGT e no artigo 3.º das Medidas Pre-
ventivas; Aprovada a prorrogação do prazo para a conclusão 
da alteração do Plano de Pormenor do Parque Tecnológico 
de Coimbra, por igual período, mantendo-se válidos os Ter-
mos de Referência aprovados pela Deliberação n.º 720/2018, 
de 26/11/2018; Aprovado submeter a proposta de prorrogação 
da Suspensão Parcial do Plano de Pormenor do Parque Tec-
nológico de Coimbra e das Medidas Preventivas a parecer da 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro, para posterior envio à Assembleia Municipal para 
aprovação (cfr. RJIGT, artigo 126.º, n.º 3, artigo 138.º, n.º 1 a 3 
e artigo 141.º, n.º 7).

Deliberação 2462/2021 (Processo 1270)

Declarada a caducidade da licença inicial da operação de lo-
teamento com o alvará n.º 664 de 2019, ao abrigo da alínea d) 
do n.º 3 do artigo 71.º do RJUE, pelo facto das obras não terem 

-
ções, e determinar a sua cassação, nos termos do artigo 79.º 
do referido regime jurídico; Deferida a renovação da licença 
da operação de loteamento, ao abrigo do artigo 72.ºdo RJUE, 
nos termos e condições propostos na informação da DGUN.

Deliberação 2463/2021 (Processo 18776)

Aprovado submeter a discussão pública / consulta pública 
o pedido de alteração à licença do loteamento titulado pelo 
Alvará n.º 432, nos termos da alínea b) do artigo 22.º do RJUE, 
conjugado com o artigo 35.º do RMUE, conforme proposto na 
informação da Divisão de Gestão Urbanística Centro.

Deliberação 2464/2021 (Processo 24081)
-

Aprovado, com os fundamentos constantes da informação 
da Divisão de Gestão Urbanística Centro, e para efeitos do 
artigo 45.º do EBF, com a redação que lhe foi conferida pela 
Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro – Orçamento do Estado 
para 2018, em vigor à data do início das obras (2018), o reco-
nhecimento da intervenção de reabilitação no prédio sito 
na Av. Dr. Dias da Silva, n.º 132, com o artigo matricial n.º 
14331 da Freguesia de Santo António dos Olivais, descrito na 
1.ª Conservatória do Registo Predial de Coimbra, sob o n.º 
150/19850410, e consequentemente as isenções do Imposto 
Municipal sobre Imóveis pelo período de três anos, com ini-
cio em 2020 e términus em 2022 e do Imposto Municipal 
sobre as Transmissões Onerosas, cumpridos que foram os 
requisitos do n.º 1 do artigo 45.º do Estatuto dos Benefícios 
Fiscais.

Deliberação 2465/2021 (Processo 1158)

Declarada a caducidade da licença para a realização da ope-
ração de loteamento que foi aprovada por deliberação da 
Câmara Municipal n.º 1502/2010, de 28 de junho de 2010, ao 
abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 71.º do RJUE, consi-
derando que não foi apresentada no prazo de 1 (um) ano a 
comunicação prévia para a realização das respetivas obras 
de urbanização.

Deliberação 2466/2021 (Processo 1020)
-

Aprovado o pedido de licenciamento das alterações ao Alva-
rá de Loteamento n.º 380, ao abrigo do artigo 27.º do Regime 

nos termos, condições e fundamentos expressos na infor-
mação da Divisão de Gestão Urbanística Norte.

Deliberação 2467/2021 (Processo 781)
-

Dispensada, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 133.º do 
Regulamento do Plano Diretor Municipal de Coimbra, a do-
tação de um lugar de estacionamento público, nos termos 
e com os fundamentos presentes na informação da Divisão 
de Gestão Urbanística Sul.

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO  
DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE  
31 DE MAIO DE 2021

FINANCEIRO

Deliberação 2468/2021 (Processo 25924)
-
-

Aprovada a proposta a submeter à Assembleia Municipal 
respeitante aos documentos de prestação de contas de 2020 
e o Inventário do Património Municipal relativo ao Muni-

192/2015, de 11 de setembro), que aprovou o Sistema de Nor-
malização Contabilística para as Administrações Públicas 
(SNC-AP) e da Instrução n.º 1/2019, de 6 de março de 2019, 
do Tribunal de Contas; Aprovada a aplicação do resultado 
líquido do período, que se cifra em 1.590.543,37€ (um milhão 
quinhentos e noventa mil quinhentos e quarenta e três eu-
ros e trinta e sete cêntimos). Remetido à Assembleia Muni-
cipal para apreciação e aprovação.

Deliberação 2469/2021 (Processo 28281)
-

Aprovada a proposta a submeter à Assembleia Municipal 
respeitante ao Relatório de Gestão e Contas e os Documen-
tos de Prestação de Contas de 2020 relativos aos Serviços 
Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra, ela-

Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, de acordo com 
a Resolução n.º 2/2020, 2.ª Secção do Tribunal de Contas, de 
3 de dezembro de 2020, publicada no Diário da República, II 

Série, n.º 248, de 23 de dezembro de 2020, sobre a Prestação 
de Contas relativas ao ano de 2020 e gerências partidas de 
2021 e atento ao disposto na Instrução n.º 1/2019-PG, publi-
cada no Diário da República, 2.ª Série, n.º 46, de 6 de março, 
para a organização e documentação das contas de todas 
as entidades sujeitas a prestação de contas ao Tribunal de 
Contas. Lei n.º 75/2013 e Lei 1-A/2020, de 19/03/2020. Apro-
vada a proposta de que seja mantido na conta 59 - Resul-
tados Transitados dos SMTUC o resultado líquido negativo 
apurado no exercício de 2020 no montante de 299.947,68€, 
considerando o disposto na Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, 
na sua redação atual, que estabelece o regime jurídico da 
atividade empresarial local e das participações locais, de-
signadamente o disposto no n.º 2 do artigo 16.º que preten-
de garantir a intangibilidade dos Património Liquido dos 
Serviços Municipalizados quando estes apuram resultados 
negativos e transferir para os Municípios os respetivos ex-
cedentes quando são apurados lucros; Submetido à Assem-
bleia Municipal para aprovação.

Deliberação 2470/2021 (Processo 26407)

Aprovada a proposta e, ao abrigo da alínea ccc) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
submetê-la à Assembleia Municipal para que esta autorize 
a Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea i) 
do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, a exercer o direito legal de preferência referente 
à aquisição do prédio urbano em propriedade total, sem an-
dares nem divisões suscetíveis de utilização independente, 
com 8 pisos, sito na Rua Ferreira Borges, n.º 12 e Praça do 
Comércio, n.º 61, em Coimbra. O prédio pertence à União 
das freguesias de Coimbra e está inscrito na matriz predial 
urbana sob o n.º 1231 e descrito na Conservatória do Registo 
Predial sob o n.º 285, pelo valor de 1.800.000€.

Deliberação 2471/2021 (Processo 26404)

-
-

Aprovada a abertura de procedimento de consulta por 
convite, tendente à contração de um empréstimo médio e 
longo prazos, para aquisição de imóvel sito na Rua Ferreira 
Borges, n.º 12/Praça do Comércio, n.º 61, Coimbra, no valor de 
1.800.000,00 euros, com convite a 6 instituições crédito para 
apresentação de propostas, designadamente:
 Banco Santander Totta, S.A.;
 Caixa Geral de Depósitos, S.A.;
 Novo Banco, SA;
 Banco Português do Investimento, S.A.;
 Caixa de Crédito Agrícola Mútuo;
 Caixa Económica Montepio Geral.

Aprovado que o prazo da receção das respetivas propostas 
por parte das instituições de crédito, que devem ser remeti-
das em sobrescrito fechado e sob registo, ou entregues con-
tra recibo na Divisão de Relação com o Munícipe, da Câmara 
Municipal de Coimbra - Praça 8 de Maio, 3000 Coimbra, com 
indicação de “Resposta à consulta de contração de emprés-
timo de médio e longo prazos - Aquisição de Imóvel”, seja até 
as 16 horas do dia 11 de junho de 2021; Aprovada a minuta de 
ofício convite; Aprovada a seguinte comissão de análise das 
propostas apresentadas pelas instituições de crédito: 
 Diretor do Departamento Financeiro, Pedro Malta;
 Chefe de Divisão de Contabilidade e Finanças, Regina Fer-
reira;

 Técnica Superior da Divisão de Contabilidade Finanças, 
Elsa Pimpão.

ENERGIA

Deliberação 2472/2021 (Processo 24749)
-
-

Aprovada, ao abrigo das suas competências próprias, pre-
vistas no Decreto-Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, e nos termos da cláusula 20.ª dos contratos 
de delegação de competências com as escolas agrupadas e 
não agrupadas da rede pública do Município, assinados a 
21/09/2020, a celebração de segunda adenda para dez AE/
ENA, com exceção do Agrupamento de Escolas Coimbra Sul 
e Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra, 
nos termos constantes das minutas de adenda, no montan-
te global de 184.217,31€, conforme discriminado no mapa I 
anexo à informação supra mencionada; Aprovadas as mi-
nutas das segundas adendas aos contratos de delegação de 
competências, tendo em atenção a observação constante da 

-
-

do a garantir o exercício das competências delegadas nos 
referidos contratos, no montante global de 184.217,31€ e que 
se discrimina na tabela em ata.

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Deliberação 2473/2021 (Processo 25306)

Aprovados os Trabalhos Complementares nos termos dos 
n.os 1 e 2 do artigo 370.º do Código dos Contratos Públi-
cos, no valor 105.671,48€ (s/ IVA incluído), ou seja, 112.011,77€ 
(c/ IVA incluído), com um prazo de execução de 112 dias, 
conforme o disposto nos artigos 373.º e 374.º do Código dos 
Contratos Públicos, na sua redação atual; Indeferido o pe-
dido de prorrogação de prazo da empresa adjudicatária até 
06/10/2021, uma vez que o prazo de 112 dias proposto para 
a execução dos trabalhos representa o caminho crítico da 
empreitada e não põe em causa a execução dos restantes 
trabalhos da empreitada; Aprovado solicitar à entidade 
executante para que, no prazo de 5 dias úteis, apresente o 
plano de trabalhos, plano de mão-de-obra, plano de equi-

-
cedido, com nível de detalhe igual ao exigido no Programa 
de Procedimento.

PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DAS DELIBERAÇÕES AUTÁRQUICAS  
E DECISÕES DOS RESPETIVOS TITULARES COM EFICÁCIA EXTERNA  

(N.º 1 E 2 DO ARTIGO 56.º,DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO).  
A LEITURA DESTES EXTRATOS NÃO DISPENSA A CONSULTA  

DOS PROCESSOS RESPETIVOS.
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Paulo Mota Pinto – Coube-lhe, por convite, a tarefa de 
apresentar e fazer o elogio dos dois condecorados com que a 
Câmara Municipal de Montalegre comemorou o Dia do Muni-
cípio, no passado dia 9, distinguindo com a medalha de honra 

bancos da Universidade de Coimbra: João Calvão da Silva e Júlio 
Pereira, o primeiro Professor catedrático da Universidade, o se-
gundo jubilado como Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de 
Justiça e titular de vários cargos importantes na Administração 
portuguesa, incluindo Macau onde trabalhou alguns anos. Desta 
distinção deu o “Campeão” noticia na semana passada e Paulo 

o mérito dos homenageados com os quais teve oportunidade de 
trabalhar em momentos diferentes da vida, nomeadamente com 
o já falecido João Calvão da Silva, de quem chegou a ser aluno e 
mais tarde colega no corpo docente da Universidade. O brilho 

ambos, com particular emoção de Calvão da Silva com quem 
conviveu no espaço universitário--  e que daquelas terras barrosãs, 
onde em criança fora guardador de ovelhas, partiria bem cedo 
em busca de um futuro que acolhesse a sua ambição de homem 
humilde, honrado e trabalhador-- esse brilho com que Paulo Mota 
Pinto recordou Calvão na presença da sua família foi o momento 
alto do Dia do Município de Montalegre, lá longe onde Portu-
gal começa e donde vários barrosões vieram ajudar a construir 
Portugal ao longo dos séculos. Soube muito bem Mota Pinto 
enfatizar nesta homenagem o abraço amigo e franco com que a 
Universidade de Coimbra se espalha por esse país além, mundo 
fora, testemunhando, às portas das origens de muitos, a honra de 
ter sido casa fagueira de tanta gente superiormente dotada que, 
sem esta ou outra universidade, guardadores de ovelhas poderiam 
ter sido toda a vida.

João Azevedo – É o candidato do Partido Socialista à Câmara 
de Viseu, depois de ter sido presidente em Mangualde aqui há uns 
e posteriormente deputado na Assembleia da República. Fogoso, 
mexido e destemido, amigo muito próximo e discípulo que foi do 
recentemente falecido Jorge Coelho, João Azevedo está a levar 
muito a sério esta sua candidatura a Viseu, onde já arranjou casa 
e por onde se mantém em intensa pré-campanha eleitoral, sem 
perder a noção que terá como adversário directo um homem de 
peso, no prestígio e no passado, como Fernando Ruas, já anterior-
mente presidente, depois eurodeputado e nesta altura deputado 
na Assembleia da República . Se aqui evocamos João Azevedo é 
porque ele está a trazer de novo à ribalta e à discussão pública o 
processo de transformação do IP3 em autoestrada entre Viseu e 
Coimbra. Trata-se de um processo que tem várias dezenas de anos, 
várias vezes prometido e assumido por Governos de diferentes 
cores políticas, até de uma obra virtual que, nunca tendo começado, 

responsáveis do Estado. Inauguração que bem pode ser recuperada 
para assinalar a falta de vergonha, de seriedade e de sentido de país 
de que muitos governantes, actuais e passados, têm dado sobejas 
provas a propósito deste investimento. A tão prometida e indispen-
sável autoestrada foi recentemente renegociada com o Governo 
a troco das obras de reparação em curso do traçado actual, que 
não passaram nem passam de um logro que nem cuidado tiveram 
em disfarçar. João Azevedo traz de novo este assunto para a sua 
campanha em Viseu. Poderá ser paleio de ocasião, poderá ser mais 
um que se segue a muitas dezenas que com promessas idênticas 
comeram as papas na cabeça do zé povinho. Se assim for, que o 
seja. Será mais um apenas. Mas para o “Campeão” , que desta obra 
fez há muitos anos uma das suas causas,  é ocasião que não perde-
remos para trazer de novo à luz do dia a falta de ética e de sentido 
de Estado com que muita gente faz política em Portugal. Ficará 
bem a Coimbra se acompanhar João Azevedo nesta sua intenção, 
tenha ela o destino que tiver desde que autêntica seja.

Emília Martins – A Orquestra Clássica do Centro (OCC) 
prepara-se para assinalar os 20 anos que leva de existência, uma 
existência difícil, preocupada e às vezes com o coração nas mãos. 
E tem-no feito sem recorrer ao mais tentador: ceder na qualidade 
artística, em obediência ao tão português princípio de que quem 
não tem cão caça com gato. Emília Martins, alma mater deste im-
portante equipamento artístico da região que, porque servido de 

vivo, activo, dinâmico e sobretudo muito prestigiado e apreciado. 
Em projectos artísticos de qualidade, 20 anos começam a ser uma 
bonita idade e o Concerto que irá realizar no próximo dia 20 no 
nos claustros do Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, com algumas 
estreias musicais, bem poderá ser entendido também como o hino 
ao trabalho, à dedicação e ao carinho com que Emília Martins 

de que todos nos podemos orgulhar.

Luís Reis Torgal – O historiador vai ter o seu livro “Essa 
Palavra Liberdade” publicado na Temas e Debates, no âmbito 
das comemorações do Bicentenário da Revolução de 1820. É 
professor Catedrático, lente de História da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra (UC). Já venceu o Prémio Joaquim de 
Carvalho, em 2010, pela Imprensa da UC e o Prémio de História 
Contemporânea, Academia Portuguesa da História – Fundação 
Eng. António de Almeida, em 2005.

Miguel Mano – O investigador do Centro de Neuroci-
ências e Biologia Celular e docente da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade de Coimbra é autor de um estudo 
internacional que revelou um novo mecanismo de infecção 

desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas para travar 
infecções causadas por esta bactéria. A investigação contou com 
a colaboração das Universidades de Würzburg (Alemanha) e de 
Córdoba (Espanha) e dos Institutos de Ciências Matemáticas e 
de Homi Bhabha (Índia).

Catarina Amado – A futebolista da Lousã sagrou-se recen-
temente campeã nacional de futebol ao serviço do Sport Lisboa 

aprovado pelo o Executivo Municipal, que destaca o trabalho 
e a conquista da atleta.

Maria Cristina Baltazar Chau - É docente do Agrupa-

Teacher Prize Portugal 2021. A professora de Educação Visual 
foi escolhida pelos alunos e encarregados de educação com o 
apoio da Escola.  A candidatura da professora tem como fun-
damento o trabalho que ao longo dos anos tem desenvolvido, 
dinamizando e envolvendo os alunos, escola e comunidade num 
vasto conjunto de projectos transversais, sendo o mais recente 
o projeto “Arte em Sintonia”.

Vasco Vilaça – O português, vice-campeão mundial, ven-
ceu a prova da Taça de Europa de triatlo disputada no Parque 
da Canção, em Coimbra. O atleta concluiu a competição com o 
tempo de 50.44 minutos, com seis segundos de vantagem sobre 

Daniela Valério e Jorge Almeida – Investigadores da 
Universidade de Coimbra (UC) lideraram um estudo com 
pacientes portugueses que sofrem de apraxia ideomotora, uma 
condição neurológica que os impede de usar objectos do dia-a-

foi realizada com dois doentes, um homem e uma mulher, que 

objectos, o que, segundo a UC, até ao momento não tinha sido 

na zona urbana da cidade. A intensíssima actividade desportiva, nas mais diversas modalidades 

literalmente o Choupalinho com centenas e centenas de atletas, mostraram à saciedade o quanto 
Coimbra tem desaproveitado algumas das suas potencialidades, nomeadamente aquelas que o 
Mondego permite e reclama e pelas quais espera há muitos e muitos anos. O público correspondeu 
e ouviam-se amiúde elogios a este Multisport Coimbra que às margens do rio trouxe centenas 
de pessoas de vários pontos do país, muitas para competir nas dezenas de provas possíveis, ou-
tras para acompanhar atletas da sua região. Foi francamente bonito, muito movimentado, (milhares de pessoas, entre atletas , 
acompanhantes e público a assistir), mexeu com a cidade a que deu mais vida e mostrou o quanto é possível fazer e o quanto 
poderemos esperar do aproveitamento do Mondego e das suas margens na Coimbra do futuro, pela qual há tanto se espera, e 
que agora dá sinais de vir a caminho. Isto acontece no tempo em que Carlos Cidade é o vereador responsável pelo desporto, 
acontece no seu tempo e muito também por acção sua, ele que, pela parte que lhe toca, muito se tem empenhado nesse e 
noutros domínios. Nota-se, nesta como noutras cidades, quando os responsáveis as amam e nelas trabalham com amor e 
entusiasmo ou quando nelas estão no cumprimento mínimo das funções que lhes competem, arrastando-se mandato atrás de 
mandato (em Coimbra também há disso). Os resultados começam a ver-se e cresce na cidade a ansiedade por essa Coimbra 
de braço dado com o Mondego, dádiva da natureza que não tem sabido aproveitar em toda a dimensão possível.

Carlos Cidade

Fernando Medina – Quando há muitos anos António 
Guterres poisou a mochila e mandou a política portuguesa às 
urtigas, depois de um resultado autárquico desastroso para o PS, 
foi o primeiro –e até agora único –grande responsável do país 
e levantar a ponta do véu do “pântano” em que mergulhou a 
política portuguesa há dezenas de anos e a partir de certa altura. 
Guterres, agora a iniciar o segundo mandato no alto cargo que 
ocupa na ONU, é reconhecidamente um homem com limitada 
capacidade no domínio da governação, mas detentor de rara 
sagacidade política, de invulgar inteligência, de honestidade sem 
mácula. Reconhecem isso amigos e não amigos, companheiros e 
não companheiros, conhecidos e não conhecidos. Foi num raro 
gesto de astúcia, revolta e coragem que denunciou o pântano em 
que estávamos a mergulhar e que os anos subsequentes bem con-

estes gestos de denunciar à Rússia os manifestantes discordantes 
do regime, obrigados a sair do país para terem uma vida feliz num 

país distante que respeita (deveria respeitar) as liberdade e em que 

humana, o lado nobre da política, o encanto de um país que, sendo 
pobre embora, deveria competir com os melhores na defesa da sua 
integridade ética como Nação, não se limitando a ser um Estado 
de mão estendida que gasta o que tem e não tem e o gasta mais 
em manobras de porreirismo assumido em proveito de alguns, 
em vez de o investir no desenvolvimento harmónico do país 
que somos. Neste domínio estejamos descansados: o pântano 
que Guterres denunciou continua a encher, venha ele do nosso 
afastamento progressivo da Europa de que havíamos prometido 
aproximar-nos, venha das opções do Plano de Recuperação e 
Resiliência que favorece partes do país em prejuízo de outras, 
venha da sem-vergonha como assistimos a países até há pouco 
menos desenvolvidos a ultrapassarem-nos agora pela esquerda 
e pela direita, perante a indiferença dos Governos de Portugal. 

Faleceu o Teixeira da Fapricela
Faleceu no domingo passado o 

empresário António Madeira Teixeira, 
líder do Grupo Fapricela que suporta 
a gestão de várias unidades industriais, 
a principal das quais labora há muitos 
anos na Granja de Ançã, já concelho de 
Cantanhede mas às portas de Coimbra. 
No norte do país detinha uma unidade 
semelhante e em Quiaios em conceituado empreendimento 
turístico. Natural e residente na Granja, António Teixeira não 
nasceu rico mas cedo evidenciou excepcionais qualidades de 
trabalho que o guindaram à primeira linha dos grandes empre-
sários da região, estendendo também a sua acção à construção 
civil através da Torricentro, empresa que dirigiu muitos anos 
com António Abrantes, seu sócio bastante tempo e com o qual 
viria a adquirir o Jornal “As Beiras” que passaram pouco tempo 
depois a diário. António Teixeira morreu no seguimento do 
estado de doença que o debilitou nos últimos tempos. Era 
um homem simples, muito trabalhador e dedicado aos seus 
projectos e ao pessoal que com ele trabalhava.

Avesso a notoriedades balofas de ocasião, manteve toda 
a vida a simplicidade natural que o caracterizava, preferindo 
sempre o ambiente dos seus locais de trabalho às luzes dos 
fulgores de ocasião que os mais curtos de vista normalmente 
privilegiam.

esposa – Vitória da Silva Teixeira – darão agora continuidade 
ao Grupo em que já estavam integrados há anos.

O “Campeão” cumprimenta a família neste momento 
difícil e recordará para sempre António Teixeira como um 
empresário muito dedicado e ousado, como um homem de 
bem e como o pai de família exemplar que sempre foi.  
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Praça da República  aos sábados entre as 11 e as 12 horas na Rádio Regional do Centro.
PATROCÍNIO:

LINO VINHAL / NÁDIA MOURA

Campeão das Pro-
víncias [CP]: Está a vi-
ver, por esta altura, um 
momento político mais 
agitado não está? Como 
correu este mandado?

Car los  Monte i r o 
[CM]: É a vida normal 
de autarca, a agitação nor-
mal. Tem agora acrescida 
a campanha eleitoral, mas 
também tem acrescido um 
novo quadro comunitário, 
o início de um Plano de 
Recuperação e Resiliência 
(PRR)... e, sim, considero 
que o mandato correu bem. 
No dia em que não for feliz 
naquilo que faço mudo de 
actividade. Foi um mandato 
difícil. Em 2017 tivemos 
os incêndios, depois em 
2018 o Leslie que causou 
danos de 40 milhões de 
euros em todo o concelho 
(quatro milhões em termos 
de danos públicos). Achei 
que ia ser tudo fácil após 
este furacão, mas não con-
tava com a pandemia. Foi 
um mandato marcado por 
um conjunto de situações 
que nos puseram à prova 
a todos. 

[CP]: Mesmo assim 
a Figueira da Foz teve 
capacidade para reagir...

[CM]: … se estas situ-
ações tivessem acontecido 
10 anos antes ou mais pro-
vavelmente teria sido muito 
mais difícil. Felizmente 
já tínhamos recuperado a 

imagem da Câmara credi-
bilizada. Em 2009, quando 
tomámos posse, havia uma 
dívida de 92 milhões de eu-

ros e não tínhamos crédito. 
O prazo de pagamento era, 
em média, de 240 dias. A 
situação económica era 
muito difícil. Nessa altura 
todos estas catástrofes te-
riam uma resolução muito 
mais complexa. Hoje já 

pagámos 60 milhões da 
dívida herdada. Portanto, 
foi um mandato árduo mas 
de resultados de excelência. 
Estamos a pagar aos forne-
cedores em média a 19 dias. 
Intervencionámos Centros 
de Saúde (construímos dois 
novos), quilómetros de 
vias, o Castelo Engenheiro 
Silva, a Casa das Olaias, 
construímos um novo 
quartel dos bombeiros… 

-
mos, ainda neste mandato, 
assumir as competências na 
Educação e na Saúde.

[CP]: Este mandato 
deu-lhe forças para voltar 
à carga e estar disponível 

que este é um mandato 
com candidatos fortes...

[CM]: Houve um con-
junto de factores que se 
conjugaram. Gosto do que 
faço e este foi o primei-
ro pressuposto, inúmeras 
pessoas defenderam que 
eu reunia ideais condições 
para me candidatar e, por 

-
bém considerou que eu era 
o candidato certo. O apare-
cimento de candidatos que 

da excelente condição em 

que a autarquia se encontra, 
fruto do trabalho feito nos 
últimos 12 anos e que tor-
nou a Figueira da Foz ainda 
mais atrativa e apetecível.

[CP]: Acredita que 
vai vencer as eleições?

[CM]: Acredito con-
victamente e acredito na 
democracia. O povo deci-
dirá e essa será a decisão 
certa. As pessoas reconhe-
cem o esforço feito nestes 
12 anos e sabem que o 
primeiro mandato foi de 
muito sacrifício para Câ-
mara e para as Juntas de 
Freguesia. Estou certo de 
que irão reconhecer este 
trabalho.

[CP]: Reconhece que 
a Figueira da Foz perdeu 
algum do peso que teve? 
Até mesmo em relação 

a Coimbra perdeu-se a 
relação que existia entre 
as duas cidades...

[CM]: Discordo com-
pletamente. A Figueira de 
há 100 anos atrás concorria 
com a cidade do Porto, mas 
não é esse passado que 
estamos a falar. Vejamos, a 
Figueira é o concelho mais 
industrializado da região, 
cujas empresas faturaram, 
em 2019, três mil milhões 
de euros. O tecido empre-
sarial da Figueira emprega 
13 500 pessoas. O Porto da 
Figueira da Foz aumentou 
as exportações, mesmo 
em tempo de pandemia. E 

-
lidades rodoviárias. É certo 
que as cidades localizadas 
entre as duas zonas metro-

pela frente, o de evitar 
a bipolarização do país, 
constituindo-se como uma 
oferta diferenciadora. Exis-
tem, ainda assim, a nível 
das acessibilidades, áreas de 
melhoria como a ferrovia. 
No dia 13 deste mês, por 
exemplo, começámos a ter 
um comboio intercidades 
entre a Figueira da Foz – 
Coimbra B – Aveiro - Por-
to - Valença. O objectivo 
agora é reduzir o tempo 
da viagem Figueira da Foz 

– Coimbra. Neste interci-
dades referido o trajecto 
Figueira – Coimbra B faz-
-se em cerca de 30 minutos. 

[CP]: Pela experiên-
cia como presidente e 
fazendo parte da CIM, 
nota-se que é um homem 
optimista...

[CM]: Este espírito 
-

xar e atrair população para 
a esta região é necessária 
uma visão. As CIM’s da re-

sobre o futuro da região 
delineando projectos e 
promovendo a articulação 
entre municípios. Hoje 
o problema do país e da 
Europa não se resolve só 
com o aumento da taxa de 
natalidade. Precisamos de 
imigrantes e precisamos de 
tratá-los como quisemos 
que tivessem tratado os 
nossos emigrantes. Temos 
de os integrar e de lhes dar 
condições dignas. 

[CP]: Mas o PRR vai 
até 2026 e o «seu» gover-
no não se portou muito 
bem ao tirar algumas 
ligações rodoviárias...

[CM]: … porque não 
tinham ainda estado de 

maturidade. Mas o Go-
verno já veio assumir que 
essas ligações vão ser feitas 
e não vão sofrer atrasos 
por não estarem no PRR. 
É de salientar que, tendo 
este governo a consciência 
de que a capacidade de 
execução de competências 
é maior nas autarquias, o 
mesmo fomentou a des-
centralização. E é este o 
caminho. Mesmo no PRR, 
inicialmente, havia uma vi-
são mais centralizadora. Se 
houve alguma presidência 
europeia com um papel 

de uma estratégia comum 
foi esta. 

[CP]: Estamos a ca-
minho de criar uma ter-
ceira área metropolitana 
ou vamos tentar não ser 
«esmagados» pelas duas 
que existem? 

[CM]: Estamos a tra-
balhar no sentido de nos 
constituirmos como área 
metropolitana. Há quatro 
anos alguém pensaria na 
possibilidade de haver uma 
rede de transportes a servir 
toda a Comunidade Inter-
municipal? Seria impensável. 
E isso reforça a coesão da 
nossa região e o caminho 
para a criação da área me-
tropolitana.

[CP]: Nesta fase já se 
nota a Figueira da Foz 

a «mudar a cara», não 
nota?

[CM]: Temos vindo a 
transformar a Figueira numa 
cidade com mais qualidade 
de vida. Temos os projectos 
e isso é determinante. Que-

remos aumentar a oferta 
de habitação. A Figueira 
da Foz, com preço de 
habitação concorrencial, 
a qualidade de ensino e de 
saúde reconhecidas, pode 
ganhar a Lisboa, quando 
posta na balança das famí-
lias. Os transportes públi-
cos vão ser melhorados, até 
numa perspectiva da região. 
No ano passado, nesta al-
tura, lançámos a campanha 
“Venha à Figueira e venha 
em segurança” e o Verão de 
2020 foi muito bom. Julho e 
Agosto foram mesmo me-
lhores que qualquer dos anos 
anteriores. Este ano o mês 
de Junho está, igualmente, 
a surpreender pela positiva. 
Reforço que o grande objec-
tivo é que, no próximo man-
dato, a Figueira seja o melhor 
concelho para se viver e seja 
a capital da economia azul 
(economia do mar).

Carlos Monteiro frisa que este foi um “mandato árduo mas de resultados de excelência”

Figueira da Foz pode ser a Capital Azul
e o melhor concelho do país para se viver

É natural da cidade que aceitou liderar logo 
após a saída de João Ataíde da presidência 
da Câmara da Figueira da Foz, em 2019, 
para secretário de Estado do Ambiente. 
Carlos Monteiro, licenciado em Biologia, no 
ramo de formação educacional, pela Faculda-
de de Ciências e Tecnologia da Universidade 
de Coimbra, concluiu depois o Curso de 
Formação Especializada em Administração 
Escolar. Professor de profissão assumiu, 
mais tarde, a nível político, vários cargos até 
que, em 2009, abraça o desafio da vice-pre-
sidência à Câmara da Figueira da Foz. Agora, 
após dois anos de mandato como presidente 
desta autarquia, Carlos Monteiro congratula-
-se pelo trabalho feito e acredita ter argu-
mentos para vencer nas próximas eleições. 

Acredito convictamente [que vou
vencer as eleições]. O povo decidirá

e essa será a decisão certa.

Na Figueira da Foz pode fazer-se mais 
que praia e sol. Há marcas internacio-
nais que querem vir para o Cabedelo 

vender os seus produtos de body board e surf. 
Há mais desportos, como a vela, o remo e outros. 

Acho que o PRR nos vai ajudar a ultimar o proces-
so de digitalização e informatização das escolas, 
o que nos salvaguardou durante a pandemia.  

Estou optimista em relação à execução dos 
fundos comunitários. Nos últimos meses, a 
Figueira já alocou cinco milhões para alarga-
mento da zona industrial, a que acrescerão 
mais três milhões. Para escolas estão 
adjudicados mais de 2,2 milhões e 
para o Mosteiro de Seiça mais de 2,6 
milhões de euros.

Carlos Monteiro assumiu a presidência
da Câmara da Figueira da Foz em 2019

Precisamos de imigrantes (…) e temos de os
integrar e de lhes dar condições dignas.



www.campeaoprovincias.pt FACTOS 17 CAMPEÃO DAS PROVÍNCIASQUINTA-FEIRA

 DE JUNHO DE 20218

FACTO DA SEMANA
Coimbra promove ciclo de 21 concertos

nas igrejas do concelho
O Município de Coimbra vai promover, até Julho, 

21 espectáculos musicais em igrejas do concelho, numa 
iniciativa designada por “Música n’Aldeia”, que resulta de 
uma proposta vencedora da terceira edição do Orçamento 
Participativo. Os concertos, que vão “da música renascen-
tista, à barroca, passando pelo clássico romântico até à 
contemporânea”, terminam em 25 de Julho, e decorrem 
às sextas-feiras, sábados e domingos. O ciclo conta com 
a participação de centenas de músicos e a execução de 
inúmeras peças e instrumentos musicais, desde a harpa, 
violino ou violoncelo, passando pelo piano, viola, contra-
baixo ou instrumentos de sopro, sem esquecer a actuação 
de grupos corais.

Reposto o busto de Baden-Powell
em Santa Clara

A Câmara Municipal (CM) de Coimbra procedeu à 
reposição do busto de Baden-Powell, no passado sábado 
(12), depois de ter sido vandalizado em Junho de 2020. 
O Corpo Nacional de Escutas, através da Junta Central 
(direcção nacional) e da Junta Regional de Coimbra, con-
gratula-se com a reposição do busto que está na Rotunda 
de Jericó, em Santa Clara. Luís Coelho, chefe Regional 
de Coimbra, considera a reposição da obra “uma atitude 
de extrema importância para repor a verdade e justiça”, 

ao homem que fundou este movimento que “promove a 
tolerância e solidariedade em todo o mundo”.

Legião da Boa Vontade combate
desperdício alimentar em Coimbra

O Centro Social da Legião da Boa Vontade (LBV) 
vai entregar alimentos, produtos de higiene e roupas a 
famílias de poucos ou nenhuns recursos económicos e a 
pessoas que se encontram em situação de sem-abrigo. Ao 
longo do mês, a LBV chega a Coimbra, Lisboa e Porto, a 
300 famílias com cabazes alimentares. A instituição está 
a trabalhar para ter 300 kits de higiene (gel desinfectante 
de 750 ml, caixa de 50 máscaras, gel de banho de 750 ml, 
lixívia de 2 L) para entregar, durante o mês de Agosto, às 

cabazes alimentares (30 agregados na cidade de Coimbra, 
200 no Porto, 75 em Lisboa).

Coimbra atribui apoios financeiros a oito 
associações juvenis do concelho

A Câmara Municipal de Coimbra vai apoiar, com 
21 mil euros, oito organizações juvenis do concelho. O 

passa, pois, por ajudar as associações juvenis do concelho 
no desenvolvimento das suas actividades, de forma regu-
lar e continuada, de acordo com os seus planos anuais.  
Durante a primeira fase a autarquia recepcionou nove 
candidaturas, tendo as seguintes associações: Associação 
Molecular (3 250 euros); Phartuna – Tuna de Farmácia 
de Coimbra (3 mil euros); Coro Misto da Universidade de 
Coimbra (3 mil euros); JEKNOWLEDGE (3 mil euros); 
NAPEEC – Núcleo Associativo para os Estudos Euro-
peus em Coimbra (2 mil euros); Associação da Praça da 
República (2 mil euros); Orfeon Académico de Coimbra 
(3 mil euros); e Tuna Mista da Universidade de Coimbra 
– Desconcertuna (1 750 euros).

Cerca de 51 associações culturais vão 
receber apoio da Câmara de Coimbra

No total serão cerca de 51 associações culturais que 
-

cipal de Coimbra. Estas associações candidataram-se à pri-
meira fase do “Apoio Financeiro Municipal à Actividade 
Permanente para 2021 – Associativismo Cultural Geral”, 

normal desenvolvimento das suas actividades, apesar do 
actual contexto da pandemia. Foram, assim, validadas 20 
candidaturas na área da música (119 mil euros), três na 

folclore (20 mil euros), quatro na área do teatro (53 250 
euros), duas no cinema e audiovisual (15 mil euros), duas 
na área das artes plásticas e visuais (57 500 euros), cinco 
na área de cultura e recreio (8 mil euros) e outras cinco de 
associações cujas actividades evidenciam interesse cultural 
(14 750 euros).

O município de Montalegre, concelho cimeiro do norte de Portugal 
cuja matriz barrosã se continua Galiza dentro de braço dado com as 

dos tempos contemporâneos com a medalha de honra do concelho, 
conforme notícia inserida no “Campeão “ da semana passada. A medalha 
destinada a João Calvão da Silva, Professor da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra, foi carinhosamente depositada nas mãos da 
que foi sua dedicada esposa, Ana Maria Calvão da Silva, na presença da 
família: «Foi com grande alegria e emoção que senti esta homenagem. 
A gratidão é dos sentimentos mais nobres que podemos ter. A terra dele 
teve isso para com ele. Penso que foi merecido. Foi um grande homem. 

grande humanista. Deu muito ao seu país. Temos um sentimento de 
saudade, mas também de felicidade pelo legado que deixou» (Ana Maria). 
O segundo condecorado foi Júlio Pereira, Juiz Conselheiro já jubilado 
do Supremo Tribunal de Justiça, licenciado em Coimbra e que, ausente 
do seu concelho onde há pouco regressou, desenvolveu no país e em 
Macau intensa actividade na magistratura portuguesa, ocupando elevados cargos da Administração: «É uma homenagem especial 

importância para mim esta condecoração na terra onde nasci». 
Como se refere na página 6, o elogio de ambos os condecorados foi desenvolvido pelo Professor Paulo da Mota Pinto: 

«Conheço bem os dois homenageados. Foi um ato justíssimo. Também uma boa recordação, no caso do Dr. Calvão da Silva. O 
concelho deve orgulhar-se destas duas personalidades que viu nascer. Foi uma cerimónia bonita e um ato de grande justiça. Estive 
presente com muito gosto».

valor doutrinário sobretudo no que respeita ao interior abandonado do país que temos. Sobre os homenageados, disse: «Barroso 
tem nomes feitos na história nacional e mundial. Ao longo da nossa gestão autárquica temos vindo, de forma transversal, a salientar 
um conjunto de atividades desenvolvidas no território ou por barrosões que se destacam e que conduzem a uma cerimónia protocolar 
como esta. O mérito é uma coisa muito subjetiva. O mérito de um produtor pecuário que sabe fazer os melhores produtos é o mérito 
exatamente igual ao dos académicos que hoje estivemos a homenagear. Mas estes nomes deixam marca na área do direito. É algo 

para medir o mérito também não há um calendário para atribuir as condecorações. Este foi o tempo desenhado para quem tem o 
poder da política autárquica para abraçar a área do direito e no próximo ano estaremos cá com outros homenageados. Será assim 
enquanto o povo entender que temos condições e sabemos representá-lo neste grande palco que é o exercício de funções políticas». 

Na pessoa de dois dos seus ilustres
Montalegre homenageou a valia, honra e dignidade barrosãs

Ana Maria Calvão da Silva, que recebeu a 
medalha de homenagem ao seu marido, 
ladeada pelo presidente de Montalegre

e por Júlio Pereira, Juiz Conselheiro
também homenageado. 

Produção de energia fotovoltaica é uma 
prioridade para Coimbra 

A Câmara Municipal (CM) de Coimbra vai proceder 
a atribuir de seis mil euros às nove candidaturas à con-
cessão de incentivos para aquisição de sistemas de pro-
dução e armazenamento de energia eléctrica fotovoltaica 
para autoconsumo. Desde a abertura das candidaturas a 
estes apoios, até ao dia 7 de Junho, a autarquia recebeu 
18 candidaturas de pessoas singulares, que foram ana-
lisadas pela equipa técnica municipal, tendo sido todas 
aprovadas. Esta é uma medida que pretende promover a 
sustentabilidade energética e sensibilizar para o combate 
às alterações climáticas; contribuir para o cumprimento 
das metas e orientações europeias, ao nível da redução 
da emissão de gases com efeito de estufa, da redução 
do consumo de energia proveniente de fontes fósseis 
e da produção de energia a partir de fontes de origem 
renovável; e contribuir para reduzir a fatura de energia 
dos munícipes.

Coimbra reajusta projecto de execução
para preservar dois sobreiros 

-
ção de caminhos pedonais na Solum, estava previsto 
no projecto inicial a remoção de dois sobreiros, tendo 
a autarquia recebido parecer positivo do Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). Vão 
ainda iniciar-se trabalhos de podas e remoção de árvores, 
por razões de segurança, na Rua Infanta Dona Maria.  
Recorde-se que no âmbito destas obras, por cada exem-
plar retirado serão plantadas sete novas espécies, num 
total de 160 árvores que vão erguer-se nesta zona central 
da cidade, entre as quais três sobreiros adultos junto à 
escola Infanta Dona Maria. Melhorar as condições para 

uma mobilidade pedonal segura é o grande objectivo da 
Câmara Municipal. 

Coimbra avança com atribuição de lugares 
na feira do Bairro Norton de Matos

A Câmara Municipal de Coimbra vai proceder à 
atribuição dos espaços destinados à venda de produtos 
não alimentares da feira do Bairro Norton de Matos. A 
proposta passa pela abertura de um período de candida-
turas para os feirantes e pelo sorteio dos lugares dispo-
níveis, que será realizado no dia 7 de Julho e os títulos 
de ocupação serão atribuídos no dia 9, de forma a que a 
feira do Bairro Norton de Matos inicie a actividade, com 
área alimentar e não alimentar, já no próximo dia 10. Os 
vendedores que pretendam desenvolver a sua actividade 
na feira do Bairro Norton de Matos podem candidatar-se 
à ocupação de lugares 20 dias a seguir à publicação do 
edital e até às 16h30 do dia 5 de Julho. As candidaturas 
deverão ser apresentadas presencialmente ou via CTT. 

Festival das Artes QuebraJazz com
16 iniciativas sobre “Outros Mundos”
O Festival das Artes QuebraJazz, que junta dois fes-

tivais que normalmente decorrem em separado no verão, 
vai realizar-se de 19 a 27 de Julho, em Coimbra, propondo 
16 iniciativas, sob o tema “Outros Mundos”. As equipas 
dos dois eventos - Festival das Artes e QuebraJazz - já se 
tinham juntado no passado para programar em conjunto, 
nomeadamente em 2020, com um concerto que assinalava 
os 50 anos do pianista Bernardo Sassetti, na Quinta das 
Lágrimas, tendo apostado este ano numa programação 
musical bipartida. Para além da música, haverá conferên-
cias, uma exposição, ações de serviço educativo e uma 
viagem gastronómica pela região de Coimbra.

Apelo vindo de Montalegre: não desistam de Portugal
(Continuado da 1ª página) ...Disse ainda que “o maior constrangimento é, porém, o do despovoamento. Mete dó entrar 

numa localidade, percorrê-la de ponta a ponta e não haver com quem possamos meter conversa.
“O resultado preliminar dos Censos aponta para um decréscimo populacional assustador. E um plano de ataque a tão 

problemática ameaça é o que ninguém parece querer desenhar. Não se entende que políticas e políticos desistam de Portugal.
Hoje temos os empresários que se queixam de não terem quem com eles queira trabalhar. E por este andar chegará o 

dia em que temos orçamento sem que tenhamos com quem gastá-lo.”
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CRISTIANA DIAS

A ADFA – Associação 
das Forças Armadas foi 

criada logo após a revolução 
dos cravos com o propósito 
de levar o Estado a cumprir 
a sua obrigação de “cuidar, 

reabilitar, reintegrar e de, na 
medida do possível, repa-
rar material e moralmente” 
aqueles que contraíram le-
sões permanentes, físicas ou 
psíquicas no cumprimento 
do serviço militar e, especial-
mente, na Guerra Colonial.

Ao longo da sua exis-
tência, e com o lema “a 
força justa das vítimas de 
uma guerra injusta”, muitos 
foram os caminhos que 
a Associação desbravou 
num “terreno selvagem e 
por vezes hostil, sobretudo 
no relacionamento com as 

instituições”, refere Manuel 
Ernesto Paiva, presidente 
da direcção da delegação 
da ADFA de Coimbra. “A 
população civil compreen-
deu cedo a justiça por que 
a ADFA combatia, porque 
toda a gente tinha um fami-
liar ou um amigo que tinha 
servido as Forças Armadas 
nas colónias”, acrescenta.

Actualmente, na dele-
gação da região de Coim-
bra existem mais de 800 
associados, sendo a terceira 
maior delegação da ADFA, 
depois de Lisboa e Porto. 

Ela presta todo o apoio 
aos seus associados no que 
toca à ajuda em resolver 
problemas tanto burocrá-
ticos como sociais e de 
saúde, e aborda ainda os 
processos para a atribuição 
de incapacidade ou revisão 
dos associados. 

Entre o grande grupo 
de pessoas pertencentes à 
Associação, muitas são as 

encontrar, desde o foro 
físico, como a amputação 
e limitações motoras, ao 
foro sensorial, cegos e am-

blíopes, foro neurológico, 
é o caso de paraplégicos 
e ainda de foro psiquiátri-
co, com várias perturba-
ções, especialmente PTSD 
(Transtorno de Stress Pós-
-traumático).  

Manuel Bastos e José 
Maia são associados da 
ADFA e partilham a luta de 
terem vivido experiências 
semelhantes. Cada um foi, 
no seu tempo, para países 
diferentes, com o receio se 
voltariam para junto dos 
seus, que por cá deixaram 
de coração apertado.

Associação das Forças Armadas de Coimbra é a terceira maior delegação do país

“ADFA, a força justa das vítimas
de uma guerra injusta”

Muitos foram os jovens que, antes do 25 
de Abril de 1974, partiram para aquela 
que viria a ser a maior batalha das suas 
vidas: a Guerra Colonial. Entre idas e 
perdas, muitos jovens voltaram homens e 
trouxeram consigo marcas de uma guerra 
que não lhes pertencia. Vítimas de uma 
exigência do Estado, deixaram família e 
abandonaram sonhos e hoje carregam, 
para além das memórias, o estatuto de de-
ficientes das forças armadas, derivado às 
cicatrizes incuráveis que conquistaram.

José  Ma ia 
partiu para uma 
missão na Guiné, 
em meados do 
ano 1972, e esta-

-
de, com apenas 
22 anos. Esta não 
era a sua primeira 
convocatória para 
defender a Pátria 
portuguesa, mas 
acabou por ser a 
última, deixando-
-lhe marcas para 
o resto da vida. 
Logo a abrir o ano 
de 1973, numa 
operação de com-
bate de mato, foi 
atingido com um tiro na 

inconsciente e a lutar pela 
vida. Seguiram-se meses de 
luta, de muitas intervenções 
cirúrgicas e de medos, mas 
a vontade de sobreviver e 
voltar para contar a história 
era mais forte. Em 1978, 
José Maia teve alta hospitalar 
e, ainda que cuidadosamen-
te, voltou à sua vida. Após 
o seu acidente teve várias 
consequências das quais foi 
obrigado a aprender a lidar, 

como o stress pós-traumático 
e situações familiares. “Foi 
um processo demorado e é 

o ex-combatente.  
José Maia lembra bem os 

tempos de guerra e a forma 
como eram tratados. “Não 
eram os tempos de hoje, infe-
lizmente na altura nós eramos 
tratados como coisas”, adian-

dessa ‘falha’, acredita que “o 
Estado fez os possíveis” pelo 
bem dos seus militares. 

Da sua memó-
ria nunca vão sair 
os tempos difíceis 
pelos quais passou 

basta ter força para 
lutar, mas sim é 
preciso lutar para 
ter força”. 

“A guer ra 
nunca acabará 
dentro das nossas 
cabeças, mas nós 
devemos ter cora-
gem para a enfren-
tar”, declara José 
Maia que, apesar 
de ter visto a sua 
vida num suspiro, 
acredita que tudo 

tem um propósito. “Deve-
mos olhar mais para as coisas 
boas e momentos bons, sem 
esquecer os maus claramente, 
porque a experiência é feita 
de bons e maus momentos 
e nisso acho que somos um 
bom exemplo, tanto para 
a sociedade como para os 
nossos filhos”, proclama 
orgulhosamente, conside-
rando que a sua família foi o 
grande alicerce para que hoje 
se encontre bem psicologi-
camente.

José Maia

A vida num suspiro
Decorriam as 

10h00 do dia 4 
de Julho de 1972, 
quando Manuel 
Bastos sentiu que 
a sua vida estava 
prestes a mudar. 
Destacado para a 
Guerra Colonial, 
em Lourenço  
Marques, actual 
Maputo, Moçam-
bique, o militar 
combatia contra 
o inimigo quando 
pisou uma mina 
que o acabaria 
por amputar da 
perna esquerda. 
“Fui ferido por 
uma mina anti-pessoal, du-
rante uma operação, a ‘pi-
cada’ estava em terra batida, 
sem pavimento e alcatrão, 
era difícil de detectar. Fiquei 
logo amputado de uma per-
na”, conta o militar.

Esta foi a sua primeira 
missão, com apenas 21 

foi chamado para represen-
tar a Pátria não tinha noção 
do que isso implicaria. “Fo-
mos para África sem saber 

exactamente para onde, 
sabíamos que íamos para 
Moçambique, mas para 
onde e fazer o quê não sa-
bíamos”, relata, destacando 
que aprendeu a combater, 
“combatendo”.

Esteve em combate 
meio ano até ser ferido e 
após a fractura percorreu 
um longo caminho para a 
sua recuperação. Transitou 
por vários hospitais de 
Moçambique, foi à Ale-

manha para rea-

e colocar prótese, 
mas acabou por 
terminar a sua 
reintegração em 
Portugal, num 
hospital militar 
em Campolide, 
até depois do 25 
de Abril de 1974. 

No seu caso 
considera que não 
desenvolveu trau-
mas graves, mas 
reconhece que 
pode ter alguns 
sintomas ligeiros, 
argumentando 
que, “a guerra 

nunca abandona um ex-
-combatente. Um comba-
tente traz sempre a guerra 
consigo, é como se fosse 
uma doença incurável por-
que foram momentos de 
extremo e de perigo”.  

Apesar da superação, 
o ex-militar afirma que 

os momentos difíceis e 
das pessoas que sofreram” 
com esta guerra, que no 
fundo não lhes pertencia. 

Manuel Bastos

Uma armadilha por uma vida

Ex-militar ficou amputado
da perna esquerda

Levantamento de uma 
mina anticarro

Durante a recuperação no Hospital das 
Forças Armadas Alemãs em Hamburgo, 

após o ferimento em combate

O ex-combatente foi ferido com um 
tiro na cabeça durante uma operação

José Maia partiu para a 
Guiné com 22 anos

A família foi o principal apoio
do ex-militar 



Telef.: 239 829 156 - Coimbra
restaurante@jardimdamanga.net

www. jardimdamanga.net

Jardim da Manga (Coimbra)
Este monumento renascentista da autoria de João de 

Ruão, foi mandado construir por D. João III, em 1533. 
Apresentando-se como uma obra carregada de sim-

quatro rios, para os quatro pontos cardeais.

centrais, ligadas a quatro pequenas capelas e circundadas 
pelos seus pequenos lagos de forma rectangular, é tudo 
o que resta do antigo Claustro da Manga, do Mosteiro 
de Santa Cruz.
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Museu do Circo Momo (Lousã)
O Museu do Circo Momo abriu, em 2019, pelas mãos da com-

rostos deste projecto, que nasceu de uma parceria que a Marimbondo 

a conhecer o mundo do circo, sendo este um espaço cultural onde 

Rua Principal n.º 41 - Lugar de Baixo - 3200-029 Foz De Arouce
Tlf. 239 992 419 - Telem: 963 677 044 - Fax: 239 098 032

Email: freguesiaf.aroucec.ermio@gmail.com - www.fozdearouce.pt

29 JUNHO
Hastear das Bandeiras Azul

e Qualidade Ouro

43
89

9

Monumento O Cristo e Capela da Serra do Carvalho

(Vila Nova de Poiares)

Serviços Agrícolas & Florestais Elisabete de Sousa Videira Amaral, Unipessoal, Lda.

Entroncamento - Vila Nova de Poiares - 3350-087  Vila Nova de Poiares esvalda.1972@gmail.com 934 445 225

44
15
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FREGUESIA DE ALMALAGUÊS
Rua da Estrada Nova, n.º 14 - Almalaguês - 3040-432 Coimbra - Tlf. 239 931 708 - geral@jf-almalagues.pt

44
15
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Monumento de Homenagem ao Gaiteiro

e Capela Nossa Senhora da Alegria (Almalaguês)

-

a decoração barroca, e o exterior é composto por um portal encimado por frontão triangular e por uma janela gradeada. A 

Mosteiro St.ª Maria de Semide (Miranda do Corvo)

Alagoas, Rua da Estrada Nacional 17-1, Km 8
Pedreira 3220-318 Rio de Vide

968 526 921 | 916 536 416 | litocoop.luis.martins@gmail.com

Mosteiro de Santa Maria de Semide, 
-

por monges beneditinos e mais tarde, em 
-

ras para receber as descendentes do seu 

-
-

Mosteiro do Lorvão (Penacova)

Rua Principal - Casal de Santo Amaro
3360-180 Penacova
Tel: 239 474 031 | Fax: 239 474 031
Tlm. 918 029 480 | 917 242 329
E-mail: alupena.lda@gmail.com

44
04

1
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G RU TA  D O S 
ALQUEVES EM 
SANTA CLARA 
- Foi em Santa Cla-
ra na necrópole da 
Caverna neolítica 
dos Alqueves que 
foram encontra-
das as ossadas do 
“Velho dos Alque-
ves”, um sapiens, 
sapiens (sabe por-
que sabe)  com 
cerca 7.000/8.000 
anos, ou seja o pri-
meiro ser humano 
que pisou terras 
de Coimbra na 
margem esquer-
da. Não visitável.  

EXPLORATÓRIO IN-
FANTE D. HENRIQUE 
- Ciência viva a toda a hora. 
Descoberta de como acontece, 
como se faz, como se produz. 
Um espaço didático em que 
a sabedoria entra no espírito 
das crianças mesmo sem elas 
darem por isso. Visitável.

OBSERVATÓRIO GEOFÍSICO E 
ASTRONÓMICO DE COIMBRA - A 
ciência dos céus e da Terra vive aqui no 
Observatório Astronómico. Mapas e Cartas 
Celestes, um património muito procurado 
por estrangeiros, principalmente brasileiros. 

-
tário são algumas vertentes a explorar pelos 
visitantes.

AQUEDUTO ALVES MA-
COMBOA - Santa Clara é ter-
ra de aquedutos abandonados 

levou água, mas é colossal. 

é o dono. Visitável livremente.
Santos Rocha junto

ao crâneo do Velho dos Alqueves, 
entre outros

VISITE-NOS!

Portugal dos Pequenitos (Coimbra)

iniciativa do professor Bissaya Barreto, tendo sido inaugurado 

no largo do Rossio de Santa Clara, aqui em Coimbra, é um 
ponto de visita obrigatória para todos os portugueses, princi-
palmente para as crianças. 

Igreja Pinheiro de Côja

e Monumento ao Padeiro (Meda de Mouros)
Não se conhece a data exacta de constru-

entanto, que provavelmente terá sido construí-

por nave, capela-mor e baptistério, sendo que 
alguns dos elementos que o compõem datarão 
de princípios do século XVI. O Monumento 

José da Silva Duarte Azeite de Alvaiázere

Moinho Aventeira e Olho do Tordo (Alvaiázere)
O Moinho da Avanteira, registado na 

década de 50 do século passado para moer 
cereais, foi adquirido pelo Grupo Orientador 
de Festas e Obras de Avanteira (GOFOA) 

ele ser restaurado, deu-se início a esse traba-
lho e embelezou-se a zona envolvente. Já O 
Olho do Tordo, uma nascente de água, está 

muito secos a água deixa de correr, mas mesmo assim é de visita obrigatória. 

A Freguesia de 
Vinha da Rainha, em 
Soure, tem um rico e 
vasto património re-
ligioso. As capelas de 

Godinho, da Senhora 
da Graça, em Queitide, 
da Nossa Senhora do 

de Santo Amaro e de 
São João, no Formigal, 
e de Santo António, 
uma em Carrascal e 
outra em Casal de Al-
meida, são exemplos 
dessa herança histórica 
que foi deixada e se 
mantém em pé até aos 
dias de hoje. Também 
a Igreja Matriz da Nos-
sa Senhora da Graça 
merece ser destacada, 
sendo o edifício que 
hoje se observa fruto 
de uma remodelação 
feita no século XVIII. 
A fachada do monu-
mento apresenta porta 
com frontão curvo 
e janela com cima-
lha, também ela curva. 
Relativamente ao re-
cheio, como retábulos 
principais e colaterais, 
castiçais e cadeira 
paroquial, pertence 
igualmente ao sécu-
lo XVIII. Do espólio 
da Igreja destaca-se, 
desde logo, a imagem 
ruanesca da Virgem 
com o Menino e, no 
altar-mor, a escultura 

barroca, sendo esta 
-

tendidos no que a esta 
matéria diz respeito 
como uma “peça eru-
dita” e de “muito boa 
qualidade”. A custódia 
desta igreja é de prata dourada (século XVIII), sendo bastante original, pois a sua base “tem predomínio 
de volume sobre o hostiário, que é uma radiação solar”, pode ler-se no site do Município de Soure. 

Freguesia de Vinha da Rainha (Soure)

COMERCIANTE
* Lagar de Azeite e Engarrafamento de Azeite * Materiais de Construção * Fabrico de Artefactos de Cimento

* Serviço de Máquinas * Café e Mini-Mercado * Venda de Combustíveis
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Telef. 231 202 606 (Residência) | Telef./Fax: 231 203 786 | Rua da Igreja, 26 - 3060 Murtede - Cantanhede
 Tlm. 919 321 822 (Américo Bastos)  916 434 852 (João Bastos)

Américo Nogueira Bastos

António da Costa Marques
Unipessoal, Lda.

Moinhos da Serra da Atalhada (Penacova)

Gondramaz (Miranda do Corvo)

Rua Buda (ao fundo da aldeia) - - Miranda do Corvo - Telms. 919 759 877 -  info@patiodoxisto.pt

Capela Calvário do Espinhal (Penela)

Gondramaz é uma aldeia da serra de Vila Nova, situada no concelho de 
Miranda do Corvo, e está integrada na Rede das Aldeias de Xisto. A aldeia 
estrutura-se a partir de uma rua principal que se sobrepõe à linha de festo, até 
ao limite em que o declive permitiu construções. Desta rua, sai uma rede de 

do xisto tornando-se no exemplo da melhor arte de trabalhar artesanalmente 
a pedra. As boas vindas são dadas com um poema de Miguel Torga, que se 
encontra numa placa metálica na área de recepção da aldeia.

Capela de Santo Amaro da Boiça 

(Maiorca)

José Júlio Pereira Cação
Telem. 969 546 082
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A Capela de Santo Amaro, na vila de Maiorca, foi construída 
em 1622 e, ao contrário do que seria de esperar, foi o monumento 
que deu o nome àquele lugar. Situada em Santo Amaro da Boiça, 
a capela possui as imagens de Santo Amaro, da Nossa Senhora 
da Ascensão, de São João Baptista e de Santo António. A capela 
denomina-se desta forma porque o Mosteiro de Santa Cruz estabe-
leceu casais de lavradores na Quinta da Boiça, um deles designado 
de Casal de Santo Amaro, que viviam na área circundante onde 
depois se ergueu este monumento. 

Silvino Costa & Costa, Lda. Comércio de Madeiras e Lenhas

São 23 os bonitos 
moinhos que se encontram 
na União de Freguesias  
de Friúmes e Paradela, 
concelho de Penacova, no 
cume da Serra da Atalhada. 
O seu ano de constru-
ção é desconhecido, mas 
pensa-se que terão sido 
construídos por moleiros. 
Adaptados ao turismo rural, estão localizados num sítio romântico, onde se pode usufruir de belos 
passeios pela natureza, desde a serra até às margens dos rios Alva ou Mondego. 

Localizada 
na Freguesia do 
Espinhal, em 
Penela, a Cape-
la do Calvário, 
sobranceira à 
vila, é um sítio 
de passagem 
o b r i g a t ó r i a . 
Remonta  ao 
século XVIII e localiza-se num pequeno monte, com uma deslumbrante vista panorâmica sobre o 
Espinhal e as populações vizinhas. Uma particularidade desta Capela é que possui Via Sacra.

IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR: OXFORD | CAMBRIDGE | MACMILLAN | HEINEMANN EXPRESS PUBLISHING | DELSA | EDINUMEN

Distribuidor das Editoras: LIVRO DIRECTO | EDUCAÇÃO NACIONAL | MEGA

Um mundo de livros à sua espera

José de Almeida Gomes & Filhos, Lda.
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Maior Armazém do Centro em Livros de todas as editoras nacionais e estrangeiras

Igreja Matriz de Góis e Ponte Real (Góis)
A Igreja Matriz de Góis é um edifício de arquitectura religiosa, localizado no extremo Sul da vila. Clas-

Freguesia de Góis, com festa litúrgica a 15 de Agosto. A igreja foi instituída no ano de 1415, apresentando 
planta longitudinal composta por nave, capela-mor, duas capelas laterais, sacristia e antiga sacristia. A capela-
-mor deverá remontar ao século XVI, as duas capelas laterais aos séculos XVI e XVII e a nave ao século 
XIX. A Ponte Real é um outro ponto de visita obrigatória na vila de Góis. Localizada sobre o rio Ceira, foi 

vão e altura. A jusante ostenta as armas reais, tendo no centro o escudo nacional, os cinco escudetes das quinas, uma cruz, na posição vertical, e orla com os sete 
castelos. Este conjunto é rematado por uma coroa, da qual pouco resta, encontrando-se o escudo rodeado por duas esferas armilares e a cruz de Cristo está acima. 

A Igreja Matriz de Murtede, situada em Murtede, concelho de 
Cantanhede, é um edifício de tipo neoclássica rural, sóbrio e com 
poucos adornos. O seu interior possui retábulos e esculturas de 
pedra, e o pavimento é composto por grandes blocos de calcário. 
Podem igualmente ser encontradas pinturas a fresco que representam 
santos e almas no purgatório. A Igreja tem também belos vitrais que representam a Cruz Divina, e cinco 
altares com várias imagens como a de São Martinho, século XVI, Santo António XV, Nossa Senhora da 
Piedade, século XV, Santo Amaro, São Sebastião, a Virgem com o Menino, Nossa Senhora do Rosário, São 
Francisco, São Martinho Bispo, o menino Jesus de Praga, Sagrado Coração de Jesus, São Jorge e a Rainha 
Santa Isabel. Na sacristia existe ainda uma imagem de Santa Filomena. A Igreja tem um retábulo simples 

Igreja Matriz de Murtede

(Cantanhede)

Rua do Morgado – Moita Santa de Baixo

Complexo Monumental de Santiago da Guarda (Ansião)
O Complexo Monumental de Santiago da 

Guarda, em Ansião, é monumento nacional des-

arquitectura manuelina do concelho, e uma villa 
tardo-romana dos séculos IV e V, descoberta ape-

-

de documentação completam um Complexo com 
características únicas na Península Ibérica que 
contempla a possibilidade de alojamento.
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Alunos e professores do 
Clube de Empreendedorismo 
do Agrupamento de Escolas 
da Zona Urbana da Figueira 
da Foz (AEZUFF) visitaram 
duas empresas portuguesas 
com actividade têxtil, situadas 
em Barcelos. A visita à Pure 
Cotton – Textile Company e 
à BECRI GROUP realizou-
-se no âmbito do projecto 

“AgarrAmbiente – Agarra 
com Garra o Teu Ambiente” 
–, uma dinâmica que estimula 
a economia circular dos ma-
teriais, cultiva uma profunda 
consciência ambiental no 
combate ao ecocídio e pre-
tende contribuir para a dimi-
nuição da pegada ecológica. 
“Fomos recebidos em ambas 
as empresas de forma ímpar 

e todos os conhecimentos 
recebidos sobre o ciclo dos 
têxteis muniram-no de mais 
e melhores informações que 
sustentam o desenvolvimen-
to do nosso projecto ‘Agar-
rAmbiente’”, lê-se no website 
do Agrupamento de Escolas, 
num texto assinado pelas pro-
fessoras Bela Matos e Adélia 
Henriques.

CAE vai receber encontro temático da CPCJ
As Comissões de Pro-

tecção de Crianças e Jovens 
(CPCJ) de Cantanhede, Fi-
gueira da Foz, Mealhada, Mira 
e Montemor-o-Velho, em 
conjunto com o Município 
da Figueira da Foz e o Nú-
cleo Distrital de Coimbra da 
EAPN Portugal, vão orga-
nizar, a 22 de Junho, o seu 
VII Encontro Temático Inter 
CPCJ, com o tema “Famílias 
de Coração – quando a família 

biológica não é solução”. Este 
encontro, que se vai realizar no 
Grande Auditório do Cen-
tro de Artes e Espectáculos 
(CAE) da Figueira da Foz, 
“tem como objectivo abordar 
as diversas alternativas para as 
crianças e jovens quando a 
família biológica já não pode 
ser opção, desde o apadrinha-
mento civil, a adopção, o aco-
lhimento familiar e residencial, 

-
cam aos jovens após a saída 
das Instituições”, disse a Câ-
mara Municipal da Figueira da 
Foz. A iniciativa é gratuita, mas 
sujeita a inscrição prévia até 20 
de Junho, através do formulá-
rio online https://forms.gle/
jDyVijmwTvYyUU2Y9. Para 
mais informações deve ser 
contactada a EAPN Portugal, 
através do 967084497 ou do 
email coimbra@eapn.pt.

Alunos e professores visitaram empresas têxteis de Barcelos

O Município da Figuei-
ra da Foz lançou, na segun-
da-feira (14), o canal online 
“Figueira Play”, um espaço 
de informação com emis-
sões nas redes sociais e no 
website da autarquia. Prevê-
-se que o canal seja emitido 
três vezes por semana – to-
das as segundas, quartas e 
sextas-feiras –, e ao sábado 
no Youtube da autarquia. 
Segundo a Câmara Mu-
nicipal, o “‘Figueira Play’ 
pretende assumir-se como 
um meio de promoção do 

concelho nas mais diversas 
áreas, nomeadamente a cul-

gastronómico, o associati-
vismo, o desporto e os/as 

empresarial, a restauração, o 
‘Comércio com História’ e 
os locais de interesse”. Para 
o presidente da Câmara Mu-
nicipal, Carlos Monteiro, a 
autarquia tem vindo a fazer 
“uma importante aposta 
na comunicação do Muni-
cípio”, com o objectivo de 

isso, em 2019, foi criado no 
organograma municipal o 
Gabinete de Protocolo e 
Comunicação, que “hoje 
concentra e organiza, a 
comunicação municipal a 
todos os níveis”. Para o au-
tarca, o passo lógico a dar na 
estratégia de comunicação 
é potenciar o uso das plata-
formas online para, através 
de um espaço informativo, 
“levar, de forma acessível e 
frequente, a Figueira da Foz 

-
renses e dos portugueses”.

Município lançou canal online “Figueira Play”

A Misericórdia Obra da 
Figueira festejou, no passado 

Santo António, padroeiro 
da Instituição, tendo reali-
zado a missa e a tradicional 
distribuição de cravos e pão. 
Os festejos começaram no 

de Quim Barreiros, que a 
anima há mais de 20 anos 
o arraial de Santo António. 
Este ano, devido à pandemia 
da covid-19, o arraial não 
se realizou, tendo o cantor 
passado pela Misericórdia 
e almoçado com toda a 
comunidade residente na 
Instituição. “Se venho cá há 
mais de 20 anos, era o míni-
mo que poderia fazer neste 
dia: visitar uma casa que me 
acolhe sempre com carinho 

e simpatia” disse Quim Bar-
reiros. Na tarde do passado 

António, o pároco da Ins-
tituição, Carlos Noronha 
Lopes, acompanhado pelo 
Grupo Coral da Paróquia 
de Buarcos, celebrou a missa 

de evocação do padroeiro da 
Instituição. Na parte final 
da celebração, realizou-se a 
bênção dos mil pães e outros 
tantos cravos que foram 
depois distribuídos a todas 
as pessoas que tinham requi-
sitado senhas para o efeito.

Misericórdia celebrou o Santo António 

A secção de remo do 
Ginásio Clube Figueirense 
promoveu, no domingo 

rio Mondego. O passeio 

realizou-se até à estação 
elevatória da Ereira, local 
onde decorreu um almoço 
de convívio. O Ginásio 
recordou que a prática de 

remo surgiu, na Figueira da 
Foz, entre Junho e Setem-
bro de 1896, em passeios 
deste tipo promovidos pelo 
Clube.

Câmara investe cinco milhões de euros
no Parque Industrial e Empresarial

A Câmara Municipal da 
Figueira da Foz aprovou a 
abertura do concurso públi-

Ampliação do Parque In-
dustrial e Empresarial da 
Figueira da Foz (PIEFF)”, 
num investimento superior 
a cinco milhões de euros. A 
obra, cujo preço base se fun-
damenta em custos médios 
de anteriores procedimentos 
para trabalhos idênticos, vai 

-
dos comunitários. Segundo a 

autarquia, os encargos serão 
repartidos por três anos, 
estando previstos mais de 
dois milhões de euros para o 
primeiro lote e mais de dois 
milhões para o segundo. O 
lote 1 contempla a execução 
das infra-estruturas de am-
pliação do Parque Industrial 
e tem um prazo de execução 
de 16 meses. Já o segundo 
lote, que tem um prazo de 

-
tina-se à rede de saneamento 
doméstico e industrial. O 

presidente da Câmara Mu-
nicipal da Figueira da Foz, 
Carlos Monteiro, referiu que 
“esta também será uma das 
obras mais importantes para 
o futuro do concelho” pois, 
apesar do tecido empresarial, 
segundo dados de 2019, ter 
facturado três mil milhões 
de euros e empregar cerca de 

residentes, fundamentalmen-
te criar postos de trabalho 

Ginásio Clube Figueirense promoveu passeio náutico

Dois programas do 
talk show da RTP1 “De-
pois, Vai-se a Ver e Nada” 

no Grande Auditório do 
Centro de Artes e Espec-

táculos da Figueira da Foz. 
O programa, que é emitido 
todas as sextas-feiras, é 
apresentado por José Pedro 
Vasconcelos. A gravação 
de hoje (17) terá como 
convidado o escritor Valter 

Hugo Mãe, enquanto o 
programa de amanhã (18) 
vai contar com a presença 
de Diogo Piçarra. Segundo 
o CAE, a entrada é gratuita, 
mediante o levantamento 
de ingresso na bilheteira.

Festival RFM Somnii adiado para 2022
O festival RFM Somnii 

foi novamente adiado e 
reagendado para 8, 9 e 10 
de Julho de 2022 devido ao 
actual contexto pandémico, 
estando todos os artistas 

do próximo ano, segundo 
a organização do evento. 
O festival estava previsto 
realizar-se em Julho de 
2020, na praia do Relógio, 
na Figueira da Foz, e foi 
adiado para Julho deste ano 
e agora novamente remar-
cado para 2022. A MOT 
– Memories of  Tomorrow, 

promotora e produtora do 
evento, anunciou a decisão 
em comunicado “apesar 
de todos os esforços feitos 
para que o RFM Somnii 
se realizasse este Verão, e 
em respeito com milhares 
de pessoas que anseiam 
há mais de um ano pelo 
regresso do festival”. Até à 
tomada da decisão, explica, 
foram procuradas diversas 
soluções que garantissem a 
segurança necessária, como 
testes à entrada do recinto, 
utilização de máscara e 
medição de temperatura 

do público. “No entanto, 
as últimas decisões das 
autoridades nacionais não 
permitem, infelizmente, 
que se realizem eventos 
desta natureza”, explica 
a organização. Todos os 
bilhetes já adquiridos para 
as datas de 2020 e 2021 
permanecem válidos para 
o próximo ano, mas nos 
termos do D.L.26-A/2021, 
quem quiser solicitar o re-
embolso dos bilhetes pode-
rá fazê-lo nos 14 dias úteis 
após a data inicialmente 
programada para 2021.

Praia do Relógio recebeu acção de limpeza
Alunos e professores da 

Escola Bernardino Machado 
realizaram, a 9 de Junho, uma 
acção prática de limpeza do 
areal da praia do Relógio, na 
Figueira da Foz. A iniciativa foi 
feita em parceria com o Museu 
Municipal Santos Rocha, ten-
do contando com a presença 
de Ana Paula Cardoso, do Mu-
nicípio da Figueira da Foz, e da 
bióloga Daniela Fonseca. Os 
alunos que integraram a acti-
vidade frequentam os cursos 

Apoio Psicossocial, Técnico 

Auxiliar de Saúde, Técnico de 
Gestão e Programação de Sis-
temas Informáticos. Outros 
estudantes que participaram 
na iniciativa integram o Centro 
de Apoio à Aprendizagem. 
Segundo o Agrupamento de 
Escolas Figueira Mar, esta ini-
ciativa integra-se no projecto 
da componente de Cidadania 
e Desenvolvimento (Domí-
nio Educação Ambiental) 
das turmas D, F e F1 do 12.º 
ano. Com esta actividade 
pretendeu-se assinalar o Dia 
Mundial dos Oceanos, que se 

comemora a 8 de Junho, e re-
lembrar “não só a importância 
e o impacto que os compor-
tamentos humanos têm na 
preservação da limpeza das 
praias e, por consequência, na 
saúde dos oceanos e dos seus 
ecossistemas, mas também 
contribuir para a adopção de 
comportamentos ambiental-
mente correctos, reduzindo 
o lixo que é gerado nas praias, 
preservando assim os ecossis-
temas marinhos e costeiros, 
bem como a biodiversidade 
marinha”. 

A Escola Secundária 
Dr. Bernardino Machado, 
na Figueira da Foz, rece-

“Road Show Erasmus+ e 
CES 2021”, num espaço 
ao ar livre com cerca de 
200 metros2. A iniciativa, 
que se relaciona com temas 
europeus e com o projecto 
Erasmus+, incluiu diver-

sos recintos de jogo, um 
auditório e uma carrinha 
de exposição. O evento é 
promovido pela Agência Na-
cional Erasmus+ Juventude 
em Acção e contou com a 
colaboração do Eurodesk 
da Bonae Spei – Associação 
Cultural, que apoiou na logís-
tica e dinamizou um espaço 
de oportunidades para os 

alunos da Escola. De referir 
que “o programa Erasmus+ 
abrange as áreas da Educa-
ção, Formação, Juventude e 
Desporto, enquanto o Cor-
po Europeu de Solidariedade 
(CES) incorpora acções de 
voluntariado de ajuda hu-
manitária”, lê-se no website 
do Agrupamento de Escolas 
Figueira Mar.

Escola Bernardino Machado recebeu
“Road Show Erasmus+ e Corpo Europeu de Solidariedade”

Quim Barreiros durante a visita à Instituição
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A Câmara Municipal 
de Mira cancelou a edição 
de 2021 das Festas de São 
Tomé, devido às restrições 
impostas pela actual situa-
ção pandémica. “Tendo em 
conta o plano de descon-

Governo e o cenário que o 
país atravessa, o Município 
considera não ser possível 
efectuar a festa nos moldes 
dos anos anteriores”, disse 
a autarquia. Apesar disto, o 
feriado municipal será assi-

nalado, mas “de uma forma 
diferente e que será anuncia-
da em breve”. De referir que 
o Município tinha já cance-
lado as marchas populares 
e tem reduzido a realização 
de eventos, à semelhança do 
ano passado. “Apesar da me-
lhoria da situação pandémi-
ca, não estão ainda reunidas 
as condições necessárias para 
a realização de um evento 
com a dimensão que as 
Festas de São Tomé foram 
ganhando ao longo dos úl-

timos anos. Em 2022, com 
a pandemia a fazer parte do 
passado, esperamos voltar 
em grande”, frisou o presi-
dente da Câmara Municipal 
de Mira, Raul Almeida. O au-
tarca avançou ainda que, no 
segundo semestre deste ano, 
o Município irá avançar com 
a realização de vários eventos 
mas com critérios aperta-
dos em termos segurança. 
“É importante voltarmos a 
animar as nossas gentes e a 
nossa terra”, disse.

Mira cancela Festas de São Tomé

O Parque Urbano Ri-
beirinho está a ser constru-
ído, em Montemor-o-Velho, 
numa área de cerca de 79 mil 
metros2 e ao longo de dois 
quilómetros. Desenvolvido 
junto ao Leito Padre Este-
vão Cabral, “o espaço mul-
tifuncional promete trazer 
uma dinâmica renovada à 
sede de concelho, ao refor-
çar a ligação da frente ribei-
rinha ao centro histórico de 
Montemor-o-Velho”, disse 

a Câmara Municipal, acres-
centado que “a intervenção 
de fundo ganha ainda um 
maior relevo ao favorecer a 
ligação a outros equipamen-
tos desportivos, nomeada-
mente à Pista de Atletismo 
e ao Centro Náutico, ao 
centro histórico”. Para além 
disto, o Parque vai incluir 
percursos pedonais e clicá-
veis em toda a extensão do 
parque. Para o Município, 

vem ao encontro da acção 
desenvolvida pela autarquia 
montemorense no que diz 
respeito ao reforço das 
áreas ambiental, social e 
económica, ao promover 
não só uma melhoria do es-
paço público, mas também 
ao criar condições de atrac-
tividade para as diversas 
faixas etárias e contribuir 
para uma maior dinâmica 
da actividade económica 
local”.

está praticamente concluída
A presidente da Câmara 

Municipal de Cantanhede, 
Helena Teodósio, fez, na 
quarta-feira (9), um ponto de 

-
cação da Estrada Municipal 
(EM) 583, na travessia da 
Sanguinheira até à Tocha. 
Adjudicada por 207 431 
euros, a renovação do piso 
da mais antiga estrada entre 
as duas sedes de freguesia foi 
antecedida da substituição 
das condutas de abasteci-
mento de água por parte da 
INOVA-EM, garantindo-se 

que não haverá necessidade 
de abrir valas na estrada por 
um longo período. Depois 
da aplicação de tapete betu-
minoso em toda a extensão 
da zona urbana da Sangui-
nheira, a obra prosseguiu até 
à Vila da Tocha, prevendo-se 
que seja concluída ainda 
esta semana. Para breve está 
agendada a colocação de 
sinalização vertical, processo 
que corresponde ao encerra-
mento empreitada. Segundo 
o Município de Cantanhede, 
os trabalhos incidiram na 

fresagem, reforço e regu-
larização da base do pavi-
mento e reabilitação do sis-
tema de drenagem pluvial, 
a que se seguiu a aplicação 
de camada do novo piso ao 
longo de vários troços de 
estrada, designadamente na 
rua das Escolas, na fregue-
sia da Tocha, seguindo-se 
a travessia da localidade de 
Tavaredes até ao viaduto 
sobre a A17 e depois até 
à rotunda da VR, estes 
dois últimos trechos já na 
freguesia de Sanguinheira.

A Direcção Geral da 
Associação de Solidarie-
dade Social Sociedade Co-

enviou, recentemente, mais 
um contentor de 20 pés 
para Cabo Verde. A ajuda 
destina-se à Organização 
das Mulheres de Cabo Ver-
de (OMCV), para apoiar 
as famílias mais carencia-
das daquela Associação 
e, sobretudo, contribuir 
com algum material para o 
Centro de Formação que 
estão a erguer na cidade do 
Tarrafal. “Num gesto digno 
de grande alcance solidário, 

Alcides Simões, da SESIS, 
sediada na cidade da Praia 
em Cabo Verde, através 
da parceria estabelecida 
já há alguns anos com a 
Sociedade Columbófila, 
tornou possível o envio 
de mais este contentor 
solidário, que certamente 
muito contribuirá para ate-
nuar algumas carências das 
famílias da Praia”, disse a 

-
de. Segundo a Associação, 
contribuíram para esta ini-
ciativa “um conjunto muito 
significativo de famílias” 
que doaram roupa, calçado, 

brinquedos, livros, manuais 
escolares, entre outros. Esta 
acção contou, também, 
com o apoio do Grupo 
Mosqueteiros, sedeado na 
cidade de Cantanhede, que 
disponibilizou, entre outros 
bens, produtos de higiene 
pessoal, portas, tintas, ja-
nelas. A iniciativa contou 
ainda com o apoio logístico 
do Município de Cantanhe-
de e “sem esta colaboração 

-
des à concretização deste 
projecto de cooperação 
solidária”, referiu a Asso-
ciação.

A Escola Básica e Se-
cundária Martinho Árias, 
em Soure, obteve a melhor 
pontuação do distrito de 
Coimbra no Concurso Aca-
demia Ponto Verde, tendo 
alcançado 908,36 pontos. 
As 20 escolas com maior 
pontuação, uma por cada 
distrito, vão receber um 
conjunto de ecopontos em 

plástico reciclado e um pré-
mio monetário de 100 eu-

Ponto Verde, cujo objectivo 
é incentivar a adopção de 
boas práticas de reciclagem 
nas escolas de todo o país, 
mobilizou, neste ano lectivo, 
mais de 200 escolas e mi-
lhares de alunos de Norte a 
Sul. O Concurso foi lançado 

no início do ano-lectivo e 
englobou vários tipos de 
provas, desde passatempos 
interactivos à implementa-
ção de um plano de acção 
para promover o aumento 
de separação de embalagens 
nas escolas, com o intuito 
de desenvolver uma maior 
consciência ambiental junto 
de professores e alunos.  

Soure
A Câmara Municipal 

de Soure abriu o espaço de 
“coworking” “Teletrabalho 
no Interior. Vida Local, 
Trabalho Global”, que inte-
gra a primeira fase da rede 
nacional. Este local está 
situado no Espaço Finis-

terra, junto com o Posto de 
Turismo da vila. Segundo 
o Município, este local tem 
como objectivo contribuir 
para a dinamização dos 
territórios do Interior, faci-

de pessoas e empresas, 

diminuindo a necessidade 
de deslocações e a conse-
quente pegada carbónica, 
promovendo a conciliação 
entre vida profissional e 
familiar. O espaço de “co-
working” funciona entre as 
09h00 a as 17h00.

O Município de Can-

Escola do 1.º ciclo/Jardim 
de Infância de Febres, com 
um investimento que as-
cende a mais de um milhão 
de euros e um prazo de exe-
cução de 12 meses. A obra 

conforto e bem-estar den-
tro das salas de aula, sala 
de refeições, salão poliva-
lente e demais instalações”, 
disse a Câmara Municipal. 
As intervenções prevêem 

melhorar todo o “edifício 
principal, que mantém a 
sua traça original, mas o seu 
interior vai ser alvo de uma 
remodelação profunda”, 
referiu a autarquia. A em-
preitada envolve também, 
entre outros trabalhos, a 
construção de rampas nos 
acessos ao interior e ao 
exterior. Relativamente ao 
exterior, a escola vai ser 
alvo de intervenções, es-
tando previsto “envidraçar 
a metade que faz a ligação 
com o salão polivalente, 

permitindo assim o acesso 
mais confortável a partir 
do interior por parte do 
jardim-de-infância”. Nas 
zonas de terreiro a poente 
e recreio/logradouro a 
nascente vão ser criados 
“espaços para diferentes 
brincadeiras, estando pre-
visto pavimentar todo o 
piso existente”, de modo 
a “permitir o seu uso de 
forma seguro dadas as 
suas características anti-
derrapantes”, sublinhou o 
Executivo. 

As praias de Mira e 
Poço da Cruz acolheram, 
no sábado (12), a “Cara-
vana Surf  No Crowd”, 
tendo estado em destaque, 
durante o evento, o surf  
adaptado. O programa da 
iniciativa, promovida pela 
Comunidade Intermunici-
pal da Região de Coimbra 
(CIM-RC) em parceria com 
os municípios de Canta-
nhede, Mira e Figueira da 
Foz, começou com a nota 
de boas-vindas e abertura 
do presidente da Câmara 
Municipal de Mira, Raúl Al-
meida. Após isto, as praias 

de Mira e Poço da Cruz 
foram palco de actividades 
como baptismos de surf  
e de surf  adaptado, cuja 
participação foi totalmente 
gratuita, “permitindo-se a 
muitos dos participantes 
um primeiro contacto com 
esta modalidade”, disse a 
CIM de Coimbra, acres-
centando que “a actividade 
de surf  adaptado contou 
com uma grande adesão de 
participantes, mostrando 
que a modalidade neste 
concelho é, verdadeiramen-
te, acessível para todos”. O 
programa estendeu-se para 

a Barrinha da praia de Mira 
e para a pista ciclo pedonal, 
onde se realizaram aulas de 
yoga, baptismo de stand up 
paddle, percursos pedestres 
interpretados e um pas-
seio de bicicleta que ligou 
as duas praias. O evento 
contou com a presença de 
mais de 100 participantes, 
divididos pelas diversas 
actividades do programa. A 
próxima edição do evento 
“Caravana Surf  No Cro-
wd” vai realizar-se no sába-
do (19), nas praias da Cova 
Gala e Hospital, na Figueira 
da Foz.

O Pavilhão Municipal 
da Encosta do Sol recebeu, 
no sábado (12), mais uma 
prova de escalada em bloco, 
tendo esta sido a primeira a 
realizar-se para os escalões 
mais jovens este ano, depois 
de todas as etapas previstas 
para 2020 terem sido can-
celadas devido à covid-19. 
A competição, denominada 
“Soure Boulder Fest”, con-

tou para o Circuito FPME 
de Escalada de Bloco Jo-
vem, tendo-se destinado 
aos escalões minis, infantis, 
iniciados e juvenis, entre os 
cinco e 17 anos de idade, 
dividida em duas fases. A 
primeira fase, que decorreu 
da parte da manhã, foi dedi-
cada aos escalões minis A e 
B, infantis A e B e infantis B 
femininos. Já a segunda fase, 

durante a tarde, destinou-
-se aos escalões infantis 
B masculinos, iniciados e 
juvenis. Segundo a Câmara 
Municipal de Soure, “todas 
as provas cumpriram as me-
didas de segurança emana-
das pela Direcção-Geral da 
Saúde (DGS), respeitando 
igualmente as directrizes 
actuais para a realização de 
eventos desportivos”.
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O Município da Lousã 
está a aceitar, até 16 de Ju-
lho, candidaturas à acção so-
cial escolar, dirigidas ao 1.º 
ciclo do ensino básico, para 
apoios às refeições escolar e 
ao transporte. Os encarre-
gados de educação que pre-
tendam, pela primeira vez, 
inscrever os seus educandos 
devem solicitar as creden-
ciais de acesso através da 
plataforma electrónica, se-
guindo os procedimentos 

indicados em informação 
específica, recentemente 
divulgada no website da 
autarquia. “Aqueles que já 
possuem credenciais do ano 
lectivo anterior (inclusive do 
pré-escolar) já se encontram 
habilitados a candidatar 
os respectivos educandos 
no portal electrónico, den-
tro prazos indicados para 
este nível de ensino”, disse 
a Câmara Municipal da 
Lousã. Por sua vez, os en-

carregados de educação 
que, por algum motivo, não 
possuam as credencias que 
lhes tenham sido enviadas, 
devem aceder à platafor-
ma, seleccionar “Recuperar 
dados de acesso” e seguir as 
instruções dadas. O acesso 
à plataforma está disponível 
em http://siga1.edubox.
pt/SIGA/memberLogin.
aspx, podendo obter-se 
mais informações no portal 
da autarquia.

Lousã promove candidaturas do 1.º ciclo
à acção social escolar

A Biblioteca Municipal 
da Mealhada vai receber, 
amanhã (18), pelas 21h00, 
o lançamento do novo livro 
do escritor pampilhosense 
Mário Silva Carvalho, cujo 
título é “Robim de Campa-
nhã: um patife sedutor”. “É 
com um enorme gosto que 
acolhemos a apresentação 
da mais recente obra deste 
autor da nossa terra, que 

tantos romances e contos já 
escreveu e tantos prémios e 
tantas distinções já recebeu. 
É um orgulho para o nosso 
concelho”, sublinhou Rui 
Marqueiro, presidente da 
Câmara Municipal da Mea-
lhada. Segundo a autarquia, 
o livro conta a história da 
vida atribulada de Robim 
que, depois de uma infância 
despreocupada, dividida 

entre o Porto e as encostas 
do Douro, abandona os es-
tudos e passa a viver na rua, 
levando uma vida de rou-
bos, embustes, habilidades 
e burlas, que lhe custaram, 
várias vezes, idas para a pri-
são. “Um dia conhece uma 
mulher serena, mão amiga 
que lhe oferece um amanhã 
sem vielas esconsas”, disse 
o Município.

Câmara apoia associações
com mais de nove mil euros

O Executivo Municipal 
da Lousã aprovou, por 
unanimidade, a atribuição 

-
versas Associações Recrea-
tivas e Sociais, no valor de 
9 600 euros. Tendo como 
objectivo a realização de 
obras de manutenção e 
modernização, nomeada-
mente a colocação de um 
tecto falso para conferir 
mais qualidade e segurança 
ao seu edifício sede, foram 
atribuídos dois mil euros ao 
Rancho Infantil Estrelinhas 
da Ponte do Areal. Para 
a recuperação de danos 
causados pela “Depressão 

Elsa” no edifício e equipa-
mentos de apoio a diversos 
eventos e cerimónias reli-
giosas, instaladas na Pegada 
– Foz de Arouce, foram 
atribuídos cinco mil euros à 
Fábrica da Igreja Paroquial 
de Foz de Arouce. O Exe-
cutivo Municipal aprovou 
ainda a atribuição de 2 600 
euros a nove Associações/
Instituições que, devido 
à pandemia, se viram pri-
vados da realização das 
actividades de proximidade 
que desenvolviam para ter 
alguma receita e manter 
as suas sedes/instalações 
em funcionamento. Foram 

contempladas com este 
apoio a Associação Recre-
ativa e Cultural de Vale de 
Neira; Comissão de Me-
lhoramentos da Aldeia de 
Vale Nogueira; Associação 
Recreativa e Cultural do 
Padrão; Associação Recre-
ativa Cultural e Desportiva 
de Vale de Maceira; Asso-
ciação de Moradores de 
Porto da Pedra; Associação 
Recreativa e Cultural do 
Espinheiro; Associação 
Cultural e Recreativa de 
Ceira dos Vales; Associação 
Ribeira do Prilhão; e Asso-
ciação Cultura e Recreativa 
da Ponte Velha.

Mealhada incentiva criação
de novas empresas

O Município da Mealhada 
e a Associação Comercial 
e Industrial da Bairrada e 
Aguieira (ACIBA) vão juntar, 
hoje (17) e amanhã (18), novos 
empreendedores e oradores 
experientes para “motivar a 
criação de novas empresas”. A 
iniciativa, denominada “Ponto 
Empreendedorismo”, decorre 
entre as 09h30 e as 17h30, 

no Cineteatro Messias, na 
Mealhada. De acordo com 
o presidente da Câmara Mu-
nicipal, Rui Marqueiro, “a 
parceria entre a ACIBA e o 
Município da Mealhada nasce 
de uma necessidade mútua de 
potenciar o espírito empreen-
dedor e alavancar a criação de 
novos negócios”. Por isso, “o 
‘Ponto Empreendedorismo’ 

junta, no mesmo palco, os 
mais recentes aventureiros 
do mundo empresarial com 
oradores experientes em te-
máticas pertinentes como 
os incentivos financeiros à 
criação de empresas, as boas 
práticas empresariais, os novos 

no meio empresarial, entre 
outras”.

Biblioteca Municipal recebe
lançamento de livro de escritor mealhadense

A Câmara Municipal de 
Penacova apresentou, numa 
cerimónia digital realizada no 
Auditório do Centro Cultural, 
o parque de saúde e bem-
-estar “Pena Wellness Park”. 
Para o presidente da Câma-
ra Municipal de Penacova, 
Humberto Oliveira, “estão a 
ser dados os primeiros passos 
para um projecto único e 
inovador, onde a saúde e o 
aproveitamento dos recursos 
naturais e endógenos possam 
vir a ser elementos determi-
nantes e diferenciadores”. 

Para a criação deste parque, 
que vai ser inteiramente de-
dicado à investigação e ao 
desenvolvimento, promoção 
e disponibilização de servi-
ços e produtos associados à 
saúde e bem-estar, estão a ser 
estabelecidas parcerias com 
entidades públicas e privadas, 
nacionais e internacionais. 
O “Pena Wellness Park” 
ocupará cerca de 40 hectares 
e irá disponibilizar diversos 
equipamentos e serviços. 
Numa primeira fase, será 
criado, no Parque Empresa-

rial dos Covais, um complexo 
industrial e tecnológico, a que 
posteriormente serão agre-
gadas outras ofertas como 
cuidados de saúde integrados, 
complexo anti-aging e bem-
-estar, centro de investigação 
e desenvolvimento. Numa 
segunda fase, o complexo 
contará com espaços de edu-
cação, investigação e turismo 
de saúde e bem-estar, sendo 
igualmente aumentada a área 
dedicada ao projecto, que 
passará a integrar outras áreas 
do território do município.

Mortágua Rali adiado para Novembro
O Rali de Mortágua, que 

estava agendado para 10 e 11 
de Julho, foi adiado devido 
à previsão de temperaturas 
muito elevadas e do grande 
risco de incêndio, prevendo-se 
a realização da prova a 12 e 13 
de Novembro. Para a Câmara 
Municipal de Mortágua, “não 
estão reunidas as condições 
de garantir que o Rali de 
Mortágua possa ser desfruta-
do em pleno e em segurança 

devido ao grande risco de 
incêndios”. Recorde-se que, 
ao longo dos últimos anos, 
o Município de Mortágua 
manteve uma parceria com o 
Clube Automóvel do Centro 
(CAC) para a realização do 
Rali de Mortágua, que só foi 
interrompida, no ano pas-
sado, devido à pandemia da 
covid-19. Agora, devido aos 
incêndios, a autarquia decidiu 
não avançar com a realização 

da prova na data agendada, 
tendo comunicado a decisão 
ao CAC, entidade organiza-
dora do Rali de Mortágua, e 
à Federação Portuguesa de 
Automobilismo e Karting 
(FPAK). Segundo o CAC, 
face ao comunicado da au-
tarquia de Mortágua, já foi 
solicitado à estrutura federa-
tiva que a prova avance para 
os dias 12 e 13 de Novembro 
de 2021.

Penacova apresentou
projecto “Pena Wellness Park”

O Município de Olivei-
ra do Hospital vai voltar a 
promover, em Junho e Ju-
lho, o “mOHve-te Verão”, 
um programa que incenti-
va a prática desportiva des-
de 2014. Este inicia-se hoje 
(17), pelas 20h00, com um 
rastreio de saúde a cargo 
da Unidade de Cuidados 
à Comunidade Pinheiros 
dos Abraços. Após isto, 
segue-se uma corrida/
caminhada, uma aula de 

-
das as actividades vão de-
correr no Largo Ribeiro do 
Amaral, depois das 21h00, 
e são de acesso gratuito. 
Este ano, a diversidade 
de actividades é reduzida 
incidindo principalmente 
em caminhadas, corridas e 
actividades de grupo passí-
veis de ser organizadas em 
cumprimento com as indi-
cações da Direcção-Geral 
da Saúde (DGS) em vigor. 

Segundo a autarquia, o 
programa “mOHve-te” 
tem registado uma elevada 
adesão, não só nas inicia-
tivas de Verão, nos meses 
de Junho e Julho, como 
em outras desenvolvidas 
ao longo do ano e que 
têm permitido a prática 
de mais de uma dezena 
de actividades desportivas 
ao ar livre e em alguns 
equipamentos desportivos 
municipais.

Anadia promove
Feira da Vinha e do Vinho online 

A Feira da Vinha e do 
Vinho de Anadia vai realizar-
-se exclusivamente online, 
devido às restrições impostas 
pela covid-19, decorrendo de 
19 a 27 de Junho, na página 
de Facebook do Município. 
A sessão de inauguração 
está agendada para as 17h00 
de sábado (19) e vai contar 
com uma mensagem da 
presidente da Câmara Muni-
cipal de Anadia, Maria Teresa 
Cardoso, e com pequenas 
actuações, nomeadamente 
do Grupo Folclórico da 

Pedralva, Rancho da Casa 
do Povo de Vilarinho do 
Bairro, do Grupo Folclóri-
co “Olhitos da Bairrada”, 
Ballet Ginásio do Centro 
Social de Aguim, GroovArt, 
Symphony Music, Club de 
Ancas e dos Gaiteiros “Os 
Katembas”. “Tal como em 
2020, o Município não quis 
deixar passar esta data em 
branco, tendo decidido, uma 
vez mais, avançar com um 
modelo online muito seme-
lhante ao do ano passado, 
com um enfoque maior na 

animação. Serão nove dias, 
com 10 concertos online. 
No último dia, terão lugar 
dois concertos, um à tarde 
e outro à noite”, disse a 
autarquia. De referir que os 
concertos e alguns aponta-
mentos musicais estão a ser 
gravados em vários pontos 
turísticos e emblemáticos 
do concelho de Anadia. 
Para o Executivo, esta é 
também “uma forma de dar 
a conhecer e de promover o 
vasto património existente 
no Município”.

Oliveira do Hospital volta a promover
programa “mOHve-te”

O Município de Pam-
pilhosa da Serra aprovou a 
Prestação de Contas e Re-
latório de Gestão do Ano 
2020, que foi apresentado 
na reunião de Câmara. O 
documento regista um 
saldo de gerência posi-
tivo de 2 771 285 euros, 
montante que reforçou as 
acções previstas no Plano de 
Actividades e Orçamento 
para 2021. Para a Câmara 

Municipal, “este reforço é 
resultado de um ano difí-
cil, em que foi necessário 
executar muitas acções 
não planeadas, colocando 
sempre as pessoas e a saúde 
em primeiro lugar, tentando 
de igual modo continuar 
a fazer obra, dentro do 
que a situação pandémica 
possibilitou”. Apesar disto, 
a autarquia realça a taxa 
de execução orçamental 

das receitas e despesas 
globais que se fixaram 
em 90,63% e 71,32%, 
respectivamente, “facto 
que revela a construção 
de um orçamento realista, 
com previsões maiorita-
riamente executáveis”. O 
Executivo destaca ainda o 
prazo médio de pagamen-
to a fornecedores, que no 

2,8 dias.

Pampilhosa da Serra aprovou contas de 2020
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Criação 
do Observatório Noite 
Saudável das Cidades 

do Centro
O projecto “Noite Saudá-

vel das Cidades do Centro de 
Portugal” iniciou a operacio-
nalização de um Observatório. 
Este meio pretende a sistema-
tização da recolha de informa-
ção e o desenvolvimento de 
estudos e investigações, que 
garantam uma base de suporte 
teórico, de forma a colmatar 
lacunas existentes ao nível 
dos conhecimentos sobre os 
problemas associados à vida 
noturna das diversas cidades 
da Região Centro. Assim irá 
promover a articulação entre 
os diversos agentes, nomea-
damente entre poder público, 
organizações de base comu-
nitária, empresas e indivíduos, 
que actuam no sector do lazer 
noturno.

Estudo da UC pode
tornar a indústria
portuguesa mais

competitiva
Um estudo dirigido pela 

Universidade de Coimbra 
concluiu que a supercompu-
tação pode permitir “ganhos 
substanciais de tempo de 
simulação”, potenciando a 
produtividade e a competiti-
vidade no desenvolvimento 
de novos produtos na indús-
tria. A investigação focou-se 
numa simulação de dinâmica 

interesse para a indústria de 
moldes e plásticos, nomeada-
mente no desenvolvimento de 
uma nova geração de sistemas 
de aquecimento, ventilação e 
ar condicionado para automó-
veis, muito mais silenciosos do 
que os actuais, garantindo um 
maior conforto acústico aos 
utilizadores.

Ciência nas escolas 
com a Academia
de Biotecnologia
do Biocant Park
A Academia de Biotec-

nologia do Biocant Park, de 
Cantanhede, iniciou recente-
mente a fase experimental do 
programa de acções formati-
vas nas escolas, no âmbito de 
uma parceria entre a Biocant 
– Associação de Transferência 
de Tecnologia em Biotecno-
logia e o Biocant Park, SA.. 
Trata-se de um núcleo pedagó-
gico inovador que se propõe 
colocar crianças e jovens em 
contextos de aprendizagem 
baseados na experimentação 
e com enquadramento sobre 
o modo como é feita a ciência 
em Portugal no domínio da 
biotecnologia. O objectivo 
é proporcionar aos alunos a 
aquisição de conhecimentos, 
as competências e a motivação 
necessária para seguirem uma 
carreira em sectores no âmbito 
da investigação.

As associações Coim-
bra Mais Futuro, de Docei-
ros de Coimbra e de Pro-
moção da Baixa de Coim-
bra e a Câmara Municipal 
criaram, em parceria, uma 
plataforma para divulgar 
o comércio e a produção 
local da cidade.

“Esta plataforma [de-
nominada Coimbra Co-
mércio] tem o intuito de 
promover o comércio e a 
produção local do conce-
lho, desde as zonas rurais 
à cidade, numa perspecti-
va de coesão territorial”, 
referiu a coordenadora 
executiva da Associação 
Coimbra Mais Futuro, 
Regina Pinto.

A iniciativa destina-

-se tanto a empresários 
de todas as freguesias do 
concelho como ao público 
em geral.

O ‘site’ Coimbra Co-
mércio disponibiliza infor-
mação detalhada de cada 
empresa inscrita, notícias 
das empresas, bem como 
informação sobre eventos 
organizados pela plata-
forma para empresários e 
cidadãos.

É um espaço virtu-
al, onde comerciantes e 
produtores podem aderir 
gratuitamente, sendo que 
neste momento, a platafor-
ma conta com 70 aderentes.

“Quantos mais for-
mos, mais força teremos. 
Coimbra tem de acreditar 

em si. É uma cidade que 
tem tudo para ser fantás-
tica, temos de dinamizar 
a ideia de saber que temos 
tudo para mostrar e, to-
dos juntos, podemos ser 
uma força deste país”, 
sustentou a presidente da 
Associação de Promoção 
da Baixa de Coimbra, As-
sunção Ataíde.

A plataforma está di-
vidida em três áreas, a área 
’Vamos Conversar’ desti-
nada a público em geral 
para esclarecer eventuais 
questões. A área ’inscre-
ver negócio’, que, como o 
nome indica, é o sítio onde 
os comerciantes se podem 
inscrever.

A zona ’Iniciativas’ é 

o local no ’site’ onde estão 
descritas todas as activida-
des, notícias e eventos da 
Região de Coimbra.

A plataforma dispo-
nibiliza aos aderentes um 
Gabinete de Apoio, onde 
os comerciantes podem 
contactar para esclarecer 
dúvidas e receber apoio em 
diversas áreas.

A Coimbra Comércio 
tem à disposição 14 secto-
res de negócio: artesanato; 
casa e decoração; gelataria/
chocolataria; mercearia e 
frutaria; moda; ourivesaria/
joalharia/relojoaria; paste-
larias/padarias/cafés; pro-
dutores/feiras/mercados 
locais/restauração; saúde/
cosmética; serviços; talho/

peixaria; turismo/cultura/
desporto/lazer e vinho/
gourmet.

“Ao contrário do que se 
pensa, Coimbra tem uma 
grande área de produção 
agrícola” e, também por 
isso, “em boa hora foi cria-
da a plataforma”, disse o 
vice-presidente da Câmara 
de Coimbra, Carlos Cidade.

“Estamos perante uma 
crise pandémica e este é 
mais um mecanismo de 
apoio” à economia local, 
sublinhou.

A inscrição na plata-
forma pode ser feita, em 
qualquer momento, através 
do preenchimento de um 
formulário acessível no site 
da plataforma.

‘Site’ conta já com mais de 70 aderentes

Plataforma divulga produção
e comércio local de Coimbra

A Taberna-Restaurante 
Toca do Gato não poderia 
estar localizada noutra Rua 
que não na dos Gatos (ou 
da Sota), em plena Baixa de 
Coimbra. Quem nunca lá foi, 
não há que enganar, pois tem 
uma escultura de um gato à 
porta que lhe dá o nome. A 
caminho dos 100 anos, cele-
brou 91 na segunda-feira, dia 
14 de Junho, tendo sido a 17 
de Junho de 1930 que emitiu 
o primeiro alvará. 

O aniversário foi simboli-
camente assinalado com uma 

prova de vinho a combinar 
com o nome do estabele-
cimento, o Gatão, já na sua 
nova embalagem de lata (uma 
novidade a nível nacional), 
fornecido por José Maria 
Vieira, de Rio Tinto. Mas 

só por este delicioso néctar. 
Os conhecidos tentáculos de 
pota, comercializados pela 
Peixaria Pinguim da Rua das 
Padeiras, também fizeram 
parte do serão, além de outros 
petiscos fornecidos pela casa. 

De ressaltar que, após a 

gerência ter pedido à Câma-
ra de Coimbra a atribuição 
de Entidade de Interesse 
Histórico e Cultural ou So-
cial Local, ainda em 2020, 
em Janeiro deste ano a Ta-
berna-Restaurante Toca do 
Gato viu esse processo ser 
aprovado. Esta candidatura 

-
tividade do estabelecimento 
no contexto académico e 
tradicional de Coimbra, com, 
presumivelmente, um século 
de actividade continuada, de 
restauração e de convívio, 

destacando-se as refe-
rências de boémios da 
Academia dos inícios 
do século XX, bem 

-
cas dessa época. 

A Taberna-Res-
taurante Toca do 
Gato é, assim, uma 
referência histórica, 
sociológica e gastro-
nómica da cidade, 
tendo a porta sempre 
aberta, a número oito, 
para receber os seus 
clientes. 

A Taberna é uma referência histórica em Coimbra 

Toca do Gato celebra 91 anos
de existência 

A Toca do Gato localiza-se 
na Rua dos Gatos, porta 
número oito, em plena

Baixa de Coimbra

No ano de 2020, Os No-
vos Construtores, empresa 
sediada na Zona Industrial 
de Febres, foi a que mais 
facturou em Cantanhede, no 
sector da construção civil, 
colocando-se em quinto lugar 
a nível de distrito. 

Nasceu em Julho de 1985, 
estando prestes a celebrar 
o seu 36.º aniversário, pelas 
mãos de Cidálio Soares Ra-
mos, que até então estava emi-
grado, e que sempre trabalhou 
no sector da construção civil. 
Resolveu, nesse ano, que iria 
abrir um negócio na sua terra 
natal, e assim foi, prosperando 
até aos dias de hoje.

Apesar de a pandemia ter 
obrigado muitos negócios a 
fecharem portas, a covid-19 
não afectou a empresa, que 
sempre conseguiu dar a volta 
por cima, prestando um ser-

viço de qualidade. Segundo 
Os Novos Construtores, o 
segredo, além do menciona-
do anteriormente, é também 
manter os clientes mais anti-
gos, que gostam do trabalho 

que foi feito e acabam por 
recomendar a empresa a 
outras pessoas. 

A empresa familiar, que 
possui como principais clien-
tes o grupo Mosqueteiros e 

a Prio, trabalha de Norte a 
Sul do país e conta com uma 
equipa de 60 funcionários, 
embora que, contando com 
os subcontratados, o número 
chegue aos 100.

Os Novos Construto-
res dedica grande parte da 
sua capacidade produtiva à 
construção de edifícios co-
merciais e industriais, mas 
desde 2002 constrói, tam-
bém, moradias e edifícios 
multi-habitacionais de luxo. 
A sua equipa compreende 
técnicos qualificados das 
mais diversas áreas, como 
engenharia, arquitectura, 
gestão e informática. 

Os Novos Construtores foi a empresa
que mais facturou em Cantanhede

Exemplo de uma construção feita pela empresa
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INTERLÚDIO. A moeda, 
tendo verso e reverso não 
deixa de ser uma única mo-
eda. Sendo que o verso tem 
a dignidade identificadora, 
por ser aí que está a efígie. 
Não discutimos ainda hoje, 
se a origem da sede da AAC 
está em 1920 ou em 1954. 
Recebemos com a mesma 
abertura de espírito as duas 
interpretações e outras ainda 
possíveis. Mas recebemo-las 
como primeiro momento do 
processo, sem a nenhuma 
considerarmos, por ora, como 
antítese. Talvez não seja ne-

atingir uma síntese. Não foi 
por acaso que nos propuse-
mos a apresentar, desde do 
inicio, um ponto de vista para 
uma proposta de unidade. 
Com toda a legitimidade, 
que resulta da atribuição ao 
tempo do nosso mandato o 
nascimento da perturbação 
do statu quo ante. Outra vez. 
Se calhar ainda bem. Nada 
melhor para chegar à razão 
através daquilo que determina 
a existência de uma coisa ou 
um acontecimento do que ir 
às suas origens.

Porém, o nosso interlúdio 
de hoje tem uma causa diver-
sa, é mais uma vez dar voz 
aos leitores que discordam, 
no caso, melhor é dizer, corri-
gem. Sabendo-se que numa 
temática tão abrangente há 
sempre a possibilidade de 
erro ou omissão, eis-nos aqui 
corrigindo um erro pelo contri-
buto de um leitor. 

Na Parte VII escrevemos 
“ … Nos anos seguintes a 
sede da AAC passa pela Fa-
culdade de Letras (1912)…”.

Recebemos, da parte 
de um atento associado, o 

-
díssimo nível da mensagem 
merece a sua publicação, o 
que fazemos, com a devida 
vénia, embora sem a largueza 
que o autor merece. O texto 
pode ser lido na sua integrali-
dade, pois está publicado na 
BIBLOS, Vol. XI (2ª Série), 

Faculdade de Letras – Coim-
bra, 2011, p.71-107. Resulta 
claro não ter capacidade de 
síntese para, em duas A4, 
meter 37 páginas de grande 
densidade. Esse texto serviu 
de base à exposição efectua-
da na FLUC, em 6 de Janeiro 
de 2011, integrada num ciclo 
de conferências promovido no 
âmbito das comemorações 
do centenário da Faculdade 
(1911-2011). Nem precisamos 

-
dade em publicar a correcção 
do erro. Não queremos deixar 
de expor o mínimo ético que 
dispense ao comum um en-
quadramento bastante. 

O texto NOVOSRUMOS 
DA HISTORIOGRAFIA, AO 
LONGO DO SÉCULO XX - A
HISTÓRIA NA FACULDADE
DE LETRAS DA UNIVER-
SIDADE DE COIMBRA é
da autoria de José Amado 

Mendes e passa em revista 
os progressos registados no 
século XX, no que se refere 
às ciências históricas e à 

Confessamos o agrado 
com que “ fomos obrigados” a 
lê-lo na sua íntegra. Primeiro 
por dever do ofício e depois 
com extraordinário deleite, pelo 
prazer e enriquecimento que 
dele resultou. Quem assim tem 
leitores atentos nem precisa de 
saber “ler e escrever”, basta 
contar. Conto-vos que para 
a sua elaboração apresenta 

-
ma referências, com mais de 
duas dezenas de autores de 
língua portuguesa, espanhola, 
francesa e inglesa. Embora 
não cabendo no âmbito da 

transcrevemos parte da nota 
32, onde se lê “ AsFaculdades 
de Letras de Coimbra e Lisboa 

foram criadas pelo decreto de 
19 de Abril de 1911; por sua 
vez, o Decreto com força de 
Lei de 9 de Maio do mesmo 
ano estabeleceu a legislação 
orgânica das referidas Facul-
dades (RODRIGUES, Manuel 
Augusto, A universidade de 
Coimbra no século XX. Actas 
da Faculdade de Letras, vol. I
(1911-1925), Publicações do 
Arquivo da Universidade de 
Coimbra, 1989)”

Não podendo fazer, aqui, 
mais do que isso, convidamos 
a uma consulta a este trabalho 
feito com a probidade intelec-
tual a que a Professor Amado 
Mendes nos habituou. 

-
cação trata-se de uma mag-

que vale a pena cometer 
erros!

Não sou daqueles que 
desvalorizam as redes so-
ciais (faceboook, twitter, ins-
tagram, whatsapp, messen-
ger), as quais já saturam os 
jovens (ouvi isso a um jovem 
político), e recorrerão agora à 
modernidade do Face Time,
numa procura incessante do 
que é inovador, desvalorizan-
do o que se conquista, gene-
raliza e torna a comunicação 
acessível, embora por vezes 
desviante ou deprimente.

Não sendo eu propria-
mente um efebo ou pubes-
cente em faixa etária, não 
estou certo da perda de in-

-
dicionais em jovens, adultos, 

idosos ou grandes idosos, 
mesmo sendo utilizadas prin-
cipalmente pelos mesmos e, 
nalguns casos, atirando em 
tudo o que mexe, ou tendo 
intenções pouco explícitas, 
cristalinas ou veras.

O domínio das redes 
sociais tem aspectos profícu-
os, como sejam a multíplice 
abordagem e “tratamento” 
de temas de relevo que pas-
sariam despercebidos ou 
desvalorizados no contexto 
da notícia ou do comentário 
nacional e internacional que 
nos entram repetidamente 
pelo écran (de televisão e de 
computador).

Estimula também a in-

teracção entre os cidadãos, 
quando tergiversando de for-
ma séria e construtiva, levan-
tando questões, assumindo 
opiniões, propondo soluções. 
E até, criando grupos de 

trazem luz às problemáticas, 
alteram análises de quem 
tem espírito aberto e lucidez, 
movimentam causas que 
valerão a pena, promovem 
reencontros que reactivam a 
memória, mas que já não são 
muito oportunos, tipo “amigos 
de Alex”.

E, acima de tudo, as 
redes sociais são uma opor-
tunidade para expressar e 
comunicar estados de alma, 
que actuam como ideias e 
desabafos de certa forma 
terapêuticos, supletivos da 
amizade real quando não 
se confunde com a virtual, 
complementares da unidade 
de princípios e objectivos 
que consolam as pessoas, 

animadores quando não 
substituem a rede familiar, 
esteio da funcionalidade e da 
estrutura que cria dinâmicas 
de adesão, equilíbrio e pro-
ximidade.

Mas as redes sociais 
também têm perspectivas da-
nosas ou mesmo deletérias, 
que ensandecem algumas 
mentes frágeis, despertam a 
linguagem viperina e o azedu-
me não apenas neurasténico, 
sobrelevam as coscuvilhices, 
a maledicência e a nojice com 
promoção do discurso de 
ódio, em que os autores des-
ses comportamentos (até com 

em se rever e reconhecer o 
seu erro.

Não é o enfoque mais 
importante o facto de as re-
des sociais poderem expor a 
fragilidade do conhecimen-
to gramatical, a ortografia 
inadequada ou errada, a 
imperfeição da metodologia 

expositiva, a forma docu-
mental imprecisa, a estrutura 
/ lógica do desenvolvimento 
consentânea, a linguagem 
com incorreção da escrita 
e da terminologia técnica, 
contendo dados e referências 
com atropelos e considera-
ções não fundamentadas.

O que é mais relevan-
te é o conteúdo, que terá 
de primar pela honestidade 
e probidade, com respeito 
pela opinião contrária, com 
elegância na expressão e no 
argumento, com contenção 
na palavra e no verbo, man-
tendo a eventualidade da 
continuidade do diálogo e a 
prioridade quanto ao que une 
e não ao que separa os inter-
locutores, mesmo que com 
divergências porque não.

Infelizmente, as redes 
sociais expressam amiuda-
damente (com os mesmos 
protagonistas alguns pro-

dizer), as frustrações pesso-

procura de “emprego” ou 
vida sem objectivos) e os 
interesses (políticos, com 
frequência), de quem pro-
cura algo que não o Ferrero 
Rocher, e que são ofensivos 
da dignidade dos visados, 
chocarreiros na apreciação 
trauliteira, vergonhosos na 
baixeza do comentário soez.

As redes sociais não 
precisam de ser orações de 
sapiência, mas podem ser 

que contribuem para a litera-
cia comum que nos acalenta, 
para o espírito democrático 
que nos rege, para o diálogo 
que nos locupleta, para a 
educação e ética em que 
todos evoluímos.

Mas, coitados dos pobres 
de espírito! Quando imbuídos 
de má-fé e judiação, não será 
deles o reino dos Céus.

Dia do Antigo Estudante de Coimbra

Ponto de vista para uma proposta de unidade (VIII)

O domínio das redes sociais

Em zona pública e notoria-
mente reconhecida como de 
caos urbanístico, o que se pro-
põe aprovar a CMC, alterando 
o licenciado para o Lote B da 
Quinta de Voimarães, junto ao 
IPO ( Instituto estranhamente 
silente,e, ao que consta, tam-
bém se prepara para obra 
quase em frente ao referido 
Lote,sem estacionamento 
subterrâneo sequer),é,para 
além da inadequada volu-
metria para a zona ( rampa 
de lançamento volumétrica 
para o velho Pediátrico?),um 
insulto a todos aqueles que 
passam,diariamente,as pas-
sas do Algarve para chegar e 
estacionar nas redondezas, 
assim acrescentando descon-

Há, manifestamente,nas 
alterações propostas para o 
Lote B a aparência de um in-
teresse privado prevalecente 
sobre o interesse público.

Acresce um desva-
rio estético,da forma e de 
conteúdo,do projectado.

São situações do género 
que lançam no ar um chei-
rinho a “ crime urbanístico 
“, que engrossam a nuvem 
carregada de percepção de 
corrupção, que por aí passa, 
e , com certeza,geram ainda 
descrença nas instituições 
e doentio conformismo na 
massa amorfa ( ...não vale a 
pena, eles são todos iguais...), 
já por si doenças sociais,que 

alimentam os ismos.
É esta a mesma Câma-

ra que,recentemente, em 
nome da melhoria da mo-
bilidade - manipulação da 
linguagem - nos acessos 
aos HUC, ordenou o abate 
de um número apreciável de 
árvores sadias e de porte, no 
passeio que liga o Hotel Tryp à
Praceta Professor Mota Pinto, 
assim cometendo, à primeira 
vista,um denunciado crime 
contra a natureza,em curso 
de investigação.

É esta a mesma Câmara 
que, diariamente desde há 
longo tempo, permite o esta-
cionamento anárquico de via-
turas em cima de passeios,em 
curvas,em zonas sinalizadas 

de estacionamento proibido, 
nas vias de acesso ao Bairro 
de Celas.

É esta a mesma Câmara 
que, ainda, deixa sem res-
posta os sucessivos apelos 

pela inacção,a violação da lei 
e ordem .

É esta a mesma Câmara 
que, diariamente,obriga pes-
soas de mobilidade reduzida 
a circular pela estrada, por ve-
zes em cadeira de rodas, de-
vido à ocupação dos passeios 
com viaturas,nas transversais 
de acesso ao referido Bairro.

Na zona - um verdadeiro 
Far-West sem Xerife- impera 
a regra: É proibido estacionar 
regularmente.

A Polícia Municipal e a
PSP a tudo fazem vista gros-
sa.

À falta de coerência e 
autoridade moral acresce 
uma suspeitosa incapacidade 
de regulação( uma anomia 
à coimbrinha), sequela de 
incapacidade originária de or-
denamento urbanístico ; tudo 

de direitos de cidadãos sem 
voz e fragilizados, por força 
da deriva autoritária de uns 
e desvio de poder de outros.

Urge perguntar:

que alguém ainda se espanta 
- que seja esta mesma Câma-
ra que se propõe aprovar as 
alterações à licença de opera-

ção de loteamento previstas 
no Edital n.118/2021?

decisores, por acaso, gostam 
da Cidade?

-
se público? 

previsão do caso, a vossa ca-
pacidade de sentir vergonha?

Em remate : parece não 
restar dúvida que, como al-
guém tão bem disse, as mais 
das vezes, a inocência é uma 
oportunidade, não uma virtu-
de ( enquanto disposição do 
carácter para escolher ou re-
jeitar acções por pertencerem 
a um certo género eticamente 
relevante).

Não há Santo que nos valha
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Quem tem garagens para arrendar? esta é boa 
altura –  O que vale é que só há eleições para as autár-
quicas (Câmaras e Juntas) de 4 em 4 anos. Se assim não 
fosse o preço dos imóveis em Coimbra atingiria preços 
impossíveis. O que tem uma coisa a ver com outra? Isto: 
são tantos os candidatos envolvidos seja para que órgão 
for que em algumas freguesias não se encontra gente dis-

que noutras há gente a mais. Com jeitinho a coisa arranja-
-se e tem-se arranjado, mudando a residência para uma 
garagem que se arrenda na freguesia que interessa. Nem é 
preciso sair da casa de família. Muda-se a residência para 
a garagem arrendada, quando não mesmo para a garagem 
de um amigo que condescende com a estratégia. Para se 
safar não há povo como o português e destas arranjos 
não vem mal ao mundo.

Por que andará Francisco 
Rodeiro de lenço na mão? – 
Ainda as listas de candidatos 
para as freguesias não estão 
todas fechadas e ali para a Junta 
dos Olivais já anda há uns dias o 
candidato do PSD,  o advogado 

mão a limpar o suor da testa. O 
calor este ano veio muito forte, 
a rondar os 30 graus, mas os 
mais difíceis de aturar são os 
companheiros que continuam sentados à sombra. O que 

a ajudar a sua gente que, ali para os lados fronteiriços do 
Sabugal donde é natural, vivia do contrabando e tinha que 

pão para os garotos que por lá havia. Nesse esforço de 
resistência, os raianos aprendiam cedo a interpretar estra-
tégias  de ataque pelo olhar dos adversários.

    O que separa Coimbra de Guimarães... - …
mas ali pelos Olivais tem havido uma reuniões quentinhas 
que, ou muitos nos enganamos, ou ainda não acabaram. 
Neste momento a Graça Oliveira está fora, como fora 

em política a distância entre o fora e o dentro seja muito 
curta. Bem menos do que de Coimbra a Guimarães…

  Sobem as encomendas de suspensórios de 
cabedal – Terão sido especialistas internacionais em 
estratégia eleitoral , alguns formados na escola de Putin, 
que venderam  a Coimbra e a Jerusalém o pacote adequa-
do ao derrube do Benjamin Netanyahu lá do sítio. Ovo 
de Colombo: juntamo-nos todos a um lado, a balança 
inclina de repente, e o chefe cai bruscamente, apanhado 
de surpresa. Matematicamente a coisa resulta, ainda que 
com resistência duvidosa. Os “Chega” dum lado e doutro 
andam muito calados, sussurrando: “deixa-os andar”. Pelo 
sim pelo não, as coudelarias alentejanas têm recebido 
bastantes encomendas de suspensórios de cabedal. Não 
vá o diabo tecê-las.

Não esquecer de substituir o dr. pelo doutor – Os 
doutoramentos na Universidade de Coimbra correm o 
risco de serem suspensos uma temporada. Não é nada, 
mas quando um quadro da Administração –seja central, 
regional ou local – completa o doutoramento (grau acadé-
mico de muito mérito, reconheça-se, e que premeia muito 
esforço) --- atinge esse grau, alguns deles a primeira coisa 

dr. pelo Doutor. Têm esse direito e claramente que não é 
a mesma coisa, nem lá perto. Com o dr há muitos, com o 
Doutor não é tanto assim, embora para lá se caminhe. O 
problema é que podiam deixar acabar o papel timbrado 
que ainda existe em stock, mas não senhor. Esse vai fora 
e toca a substituir na assinatura o dr pelo Doutor. Alguns 

tenha acautelado este investimento, cremos que o único 
em crescimento no nosso país.

Em Coimbra os “bufos” já foram – No tempo da 
outra senhora era preciso ter tento na língua e cuidados 
com os locais que se frequentavam, porque poderia haver 
por perto um “bufo” de serviço para dar conta à polícia 
política. No período revolucionário podia ser tudo ao 
molho e fé em Deus, mas com a possibilidade de uma 

“bufos” e anda por aí. Conforme foi noticiado, a Câmara 

os nomes, moradas e contactos de três activistas russos 

Rugby do Centro ofereceu material
à Escola do Tovim 

para oferecerem material de rugby aos alunos. A oferta 
foi uma acção simbólica para agradecer a divulgação da 
modalidade que tem sido feita na escola.

Dia de Portugal numa aldeia sem habitantes
Esta foi uma iniciativa que chama a atenção para 

viveram e os que partiram para outros destinos. A recém-
-criada Associação São Lourenço, da Lousã, comemorou 

o Dia de Portugal nas Silvei-
ras, aldeias da Serra da Lou-
sã que perderam a totalidade 

nunca foi festejado. Com o 
programa “Diásporas Mil 
da Serra da Lousã”, junto à 
capela do São Lourenço, na 
Silveira de Baixo, a associação prestou tributo a todos 
os silveirenses que um dia tiveram de partir para dife-
rentes continentes, onde se radicaram com suas famílias, 
sobretudo no Brasil e nos Estados Unidos da América. 
Um dos muitos homenageados foi Claurenço Simões, 
primeiro empregador de Lula da Silva, quando o futuro 
presidente do Brasil, oriundo do Nordeste, era ainda 
um menino migrante acabado de chegar a Cubatão, na 

Prémio Literário Miguel Torga
evolui para Grande Prémio

O Município de Coimbra e a Associação Portuguesa 
de Escritores (APE) vão lançar o Grande Prémio de 

Na reunião de segunda-feira da Câmara de Coimbra, a 
vereadora Carina Gomes, responsável pelo pelouro da 
Cultura, adiantou que a proposta foi apresentada pela APE 
e representa “o reconhecimento ao trabalho cultural da 
autarquia na área do livro e da literatura”. A evolução do 
Prémio Literário Miguel Torga para um Grande Prémio, 
de periodicidade anual, com um prémio pecuniário de 

prémio vai distinguir obras publicadas em português e 
em primeira edição no ano anterior, contrariamente ao 
anterior, que premiava livros inéditos.
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embaixada russa em Lisboa, pela libertação de Alexey 
Navalny, opositor do Governo russo. Questionada a Câ-
mara de Coimbra, para saber como procede em relação 
a manifestações, o Município esclareceu que “limita-se 
a informar a PSP ou a GNR, conforme os casos”. O 
Município de Faro também segue o mesmo critério das 
autarquias de Coimbra e do Porto e indica que apenas são 
informadas a PSP ou a GNR, “em função do local onde 
se realiza a manifestação”. Mas em algumas manifestações 

A Guitarra e a Tricana – Parece o título de um fado 
de Coimbra, mas a letra e a música são outras. O director 
do Departamento de Espaço Público Mobilidade e Trânsito 
da Câmara de Coimbra informou a União de Freguesias de 
Coimbra que a estátua da “Tricana” iria ser mudada da zona 
do Quebra-Costa para junto do Arco de Almedina. Já a estátua 
“Guitarra de Coimbra” iria para onde estava a da “Tricana”. 

da “Tricana” seria valorizada “por se situar junto à buganvília 
que se pretende preservar e à nova janela (circular) prevista 

municipal adossada à Torre de Almedina”. O presidente da 
UF de Coimbra, João Francisco Campos, é que não vai em 
cantigas, nem em trocas e baldrocas, e respondeu: “A Junta 
quer as estátuas exatamente no local onde estavam, já que não 
há qualquer motivo para que tal não aconteça”. “Se as estátuas, 
propriedade da União das Freguesias de Coimbra e do povo 
de Coimbra, não retornarem aos seus legítimos espaços, esta 
União de Freguesias seguirá todas as vias, legais, contra os 
autores e co-autores do acto” - promete o autarca.

Desarquive-se a História – Na passada reunião do 

Câmara a Manuel Machado (PS), propôs a criação de um 
“Coimbra Story Center”, um “verdadeiro Museu Municipal 
de Coimbra, para o qual já propuseram que fosse adquirido 
o antigo Hospital Real de Coimbra, na Praça do Comércio”. 
Isto porque, segundo ele, “o Arquivo Histórico Municipal de 
Coimbra (na Casa da Cultura) funciona, desde há muito tempo, 
em instalações precárias e desadequadas, sem as características 
e requisitos necessários a uma estrutura desta natureza e à 
preservação adequada dos seus documentos”. José Manuel 
Silva realça que no Arquivo Histórico estão, por exemplo, 
“o foral manuelino de Coimbra de 1516, documentos desde 
o séc. XIII (tais como cartas de reis e de infantes), a Lei das 
Sesmarias (um dos poucos originais que nos chegaram), os 
Tombos antigos da Cidade, os documentos de vereação, fa-
tos e varas dos vereadores, a imagem de S. Jorge que saía nas 
célebres procissões do Corpo de Deus”.

História vai para o Pediátrico – A resposta ao vereador 

coligação “Juntos Somos Coimbra”, sobre o Arquivo Histórico, 
não se fez esperar. Os serviços do Município recordaram que em 
24 Novembro 2020 o presidente da Câmara, Manuel Machado, 
aprovou o anteprojecto de arquitectura do novo Arquivo Mu-
nicipal de Coimbra, que irá nascer nos pavilhões das consultas 
externas do antigo Hospital Pediátrico, construídos em terreno 

municipal. Com a entrada em funcionamento do novo Hospital 

qual foi cedido, gratuitamente, pela autarquia, em Dezembro de 

terreno cedido revertia novamente para o Município  A Câmara 
pretende criar um novo Arquivo Municipal, através da adaptação 
de pavilhões do antigo Hospital Pediátrico, num lote de aproxi-
madamente 5.400 m2, que confrontam a sul e nascente com o 
terreno do antigo Hospital Pediátrico, a poente com a Alameda 
Armando Gonçalves e a norte com a urbanização servida pela 
Rua de São Teotónio.

Vereadores em alta velocidade – “A avançar a obra de 

por esta CMC, mantendo a estação na sua posição actual e a 
construção de dois novos edifícios para instalação dos serviços 
de apoio à IPs e à Metro Mondego, num valor de 28 milhões 

negociações para 2003, ao empurrar a paragem para os Campos 
do Mondego”. Esta foi a posição conjunta expressa na passada 

PSD, o que demonstra que já estão juntos na coligação eleitoral 
para as próximas autárquicas. E dizem mais: “Considerando 
que, decorridos 8 anos de coligação PS-PCP a governar esta 
Câmara, o aeroporto de Coimbra foi uma mentira e o aeroporto 
do Centro continua uma miragem eleitoral, o projecto da Alta 
velocidade ferroviária assume extrema relevância estratégica 
para o desenvolvimento sustentável, económico e social da 
região de Coimbra, particularmente numa fase em que, por 
razões ambientais, as ligações aéreas de curta distância perdem 
relevância a favor da ferrovia”.

LINO VINHAL

Não é pelos jardins que Coimbra se distingue. É verda-
de que há por aí alguns jardins razoavelmente conseguidos 
mas todos numa versão minimalista. E é pena porque se há 

até a sua história não dispensa a evocação do milagre das 
rosas que, não tendo existido, atesta a proximidade antiga 
da cidade para com este embelezamento que é sempre 
elegante, atrai atenções, dispõe bem e até serve às vezes 
para desviar as atenções de outras coisas menos simpá-

ao abandono ou sejam menos cuidados. Não é disso que 
se trata. Apenas lhes falta pujança, fulgor, até estatuto. 
Coimbra merece mais e até podia pensar numa ideia que 
lhe seria muito adequada. Sendo a cidade das rosas pelas 

jardins de Coimbra …e há rosas tão lindas, de tanta espécie 
e qualidade que certamente iriam encantar as pessoas. 
Mas temos poucas rosas e todas elas com cara de con-
trariadas. Sentem que se lhes dá pouca importância, que 

de Coimbra, que se lhes não dispensa a atenção devida 

Não será o seu jeito mais apurado, a sua aptidão mais 
desenvolvida, eventualmente não andarão por aí as suas 
paixões de sensibilidade, mas Manuel Machado  -- ou outro 

das Lages se oferecesse a quem entrasse na cidade por 

aquele lado um jardim robusto, um espaço cheio de rosas 

sua capacidade cromática? Ou na Casa do Sal, para quem 
viesse do Norte? Ou naquele mamarracho que é e rotunda 
quadrada do Almegue? Ou lá em cima para quem vem dos 
lados da ponte da Portela? Mais ainda, já que estamos a 
falar nisso: os mesmos responsáveis já pensaram o quanto 
valeria em beleza, respeito histórico e simbologia se nessas 
rotundas, ou em algumas delas, existisse uma bonita estátua 
da Rainha Santa Isabel? Coimbra não tem que fugir nem do 
seu passado nem envergonhar-se do seu presente. Faça-se 
bonita, alegre, cultora dos seus símbolos, abraçando as suas 
gentes. E estas, estas seguramente que veriam com bons 
olhos que a cidade fosse criando a sua singularidade que a 
distinguisse das demais. E com três ou quatro rotundas/jardins 
cheios de rosas, farfalhudos de pétalas das mais variadas 
cores, estamos em crer que com pouca coisa se conseguira 
belo efeito. Mais ainda se a tal estátua ou estátuas…. Se 
o Manuel Machado pegar na ideia prometemos levar uma 
dessas rosas à Cindazunda, que está para ali entristecida 
em frente à Autoindustrial, farta de contar carros e respirar 

Não quererá Coimbra ser a cidade das rosas?

Rosas temos estas e mais algumas, poucas. 
Mas sem fulgor.



LUÍS SANTOS

Que a Orquestra Clás-
sica do Centro (OCC) “se 
afirme cada vez mais” é 
o desejo da presidente da 
Direcção Emília Martins, 
nestas comemorações dos 
20 anos desta relevante ins-
tituição cultural de Coimbra. 

Também em declarações ao 
“Campeão”, o presidente da 
Assembleia Geral, o Pro-
fessor e cirurgião Linhares 
Furtado, sublinha que estão 
de parabéns todos os que 
têm trabalharam em prol 
da Orquestra, a qual “atin-
giu um muito bom nível e 
continua a subir”.

Ambas as personalida-
des destacam o concerto 
que se vai realizar no pró-
ximo domingo (dia 20), 
pelas 20h00, nos claustros 
do Mosteiro de Santa Clara-
-a-Nova, por ser muito raro 
uma Orquestra estrear duas 
obras numa mesma actuação, 
o que o tempo de pandemia 

acaba por proporcionar esta 
coincidência de efemérides.

No âmbito das come-
morações do 20.º aniversá-
rio, a Orquestra Clássica do 
Centro encomendou a um 
compositor de referência 
da actualidade nacional e 
internacional, Sérgio Aze-
vedo, natural de Coimbra 

, obras que se inspiram e 
homenageiam personagens 
marcantes da História de 
Coimbra, de Portugal e do 
Planeta e cujos aniversários 
também celebram.

Vai ser estreada a obra 
que tem a designação de 
“Transcendente”, assina-
lando os 750 anos do nasci-
mento de Isabel de Aragão, 
Rainha de Portugal e padro-
eira da Cidade de Coimbra, 
assim como outra obra, “O 
Senhor Ludwig sonha com 
cornetas acústicas”, evo-
cando os 250 anos do nas-
cimento de Beethoven, que 
não foi possível apresentar 
em 2020 devido à pandemia.

Com dois anos de vi-
ce-presidência e 18 anos 
como presidente da Direc-
ção da OCC, Emília Mar-
tins destaca o apoio que a 
Câmara de Coimbra deu, as 
instalações no Pavilhão de 
Portugal, no Parque Verde, 
que têm de ser cuidadas, 
e a esperança de que 20 
anos depois a Orquestra 
Clássica do Centro tenha 
as condições para ter um 
financiamento regional, 
ao ser considerado um 
projecto da Comunidade 
Intermunicipal (CIM) da 
Região de Coimbra.

Já o Professor Linha-
res Furtado confessa que 

muito activa e só mais tarde 
descobriu o “valor cultural 
muito grande” da Orques-
tra e a ela se ligou como 
presidente da Assembleia 
Geral, mas também como 
apreciador de todos os 
concertos, os quais permi-
tem “tempos agradáveis 

na cultura musical e a sua 
grande expansão”.

Destacando a “acção 
extraordinária da presidente 
da Direcção, Emília Martins, 
e felicitando todos os que 
têm integrado a Associação 
e a Orquestra”, Linhares 
Furtado sublinha também a 
capacidade que a OCC tem 
tido em atrair gente jovem e 
de a casa permanente aco-
lher, para além de concertos, 
outros eventos culturais, 
sociais e políticos,

O Professor Linhares 
Furtado sublinha, ainda, 
“os tempos de muita fe-
licidade” proporcionados 
pela Orquestra a si e à sua 
falecida mulher, ambos a 
nutrirem “muito amor por 
Coimbra” e a considerar 
que esta cidade “é uma 
terra formidável”.

No concerto do pró-
ximo domingo, para além 
das estreias absolutas re-
sultantes da encomenda 
da OCC ao compositor 
Sérgio Azevedo, que fará 
os comentários, serão ainda 
interpretadas obras de Lu-
dwig van Beethoven (Sin-
fonia n.º1 em Dó Maior, 
Opus 21) e de Wolfgang 
Amadeus Mozart (concerto 
para Piano n.º12, em Lá 
Maior, K 414), tendo como 
solista a pianista Diana 
Botelho Vieira. O maestro 
convidado é José Eduardo 
Gomes.

A reserva de bilhetes 
pode ser feita através do 
site www.orquestraclassi-
cadocentro.org, ou pre-
sencialmente no Pavilhão 
Centro de Portugal a partir 
das 14h30 
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Celebrações dos 20 anos também incluem inédito sobre Beethoven

Orquestra Clássica do Centro estreia
peça de homenagem à Rainha Santa

Emília Martins e Linhares Furtado,
respectivamente presidentes

da Direcção e da Assembleia Geral


