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Coimbra - Nogueiras - Adémia
São Silvestre - Souselas
Almalaguês - Antanhol

Taveiro - Miranda do Corvo
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 “Campeão” vai de férias
por duas semanas

Vamos uns dias de férias e por isso o “Campeão das Províncias” 
não se publicará nas duas próximas semanas, voltando a 26 
de Agosto. Somos poucos, ou pelo menos não somos tantos 
quantos às vezes precisaríamos, e por isso pedimos aos leitores 
compreensão para com este breve interregno. Mas o “Campeão 

Quem estiver longe já sabe que pode contar com este meio. 
Boas férias a todos.
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Antigo autarca Joaquim Sousa em Entrevista

“Erros de gestão” têm vindo
a prejudicar a Figueira

O decréscimo de habitantes (segundo os resultados preli-
minares dos Censos 2021) e de empresas, a desvalorização da 
parte industrial e comercial e o “veto de gaveta” que impediu a 
instalação de um pólo de Biologia Marítima da Universidade de 
Coimbra na Figueira da Foz. São alguns dos temas abordados pelo 
Provedor da Misericórdia - Obra da Figueira, em Entrevista à Rá-
dio Regional do Centro e ao ‘Campeão dos Províncias’. Página7

Plataforma Logística de Iniciativa Empresarial

edibeiras@gmail.com

Que destino se deve dar ao Hospital dos Covões? Com ou sem autonomia (no CHUC, ou fora dele)? Estas foram as perguntas que 
o “Campeão” colocou aos cinco candidatos anunciados para a Câmara de Coimbra, antes de terminar o prazo de entrega das listas. 
Manuel Machado (PS) diz que os Covões não deve ser um asilo, enquanto José Manuel Silva (Juntos Somos Coimbra) defende uma 
forte valência de geriatria. Francisco Queiroz (CDU) e Jorge Gouveia Monteiro (Cidadãos por Coimbra) são claramente pela autonomia 
em relação aos HUC. Também Miguel Ângelo Marques (Chega) não vê qualquer razão para se fechar os Covões. Páginas 2 e 3

Defesa dos Covões
tem nuances entre

os candidatos à Câmara

Enfermagem
Apoio Domiciliário 24

Horas

A ARTE do CUIDAR...
... em sua casa

Álvaro Matos Bandeira & Filhos, Lda.
EXPLORAÇÃO FLORESTAL
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TERRAS EM MOVIMENTO
AGRICULTURA, UNIPESSOAL, LDA

RAFAEL LOPES lopeslopesrafael@hotmail.com - Urb. do Pombal, Rua da Fonte - 3130-400 Vila Nova de Anços

ABERTURA DE POÇOS E VALAS
DESATERROS, LIMPEZA DE TERRENOS - SORRIBA

Zona Empresarial de Vale da Ursa - Serpins - 3200-578 Lousã
Telf. 239 091 874 | Fax: 239 091 955 | Tlm. 912 416 043

E-mail: despertacompasso@gmail.com
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COMÉRCIO DE MADEIRAS Há mais de 28 anos
Floresta!  Cuidamos dela.

Encerra ao Sábado
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ESTAMOS ABERTOS DE ACORDO 
COM AS NORMAS DA DGS 42

ANOS

3025-041 Coimbra - Tlf. 239 492 015 - sociescapes@net.sapo.pt 43
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ESCAPES
ENGATES DE REBOQUE

E CATALIZADORES

ESTAMOS PREPARADOS PARA VOS RECEBER
NA NOSSA FREGUESIA COM TODA A SEGURANÇA

FAÇA O NOSSO 

PERCURSO PEDESTRE

» ESPINHAL

» PEDRA DA FERIDA

» PRAIA FLUVIAL DA LOUÇAINHA

VISITE-NOS



«A CDU defende, desde sempre, não só a manu-
tenção, como a revitalização do Hospital dos Covões. 
Este antigo hospital central de Coimbra tem sofrido um 
progressivo e calculado desmantelamento, resultado de 
opções políticas que ao longo dos anos foram tomadas 
pelo PS, PSD e CDS e muitas vezes com a cumplicida-
de do poder local. Opções que sempre contaram com 
a oposição, com a crítica, com a luta e proposta de 
valorização do Hospital dos Covões por parte do PCP. 

Aliás, esta é a mesma política da degradação dos cui-
dados de saúde primários em todo o distrito, do encerra-
mento e funcionamento inadequado dos centros de saúde 
e extensões de saúde, da degradação das maternidades e do 
adiamento constante da construção da nova maternidade 
em Coimbra, que o PCP tem vindo a propôr que avance 
junto, e com ligação, ao Hospital dos Covões.

Em 2011 foi criado o Centro Universitário de Coim-
bra, EPE (CHUC, EPE). O núcleo hospitalar de Coimbra, 
até então, era formado por três grupos hospitalares: Hos-
pitais da Universidade de Coimbra (HUC), Centro Hospi-
talar de Coimbra (CHC) e Centro Hospitalar Psiquiátrico 
de Coimbra (CHPC), envolvendo oito hospitais, com 
âmbito regional e até nacional em algumas especialidades.

A fusão dos hospitais, sem quaisquer estudos técni-
cos prévios, sobrecarregou serviços, encerrou unidades 
de saúde, desmantelou valências, desestruturou equipas 
e foi acompanhada com a instalação de várias unidades 
hospitalares privadas na região.

Ao Hospital dos Covões, que abrangia cerca de 800 
mil utentes, foram subtraídos serviços nucleares como 
os de Gastrenterologia, Neurologia, Neurocirurgia, 
Urologia, Otorrinolaringologia, Oftalmologia e outros, 
desarticulando equipas com grande experiência acumu-
lada, desaproveitando a capacidade instalada.

A desvalorização deste hospital prosseguiu, com a 
extinção de outros serviços, sendo que muitas das es-
pecialidades encerradas no Hospital dos Covões foram 
abrindo nas unidades hospitalares privadas.

sucessivas soluções improvisadas para responder a esta 
sobrecarga, como sejam os contentores que vêm sendo 
instalados no seu perímetro.

Em 2020, o Hospital dos Covões foi designado 
hospital de referência para a covid-19, com todas as 
valências. As enfermarias desactivadas e camas fechadas 
foram reactivadas e mostraram-se essenciais.

Porém, não tardaria a ser anunciada a intenção de 
desvalorização das urgências, o que demonstra que o que 
está em causa é o Hospital dos Covões em si mesmo e 
não apenas este ou aquele serviço ou valência.

O PCP apresentou na Assembleia da República, em 
sucessivas sessões legislativas, Projectos de Resolução 
para a reversão do processo de fusão dos Hospitais de 
Coimbra integrados no CHUC, mantendo os actuais ser-
viços e valências e recuperando os perdidos no Hospital 
dos Covões. Estes projectos foram rejeitados com os 
votos contra do PS e a abstenção de PSD, CDS e PAN.

Coimbra e a Região Centro precisam do Hospital 
dos Covões».
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“Que destino se deve dar ao Hospital dos 
Covões? Com ou sem autonomia (no CHUC, 
ou fora dele)? Esta foi a pergunta que o 
“Campeão” colocou aos cinco candidatos já 
anunciados para a Câmara de Coimbra, como 
cabeças-de-lista: Manuel Machado (PS), 
José Manuel Silva (Juntos Somos Coimbra), 
Francisco Queirós (CDU), Jorge Gouveia 

Monteiro (Cidadãos por Coimbra) e Miguel 
Ângelo (Chega).

Coimbra, como cidade da Saúde, tem de 
manter os seus pergaminhos e o Hospital 
dos Covões, como o Hospital Pediátrico, as 
Maternidades Bissaya Barreto e de Daniel 
de Matos e o Hospital Sobral Cid integram o 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

(CHUC). A par disto existem três importantes 
-

pital da Luz e Hospital da CUF, para além de 
muitas clínicas privadas e especializadas em 
diversas patologias.

Recentemente, a Comissão de Saúde da 
Assembleia da República aprovou por unani-
midade um relatório, elaborado por Maló de 

Candidatos à Câmara de Coimbra di

MANUEL MACHADO (PS)

Covões não deve 
ser um asilo

«O destino do Hospital dos Covões é ser um Hos-
pital Geral Central, o que inclui um Serviço de Urgência 
Polivalente (que salva vidas, e funciona 24 horas por 
dia), e tendo no seu perímetro a nova Maternidade, de 
forma a servir a população de Coimbra e da região, em 
paralelo com o Hospital da Universidade de Coimbra, 
tendo melhores acessos, descongestionando os serviços 
e tendo mais qualidade de cuidados.

O Hospital dos Covões não deve ser uma unidade 

no Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento no 
Pólo III, junto aos HUC, e também porque os idosos 
precisam de cuidados integrados e globais, com inte-
racção geracional e não como asilo.

O Hospital dos Covões (como Hospital Central), 
deve ter a mesma autonomia que o Hospital da Uni-
versidade de Coimbra e não ser dominado por este 
que actualmente se confunde com o CHUC (Centro 
Hospitalar).

O modelo organizacional (manutenção ou reversão 

os princípios e a função de cada um (como unidades 
locais de saúde), sem desvalorização do Hospital dos 
Covões (como está a acontecer), na defesa da saúde e 
do desenvolvimento (não há saúde sem desenvolvi-
mento nem desenvolvimento sem saúde), de Coimbra 
e Região Centro.

A recente aprovação de Relatório pela Comissão 
Parlamentar de Saúde da Assembleia da República por 
unanimidade (onde o Partido Socialista tem a maioria), 
que contesta o desmantelamento do Hospital dos 
Covões, mais nos faz acreditar no reconhecimento do 
Hospital dos Covões como Hospital Geral Central pela 
Assembleia da República e pelo Governo, dado que 
as instituições não podem estar contra uma cidade, a 
cidade de Coimbra e os seus cidadãos, que prezam os 
seus Hospitais.

Manuel Machado: “Hospital dos Covões não 
deve ser dominado pelos HUC”

FRANCISCO QUEIRÓS (CDU)

Reversão do processo de fusão

Francisco Queirós: “Projectos rejeitados com 
os votos contra do PS e a abstenção do PSD, 

CDS e PAN

«No meu ponto de vista, o Hospital Geral dos Co-
vões deve ser ele próprio, pois desde o seu início que tem 
sido uma verdadeira solução para a zona sul do distrito de 
Coimbra, cirurgia de ambulatório de excelência, urgência 

deve acabar com o Hospital Geral dos Covões?
Local sem stress de densidade urbana, com espaço 

verde bem integrado na paisagem natural, perto do Ins-
tituto do Sangue, do iParque onde poderá ter apoios de 
investigação. A alternativa será congestionar mais ainda o 
que está congestionado. A área dos HUC não comporta 
mais valências, os funcionários stressam só a chegar ao 
hospital, caos é o estado actual. Assim, fechar os Hospital 
Geral dos Covões será sempre criar mais um problema 
para a cidade de Coimbra e eu, candidato, estou cá para 
criar soluções.

MIGUEL ÂNGELO MARQUES (CHEGA)

Fechar é criar mais um problema

Miguel Ângelo Marques: “A área dos HUC 
não comporta mais valências”
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izem o que pensam sobre os Covões

«O cluster da Saúde será um dos importantes sectores 
em que a coligação Juntos Somos Coimbra irá concentrar 
energias e promover uma aposta estratégica de crescimento, 
nas vertentes ensino, investigação, prevenção, industrial e 
assistencial, consolidando e desenvolvendo a condição de 
Coimbra como um pólo de saúde de dimensão nacional e 
internacional.

Neste âmbito, uma das questões mais polémicas tem sido 
o progressivo desinvestimento no SNS, em Coimbra, por 
parte do governo socialista, com particulares e graves efeitos 
no esvaziamento contínuo do Hospital dos Covões e na au-
sência de construção da nova maternidade, melhor dizendo, 
do novo serviço de obstetrícia e neonatalogia de Coimbra.

Recordo, mais uma vez, que já no ano passado a Prof.ª 
Teresa Almeida Santos lançou assertivos gritos de alerta que 
não podem continuar a ser ignorados: as duas maternidades 
do CHUC estão em colapso iminente e não dispõem de 
serviços essenciais e a construção da nova maternidade, que é 
uma emergência, não pode ser um campo de batalha política.

Face ao notório e deliberado esvaziamento dos Covões, 

estratégico para este hospital, que incluísse a área da geriatria, 

para salvar os Covões da destruição. Lamentavelmente, nada 
aconteceu e, pela mão do PS, a destruição acelerada continuou 
e continua, apenas interrompida pela pandemia Covid-19, 
que evidenciou a inegável importância dos Covões. Alguns, 
por profundo desconhecimento, ou para lançar a confusão 
e a demagogia enquanto esvaziam os Covões, alguns pare-
cem querer confundir geriatria com um lar de velhos, com a 
mesma incapacidade intelectual que têm para perceber que 
um hospital pediátrico não é um jardim infantil nem um 
depósito de crianças.

Assim, porque o que está a acontecer é intolerável e foi 
longe demais, porque o PS está há 8 anos a meter o pau na 
roda da nova maternidade e a destruir o futuro dos Covões:

- Exigimos a publicação imediata de um plano estratégico 
para os Covões.

- Exigimos a abertura da urgência dos Covões 24h/dia.
- Exigimos a recuperação da generalidade das valências 

de Hospital Central Polivalente dos Covões, em complemen-
taridade com os HUC e melhorando a resposta aos doentes, 
e, considerando o elevado envelhecimento do concelho e a 
falta de respostas adequadas a este escalão etário, incluindo 
uma nova e forte valência de geriatria, com as características 
do Gérontopôle de Toulouse ou do Tokyo Metropolitan 
Geriatric Medical Center, não com o objectivo de institu-
cionalizar idosos, mas sim de permitir e promover a sua 
recuperação rápida e que possam voltar às suas residências, 

ao seu lugar, com condições funcionais de autonomia e um 
acompanhamento especializado adequado.

- Exigimos que a Quinta dos Vales seja integralmente 
dedicada à Saúde.

- Exigimos que seja reposta a autonomia de gestão do 
Hospital dos Covões.

Exigimos para Coimbra a construção imediata de um 
serviço de obstetrícia e neonatalogia que ombreie com os 
respectivos serviços do Hospital de S. João e do Hospital de 
Santa Maria, dispondo dos mais modernos recursos técnicos 
e do acesso imediato a todas as especialidades, para bem da 
vida das nossas grávidas e dos nossos bebés. O Ministério 
da Saúde que assuma e decida a sua localização e que avance 
imediatamente com a obra!

PS desistiu dos Covões
A explicação para o que se passa na Saúde em Coimbra 

pode ouvir-se com clareza num podcast do PS, com uma 
entrevista ao Dr. Manuel Machado, recentemente publicado 
e disponível para quem o quiser escutar. O PS desistiu dos 
Covões.

Aos 18 minutos desse podcast podemos ouvir com abso-
luta clareza que o PS está disponível para aceitar a construção 
da nova maternidade junto aos HUC e ao Hospital Pediátrico 
desde que haja um estudo para aí ser construída de raiz uma 
nova maternidade.

Ora, a verdade é que já existem vários estudos nesse 
sentido, num dos quais a própria Câmara PS participou, e ne-
nhum em sentido inverso, face ao estado actual dos Covões.

de alguns dirigentes locais do PS de que queriam a materni-

de sistemático esvaziamento dos Covões, desenvolvida pelo 
Governo, Ministério da Saúde e ARS, cujos dirigentes são 
todos do PS, é realmente a política de Saúde para Coimbra, 

e pelo PS de Coimbra.
Aliás, a recente apresentação em Coimbra pelo deputado 

Maló de Abreu do relatório relativo à petição pública sobre 
o Hospital dos Covões, petição que também assinei, mostra 
a hipocrisia do PS, que aprova o relatório do parlamento, 

a degradar os Covões, mas continua no terreno a conduzir 
activamente esse processo de esvaziamento e degradação. 
Esta irreconciliável contradição demonstra que o PS local e 
nacional não estão a ser sérios.

De entre várias, outra passagem que nos deve preocupar 
é quando o Dr. Manuel Machado menospreza e ridiculariza 
Coimbra, asseverando que “em Coimbra uma coisa para 

ser nova tem que ter no mínimo umas dezenas de anos”, 

considera (será por maledicência?) que Coimbra é a cidade 
portuguesa mais parecida com aquilo que é a cultura chinesa, 
pois é preciso ter “paciência de chinês”. 

Foi chocante a jocosidade com que o presidente de 
Câmara de Coimbra e o entrevistador concordaram com 
a enorme lentidão com que quase tudo vai acontecendo 
em Coimbra. Infelizmente, é mesmo uma dura e triste 
realidade de Coimbra, que bem conhecemos, para a qual 
os 20 anos de presidência do Dr. Manuel Machado e do PS 
muito contribuíram, e que tanto tem prejudicado Coimbra. 
Basta lembrar os 30 anos que, por culpa da Câmara, foram 
necessários para legalizar o pólo III e que o pólo II da UC 
continua por legalizar há 40 anos, sem falar no novo Palácio 
da Justiça, qua aguardamos há mais de 50 anos.

Podemos garantir que coligação Juntos Somos Coimbra 
vai acelerar a Câmara e Coimbra, que as novas ideias e os 
novos projectos deixarão de precisar de 30 anos para serem 
implementados e que Coimbra desenvolverá uma estratégia 
CulTec de crescimento.

Não aceitaremos que Coimbra tenha de esperar 30 
anos pela nova maternidade e, nos múltiplos contactos que 
temos desenvolvido, sentimos que os conimbricenses estão 
saturados da “paciência de chinês” e que estão determinados 
a mudar a Câmara nas próximas autárquicas, para inverter o 
processo de destruição dos Covões, para que o novo serviço 

modernizar e desenvolver Coimbra e para dar mais oportu-
nidades de emprego e de vida aos jovens».

Abreu, sobre a petição “Devolver a autonomia 
ao Hospital dos Covões (Centro Hospitalar de 
Coimbra) - Pelo direito ao acesso a cuidados 
de saúde de qualidade”, que irá ser discutido 
em plenário no Parlamento.

Ali de refere que “tratando-se de um hos-
pital do Serviço Nacional de Saúde (SNS)
com serviços de referência a nível nacional, 

é evidente que a perda de especialidades 
médicas - como sucede nas áreas da Pneu-
mologia, da Cardiologia ou da Medicina 
Interna - acarreta uma inegável degradação 
das condições de acesso dos utentes aos 
cuidados de saúde que à referida unidade de 
saúde cabe prestar”.

de Urgência do Hospital dos Covões, de ur-
gência médico-cirúrgica para urgência básica, 
concretizada em meados do ano passado, 
constituiu mais um clamoroso passo do des-
mantelamento a que aquela unidade de saúde 
tem sido sujeita, já que também por essa via 
se contribui para a progressiva perda de es-
pecialidades médicas”, acrescenta-se.

JOSÉ MANUEL SILVA (JUNTOS SOMOS COIMBRA)

Uma forte valência de Geriatria

José Manuel Silva: “exigimos a autonomia 
de gestão dos Covões”

Os Covões como Hospital Central, separado do 
CHUC (a experiência da fusão está feita e é revela-
dora), com um plano próprio debatido com toda a 
população.

A desejável relação de complementaridade com o 
HUC deve ser estabelecida por acordo entre ambos e, 
só em caso de necessidade, arbitrada por entidade inde-
pendente.

JORGE GOUVEIA MONTEIRO 

Covões separado do CHUC

Jorge Gouveia Monteiro: “A relação com os HUC deve ser estabelecida por acordo”
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O candidato da CDU à 
Câmara de Coimbra, Francisco 

-

autonomia e independência, 
devemos e podemos estar no 

Lista de candidatos da 

Câmara Municipal
de Coimbra 

-

Assembleia Municipal 

-

-

Juntas de Freguesia 
Almalaguês: 

UF 
de Assafarge e Antanhol: 

Bras-
femes:  Ceira: 

Cernache:
UF de Coimbra: 

UF de Eiras e 
São Paulo de Frades:

UF Santa Clara e 
Castelo Viegas: 

Santo António 
dos Olivais: São 
João do Campo: 

UF de São Marti-
nho de Árvore e Lamarosa: 

UF S. Martinho 
do Bispo e Ribeira de Fra-
des: São 
Silvestre:
UF de Souselas e Botão: 

UF de Taveiro, 
Ameal e Arzila: -

Torres do Mondego: 
-

vai ser o primeiro candida-

-

sua candidatura no fomento 

jovens e empreendedores, 

-

-
teve o mandatário, Fernando 

-

-

Câmara de Coimbra

Assembleia Municipal

Freguesias
Cernache: 
UF Coimbra: 

Santo António dos 
Olivais: 
UF de Eiras e S. Paulo de 
Frades: UF 
de Santa Clara e Castelo 
Viegas: UF 
S. Martinho do Bispo e 
Ribeira de Frades: 

CDU garante autonomia 
e independência

Chega deseja
bom resultado

-
-

-
tivamente, os primeiros rostos  

compromisso de todos os 
associados a este processo 

-
-

-
remos discutir em Coimbra, 

-

diferentes contextos sociais, 
-

sam trazer essas experiências, 

para participarem na constru-

O mandatário da candida-

-

-
-

-

a Lisboa, partindo depois para 

diversos contextos internacio-
nais na área da defesa e pro-

-
res, o manifesto do partido e 

-

-

-

Câmara Municipal 

Duarte Lopes

da Cruz

Boto

-
seca

Ramos

Assembleia
Municipal

Correia

Bernardino
-

-
roso

-
reiro

Duarte Morais

-
jo

Correia

Boto

Batanete

Fonseca

Lopes

-
reia Teixeira

-
bra

Iniciativa Liberal concorre à Câmara
e Assembleia Municipal de Coimbra

-

Todas as candidaturas 
-
-
-

sias nem todas concorrem, 

as outras optam por candida-

-

No sorteio efectuado a 

-

-

PS, Juntos Somos Coimbra, CDU, CpC, Chega, PAN, IL, PDR-MPT

Câmara de Coimbra vai ser disputada
por oito candidaturas nas autárquicas
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O candidato do PAN em 
Coimbra às eleições autár-
quicas, Filipe Reis, carrega, 
entre outras, a bandeira da 
sustentabilidade tanto na 
mobilidade como na alimen-
tação, que no seu entender 

e na economia local. 
Filipe Reis, 57 anos, can-

didata-se pela primeira vez 
como cabeça-de-lista, de-
pois de nas últimas eleições, 
em 2017, ter sido o segundo. 
Em 1995, fundou a Agir 
pelos Animais, faz parte da 

comissão política nacional 
do PAN e é professor no 
Instituto Superior de Conta-
bilidade e Administração de 
Coimbra (ISCAC). Durante 
oito anos foi administrador 
do IPC.

Câmara Municipal 
(cinco primeiros) - Filipe 
Reis, Marta Correia, Antó-
nio Leal, Filipa de Sá, João 
Fontes da Costa. Assem-
bleia Municipal (cinco pri-
meiros) - Filipe Reis, Marta 
Correia, Cristina Figueiredo, 
Filipe Ferreira, Marta China.

Filipe Reis (PAN) tem como 
bandeira a sustentabilidade

O líder da coligação 
“Juntos Somos Coimbra”, 
José Manuel Silva, entregou 

partidos no Tribunal, que-
rendo instituir “um ritmo 
novo, uma nova aceleração 
à cidade, desburocratizan-
do a Câmara e desenvol-
vendo de forma sustentável 
o concelho”.

“É uma lista de pesso-
as de reconhecida qualida-
de para podermos ganhar 
as eleições e fazermos a 
diferença na gestão da Câ-
mara, abrirmos a Câmara à 
participação das pessoas, 
unirmos a cidade e as ins-
tituições da cidade, gover-

Universidade de Coimbra, 
o Instituto Politécnico, 
o Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra, 

cidade para cima e inver-
tamos este ciclo de declí-

na segunda-feira, após a 
entrega das listas no Tri-
bunal.

O antigo bastonário da 
Ordem dos Médicos e actu-
al vereador eleito em 2017 
pelo movimento “Somos 
Coimbra” lidera a coligação 
que agrega PSD, CDS-
-PP, Nós, Cidadãos!, PPM, 
Volt, RIR e Aliança (os 
elementos do movimento 
independente integram as 
listas através do partido 
Nós, Cidadãos!).

O candidato realçou 
que a reindustrialização 
da cidade de Coimbra será 
uma das propostas “mais 
urgentes” para a cidade, 
que “continua a perder po-
pulação”, apontando para 
os Censos 2021, em que o 
concelho registou uma per-
da de 1,8% da população 
face a 2011.

“O mais urgente é 
reindustrializar a cidade, 
com indústrias sustentáveis, 
atrair investimento, trazer 
empresários e dinâmica 
económica, porque isso 

-
tros setores da sociedade”, 
salientou.

Questionado sobre 
qual a estratégia para as 
freguesias rurais ou periur-
banas, onde o PS obteve 
melhores resultados em 
2017, José Manuel Silva 

-
to propõe um reforço de 

freguesias, esperando, com 
as listas agora formadas, 

-
te” fora da zona urbana de 
Coimbra.

Na lista candidata à 
Câmara de Coimbra, o 
director da Faculdade de 
Farmácia da Universidade 
de Coimbra, Francisco Vei-
ga, ocupa o lugar de vice-
-presidente, seguindo-se a 
actual vereadora eleita pelo 
movimento independente, 
Ana Bastos, e o presidente 
da concelhia do PSD, Car-
los Lopes.

A liderar a lista da coli-
gação à Assembleia Muni-
cipal estará a eurodeputada 
do PSD e presidente da Ju-
ventude do Partido Popular 
Europeu, Lídia Pereira.

Os efectivos da coliga-
ção são os seguintes:

Câmara
de Coimbra

1 - José Manuel Monteiro de 
Carvalho E. Silva (indepen-
dente, indicado pelo PSD/
CDS/NC/PPM/Aliança/
RIR/VOLT)
2 -. Francisco José de Baptista 
Veiga (PSD)
3 - Ana Maria César Bastos 
Silva (independente, indicada 
pelo NC)
4 - Carlos Miguel Mantas 
Matias Lopes (PPD)
5 - Ana Maria Cortez Vaz dos 
Santos Oliveira (PPD)
6 - Miguel José Ferros Pimen-
tel Reis da Fonseca (CDS)
7 - Nelson da Costa Cruz 
(independende, NC)
8 - Tatiana Costa Ferreira de 
Sá Marques (PSD)
9 - João Nuno Leão Gordilho 
Hipólito Correia(PPD)
10 - Maria da Conceição Mar-
ques (independente, NC)
11 - Elsa Margarida de Sá 
Leonardo de Almeida (CDS)

Assembleia
Municipal

1 - Ana Lídia Fernandes Oli-
veira Pereira (PPD)

Gonçalves de Almeida (CDS)
3 - Lúcia Maria Loureiro San-
tos Ferraz (independente. NC)
4  - Ricardo Miguel Freire 
Lopes (PPD)
5 - Carlos Alberto Nunes da 
Silva (independente, NC)
6 - Maria da Graça Marques 
Oliveira (PSD)
7 - António Manuel Cabral 
Oliveira (PPM)

Roque Figueiredo Martins 
(independente, NC)
9 - Martim Arnaut Syder 
(PSD)
10 - José Manuel Dias Pinhei-
ro de Castro (independente, 
CDS)
11 - Maria Helena da Silva dos 
Santos Mendes (CDS)
12 - Carlos de Almeida Figuei-
redo (PSD)
13 - Rui Filipe Dias Rodrigues 
(independente, NC)
14 - Margarida Tenente dos 
Santos Pocinho (CDS)
15 - Susana Magnólia Forte 
dos Reis (PSD)
16 - Pedro Manuel Rodrigues 
Roque Proença E Cunha 
(independente, NC)
17 - Rui Adriano Paiva de 
Brito Sousa (VOLT)
18 - Carla Daniela Ribeiro Reis 
Camões (independente, RIR)
19 - Carlos Emanuel Maroco 
Rodrigues (Aliança)
20 - Paulo Mendes Lopes 
(PSD)
21 - Teresa Maria Santos Costa 
Martins Gaspar (PSD)
22 - Hugo Miguel Schönen-
berger Robles de Oliveira 
(CDS)
23 - José Mário Pessoa Albino 
(independente, NC)
24 - Susana Margarida Naia de 
Almeida (independente, NC)
25 - António Manuel Esteves 
Joaquim (independente, NS)
26 - Diogo Carvalho Conde 
Barreira Rodrigues (PSD)

28 .- Carlos Manuel Goulão 
Machado (independente, NC)
29 - Ana Maria Lourenço 
Neto (PSD)

30 - Américo Alves Petim 
(CDS)

Carvalho (independente, NC)
32 - Sara Rute Tavares Gomes 
(PSD)
33 - Manuel de Sá E Sousa de 
Castelo Branco (independen-
te, NC)
34 - Pedro Daniel Almeida 

VOLT)
35 - Inês Margarida Marques 
Correia (independente, NC)
36 - Hector Afonso Costa 
(independente, Aliança)
37 - João Pedro da Fonseca 
Pinto (PPM)

Freguesias
Almalaguês: Maria Graça 
Simões, (professora, de-
sempregada, 59 anos)
Brasfemes: Edite Fernan-
des (professora, 50 anos)
Ceira: Luísa Saro (empresá-
ria, 59 anos)
Cernache: Isabel Correia 
(professora primária, 58 
anos)
Santo António dos Oli-
vais: Francisco Rodeiro 
(advogado, 69 anos)
São João do Campo: Gra-
ça Gândara (assistente téc-
nica administrativa, 51 anos)
São Silvestre: Elisabete 
Silvestre (engenheira agro-
pecuária, 49 anos)
Torres do Mondego: Pe-
dro Abrantes (engenheiro 
civil, 36 anos)
UF Antuzede e Vil de 
Matos: Claúdio Machado 
(empresário, 42 anos)
UF Assafarge e Anta-
nhol: António Teodoro 
(actual presidente da Junta, 
aposentado, 64 anos)
UF Coimbra: João Fran-
cisco Campos (actual pre-
sidente da Junta, 45 anos)
UF de Eiras e São Paulo 
de Frades: Luís Correia 
(empresário, 40 anos)
UF de Santa Clara e Cas-
telo Viegas: José Simão 
(actual presidente da Junta, 

UF de São Martinho de 
Árvore e Lamarosa: Filipe 
Pascoal (empresário, 52 anos)
UF São Martinho de Bispo 
e Ribeira de Frades: Diogo 
Cabrita (médico, 60 anos)
UF Souselas e Botão: Rui 
Soares (actual presidente 
da Junta, construtor civil, 
51 anos)
UF Taveiro, Ameal e Arzila: 

UF Trouxemil e Torre de 
Vilela: Telma Costa (conta-
bilista e técnica superior de 
segurança no trabalho, 43 
anos).

Coligação de sete partidos formalizou candidatura

“Juntos Somos Coimbra”
quer desburocratizar a Câmara

Lídia Pereira lidera a lista à Assembleia
Municipal e José Manuel Silva à Câmara

ANA LUÍSA PEREIRA

Norberto Pires resume os re-
sultados preliminares dos Cen-

a cidade de Coimbra perdeu 
população comparativamente 
aos resultados de 2011. Frisou 
ainda que a cidade tem uma 

através da Universidade e do 
Hospital, mas que não con-

este é “o problema número 
um de Coimbra”. Norberto 
Pires acrescenta também que 

população não é a liderança 
política actual da cidade, mas 

lideranças falhadas”. 
A falta de diálogo entre as 

várias entidades da cidade foi 
também abordada pelo pro-
fessor da área de Engenharia 
Mecânica referindo que cabe 
à população chamar a atenção 
para esta lacuna e dizer que 
“isto não pode continuar’’. 
Segundo Norberto Pires este 
é o principal factor que leva 
Coimbra a não conseguir atrair 

viver na cidade, referindo ain-

brutal de dinheiro que fomos 
recebendo da comunidade eu-
ropeia que nunca foi investido 
seriamente na capacidade de 
criar mais valias que atraiam 

Partidocracia levada 
à mediocridade

e a previsão para as 
eleições autárquicas

conhecimento das listas de 
candidatos à Câmara Munici-
pal de Coimbra, Norberto Pi-

-

Precisamos de mão-de-obra, 
falta uma pessoa do terreno, 
prática, que vá directa ao as-

lista”, acrescentando ainda 

vê essas pessoas afastarem-se.
O professor universitário 

-
lhem por lógicas partidárias e 
não em busca de competên-
cias. Norberto Pires diz que os 
partidos políticos em Coimbra 
estão de costas voltadas e isso 
só atrasa o desenvolvimento 
da cidade, frisando que “isto 
é uma partidocracia levada à 
mediocridade porque os par-

-
ram de pensar”.  

previsão, Norberto Pires, foi 
-

pectativas para as eleições 
autárquicas: “o PS ganha com 
maioria absoluta”, prevê, e 
acrescenta que “o Cidadãos 
por Coimbra e o CDU têm 
condições para eleger um 
vereador e a Coligação Juntos 
Somos Coimbra andará por 
volta dos dois,três vereadores, 
quatro quanto muito”. 

Norberto Pires fala numa “disputa partidária azeda”

Falta diálogo
aos partidos políticos 

em Coimbra

Norberto Pires volta 
a frisar a importância 
da aposta na Indústria 
Criativa em Coimbra



Mário Fernandes - O presidente da Direcção de “O 
Vigor da Mocidade” foi um dos homenageados no Dia da 
Freguesia de S. Martinho do Bispo e por dois motivos impor-
tantes. O clube sagrou-se campeão distrital da Associação de 
Futebol de Coimbra, tinha direito a ascender ao Campeonato 
Nacional, mas decidiu prescindir dessa subida. Mário Fernan-
des, apesar de todas as pressões para que o “Vigor” entrasse 
nos campeonatos nacionais, resistiu, fez contas, e decidiu “não 
hipotecar o futuro”, com despesas que via não poder cobrir. 
Uma decisão honesta, neste tempo em que muitos gostam 
de seguir o facilitismo e abdicar da responsabilidade. Assim, 
o “Vigor” pode continuar com o seu futebol, em todos os 
escalões, com a natação, a patinagem e a ginástica acrobática 
que alcançou o título de campeã nacional e tem dois ginastas 
apurados para o Campeonato da Europa, em Itália.

José Carlos Alexandrino -  A propósito do julgamento 
que tem vindo a decorrer sobre os incêndios de Pedrogão de 
muito má memória, o ainda presidente da Câmara Municipal 
de Oliveira do Hospital (não se recandidata) teceu duras 
críticas ao sistema que faz sentar no banco dos réus autarcas, 

dar segurança às populações expostas ao perigo dos incêndios, 
mas esse mesmo sistema nunca trata da mesma maneira os 
políticos que possam ter responsabilidades maiores na forma 

sem muitas vezes conhecerem a realidade. José Alexandrino 
foi particularmente duro ao dizer que “fazem as leis mas não 
nos dão os meios” e depois são eles que são julgados como 
se fossem os culpados. Diremos nós que uns fazem as leis a 
seu belo prazer, sem conhecerem a realidade na sua verdadeira 
dimensão e vão para a praia, enquanto os autarcas, bombeiros 

e com risco pela própria vida, morrendo alguns deles. Dos 

Temos total convicção de que os tribunais não julgarão com 
a mesma leveza com que outros legislam, exigindo resultados 
sem darem condições. Que a voz não doa aos Alexandrinos 
deste país.

Patrícia Mamona – A atleta conquistou a medalha de 
prata no triplo salto nos jogos olímpicos de Tóquio 2020. 
Aos 32 anos, a triplista portuguesa atingiu o ponto mais alto 
da carreira à qual juntou o recorde nacional, depois de ter 
superado a barreira dos 15 metros (15,01m), uma melhoria 
de 35 centímetros face ao seu recorde nacional (14,66) com 
que chegou à capital nipónica. Mamona conquistou a 26.ª 
medalha de Portugal em Jogos Olímpicos e a segunda nesta 
edição das olimpíadas. Hoje a vice-campeã é uma atleta a 100% 
e vai fazendo as cadeiras do curso de Engenharia Biomédica 
sempre que lhe é possível.
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Gonçalo Marcelo - O investigador do Centro de Es-
tudos Clássicos e Humanísticos da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra é um dos autores da obra Rendi-
mento Básico Incondicional. Uma Defesa da Liberdade que 
foi distinguida com o Prémio de Ensaio da SPF 2010. O 

e o júri pretendeu sublinhar a importância do ensaio “para o 

Aline Marques - A atleta Sub-14 da Academia do Clube 
de Golfe de Cantanhede, arrecadou mais um troféu, desta 
vez na 3.º prova do mais prestigiado circuito júnior da FPG 
- Drive Tour – conseguindo no Campo da Aroeira Challenge 
II, vencer no seu Escalão em NET e ainda obter o 2.º lugar 
Gross. Aline realizou uma prova consistente nos dois dias de 
competição, com duas voltas de 84 e 85 pancadas. 

Pedro Ramos - O fotojornalista do Diário das Beiras 
recebeu, na quarta-feira, dia 28, o Prémio ANMP de Jorna-
lismo e Poder Local 2021, na categoria de fotojornalismo. A 
distinção foi entregue pela docente da Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra e membro do júri do concurso 
promovido pela Associação Nacional de Municípios Portu-
gueses (ANMP). 

Virgílio Antunes - O Bispo de Coimbra efectuou no-
meações para o ano pastoral 2021/22, e entre os quais elegeu 
o P. Pedro Alexandre Pinto dos Santos - Pároco in solidum 
com o Cón. Sertório Baptista Martins, que assume a função 
de moderador, das paróquias de Nossa Senhora de Lurdes, 
Santa Cruz, Sé Nova e Sé Velha de Coimbra; coordenador 
e mestre de cerimónias das celebrações diocesanas. O P. 
Orlando José Carrasqueira Martins – Pároco de São Julião da 
Figueira da Foz e o P. Francisco Elói Martinho Prior Claro 
– Pároco de Trouxemil, mantendo-se pároco das reitorias de 
Coselhas, Imaculado Coração de Maria e Pedrulha e cessando 
as funções de vigário paroquial de Santa Cruz de Coimbra.

Jorge Fonseca - O judoca português garantiu a primeira 
medalha para Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio ao 
conquistar o bronze na categoria de -100 quilos do torneio de 
judo. No combate que determinava o terceiro lugar, o atleta 
do Sporting venceu o canadiano Shady Elnahas, por waza-ari, 
num combate renhido que Jorge Fonseca geriu nos instantes 

Fernando Pimenta – O canoísta terminou na terceira 

medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O atleta, 
de 31 anos, medalha de prata nos Jogos de 2012, em Londres, 

recordista olímpico, com 3.20,643, e Adam Varga (3.22,431).

Alexandre Lucas - Sagrou-se campeão nacional de 
1.500 metros batendo o seu recorde pessoal, e também 

vice-campeão nacional na distância de 800 metros. O atleta 
do CPT Sobral de Ceira - Escola de Atletismo participou 
no Nacional de Sub-18, escalão de juvenis, que se realizou 
na Lousada no início da semana passada. O CPT Sobral de 
Ceira foi o clube que, nesta época, deteve a maior comitiva 
nos Campeonatos Nacionais deste escalão.

Tiago Cerveira - O realizador de Travanca de Lagos, 
Oliveira do Hospital conquistou mais um prémio na sua 
carreira como realizador. Venceu na categoria de “Melhor 
Filme Internacional” – realizador sub30, no Avanca Film 
Festival, prémio que recebeu durante a abertura do evento, 

-
mentário “A Máscara de Cortiça” pelo mundo dos festivais, 
que competiu em 10 países e conquistou seis prémios. Este 

Martins da Costa - O centenário do nascimento 
do pintor foi celebrado no passado sábado, 31 de Julho, 
em Penacova, com a atribuição do seu nome à rua onde 
construiu a sua casa-ateliê, à futura Casa das Artes e 
com o descerrar de uma placa em bronze, da autoria do 
escultor Manuel Vaz. O vice-presidente da autarquia de 
Penacova e vereador da Cultura, João Azadinho, destaca 
a importância do artista no panorama cultural português, 
uma vez que este frequentou a Escola de Belas Arte do 
Porto, foi bolseiro do governo italiano e frequentou as 
Escolas de Belas Artes de Roma, Florença e Ravena. O 
artista experimentou diversas técnicas, mas acabou por se 
dedicar à pintura e ao ensino, que o levou até Penacova, 

Ana Gomes - A ex-candidata à Presidência da República 
vai doar os donativos que sobraram da campanha, um total 
de 31 mil euros, à Associação “Continuar para Começar”, 
para promover o jornalismo de investigação independen-
te. A diplomata foi a mulher mais votada de sempre numas 
eleições presidenciais em Portugal, com 12,93% dos votos, 
e a primeira a conseguir um segundo lugar.

Neemias Queta - É o primeiro português a entrar na 
-

nal. O atleta de 22 anos foi seleccionado pelos Sacramento 
-

-se assim a Ticha Penicheiro e a Mery Andrade na lista de 
portugueses que chegaram às ligas norte-americanas de 

Tomás Veloso – Conquistou quatro títulos no 
Open de Portugal - Campeonato Nacional de Juvenis e 
Absolutos de Natação, que se realizou no Complexo de 
Piscinas do Jamor. O nadador do Náutico de Coimbra 
evidenciou-se entre os mais de 600 atletas presentes na 
prova e além dos títulos conquistados ainda juntou uma 
medalha de prata. Tomás Veloso venceu os 800 metros 
livres com o tempo de 8:14:33, batendo assim um recorde 
regional sénior e absoluto.

Nuno Moita –  É com razão e estranheza que o presiden-
te da Câmara de Condeixa se queixa de ter de ir a julgamento, 
sob suspeita de ter favorecido duas empresas de obras públicas 
de Condeixa durante o tempo em que foi vice-presidente do 
Instituto de Gestão Financeira e Infraestruturas da Justiça, 
num processo que vem desde 2013. Essa suspeita fora não 
provada já em decisão instrutória mas agora, porque houve 
recurso, foi decidida em sinal diferente. Obviamente que não 
se questiona o mérito ou demérito do agora decidido por 
ser questão que vai para além da nossa função e do nosso 
saber. Nem tão pouco admitimos, ao de leve que seja, que 
haja decisões judiciais que se tomam agora ou logo de cordo 
com tempos políticos. O poder judicial, talvez dos poderes 
de soberania mais sérios e seguros que nos resta, tem mais 
que fazer do que andar a esfolhear calendários para decidir 
acusar agora ou esperar uns dias. Mas reconheça-se que dez 
ou onze anos é muito tempo e muita coisa decorre entretanto. 
A vida continua, as circunstâncias de cada qual alteram-se, 
assumem-se compromissos e eis que, quando se retoma de 
novo a passada duma vida tranquila, a espada da acusação re-
gressa. E com ela a intranquilidade, a angústia, a interrupção de 
projectos. A vida pára de novo, para mais adiante se concluir 

se culpa ninguém. Mas o Estado, seja que Estado for, tem de 
dar meios e condições aos seus tribunais para que decidam 
com justiça mas também em tempo justo.

De norte a sul foram aos milhares os candidatos que integraram as listas concorrentes às eleições autárquicas 
que se avizinham. Uns irão por razões pessoais e a grande maioria, mas muito grande mesmo, vai no cumprimento 

portas. O desenvolvimento do país é disso um indicador: nos grandes centros urbanos, onde o desenvolvimento é 
maior, são os dinheiros da Europa que, sendo concedidos a Portugal por causa dos baixos índices de desenvolvi-
mento do território e consequente baixo nível de vida, são apoderados em Lisboa pela Administração Central que 
os consome por aquelas bandas, repartindo em porções mais diminuídas pela área metropolitana do Porto. O resto 

vive doutra coisa, para além do suor de quem por lá se mantém: vive do trabalho, da dedicação, da gestão possível 
que o poder local –Juntas de Freguesia e Câmaras Municipais –vai fazendo dos poucos dinheiros de que dispõe, 
acrescidos dos poucos dinheiros europeus que a Administração Central lhes disponibiliza. E é sobretudo graças 
a estas autarquias que algumas pessoas, cada vez menos, resistem a continuar na terra onde nasceram e viveram. 
E ali vão morrer, levando com eles quando morrerem pedaços de um Portugal que nunca foi bom gestor de si 

vai chamando para as suas orgias sociais e outras, enterrando aquém ou além Tejo os grandes investimentos do 
país, sem proveito sequer para os milhares de servidores que povoam -- muitas vezes com fome como aconteceu 
em plena pandemia -- as bordas sobrantes da capital gastadora. A Portugal valeram sempre gestos avulsos do seu 
povo, fosse cavando o solo árido e infértil do seu chão, fosse caindo borda fora das naus que sulcavam os mares 
para vir carregados de especiarias, mais tarde reservas de emigrantes, fosse vencendo em Aljubarrota, fosse mor-
rendo em La Lys, num “suicídio” provocado. A disponibilização destes milhares de candidatos a autarcas para 
servirem o seu povo é a gesta dos tempos modernos a que Portugal se deve no seu melhor.

Que vão em bem, porque por bem sabemos que vão.

O autarca



Praça da República  aos sábados entre as 11 e as 12 horas na Rádio Regional do Centro.
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Campeão das Pro-
víncias [CP]: Segundo os 
resultados preliminares 
dos Censos 2021, a Figuei-
ra da Foz desceu no  que 
concerne ao número de 
habitantes. A que se deve?

Joaquim Sousa [JS]: 
Desceu 5,1% e já vinha a 
descer desde os Censos 
2001. Entre 1981 e 2001 o 
concelho da Figueira cres-
ceu perto dos quatro mil 
habitantes. Desde então e 
até  2020 voltou aos números 
de 1981. 5,1% é uma per-
centagem muito superior à 
do decrescimento de 2% da 
população no país e de 1,8% 
em Coimbra. É superior à 
média do país, do distrito e 
da região Centro. 

Recuando no tempo: o 
turismo na Figueira foi es-
sencialmente desenvolvido 
pelo caminho de ferro. Na 
última década do século 
XIX, entre 1882 e 1889, a 

-
teira pela linha da Beira Alta; 

à capital, através da linha 
do Oeste, e um ano depois 
completou-se o Ramal de 
Alfarelos. Foi a primeira 
terra do Litoral do país a 

Espanha. Foi isto  que nos 
trouxe o turismo de massas, 
mas a raiz  não era turística 
mas sim industrial. O turis-
mo fez crescer a Figueira, 
mas a partir dos anos 60 do 
século XX as pessoas co-
meçaram progressivamente  
a deslocar-se para outros 
destinos…

[CP]: … o Turismo é 
bem vindo mas pode ser 
sol de pouca dura...

[JS]: É o que acontece 
com a Figueira e daí a sua 

decadência. Se  percorrer 
a cidade entre a estação do 
caminho de ferro e o jar-
dim – a zona comercial por 
excelência - mais de 50% 
dos estabelecimentos estão 
fechados. O turismo é um 
excelente complemento para 
a vida económica da cidade 
mas resume-se a pouco mais 

de um mês.  Os sucessivos 
números dos censos têm 
muito a ver com a instalação 
da Celbi nos anos 60 e da 
Soporcel nos anos 80, que 
criaram emprego directa-
mente, a montante e a jusan-
te. Acresce que se deixaram 
passar os anos de expansão 
económica – grosso modo 
entre 87 e 95 - destinando  
uma zona industrial que 
estava infra-estruturada à 
fantasia de um aeroporto 
internacional. À época, a  
Câmara Municipal informa-
va os interessados – existem 
provas -  que não vendia 
terrenos na zona industrial 
porque estava reservada para 
o tal aeroporto. 

[CP]: Quer dizer que 
existiram erros na gestão 
local?

[JS]: Muitos. Privile-
giou-se demasiado o tu-
rismo e desvalorizou-se a 
parte industrial e comercial. 
Dou-lhe um exemplo: o 
concelho perdeu quase 400 
empresas entre 2009 e 2019. 
Presentemente, a Figueira 
transformou-se numa praia 
de ida e volta e numa cir-
cular com supermercados. 
Também do ponto de vista 
urbanístico se cometeram 
erros crassos, atirando para 
o lixo o projecto das cinco 

zonas verdes do Arquitecto 
Ribeiro Telles, que assim 
apenas deixou a sua marca 
na Figueira no parque das 
Abadias. Dou-lhe como 
exemplo  o destino da zona 
do Vale do Galante: desde os 
anos 60,  cinco presidentes 
de Câmara foram compran-
do parcelas de terreno para 
a zona verde aí prevista. O 
sexto presidente loteou-o… 

 [CP]: Estamos quase 
em tempo de eleições. 
Quem for eleito tem de 
se focar em quê nos pró-
ximos anos?

[JS]: Captar investimen-
to industrial  (adaptado aos 
dias de hoje, claro) é a grande 
prioridade. A título de exem-
plo,  também seria necessário  
duplicar a ligação ferroviá-

ria Alfarelos – Figueira da 
Foz. E criar sinergias com 
as cidades mais próximas. 
Aproveito para lembrar que,  
no meu tempo, as Câmaras 
Municipais de Coimbra e da 
Figueira encomendaram em 
conjunto o Plano de Orde-
namento do  Eixo Territo-
rial Coimbra – Montemor 
- Figueira. Os respectivos  
Presidentes eram eleitos 
por dois partidos diferentes, 
PSD e PS. A seguir vieram  
dois Presidentes de Câmara 
eleitos pelo PS que manda-
ram esse  Plano às urtigas… 
as coisas dependem muitas 
vezes das pessoas e não dos 
partidos. Eu não era capaz de 
ser Presidente da Figueira da 
Foz com tudo espartilhado. 
No meu tempo todos os 
Vereadores tinham pelou-
ros, independentemente da 
sua cor.

[CP]: No seu tempo 
havia uma cultura de po-
lítica diferente da que há 
hoje, não havia?

[JS]: As pessoas que 
estavam no poder  tinham 
vivido a política antes do 25 
de  Abril e não estavam ali 
para se servir. Hoje temos, 
em muitos casos, gente que 
se “fez” totalmente dentro 
dos partidos. Por outro lado 
há um desinteresse da juven-

tude pela política. Nos anos 
60 dizia-se que os emigrantes 
portugueses estavam a votar 
com os pés e agora acontece 
o mesmo porque grande 
parte  dos nossos jovens  
sempre que pode procura 
emprego fora do país.

[CP]: Vamos imaginar 
que a função social era 
entregue ao Estado... o 
que seria da Misericórdia 
da Figueira?

[JS]: As Misericórdias 
em conjunto com as IPSS’s 
são responsáveis  por 80 a 
90% da assistência social 
neste país. Sempre que o 
Estado mete a mão, na maior 
parte dos casos estraga… 
salvo raras e honrosas excep-
ções, o Estado e também as 
Câmaras Municipais gastam 
muito e mal. Para lhe dar só 
um exemplo, no meu tempo 
a Câmara da Figueira da 
Foz tinha sete Vereadores e 
apenas um a tempo inteiro. 
Hoje são nove, cinco a tem-
po inteiro mais o Presidente. 
Nesse tempo no gabinete 
da presidência havia apenas 
uma secretária, funcionária 
da Câmara destacada para 
o efeito. Há dois anos, no 
mesmo gabinete estavam 

oito pessoas (entre che-
fe de gabinete, adjuntos e 
assessores...)! No número 
de funcionários municipais 
nem é bom falar. A propó-
sito, convém  lembrar que o 
número total de munícipes 
é presentemente idêntico ao 
do início dos anos 80.

[CP]: Como se encon-
tra o Ginásio Figueirense 
hoje em dia?

[JS]: Está equilibrado 
financeiramente e a  sua 
dimensão e polivalência é a 
segunda maior do distrito, 
após a Associação Acadé-
mica de Coimbra, o maior 
clube do país, embora esta 

confederação de secções. 
No Ginásio presentemente 
estão activas 13 modalidades 
desportivas com perto de 
mil e quinhentos praticantes, 
além da vertente cultural  

que  constitui uma tradição 
do clube desde a fundação 
em 1895.

[CP]: A actividade 
desportiva na Figueira 
da Foz não é muito in-
tensa neste momento, 
pois não?

[JS]: É relativamente 
intensa ao nível da infância 
e juventude, com o óbice de 
presentemente não existir 
Ensino Superior na Figueira 

da Foz. Aproveito a opor-
tunidade para referir que a 
Universidade de Coimbra foi 
várias vezes solicitada ao lon-
go de muitos anos para criar 

um pólo na nossa cidade. 
Isso também aconteceu no 
inicio dos anos 80, quando se 
pretendeu instalar um pólo 
de Biologia Marítima com o 

da Faculdade de Ciências 
daquela Universidade, ini-
ciativa pela qual se interes-
sou a Fundação Calouste 
Gulbenkian através do seu 
Presidente, Doutor Azeredo 
Perdigão, que visitou o Paço 
de Tavarede, onde se iria 
situar a respectiva sede. O 
documento elaborado pelo 

para a Reitoria, que lhe deu 
um veto de gaveta, mas ainda 
hoje há todas as condições 
para esse pólo existir.

 Ainda hoje há todas as 
condições para esse pólo 
existir.

Enquanto autarca, Joaquim Sousa já havia tentado extensão da UC na Figueira da Foz

“Veto de gaveta” da UC impediu pólo 
de Biologia Marítima na Figueira

Após uma vida dedicada à Figueira da Foz, 
com o desempenho de vários cargos em prol 
da cidade, Joaquim Sousa lançou, em 2018, 

o livro “Figueira da Foz -Memória de um mandato 
e os anos perdidos”. Na obra, a abertura da Base 
Aérea de Monte Real à aviação civil, pela positiva, 
ou a construção de um aeroporto internacional, pela 
negativa, são algumas das memórias recuperadas 
pelo antigo autarca da Figueira da Foz, que também 
fala  dos “quinze anos negros” de gestão autárquica, 
que ainda hoje se refletem no desenvolvimento do 
concelho - período compreendido entre o final do 
seu mandato (não se recandidatou, apesar do convite 
de Mário Soares) e o de Santana Lopes (1998-2001). 
Sobre Santana Lopes, actualmente candidato à Câ-
mara da Figueira, nesta entrevista à Rádio Regional 
do Centro e ao ‘Campeão das Províncias’, relembra 
as palavras recentes que ouviu de um comerciante 
da cidade: “ele precisa mais da Figueira do que a 
Figueira precisa dele”.

O turismo é um excelente complemento
para a vida económica da cidade mas resume-se 

a pouco mais de um mês.

Nasceu em Coimbra mas é na Figueira da Foz 
que se escreve a sua história de vida, ainda 
que tenha sido na cidade dos estudantes que 
se licenciou em Ciências Matemáticas. Foi Pre-
sidente da Câmara da Figueira da Foz, eleito 
pelo PS,  entre 1980 e 1982, depois de ter sido 
Deputado à Assembleia da República e Secretá-
rio de Estado da Juventude e Desportos (1976-
78). Ao longo da vida é notória a sua presença 
assídua no associativismo, particularmente em 
prol do Ginásio Figueirense, ao qual continua 
ainda a dedicar-se, além de ser Provedor da 
Misericórdia  – Obra da Figueira.

Joaquim Sousa lamenta desvalorização da parte 
industrial e comercial da Figueira da Foz

A Universidade de Coimbra foi várias vezes
solicitada ao longo de muitos anos para

criar um pólo na nossa cidade.
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FACTO DA SEMANA
Associação do Cidadão Deficiente Mental de 

Coimbra procura voluntários
A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 

-

UC apoia a aquisição do imóvel 
da Real República Boa-Bay-Ela

-

-

-

São João do Campo tem agora dois novos 
espaços verdes de lazer

-

-

CEARTE concluiu curso de alfaiate 

-

Previdência Portuguesa
 promove concurso de vídeo

-

Câmara de Coimbra formaliza apoios
de 886 mil euros a 132 associações 

Câmara de Coimbra reforça apoio às Freguesias 
com 670 mil euros

-

-

-

UC financia 10 candidaturas vencedoras
da Iniciativa Promoção da Cultura Científica

-

-

Concerto de Andrea Bocelli em Coimbra vence 
prémios em três categorias

-

-

-

Jovens pedem ajuda para representar
Portugal em competição europeia 

-

Nadadores da Sociedade Columbófila
conquistam prata e bronze no Open de Portugal

Ciclovia do Mondego liga
Coimbra à Figueira da Foz 

-

-

-

-

Inscrições abertas para formação 
sobre Direitos Humanos Digitais na UC
 

-
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CÁTIA BARBOSA (PORTO)

Se virmos uma pessoa 

rua, o mais correto a fazer é 

positiva, devemos guiar 

so braço para que possa

aos cuidados de saúde pri

dúvidas de que iria estudar 

o que motiva esta escassez de 

de terceiros é uma das coi

equidade com os demais e ter 

Deste modo, e com vista 

Rita Pereira é técnica de reabilitação
na ACAPO, em Leiria

sado o programa tem um 

a gratuitidade dos serviços 
como visitas de estudo, para 

euros, uma verba que se 

apoios educativos, ao abrigo 

Apoio social escolar em Coimbra SAÚDE
Empresa desenvolve jogo
de combate à pandemia

Vacinação de menores de 12 a 15 anos
saudáveis só com prescrição médica



Portugal tem uma di-
mensão florestal superior 
a três milhões de hectares, 

do solo português. Sobreiros 
e azinheiras são as espécies 

-
restal do país (1063 000 ha). 

Estes dados são pro-
venientes do 6º Inventário 
Florestal Nacional (IFN6) 
conduzido, em 2015, pelo 
Instituto de Conservação 
da Natureza e das Floretas 
(ICNF) que divulgou os 
dados em 2019.

Portugal tem uma gran-
de variedade de espécies 

existem quatro grandes 

pinhais (pinheiro-bravo e 
pinheiro-manso), folhosas 
caducifólias (castanheiros e 
carvalhos), folhas perenifó-
lias (sobreiros e azinheiras) 
e eucaliptais.

De acordo com o IFN6, 
a Região Centro tem 2818,8 
mil hectares de território, 
sendo que desse espaço 
1093,1 mil hectares corres-
pondem a florestas. Estes 
números equivalem a 33.7% 
da floresta portuguesa. A 
única região que ultrapassa o 

é o Alentejo com 41%.
Contudo, a Região Cen-

tro, de acordo, com o IFN6 é 
o maior reservatório de car-
bono do país, encontrando-
-se “guardado” nas árvores 
da região o equivalente a 128 
mil toneladas de dióxido de 
carbono.

Muitas são as medidas 
existentes implementadas 
pelo Governo numa tenta-
tiva de proteger e preservar 

-
centes propostas trata-se das 
Áreas Integradas de Gestão 

de Paisagem (AIGP) lançada 
no âmbito do Programa de 
Recuperação e Resiliência.

Foram assinados 47 con-
tratos-programas de AIGP, 
na Pampilhosa da Serra, em 
Coimbra, no dia 19 de julho, 
entre o Fundo Ambiental, 
os Municípios e Entidades 
Envolvidas, o Instituto da 
Conservação da Natureza 
e das Florestas e a Direção-
-Geral do Território. 

As AIGP foram criadas 
com o objetivo de promover 
a exploração e gestão da pai-

sendo administradas a partir 
de uma escala que permi-
ta controlar os incêndios, 
promover a economia rural 
e valorizar o capital natural 
do espaço.

Nestas áreas serão tam-
bém estabelecidas as con-
dições necessárias para o 
desenvolvimento de Opera-
ções Integradas de Gestão 
da Paisagem (OIGP), sendo 
dado à autárquica, em ques-

para construir os edifícios e 
os gerir ao longo do tempo.  

Na Região de Coimbra 
foram aprovadas 14 AIGP’S 
sendo que todas irão receber 

A Serra da Lousã, na 
Lousã. A Travessa, na Pam-
pilhosa da Serra. Oliveira 
do Hospital beneficia de 
cinco AIGP’S com cerca de 

à Penha, Açude da Ribeira, 
Riba D’Alva, Ponte das 
Três Estradas e Castelos 
de Alva. O município tem 
ainda a Serra da Estrela 
Sul e Alva e Alvoco, apre-
sentados pela associação 

Poiares com Alva. Alvares 

em Góis. E Arganil com 
a Ribeira de Parrozelos, a 
Carriça e Moura Alva. 

Outra medida também 
apoiada pelo Fundo Am-
biental é os Condomínios 

que apoia aldeias que este-
jam localizadas em terreno 

os proprietários a limpar os 
terrenos, promover acções 
de gestão territorial, a bio-
diversidade e reduzir o risco 
de incêndio.

O Fundo Ambiental está 

1,25 milhões de euros e re-
cebeu 31 candidaturas. Para 
já, encontram-se aprovados 
11 Condomínios de Aldeia. 
Quatro deles localizados na 
Região de Coimbra.

um dos quatros Condomí-
nios de Aldeia aprovados, 
encontra-se já em fase de 
conclusão do projeto. Sendo 
que os lugares protegidos 
foram o Soutelo, a Moura 
Morta e as freguesias da Ar-
rifana e de Lavegadas.

O município recebeu 
um investimento de 54 mil 
euros com o objetivo de 

-

te procura de atividades de 
lazer e de áreas de interesse 
paisagístico. Reduzir signi-

-
cêndios, sendo proposta a 

-
diversidade e criar espaços 
ecológicos de proteção. 

Já as ações promovidas 
na Lousã ainda se encon-
tram em curso em algumas 
das aldeias na serra. Aldeia 
do Casal Novo, do Talas-

Catarredor.
O município obteve 

um investimento de 50 mil 

euros. Nas aldeias do Ca-
tarredor e do Talasnal serão 
construídos muros e no 
Talasnal irão ser plantados 
300 castanheiros e acon-
tecerá uma intervenção 
para controlar as espécies 

-
queirinho será cercada por 
uma faixa de 100 metros.

Em Góis, a Aldeia de 
Ádela será mais protegida 
dos incêndios. Também 

quase 50 mil euros, o mu-
nicípio tem como objetivo 
principal tornar a zona mais 
resistente aos fogos.

Por último, em Penela 
foi assinado um contrato 
no valor de 50 mil euros 

as políticas ambientais no 
sentido de dar continuidade 
aos objetivos do desenvol-
vimento sustentável.

Penacova candidatou-
-se também ao projeto 
com a Aldeia do Chaínho, 
o propósito do município 
é aumentar a capacidade 
de resposta da população 
quando se encontrarem 
em situação de incêndio 

a resiliência da aldeia.  

www.campeaoprovincias.pt FLORESTA 5 CAMPEÃO DAS PROVÍNCIASQUINTA-FEIRA

 DE AGOSTO DE 202110

Floresta ocupa mais de três milhões 
de hectares do território

Fontes das tabelas: IFN6 – Inventário Florestal Nacional, ICNF
– Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 2019 (dados de 2015)
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BIObussaco
Transformação de Biomassa 

Comércio e Serviços, Lda
Sazes de Lorvão - Penacova - Telem.: 916 031 539
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3 Apartado n.º 2 -  Coja - PORTUGAL
Tel.: 235 729 510 - Fax: 235 729 525 - geral@euromadeira.pt
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106.PTC ÁREAS TOTAIS POR ESPÉCIE

Espécie
1995 2005     2010  2015 (2005-2015)

mil ha mil ha mil ha    mil ha  % Erro% mil ha

Portugal Continental 3305,6 3215,9 3164,2 3224,2 100 ±0,4 +8,3

Pinheiro-bravo 978 796 719,3 713,3 22,1  ±1,1  -84,3

Eucaliptos 717,2 785,9 810,8 845 26,2 ±1 +59,1

Sobreiro    746,8 731,2    717,4        719,9 22,3 ±1,1 -11,3

Azinheira    366,7 335,5   349,2        349.4 10,8 ±1,6 +13,9 

Carvalhos 92 66,3 67,2 81,7          2,5 ±3,4 +15,4

Pinheiro-Manso     120,7 172,9 184,6 193,6   6  ±2,2   +20,7

Castanheiro      32,7 38,4 42,7 48,3 1,5 ±4,4 +10 

2015 Variação 2005 
a 2015 (%)

Pinheiro-bravo 460 -11,8 

Eucaliptos 439,7 17,3

Sobreiro 41,6 17,2

Carvalhos 21,5 -22,7

Outras folhosas 70,2 26

PUBLICIDADE

Sequeiras - Rua da Tenda
3300-121 Celavisa - Arganll 
E-mail: martinsebandeira@gmail.com

Martins & Bandeira
– Madeiras, Lda.
Exploração Florestal

Agentes de Comércio por Grosso de Madeiras
Tel: 235 202 853

Tlms: 919 027 863
914 484 539
918 741 385
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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
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POR BONS
CAMINHOS
Diariamente a Celbi leva o nome de Portugal aos mercados 
mais evoluídos. Criando riqueza, promovendo emprego, 
protegendo o ambiente e valorizando os recursos naturais 

entre os mais competitivos, à escala global!

 www.celbi.pt

PUBLICIDADE

O sector florestal português é uma força motora da 
economia portuguesa. Desde a exploração do ter-
reno até ao comércio de produtos florestais, este 
sector representa não só um meio de internacionali-
zação da economia nacional, uma vez que é uma das 
principais exportações portuguesa, como também 
uma forma de criação de riqueza, através da manu-
tenção de postos de trabalho e do seu valor acres-
centado bruto (VAB). 
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PATRÍCIA TEIXEIRA

Felipe Rocha divide o 
percurso académico entre 
Portugal e o Brasil, baloiçan-
do entre a Universidade de 
Coimbra (UC) e a Univer-
sidade de São Paulo (USP), 
onde terá surgido ainda em 
mestrado a ideia de criar uma 
rádio web que pudesse fazer a 
diferença na vida das pessoas. 
Tendo isso em vista, e já em 
doutoramento na UC, nasceu 
a ZucaTuga, cuja missão é in-
tegrar os brasileiros residentes 
em Portugal, promovendo 
o seu bem-estar, mas tendo 
também uma componen-
te pedagógica em conta – 
aumentar a literacia digital 
deste povo. Para isso, a rádio 
apoiou em 2020 o curso de 
audiovisual promovido pelo 
NUPEPA-USP e o Instituto 
de Comunicação da Nova, 
sendo que a partir deste ano 
vai realizar de maneira autó-
noma workshops e cursos 
virtuais, disponibilizando ma-
terial pedagógico para que as 
próprias pessoas que a ouvem 
possam, também, participar 
como co-produtoras.

De acordo com Felipe 
Rocha, mentor do projecto, a 
Rádio ZucaTuga inspirou-se 
no modelo da Rádio Active, 
fundada também com o 
propósito de resolver pro-
blemas e questões peculiares 
de determinada comunidade 
e da qual um dos seus orien-
tadores de doutoramento é 
fundador. Com data de nas-
cimento a 29 de Fevereiro de 
2020, apesar de só celebrar o 
aniversário de quatro em qua-
tro anos, a rádio está de para-
béns. “O retorno do público 
tem sido muito interessante e, 
às vezes, vem de lugares que a 
gente menos espera”, contou 
ao “Campeão das Províncias” 
Felipe Rocha, acrescentando 
que “o lançamento foi muito 
positivo”, tendo o Consulado 
Geral de Portugal em São 
Paulo, bem como a própria 
Embaixada de Portugal no 
Brasil replicado algumas notí-
cias que saíram em órgãos de 
comunicação social como o 
Observador e o Público, que 
davam conta deste projecto. 

Uma audiência
por afinidade

A ZucaTuga não in-
veste em publicidade para 
se promover. “Para nós a 

-
nidade, por estar realmente 
conectada emocionalmente 
com a rádio. A ZucaTuga 
tem de estar presente na vida 
das pessoas não por recursos 

que se cria”, explicou o men-
tor. Felipe Rocha vê, por isso, 
a audiência da rádio como 
uma “consequência” de um 
bem oferecido. “A gente não 
faz, por exemplo, nenhuma 
publicação paga. É um tra-
balho mais demorado, mas 
o retorno tem sido muito 
bom”, explicou. 

Os trabalhos
científicos além
das “prateleiras”
 físicas e virtuais

Para Felipe Rocha este 
projecto, que naturalmen-
te envolve uma dimensão 
académica, também inclui 
uma componente social, 
pretendendo aprofundar a 
relação entre comunidade e 
universidade. “Eu acredito 
muito que os nossos traba-
lhos científicos, as nossas 
dissertações, teses de dou-
toramento e artigos têm 
que superar os limites das 
prateleiras, sejam elas virtuais 
ou físicas. Devem estar na 
rua, no coração das pessoas, 
fazendo a diferença nas suas 
vidas. Principalmente neste 
momento de pandemia, 
em que a informação é tão 
importante e a desinforma-
ção pode causar a morte”, 

assinalou o mentor. 
Uma rádio colaborativa
Quem quiser colaborar 

com a Rádio ZucaTuga tem 
as portas abertas, podendo 
inscrever-se no website (ww.
radiozucatuga.pt) através do 
botão “Participe”. “Já temos 
alguns programas nesse sen-
tido, por exemplo, ‘Tanto 
Mar’, que era realizado pelo 
Guilherme Maciel e Pérola 
Paes, brasileiros residentes 
em Lisboa e que falavam 
do encontro musical entre o 
Brasil e Portugal, às vezes, de 

Felipe Rocha. “A gente pre-
tende realmente aprofundar 
essa questão da formação 
das pessoas a partir da sua 
participação na programa-
ção”, disse. “O Guilherme 
me avisou que eles não pode-
rão realizar novos episódios 
do ‘Tanto Mar’, portanto o 
programa será descontinu-
ado. Neste tipo de parceria, 
são situações às quais a rádio 
pode estar sujeita”, adiantou. 

“Inicialmente fui o 
maior responsável, mas o 
objectivo é promover esses 
cursos de formação e opor-
tunidades para que a própria 
comunidade produza os 
seus conteúdos e venha a 
ser co-produtora. Foram 
planeados 60 workshops, 

durante três anos e em di-
versos locais, mas devido à 
pandemia não foram reali-
zados. Tivemos, por isso, de 
fazer uma adaptação para 
o digital”, contou ainda ao 
“Campeão”. 

O futuro
da ZucaTuga

De acordo com Felipe 
Rocha, “mais do que um 
projecto académico este é 
um projecto de vida”. “Eu 
pretendo, após o doutora-
mento, continuar com o 
pós-doutoramento vendo 
outras questões e trazendo 
outras perspectivas. Quero 
criar um manancial de dados 
e informações que possam 
ser usados para outros pro-
jectos de diferentes áreas e 
continuar com a rádio para 
que esse conhecimento e 
essa sistematização possam 
ser transferidos para outras 
diversas comunidades e que 
a rádio continue a cumprir 

o seu papel como media de 

Ao contrário do que 
seria de esperar não há qual-
quer intenção da parte do 
mentor de tornar a Zuca-
Tuga numa rádio física. “O 
objectivo é criar parcerias 
em que os programas da 

ZucaTuga ocupem espaço 
em determinadas outras rá-
dios, como já acontece com 
a Rádio Universidade de 

Programação
da Rádio
ZucaTuga

A ZucaTuga possui pro-
gramas próprios, no entanto, 
também tem alguns que 
resultam de parcerias.

Em “Encontro Cultu-
ral” são entrevistadas várias 
personalidades com trajectó-
rias destacadas que têm uma 
forte relação com o Brasil 
e Portugal. Boaventura de 
Sousa Santos e o músico 
Gabriel o Pensador foram 
alguns dos convidados. 

Numa outra vertente, 
“Conversa Legal” conta com 
a participação de Dinarte da 
Páscoa Freitas, doutorado 
em Direito, e aborda ques-
tões burocráticas do dia-a-
-dia de um imigrante, como 
por exemplo a obtenção de 
NIF. 

Já “Forasteiros” é uma 
rubrica mais descontraída. 
Trata-se de uma conversa 
telefónica entre imigrantes 
brasileiros e portugueses ao 
redor do mundo. Nele fala-se 
sobre diversos temas, tendo 
sempre como pano de fundo 
as suas perspectivas enquan-
to estrangeiros. 

“Tuítes musicais” é cur-
tinho e transborda poesia. É 
realizado por Viton Araújo, 

poeta, artista e publicitário 
brasileiro, radicado em Lis-
boa. Os poemas curtos do 
autor são transformados 
em pequenas músicas, de 
vários estilos e sentimentos, 

Mas quem gosta de ou-
vir uma boa história antes 
de dormir não pode deixar 
de escutar “Contos para dar 
boa noite”. Quem os diz é 
Giba Pedroza.

“Sons que vêm de lá” é 
um programa que também 
é transmitido pela RUC, tal 
como o “Tanto Mar”, que já 
foi apresentado. É dedicado 
às sonoridades brasileiras, 
músicas, álbuns, entrevistas 
e muito mais. 

O “RTZ na RUC” é, 
nada mais nada menos, do 
que o espaço da Rádio Zu-
caTuga na RUC, apresentado 
todos os domingos às 14h00. 
Em função da descontinui-
dade do “Tanto Mar”, o 
“RZT na RUC” continua, 
mas trará mudanças e novi-
dades na programação.

Há ainda o programa 
“Se Calhar”, no qual Paulo 
Markun, escritor e jornalis-
ta brasileiro, resolveu criar 
uma série de podcasts so-
bre a experiência de outros 

mesmo caminho, escolhen-
do Portugal como morada. 
O “Se Calhar” é uma pro-
dução realizada por Paulo 
Markun, com retransmissão 
na programação da Rádio 
Zucatuga.

Por fim, e para agradar 
os mais pequenos, “Brasileiri-
nhos” toca músicas nas quais 
são apresentados bichos da 
fauna brasileira. É uma produ-
ção realizada por Brasileirinhos 
– Música para crianças, com 
retransmissão na programação 
da Rádio Zucatuga.

Felipe Rocha revelou 
que, para breve, haverá um 
novo programa, “Conte a 
sua história”. A ideia será 
pegar em diversos brasilei-
ros, com vidas comuns e que 
estão a viver em Portugal 
para que eles contem as suas 
trajectórias. 

Além dos podcasts e 
programas, o ouvinte pode 
ainda aceder ao player na 
página principal e aproveitar 
para conhecer o trabalho 
de muitos artistas parcei-
ros, contemplando desde 
produções independentes a 
trabalhos consagrados.

Integração na comunidade como componente pedagógica

Rádio ZucaTuga ganhou forma em Coimbra
e liga brasileiros residentes em Portugal

Felipe Rocha é o rosto por detrás da Rádio ZucaTuga

O objectivo é gerar programas interessantes 
para a comunidade, o bem-estar passa por aí, 

oferecer conteúdos que possam ajudar a deixar as 
coisas um pouco mais leves
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A secretaria do Ginásio 
Clube Figueirense está en-
cerrada até 23 de Agosto e 

Durante o período de encerra- -

-

Câmara promove Carnaval de Verão

-

-

-

-

-

-

-

-
-

Ginásio Clube Figueirense encerra secretaria e piscina

-
pendente Figueira A Pri-

-
-

cipal da Figueira da Foz e 

Câmara Municipal

Assembleia
Municipal

-

-

-
-

-

Freguesias
Alhadas: -

Alqueidão: André 
Bom Sucesso: 

Buarcos e São Julião: 
Ferreira-a-

-Nova: La-
vos: Maiorca: 

Marinha 
das Ondas: -

Moinhos da Gândara: 
Paião: 

Quiaios: Fer-
São Pedro: 

Tava-
rede: Vila 
Verde: 

Lista do Movimento Figueira A Primeira

na barra da Figueira da Foz -

-
-

-

-

-

Estudo sobre transposição de areias
deve ser divulgado em Setembro

-

-

-

do Tribunal da Figueira da 

-

-

-

Anabela Crespo (professo-

-

-

Rosário Portugal (secretá-

-
-

depois das candidaturas de 

-

-

CDU, CDS, BE e PAN têm candidaturas

-

e apresentou listas a todos 

Câmara Municipal

-
-

-

Reis de Figueiredo (inde-

Neto Ferreira (independen-

Neto (independente) 

Assembleia 
Municipal

-

-

-

Figueiredo Frade (indepen-
-

-

-

-

-

-
-

-
nuel Borges Pereira Fidalgo 

-
-
-

Freguesias
Alhadas: Tiago Ale-

 Alqueidão: Pedro 
-

 Bom Sucesso: 
-

Buarcos e São Julião: Car-

Ferreira-
-a-Nova: 

Lavos:

Maiorca:
Mari-

nha das Ondas:
Pedrosa Bernardes (indepen-

Moinhos da Gânda-
ra:

Paião:

Quiaios: 

 São Pedro: 

Tavarede: 

Vila Verde: 

Lista Figueira do Futuro (PSD)

-

-
-

Figueira da Foz é liderado pelo 

Câmara Municipal
Carlos Ângelo Ferreira 

-

-

-
ria Catarina Cintra da Costa 

-

Assembleia 
Municipal

análises clínicas e de saúde 

Ana Carolina Freitas Pascoal 

-

-
-

Freguesias
Alhadas - -
Alqueidão - Clarisse 

Bom Sucesso - 
Buarcos e 

São Julião -
Ferreira-a-Nova - -

Lavos -
Maiorca - Rui Fer-

Marinha das Ondas 
- Moinhos 
da Gândara - -

Paião -
Quiaios -
São Pedro -
Tavarede -
Vila Verde - 

Lista Figueira, mais qualidade de vida (PS)
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O Município de Soure 
desenvolveu um mural de 
arte urbana num dos pontos 
mais altos do concelho, sobre 
o Vale dos Anços, cuja cria-
ção e execução é da autoria 
do designer Sérgio Marques. 
De acordo com a autarquia, 
esta intervenção tem como 
objectivo “consolidar um 

ponto turístico forte, com 
recurso à arte urbana e a um 

e alusivo à história e cultura 
concelhias”. De referir que 
esta acção faz parte da estra-
tégia municipal de promoção 
turística e de valorização am-
biental, que se pretende que 
contribua para a divulgação 

do património paisagístico 
e do concelho de Soure. A 
Câmara Municipal apela aos 
visitantes que cumpram as 
regras de segurança duran-
te a permanência junto ao 
mural de arte urbana e ao 
respeito de preservação do 
espaço, que “é de todos e 
para todos”.

Montemor-o-Velho vai realizar Feira do Ano 
em formato online

A Feira do Ano de Mon-
temor-o-Velho vai realizar-se 
de forma virtual para que, 
apesar da pandemia, se con-
tinue “a celebrar o concelho 
e as suas potencialidades, di-
vulgando a economia local”, 
anunciou o Município. Para 
a autarquia, esta iniciativa é 
“uma nova montra digital” 

para empresas, serviços, en-
tidades, artesão e as associa-
ções do concelho. Assim, a 
Câmara garante que os ex-
positores que, todos os anos, 
divulgam e promovem as 
potencialidades económicas 
locais na Feira do Ano vão 
continuar com o merecido 
destaque. De acordo com o 

Município, a participação na 
Feira é gratuita, sendo neces-
sária a realização de inscrição 
e o preenchimento de um 
formulário próprio, disponí-
vel no website da autarquia. 
Este deverá se enviado, junta-

para o email cultura@cm-
-montemorvelho.pt.

Soure tem mural de arte urbana
sobre o Vale dos Anços

Treze crianças que fre-
quentam o ATL do Cen-
tro Social e Polivalente de 
Ourentã, em Cantanhede, 
assistiram, na semana pas-
sada, à iniciativa “Leitura a 
3 vozes”, promovida pela 
Biblioteca Municipal do 
concelho. A actividade, 
que teve como tema o Dia 
Internacional do Amigo, 

celebrado a 30 de Julho, foi 
dinamizada por técnicas da 
autarquia, que promoveram 
uma hora do conto baseada 
no livro “Os esquilos que 
não sabiam partilhar”, da 
autoria de Rachel Bright. 
A este momento de leitu-
ra seguiu-se um ateliê de 
expressão plástica, no qual 
os participantes elaboraram 

uma pequena lembrança 
para oferecerem a um ami-
go. No decurso desta vinda 
à Biblioteca Municipal, o 
grupo infantil visitou, ain-
da, a exposição de pintura 
“As máscaras do Tempo”, 
do ateliê “Nova Acrópole”, 
de Coimbra, que esteve pa-
tente no equipamento cul-

Águas do Baixo Mondego e Gândara
iniciou trabalhos de construção de redes

A Águas do Baixo Mon-
dego e Gândara (ABMG) 
deu início à primeira fase 
dos trabalhos de constru-
ção das redes de Simões, 
Lourenços, Mogadouro e 
Marco do Sul, no concelho 
de Soure. De acordo com a 
empresa, esta primeira fase 
constitui um investimento 
de 1,7 milhões de euros e 
compreende a criação de 
infraestruturas de recolha e 

transporte de águas residu-
ais domésticas, cujo destino 
é o emissário de ligação à 
ETAR de Almagreira. Com 
os trabalhos pretende-se 
“melhorar a qualidade e 
a acessibilidade física do 
serviço de saneamento de 
águas residuais (SAR), au-
mentar a adesão de utiliza-
dores ao sistema, melhorar 
a adequação da capacidade 
de tratamento do serviço e 

a monitorização do sistema 
e garantir a acessibilidade 
económica”, disse a ABMG. 
De referir que a empreitada 
prevê a execução de 18,63 
km de rede de drenagem 
de águas residuais e quatro 
estações elevatórias, abrange 
484 habitantes e foi adjudi-
cada à adjudicada à Azinhei-
ro 1929 – Engenharia, S.A, 
com o prazo de execução 
de 410 dias.

Biblioteca Municipal assinalou
Dia do Amigo com acção de leitura

O Município de Canta-
nhede transferiu as verbas 
destinadas às entidades que 
actuam para minimizar, po-
tenciar e garantir o melhor 
cuidado a quem precisa, 
devido à pandemia da co-
vid-19. Assim, estiveram 
presentes no Salão Nobre 
dos Paços do Município, a 
30 de Julho, representantes 
de 24 Instituições Particula-
res de Solidariedade Social 
(IPSS) do concelho, que 
receberam os respectivos 

subsídios no decurso de um 
encontro com a presiden-
te da Câmara Municipal, 
Helena Teodósio, que se 
fez acompanhar pela ve-
readora da Acção Social, 
Célia Simões. A autarquia 
cantanhedense, face à actu-
al situação pandemia, “tem 
vindo a garantir o auxílio à 
população mais vulnerável, 
quer através do apoio às 
respostas sociais destas 
instituições, quer através 
da Equipa de Intervenção 

em Situações de Excepção 
da Divisão de Acção Social 
e Saúde”, destacou o Exe-
cutivo, acrescentando que, 
apesar disto, “a actividade 
das Instituições Particula-
res de Solidariedade Social 
tem sido absolutamente 
essencial no atendimento 
e resposta às necessidades 
dos cidadãos, garantindo 
respostas sociais imediatas, 

-
quadas no apoio a quem 
não possuía retaguarda”.

Cantanhede
a IPSS’s

Os serviços adminis-
trativos da Associação 
de Solidariedade Social 
Sociedade Columbófila 
Cantanhedense, locali-
zados na sua sede social, 
no Pavilhão Marialvas, na 
rua Luis de Camões, 19 A, 
encontram-se encerrados 
até ao próximo dia 22 de 

Agosto, domingo. Tam-
bém o núcleo de apoio 
administrativo e logístico 
à secção de natação, a 
funcionar no Complexo 
de Piscinas Municipais de 
Cantanhede, estará igual-
mente encerrado no mes-
mo período de tempo. Du-
rante este período de en-

cerramento dos referidos 
serviços, a Direcção Geral 

informa todos os seus as-
sociados e demais interes-
sados que estará disponível 
para qualquer contacto ou 
informação, através do 
email geral@scc.pt ou do 
telemóvel 963784373.

até 22 de Agosto

Os agricultores do Vale 
do Mondego, região que en-
volve os concelhos de Soure, 
Montemor-o-Velho e Coim-
bra, mostram-se indignados 
com a decisão do Ministério 
da Agricultura sobre os paga-
mentos ligados à produção de 
milho, no âmbito dos apoios 
da próxima Política Agrícola 
Comum (PAC). Em causa 
está a promessa, anunciada em 
meados de Junho pela ministra 
da Agricultura, Maria do Céu 
Antunes, em estabelecer um 
pagamento ligado ao milho já 
em 2022. Pouco mais de um 
mês depois, os agricultores 
receberam “com enorme 

perplexidade” a informação 
de que esta decisão será rever-
tida e que o anúncio público 
não vai ser implementado. 
Segundo os agricultores, o 
pagamento das ajudas à pro-
dução de milho, que tem sido 
severamente afectada desde 
2016, “de certa forma mitiga-
va as perdas anunciadas com 
a convergência interna das aju-
das a 100%” prevista até 2027, 
no âmbito da reforma da PAC. 
“Os homens do Mondego 
são homens simples, mas são 
homens de palavra, que vêem 
pois com grande indignação 
não se honrar um compro-
misso assumido, pelo que 

apelam à ministra que reveja 
a posição do seu Ministério 
e que faça cumprir o que 
anunciou publicamente”, 
disse a Cooperativa Agrícola 
de Coimbra. Os agriculto-
res apelam, também, aos 
presidentes das Câmaras 
Municipais da região do 
Mondego – Manuel Macha-
do (Coimbra), Emílio Tor-
rão (Montemor-o-Velho) e 
Mário Jorge Nunes (Soure) 
– “que defendam os seus 
munícipes e que tudo façam 
para tornar uma realidade a 
implementação desta ajuda, 
já em 2022, tão importante 
para os agricultores”. 

Agricultores reclamam pagamento de incentivos
ligados à produção de milho

O ginasta Tiago Sou-
sa, da Academia Canta-
nhedeGym, está apurado 
para a o Campeonato 
da Europa de Aeróbica, 
competição que decorre-
rá de 17 a 19 de Setem-
bro, em Pesaro, Itália. 
De acordo com a circular 
publicada pela Federação 
Portuguesa de Ginástica, 

Tiago Sousa, juntamente 
com mais dois atletas con-
vocados, irá participar na 
competição de trio mas-
culino. O Município de 
Cantanhede congratula-
-se pela convocatória de 
Tiago Sousa, respectivo 
staff  técnico e clube por 
mais uma representação 
internacional.

Ginasta da CantanhedeGym apurado
para Campeonato da Europa

O Clube União Vila-
novense, sediado em Vila 
Nova de Outil, no concelho 
de Cantanhede, participou 
na Volta a Portugal de Ca-
detes em bicicleta, prova 
organizada pela Federação 
Portuguesa de Ciclismo que 
decorreu a 30, 31 de Julho 
e 1 de Agosto. Segundo o 
Município de Cantanhede, 
o Clube foi representado 
por uma equipa constituída 
por sete ciclistas, desig-

nadamente João Marques 
(201), João Branco (202), 
Ricardo Gomes (203), 
Gonçalo Peralta (204), Mi-
guel Cunha (205), Afonso 
Gomes (206) e Bernardo 
Leal (207), que alinharam à 
partida, conseguindo entrar 
para a última etapa da Vol-
ta, com seis atletas, mesmo 
quando quatro deles já 
tinham sofrido quedas. “In-
dividualmente, destacou-se 
o jovem João Marques, na 

última etapa, em que foi o 
primeiro ciclista a passar a 
meta volante aos 14,5 km 
e, igualmente, o primeiro 
na contagem para o prémio 
da montanha, que ocorreu 
aos 25,8 km”, disse a au-
tarquia, acrescentado que 
a nível colectivo, os atletas 
alcançaram o 8.° lugar entre 
17 equipas, “com mais uma 
prestação desportiva de 
grande qualidade do Clube 
União Vilanovense”.

Clube União Vilanovense participou na Volta a Portugal 
de Cadetes em bicicleta

O Citemor – Festival de 
Montemor-o-Velho termina 
esta semana, recendo entre 
hoje (5) e sábado (7) várias 
iniciativas. Esta quinta-feira, 
5 de Agosto, o colectivo 
Orquestina de Pigmeos par-
tilha com os espectadores 
o seu processo de trabalho 
em torno do Rio Mondego 
e, amanhã (6), será realizada 

“uma leitura encenada de 
textos em progresso escri-
tos em Montemor-o-Velho, 
numa abordagem ao projec-
to ‘LIVROs’, de Nuno M. 
Cardoso”, disse a organiza-
ção do evento. Já no último 
dia da programação, 7 de 
Agosto, as criativas Carolina 
Campos e Márcia Lança vão 
apresentar o seu mais recente 

espectáculo –“Outro Lado 
é um Dia” –, no Castelo de 
Montemor-o-Velho. De refe-
rir que todos os espectáculos 
terão início pelas 22h30 e 
que, entre hoje (5) e sábado 
(7), é ainda possível assistir à 
peça de vídeo-arte “Actus”, 
de Kika Nicolela, na Junta 
de Freguesia de Montemor-
-o-Velho.

Festival Citemor encerra no próximo sábado



A Câmara Municipal e a 
Associação Empresarial Serra 
da Lousã (AESL) estão preo-
cupadas com a falta de igual-
dade no regime de descontos 
a aplicar nas auto-estradas, no 
âmbito da Portaria recente-
mente publicada pelo Gover-
no. Em causa está o facto de 

se prever “um tarifário onde 
os descontos efectuados na 
A13 – entre a A23 e Coimbra 
– sejam significativamente 
menos vantajosos, quando 
comparados com outras vias 
como a A22, A23, A23 e 
A25”, disse a autarquia. Esta 
preocupação foi reforçada 

pelo presidente do Município, 
Luís Antunes, no âmbito do 
Conselho Intermunicipal da 
Comunidade Intermunicipal 
Região de Coimbra, tendo esta 
entidade remetido uma comu-
nicação à ministra da Coesão 
Territorial, Ana Abrunhosa, a 
solicitar esclarecimentos.

A Câmara Municipal de 
Góis está a promover, desde 
1 de Agosto e até 30 de Se-
tembro, uma nova campanha 
de esterilização gratuita, sendo 
as intervenções cirúrgicas re-
alizadas num centro de aten-

dimento médico-veterinário 
da região. À semelhança da 
campanha realizada no ano 
passado, a esterilização de 
cães e gatos é comparticipa-
da a 100% pelo Município 
de Góis, que assume ainda 

custos como a vacinação anti-
-rábica obrigatória dos cães, 
a identificação electrónica 
do animal e o seu registo na 
base de dados do Sistema de 
Informação de Animais de 
Companhia (SIAC). 
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O Município de Arganil 
apresentou aos presidentes 
de Junta a empreitada que 
prevê a recuperação de es-
tradas e arruamentos em 
nove freguesias do concelho, 
numa extensão de cerca 
de 12 km. Estima-se que a 
empreitada irá representar 
um investimento superior a 
620 mil euros, sendo que no 
total estão previstas 24 inter-
venções que, de acordo com 
a autarquia, “se propõem 

a melhorar a mobilidade 
e a tornar mais seguras as 
deslocações rodoviárias” 
das populações de Arganil, 
Folques, Pomares, Pombeiro 
da Beira, Secarias, Cepos e 
Teixeira, Cerdeira e Moura da 
Serra, Côja e Barril de Alva e 
Vila Cova de Alva e Anseriz. 
A empreitada tem a duração 
de 10 meses e as primeiras 
intervenções a executar têm 
como alvo as estradas que se 
encontram mais deterioradas, 

devido, nomeadamente, a 
trabalhos de substituição de 
condutas de água. “Temos 
três ou quatro arruamentos 
nestas condições e é por aí 
que iniciaremos a empreita-
da, estando previsto que se 
realizem durante o mês de 
Agosto”, informou o presi-
dente da Câmara Municipal, 
Luís Paulo Costa. As restantes 
intervenções de pavimentação 
serão já concretizadas depois 
das eleições autárquicas.

Arganil vai reabilitar estradas
e arruamentos em nove freguesias

Anadia prepara descontos e iniciativas para 
jovens no Dia Internacional da Juventude
O Município de Anadia 

vai comemorar o Dia Inter-
nacional da Juventude, que se 
assinala a 12 de Agosto, com 
a dinamização de um conjun-
to de acções direccionadas 
para os jovens do concelho. 
No Cineteatro Anadia irá ser 
promovida uma sessão de ci-
nema extra, pelas 20h30, com 

Jam – Uma Nova Era VP”. 
A sessão é gratuita para todas 
as crianças e jovens até aos 30 
anos e para os acompanhan-
tes dos menores de 12 anos. 
As Piscinas Municipais de 
Anadia vão estar abertas em 
regime livre, com entrada 
gratuita para crianças e jovens 
até aos 30 anos, portadores 
do Cartão Jovem Anadia. 

Também o Museu do Vinho 
Bairrada está associado às 
comemorações, uma vez 
que terá entradas livres para 
aqueles com idade até aos 30 
anos. Os visitantes poderão 
visitar a exposição “Percur-
sos do Vinho”, assim como 
a mostra temporária dedicada 
à vida e obra do cantor José 
Cid.

A Câmara Municipal de 
Anadia está a promover o 
arranjo urbanístico da zona 
central do lugar de São Pe-
dro, na Freguesia de Avelãs 
de Cima, num investimento 
que ronda os 65 mil euros, 
com um prazo de execução 
de dois meses. A interven-
ção, que decorre na zona 
central da povoação, junto 
ao Largo da Igreja e Cemi-

o centro cívico do lugar 
de S. Pedro, melhorando 
e valorizando significati-
vamente a sua imagem”, 
disse a Câmara Municipal 
de Anadia, acrescentando 
que outro dos objectivos 
passa por “reforçar as con-
dições de segurança das 
acessibilidades, rodoviária e 

prevê a construção de uma 
passagem sobrelevada jun-

to à Igreja, passeios, lugares 
de estacionamento, rede 
de águas pluviais e alguns 
pontos de ajardinamento. 
De sublinhar que face à 
demolição de uma habita-
ção e armazéns existentes 
naquela zona, impõe-se 
agora conceber um espaço 
público mais urbano e or-
ganizado de forma a realçar 
e a marcar a centralidade 
do lugar.

Câmara promove arranjo urbanístico em São Pedro

A Escola Básica 1 de 
Oliveira do Hospital está a ser 

-
ção, estando a ser substituídas 
as coberturas do edifício, que 
se encontravam em estado de 
degradação. De acordo com 
o Município de Oliveira do 
Hospital, a obra, que constitui 
um investimento de cerca de 

Centro2020, “decorre a bom 

em Agosto. A intervenção no 
edifício escolar “contempla 
a substituição das coberturas 

todos os elementos pré-fabri-
-

cimento” e a “substituição da 

cobertura dos passadiços”, 
disse a Câmara Municipal, 
considerando que os trabalhos 
vão acabar com “o estado de 
degradação e desconforto, 
melhorando as condições de 
segurança e saúde ao eliminar 
factores potencialmente pre-
judiciais para a saúde humana 
e o ambiente”. 

Oliveira do Hospital substitui coberturas 
na Escola Básica 1

O Serviço Municipal de 
Protecção Civil, através do 
Gabinete Técnico Florestal 
do Município de Penacova, 
tem vindo a proceder à exe-
cução das faixas de gestão de 
combustível associadas à rede 
viária municipal. De acordo 
com a autarquia, as operações 
realizadas prendem-se com a 
limpeza da vegetação e o corte 
de algumas árvores, numa 
faixa de 10 metros para cada 

lado da via. Este ano, o Muni-
cípio procedeu à execução de 
33 km de faixas de gestão de 
combustível e à manutenção 
de 24 km. De referir que estas 
faixas têm vindo a ser instala-
das em todo o concelho e que, 
durante o primeiro semestre 
de 2021, foi dada prioridade 
à instalação das mesmas nos 
principais acessos ao IP3, de 
modo a mitigar os riscos em 
cenário de catástrofe. “Ano 

após ano, o nosso país é 
afectado pelo problema dos 
incêndios florestais, temos 
cada vez consciência que o 
abandono das áreas cultivadas 
e a destruturação do território 
rural tornam o território mais 
susceptível à ocorrência de 
incêndios, daí a imperiosa 
necessidade deste trabalho”, 
disse o coordenador do Ser-
viço Municipal de Protecção 
Civil, Vasco Morais.

Penacova executa faixas de gestão 
de combustível na rede viária municipal

Góis promove esterilização gratuita
de animais de companhia

O Executivo Municipal 
da Lousã aprovou, na reunião 
da passada segunda-feira (2), 
votos de reconhecimento a 
atletas do concelho que se des-
tacaram nos últimos dias. Na 
Taça de Portugal de downhill, 
organizada pela Federação 
Portuguesa de Ciclismo, três 
atletas do concelho tiveram 
participações com resultados 
que a autarquia considera 
“muitos relevantes”. Os ir-
mãos Gonçalo e Margarida 
Bandeira – que já se tinham 
sagrado campeões nacional 

de downhill na categoria elite 
e elite feminino, respectiva-
mente – venceram a edição 
de 2021 desta competição. 
Também a prestação do atleta 
Brett Wheeler, que obteve 
o segundo lugar na edição 
de 2021 desta competição 
na categoria elite, foi reco-
nhecido pelo Executivo. Na 
modalidade de voleibol, tendo 
como objectivo reconhecer os 
resultados obtidos no Campe-
onato Regional de Voleibol de 
Ar Livre “Kinder Cup”, que 
decorreu a 24 de Julho, em 

Soure, o Executivo aprovou 
votos de reconhecimento às 
duplas de atletas do Lousã 
Volley Clube que se sagraram 
campeãs Regionais. Os atletas 
Gabriel Soares e Afonso San-
tos conquistaram o título no 
escalão de infantis masculinos. 
Lara Marques e Lia Sanches 
obtiveram igual resultado no 
escalão de infantis femininos. 
Já Bárbara Jerónimo e Vânia 
Dias venceram no escalão de 
cadetes femininos e Inês Qua-
resma e Márcia Alvarinhas no 
escalão de juniores femininos. 

Penela tem 50 empresas na incubadora
O Habitat de Inovação 

Empresarial nos Sectores 
Estratégicos (HIESE) de 
Penela, em funcionamen-
to há cerca de cinco anos, 
atingiu, na semana passada, 
as 50 empresas incubadas, 
com a captação de três em-
preendedores estrangeiros. 
Na sessão evocativa, que 
decorreu na presença da 
ministra da Coesão Terri-
torial, Ana Abrunhosa, o 
presidente do Município 
de Penela, Luís Matias, 
enalteceu o apoio da Co-

missão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional 
do Centro, “que acreditou 
no empreendedorismo 
de base rural”. O autarca 
salientou que a taxa de 
sobrevivência no HIESE 
está ao nível de outras 
infraestruturas do género 
do país, contando com 33 
empresas em permanência, 
que já originaram a criação 
de 14 novos projectos em-
presariais, dos quais se des-
tacam três desenvolvidos 
por empresários da Síria, 

Israel e Brasil, nas áreas da 
produção de óleo de sésa-
mo, desenvolvimento de 
software e armazenamento 
e produção de energia. 
“Este sucesso do HIESE 
prova que a ruralidade 
não é antónimo de empre-
endedorismo ao contrário 
do que muitos pensam. 
Nos meios rurais também 
conseguimos apoiar jovens 
empresários com ideias 
e projectos inovadores”, 
disse a ministra da Coesão 
Territorial.

Lousã atribuiu votos de reconhecimento 
a atletas

Câmara e empresários preocupados com desigualdades
de descontos nas auto-estradas

A Câmara Municipal de 
Arganil está a concluir o 
processo de contratação da 
empreitada relativa à segun-
da fase da requalificação 
do espaço público da vila, 
prevendo-se que a obra te-
nha início nos últimos três 
meses do ano. A intervenção 
representa um investimento 
de cerca de 500 mil euros e 

contempla a reabilitação da 
avenida Irmãos Duarte e das 
ruas Congregação das Filhas 
de São José, do Mercado e 
Armando Vasconcelos de 
Carvalho. O projecto inclui, 
ainda, a consolidação da mar-
gem direita da linha de água 
da Ribeira de Folques e a rea-
bilitação da Ponte da Barreira. 
“Reconhecemos que esta 

zona, conhecida como Ponte 
da Barreira, não se encontra 
nas melhores condições e 
pretendemos, por um lado, 
torná-la mais agradável do 
ponto de vista paisagístico e, 
por outro, resolver os proble-

na ponte”, disse o presidente 
do Município, Luís Paulo 
Costa.

do espaço público 

O Município de Góis 
assinala o seu Feriado Mu-
nicipal na próxima semana, 
dia 13 de Agosto, sexta-feira. 
As comemorações começam 
com a cerimónia do hastear 

das bandeiras, com início 
marcado para as 10h00, na 
Praça da República. Segue-se, 
pelas 10h30, a Sessão Solene, 
que irá decorrer na Casa da 
Cultura. Este será o último 

Dia do Município presidido 
por Lurdes Castanheira, pre-
sidente da autarquia, dado 
que não se pode recandidatar 
à Câmara Municipal devido à 
limitação de mandatos. 

Feriado Municipal assinala-se na próxima semana
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JADRC lança 
campanha 

de Pack Social 
A JADRC - Jovens As-

sociados para o Desenvolvi-
mento Regional do Centro 
apresenta o Pack Social, uma 
campanha a um preço exclu-
sivo com foco de actuação 
nas comunidades seniores. 
O Pack integra três cursos: O 
Cuidador Informal: Animação 
da Pessoa Idosa e O Papel das 
Novas Tecnologias junto das 
Pessoas Idosas. Pode adquirir 
este conjunto de formações 
pelo preço exclusivo de 150 
euros, totalmente à distância 
num total de 76h. A compra 
de cada curso avulso não 
garante a campanha em vigor, 
sendo o total de 200 euros.

IPN dá 125 mil euros 
para projectos que 
usem tecnologia 

espacial para 
beneficiar a Terra

O ESA Space Solutions 
Portugal, coordenado pelo 
Instituto Pedro Nunes (IPN), 
abriu as candidaturas para o 
Spark 4 Business, um pro-
grama que apoia empresas 
e institutos de investigação 
portugueses interessados em 
transferir tecnologia espacial 
para criar novos produtos ao 
serviço da Terra. As candida-
turas estão abertas até dia dois 
de Novembro em www.space.
ipn.pt. O Spark 4 Business 
vai suportar cinco projectos 
que utilizem activos espaciais, 
como Comunicações por Sa-
télite, Navegação por Satélite, 
dados de Observação da Terra 
ou Tecnologias Espaciais, para 
desenvolver novos produtos 
e serviços para mercados 
terrestres, em áreas como a 
saúde, transportes, energia, 
agricultura, ambiente ou segu-
rança. Cada projecto receberá 
um financiamento máximo 
de até 25 mil euros e apoio do 
IPN no estudo da viabilidade 

Continente oferece 
1 Milhão de Sacos 

para Frutas 
e Legumes 

De forma a incentivar a 
utilização de sacos reutilizá-
veis na compra de produtos 
hortofrutícolas, o Continente 
está a oferecer aos seus clien-
tes, 1 milhão de sacos de rede 
reutilizáveis, laváveis e reciclá-
veis para fruta e legumes que 
suportam até cinco quilos. A 
oferta aplica-se com 100% de 
desconto em cartão Continen-

sendo limitada a uma unidade 
por cliente. Basta pegar nos 
sacos em loja ou adicionar 
ao carrinho virtual no Conti-
nente Online e o desconto é 
aplicado automaticamente na 
caixa. Esta iniciativa mostra a 
promoção da marca em criar 
comportamentos mais amigos 
do ambiente, relembrando o 
que cada um pode fazer pelo 
planeta.

O Grupo Alves Ban-
deira apresentou, recente-
mente, o seu novo projecto 
designado “Clube de Cam-
peões” e que se enquadra na 
sua política de responsabili-
dade corporativa. 

Este projecto reúne to-
dos os atletas apoiados pelas 
diversas empresas do Grupo 
Alves Bandeira, em especial 
a Alves Bandeira, a AB Tyres 
e a AB Chem, e tem como 
principal missão e objectivo 
promover o desporto nacio-
nal, nas suas mais diversas 
modalidades e quadrantes.

Neste momento, o “Clu-

be de Campeões” conta com 
10 atletas da elite nacional, 
que vão desde os 12 aos 40 
anos de idade, mas pode não 

 “Temos neste momen-
to mais dois ou três atletas 

estão alinhados com os do 
nosso Grupo e para os quais 
acreditamos que podemos 
ser um apoio importante no 
seu crescimento desporti-
vo”, referiu Pedro Mascare-
nhas, director de Marketing.

A lista de atletas é então 
composta por: Afonso Go-
mes (motocross), Catarina 

Costa (judo), Daniel Jordão 
(enduro veteranos), Diogo 
Cancela (natação adaptada), 
Diogo Ventura (enduro), Fi-
lipe Albuquerque (automo-
bilismo), Frederico Rocha 
(enduro), Luís Caseiro (kar-
tcross/UTV), João Pinheiro 
(kartcross) e Martim Marco 
(motociclismo velocidade).

Além do “Clube de 
Campeões”, o Grupo Al-
ves Bandeira lançou recen-
temente, em conjunto com 
a agência Triber, o projecto 
“Embaixadores de Portu-
gal”, que tem como princi-
pal missão dar voz a todos 

os atletas que elevam a mar-
ca Portugal por esse mundo 
fora e, simultaneamente, 

-
tuguesas a juntarem-se a esse 
movimento e apoiarem estes 
atletas.

Segundo Pedro Masca-
renhas “o projecto Embai-
xadores de Portugal incluirá 
alguns atletas internacionais 
apoiados pelo Grupo Alves 
Bandeira, mas também atle-
tas apoiados por outras em-
presas ou que simplesmente 
ainda não tenham qualquer 
patrocínio. O objectivo é 
dar voz a estes verdadeiros 

exemplos de dedicação, 
superação e perseverança e 

a apoiarem-nos e ajudá-los 
no seu crescimento des-
portivo.”

O Grupo Alves Ban-
deira é um dos principais 
operadores nos sectores 
da energia e produtos auto 
em Portugal e um dos 50 
maiores grupos económicos 
do nosso país. Com mais de 
45 anos de história, o Grupo 
Alves Bandeira emprega 
mais de 800 colaboradores 
e conta com mais de 15.000 
clientes empresa activos.

Grupo Alves Bandeira apresenta “Clube de Campeões”

Com um ano comple-
tado no passado mês de 
Julho, a Garrafeira Co-
nimbriga Vinoteca, em 
Condeixa-a-Nova, surgiu 
em plena pandemia, mas 

-
dades impostas pelas cir-
cunstâncias tem sido bem 
acolhida e tem trilhado um 
caminho risonho. 

“Tem sido muito com-
plicado pela questão de 
pandemia, no entanto tem 
havido aceitação e começa a 

clientes, acho que está cada 

o proprietário Jorge Barrico. 
A ideia de criar uma 

garrafeira surgiu depois de 

trabalho. Com um gosto vi-
rado para a área vinícola e 
com algum conhecimento, 
decidiu colocar mãos à obra 
e criar o próprio emprego. 
“Era uma coisa que gostava 
e aqui em Condeixa não 
havia nenhuma, achei que 

seria uma coisa interessan-
te. Abrir um espaço onde 
podíamos ter vinhos com 
acompanhamento e acon-
selhamento”, disse. 

No entanto, o grande 
desejo para o proprietário é 
“a criação de uma garrafei-
ra especializada, com uma 
oferta variada de vinhos, 
mas sobretudo com um 
serviço de proximidade que 
diferencia enquanto espaço 

comercial e loja online”, 
explicou. 

“As pessoas ainda estão 
muito habituadas a ir, no 
caso de garrafeiras, a Coim-
bra ou aos hipermercados. 
Ainda se está a criar a infor-
mação que aqui existe um 
espaço em que as pessoas 
podem ser aconselhadas e 
elucidadas sobre os vinhos, 
porque há muitos vinhos 
que elas não conhecem 

e depois acabam por ter 
boas surpresas em relação 
ao preço e à qualidade”, 

-
mitindo que esta tem sido 

Contudo, o gerente 
procura meios de dar a 
conhecer o seu espaço e 
por isso proporciona, atra-
vés das suas redes sociais a 
apresentação de vários vi-
nhos, bem como realiza, na 
loja, provas quinzenais para 
quem quiser conhecer mais 
de perto a gama de produtos 
da Conimbriga Vinoteca. 

Este projecto aposta 
no turismo e na divulgação 
dos produtos endógenos 
do concelho de Condeixa-
-a-Nova. “Privilegiamos 
os vinhos da nossa região 
das Terras de Sicó, em que 
temos a representação de 
quase todos os vinhos”, 
explicou Jorge Barrico. To-
davia, a garrafeira pretende 
desenvolver um espaço que 
promova também os pro-

dutos nacionais, trazendo 
assim marcas tanto da Beira 
Interior, Bairrada, Douro, 
Alentejo e até mesmo das 
ilhas. 

Além dos vinhos, a 
Conimbriga Vinoteca tem à 
disposição vários produtos, 
como o queijo do Raba-
çal, conservas da região 
da Figueira da Foz, chás, 
compotas, entre outros. “O 
vinho não é só para beber, 
deve ser saboreado, pode 
ser acompanhado com 
alguns produtos, por isso 
fomos buscar alguns que 
achamos que complemen-
tam esta aposta do vinho”, 
acrescentou o proprietário. 

A Conimbriga Vino-
teca é um espaço carac-
terizado pelo conforto e 
acolhimento, acompanha-

-
do-se como um ponto de 
encontro, onde se destaca 
o ambiente amigável, a 
simpatia e profissiona-
lismo.

Garrafeira Conimbriga Vinoteca 
é uma aposta de “proximidade”

Garrafeira tem vários produtos à disposição

O Instituto Superior 
de Engenharia de Coim-
bra – ISEC vai capacitar 
os seus docentes para a 
utilização dos softwares 
da empresa ACCA: uma 
tecnológica especialista 
em programas de alta 
tecnologia para as áreas 
das engenharias, da cons-
trução e do orçamento 
de obras. 

A iniciativa resulta 
do acordo assinado entre 
o ISEC e a tecnológica 
ACCA software, com sede 
em Itália.

A ACCA irá propor-

cionar aos professores e 
alunos do ISEC o acesso 
gratuito a todas as suas 
soluções BIM – Building 
Information Modeling 
(ou Modelagem de Infor-
mações de Construção), 
através das quais é possí-
vel criar digitalmente um 
ou mais modelos virtuais 
precisos de uma cons-
trução. “Acompanhamos 
os nossos parceiros em 
todo o processo de imple-
mentação da metodologia 
BIM no meio académico, 
e convidamo-los a par-
ticipar nos eventos que 

organizamos, onde são 
apresentados os trabalhos 
e os projectos desenvolvi-

Brigida Marra, represen-
tante da tecnológica. 

“Estamos a antecipar 
aquilo que será o futuro 
do sector das engenharias 
e da construção civil. O 
objectivo é actualizar os 
conhecimentos dos pro-
fessores do ISEC sobre 
novas metodologias de 
trabalho e softwares de 
última geração”, afirma 
Mário Velindro, presiden-
te do ISEC. “É também 

possibilitar aos nossos 
estudantes a experiência 
de, ainda nas salas de aula, 
trabalharem com tecnolo-
gia de ponta, a qual já está 
a ser utilizada por muito 
empresas europeias”.

Segundo Mário Velin-
dro, o ISEC está “total-
mente apostado no pro-
cesso de inovação na área 
das novas tecnologias, 
antevendo a necessidade 
de recurso à tecnologia 
BIM já utilizada em países 
como Espanha, Inglater-
ra, Alemanha ou Itália” 

-

cipar algo que ainda não é 
obrigatório, mas que, pela 
sua utilidade inquestio-
nável para a engenharia, 
será, certamente, num 
futuro próximo”.

A tecnológica irá for-
necer ao ISEC 20 licenças 
académicas em softwares 
que vão desde projecto 
arquitetónico, planeamen-
to de obras, paisagismo e 
realidade virtual à simula-
ção energética dinâmica, 
detecção de interferências 
de modelos BIM, pontes 
térmicas e instalação foto-
voltaica, entre outros. 

ISEC capacita docentes com alta tecnologia europeia para ensino de engenharia



Os Jogos Olímpicos da 
Antiguidade (século VIII a.C.), 
foram substituídos no século 
XIX pelo novo modelo, tendo-
-se modificado sucessiva-
mente do amadorismo para a 

criado subdivisões (Verão / 
Inverno, Paralímpicos, Ju-
ventude), e gerado boicotes, 
acção política, doping, terro-
rismo e corrupção, para além 
do desporto em si.

A competição tem vindo 
a aprimorar-se, atingindo pre-
paração cuidada e prolonga-
da com benefícios económi-
cos em função do rendimento 

desportivo regular, níveis de 
excelência nas performances 
técnicas de execução, envol-
vimento de patrocinadores 
procurando ganho secun-
dário obviamente, tecendo 
novos ídolos extra-futebol, 
rebaixando quem não cor-
responde aos objectivos de 
promoção nacional.

Há atletas que têm de-
sempenho traduzido em me-
dalhas (e agora diplomas), 
querendo sempre mais e 
mais vezes, que à natural 
satisfação desportiva aliam 
novos contratos e com-
promissos de utilização de 

imagem em publicidade e 
marketing, e são vistos pela 
população como expoentes 
de uma modalidade, nem 
sempre valorizando o tra-
balho seguidor do talento, e 
pelos poderes públicos como 

-
giar, telefonar, tweetar, postar, 
até agraciar.

E há atletas que, por 
menor capacidade física, 
desequilíbrio mental devido 
ao stress ou azar de ocasião, 
não correspondem às suas 
expectativas e ao desejo 
ardente de sucesso pela po-
pulação, e são invectivados 
como perdedores em resul-
tados e prestígio autóctone, 
denegridos como aproveita-
dores de subsídios sem prés-
timo, ou desprezados como 
falsos heróis de caderneta 
de cromos.

E há até atletas que, 
independentemente do seu 
resultado (mas principalmen-

te quando é mau), estão sa-
tisfeitos pela sua prestação, 
mantêm o ego salvaguarda-
do acima do povo, dir-nos-
-ão que melhores dias virão 
com novas oportunidades, 
pensam que a contribuição 
pecuniária estará garantida, 
cumpriram a sua obrigação, 
deram o que tinham.

Assim, o endeusamento 
é uma tentação quando se 
ganha (somos os melhores 
do mundo...) e a demoniza-
ção é uma convicção adqui-
rida quando se perde (não 
prestam para nada...).

Na realidade, os atletas 
são selecionados entre mui-
tos, e já são uma pequena 

próprio país e no ranking 
mundial, pelo que a sua 
participação é um reconhe-
cimento de valor, prévio à 
exposição pública de espe-
cialistas e generalistas em 
momentos de glória.

Além disso, apenas al-
guns atletas podem ganhar, 
obtendo vitórias retumbantes 
e lugares de topo, e porque 
os adversários também con-
tam, com as suas qualidades, 
expectativas e (por vezes) 
utopias, alguém que ficar 
para trás, com modéstia 
e dignidade, dando lugar 
aos melhores, porque os 
melhores do mundo (com 
muita pena...) às vezes são 
os outros. 

O desporto é alegria pela 
participação e sucesso quan-
do possível, é superação de 
capacidades e brilharete, é 
consolação pelo fracasso 
apesar do esforço desen-
volvido, é reconhecimento 
pelos decisores e titulares 

Mas não deve ser uma 
condecoração por feitos à 
Nação secular, apenas por-
que o povo gosta, quan-
do são ignorados aqueles 

que nos deram a liberdade, 
aqueles que consolidaram 
a democracia, aqueles que 

-
luntários a ajuda humanitária, 
aqueles cuja acção política foi 
um serviço a quem precisa, 
verdadeira acção social que 
não muda o mundo, mas 
transforma a vida de muitas 
pessoas, em generosidade 
e condições de vida humana 
digna.

Não há deuses nem de-
mónios. Há uma sociedade 
que deve premiar quem se 
destaca, seja no desporto, 

na luta pelos direitos huma-
nos, sem esquecer quem dá 
o melhor de si e, por isso, é 
útil aos cidadãos à própria 
sociedade. E aos decisores e 
lideranças, compete gratular, 
compreender, guiar e aperfei-
çoar a sociedade para todas 
e para todos.

(*) Médico

Há perguntas onde pre-
feria ver respostas. As pala-
vras são como as cerejas, 
daí este meu descambar 
relativamente ao desígnio 
inicial. Concordo que Basti-
lha, como edifício, só existiu 
uma e quero agradecer a 

Branquinho. Igual ou pareci-
da a reproduzida na Capa e 
Batina, da Associação dos 
Antigos Estudantes de Coim-
bra, em Lisboa, onde veio 
uma planta dos três pisos, 
assinalando rigorosamente 
o local de todas as secções 
da Associação Académica 
de Coimbra. A Bastilha terá 

de 1949, tendo a sede da 

Associação passado para o 
Palácio dos Grilos. Aí consta 
que o adiamento da sua 

a um pedido do então Presi-

Rebelo. Esse alongar de 

do seu abate, permitiu que 
ainda se comemorasse lá o 
29º aniversário da Tomada 
da Bastilha. Petição feita a 
Reis Gonçalves, engenheiro 
das obras da cidade univer-
sitária.

 O texto é de um sur-
preendente sentimento aca-
démico, que merece um 
tratamento autónomo. O 25 

Académico e entre 1951 
e 1961, as academias de 

Coimbra, Lisboa e Porto 

de Estudante. Em 1959 um 
despacho ministerial reco-
nheceu a data, e, por ser o 

aulas na universidade. 
As celebrações foram 

proibidas pelas razões de 
todos conhecidas, com par-
ticular incidência de 1969 a 
1971. 

Lisboa continua a cele-
brar a Tomada da Bastilha 
com um Sarau de Gala no 
Casino Estoril, reunindo lá 
as Associações dos Antigos 
Estudantes de Coimbra.

Quem quiser ver o brilho 
dessas celebrações basta 
consultar a página do Coro 
dos Antigos Orfeonistas da 
UC e aí se deliciar com, 
entre muitas outras, uma 
apresentação conjunta do 
Coro com a Orquestra Clás-
sica do Centro, sob a batuta 
do genial Maestro Virgílio 
Caseiro. Não só a sociedade 
académica como também 
a política têm assinalado a 
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HERNÂNI CANIÇO *

Dia do Antigo Estudante de Coimbra

Ponto de vista para uma proposta de unidade (XIII)

AMÉRICO BAPTISTA DOS SANTOS *

Jogos Olímpicos, Deuses e Demónios

Admite serventes 
com carta de condução 
para obras em Coimbra

 

CONTACTO:  271 084 134

PUBLICIDADE

data. Assim aconteceu há 
pouco mais de três décadas, 
na Assembleia da República, 
pela voz do deputado Pais de 
Sousa na passagem do ani-

versário em 20 de Novembro 
de 1987. Não cabem, nestas 
pequenas peças, todas as 
reações dos nossos leitores. 
Uma coisa prometemos: ne-

Aqui ou em qualquer outro 
sitio. Até que a voz nos doa 
ou se nos cale o bico. 

PUBLICIDADE



Comentador político em Cantanhede
A apresentação da recandidatura de Helena Teodósio 

(PSD) à presidência da Câmara de Cantanhede teve uma 
presença mediática. Marques Mendes não se coibiu de declarar 
que “basta andar por aí, de norte a sul do país, basta frequentar 
os centros de decisão em Lisboa, para ouvirmos toda a gente, 
da direita à esquerda, a apontar Cantanhede como um caso 
exemplar na criação de riqueza, na atracção de empresas e 
nas dinâmicas que geram emprego”. O comentador político, 
advogado, ex-ministro e ex-presidente do PSD disse que 
sempre que vem a Cantanhede se sente como que “numa 
aula de social-democracia, uma aula que não é de teoria, 
mas uma aula de aplicação prática dos conceitos em que nos 
revemos, no estímulo à criação de riqueza e sua distribuição 
em benefício de todos, reforçando assim a coesão social. É 

isso que acontece aqui”. Com a saída de Lurdes Castanheira 
(PS) da Câmara de Góis, por limitação de mandatos, Helena 

-
sidir a um Município no distrito de Coimbra.

Ecovazia? Quase...
Quatro passageiros por dia. Sim, leu bem, QUATRO 

atribuída à pandemia, claro está, nunca à Câmara ou à falta 

da população em consequência da pandemia de covid-19. 

à covid-19, não ter realizado aulas presenciais. Como conse-

redução horária. Ai, ai, ai! É no que dá insistir em coisas que já 

iguais, resultados diferentes? 

Manuel Machado a pedalar
Neste tempo pré-eleitoral calhou bem ao recandidato 

Manuel Machado (PS) à Câmara de Coimbra a abertura de 
um empresa que fabrica pedais para bicicletas, porque vai ter 
pedalar muito perante a concorrência de uma coligação com 
sete partidos. O grupo SRAM, que detém uma fábrica de 
componentes para bicicletas, investiu em Coimbra, na zona 
industrial da Pedrulha, na abertura de uma nova unidade 

recentemente, onde vão ser criados 25 novos postos de 
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Botões lembram utentes da Cáritas 
de Coimbra para beberem água

A Cáritas está agora a 
testar, junto dos cidadãos 
mais velhos que usufruem 
das respostas sociais de 
Centro de Dia e de Serviço 
de Apoio Domiciliário, um 

-
máveis à medida de cada 
utente, para que estes não 
se esqueçam de tarefas que 
têm que realizar diariamen-
te. É este o projecto Klikkit. 

para melhorar a adesão à 
terapêutica dos utentes mais velhos, tornando-os mais 
independentes e, como consequência, aliviando a carga 

aconselhamento e prestação de cuidados. O sistema con-

ingestão de água, medicação ou de outras tarefas diárias 
como ir jantar ou levantar-se da cama.

Personalidades atraem portugueses para 
viverem experiências no Centro

Seis personalidades nacionais vão “seduzir” os 
portugueses para a vivência de experiências de cultura, 
gastronomia e vinhos, natureza, desporto, espiritualidade 

apresentado na semana passada. Promovido pela Turis-

integra roteiros sugeridos por seis curadores, todos com 

estrela Michelin Diogo Rocha, o escritor Afonso Cruz, a 
apresentadora de televisão Iva Lamarão e o empresário 
Pedro Pedrosa.

AAC é campeã nacional universitária
de basquetebol masculino 

A Associação Académica de Coimbra (AAC) revalidou 
o título de campeã nacional universitária no basquetebol 

estudantes de Coimbra conquistaram o pódio pelo se-
gundo ano consecutivo. A partida foi um duelo de encher 

por ser feliz, tendo ganho por 73-66 contra a Associação 
Académica da Universidade de Aveiro e assim revalidado 
o título conquistado em Guimarães.



trabalho. A convite do grupo, o presidente da Câmara de 
Coimbra, Manuel Machado, e o vice-presidente, Carlos Ci-
dade, acompanhados pela directora-geral da SRAM, Isabel 
Gomes, e pelo secretário-geral da ABIMOTO, Gil Nadais, 

Manuel Machado deu as boas-vindas aos trabalhadores da 
nova fábrica de produção industrial e elogiou os empresários 
que, apesar do actual contexto da pandemia, continuam a 
resistir e a investir em Coimbra.

José Manuel Silva desolado com o Cemitério
Não será porque já estarão a preparar o “funeral” da 

coligação “Juntos Somos Coimbra”, mas foi mais uma acção 
de pré-campanha. José Manuel Silva, candidato à Presidência 
da Câmara foi, acompanhado, visitar o Cemitério Municipal 

espaço, da responsabilidade da Câmara”, segundo declarou. 
O vereador do “Somos Coimbra” e ex-bastonário da ordem 
dos Médicos refere que comprovou, com a visita, que “no 

e, pelo contrário, o cenário é desolador, com a degradação do 
espaço e o abandono visíveis ao longo de todo o cemitério 
municipal, mesmo nos espaços da responsabilidade directa 
da CMC, como é, por exemplo, o caso da capela. Também o 
facto de existir uma única casa de banho para um cemitério 
desta dimensão é preocupante”. José Manuel Silva destaque 
que o Cemitério da Conchada possui “um amplo repertório 

-
ticos que constituem um dos mais originais conjuntos de 
monumentos fúnebres do país, com destaque para o núcleo 
de mausoléus neomanuelinos e para o acervo de obras em 
ferro forjado do início do século XX”.

PSD em Condeixa sem o CDS
Em Setembro iremos 

ver se o PSD em Condeixa-a-

uma aliança com o CDS-PP, 
ao contrário do que aconte-
ceu noutros concelhos, con-
correndo com listas próprias. 
Os Centristas, por seu lado, 
não apresentam candidato à 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, mas vão concorrer 
apenas à Assembleia Municipal, como cabeça-de-lista Luís 

-
cas, o PS recandidata o actual presidente da Câmara, Nuno 
Moita, o PSD aposta em Nuno Mendes Claro, que também 
repete a candidatura, a CDU em Carlos Fontes e o BE em 
Fernando Silva.

Ganhou Cogito 
Enquanto a vereadora da Cultura ainda não se entendeu 

com a União de Freguesias de Coimbra para a reposição das 
estátuas da Guitarra de Coimbra e da Tricana, a escultura de 
Pedro Cabrita Reis, denominada Cogito, foi mais expedita. 

a guitarra não tem nenhuma e a Tricana só tem duas. Nos 
Jogos Olímpicos das estátuas, Cogito leva ouro, a Tricana 

“Cogito”, de Pedro Cabrita Reis, instalada inicialmente em 
1991 no Jardim dos Patos, na Alameda Júlio Henriques, em 
Coimbra, foi reposta, após a anterior ter sido alvo de van-
dalismo. A Câmara decidiu adquirir uma nova escultura ao 
artista plástico de forma a proceder à substituição da peça, 
com o objectivo de repor a dignidade da obra e do espaço 
para onde foi concebida, o lago do Jardim dos Patos. O in-

que coloquem em perigo a sua integridade.

Dar o cavaco pelos enfermeiros 
Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros, 

Cumprindo a promessa de só ser inoculada quando todos os en-

fermeiros fossem, Ana Rita Cavaco já levou a pica para combater a 

PSD ficou sem Norte em Mortágua

na corrida autárquica de Setembro, depois de o actual presidente, 
que tinha sido indicado pelo secretário-geral do partido, ter anun-
ciado que não se irá recandidatar. A Concelhia do PSD refere 
que “só muito recentemente” foi informada de que José Júlio 
Norte, presidente da Câmara de Mortágua desde as autárquicas 
de 2013, “teria decidido não apresentar a sua candidatura”. Face 
a esta nova realidade, a Comissão Política de Secção desenvolveu 
esforços para a apresentação de um novo candidato e elaboração 
de todo o processo de constituição das listas autárquicas”, no 
entanto concluiu “que não era possível contactar e inscrever 
cerca de 240 candidaturas aos diversos órgãos autárquicos” 

-
-se de uma situação inédita no concelho, alheia à nossa vontade, 
que lamentamos profundamente, pelo facto de os militantes e 

privados de poderem optar por uma candidatura renovada”, 
lamenta. Através da rede social Facebook, Júlio Norte anun-

vereador, sendo que três deles na oposição, os restantes com 

oito anos como presidente da Câmara Municipal de Mortágua”, 
chegou “o momento de concluir este ciclo político”. O certo é 
que Câmara de Mortágua não vai ser PSD e o PS, a CDU ou 
um movimento independente apresentam-se a sufrágio. Nas 

mandatos e o PS os outros dois.

Coimbra capital, sem política suja

das listas às autárquicas no concelho de Coimbra surgiu uma 
oitava candidatura, constituída por uma coligação. O PDR - 

da Terra - MPT apresentam a coligação “Coimbra é Capital”. 

verdadeira capital de distrito e não o seja apenas formalmente 

que a campanha eleitoral seja efectuada com política suja, falta 
de ética e verticalidade que certos candidatos já provaram ter”.

V I N A G R E T A S

Ângulo   inverso
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ÚLTIMA

Cumpra as normas da DGS. Programa sujeito a alterações no âmbito 
das normas e orientações de combate à COVID-19 
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Coimbra, com 140.796 
habitantes segundo os da-
dos provisórios dos Censos 

Braga (193.333) e de Gui-
marães (156.852) a nível 
nacional, se excluirmos os 

-
politanas de Lisboa e Porto.

Coimbra, apesar de ter 
visto diminuir em 1,8% 
os seus residentes (menos 
2.600 pessoas), continua a 
ser o município mais po-
puloso da Região Centro e 
ocupa a 15.ª posição a nível 
nacional.

O  c o n c e l h o  c o m 
mais residentes é Lisboa 
(544.851), seguindo-se Sin-
tra (385.954) e o Porto 

-
politana da capital temos 
com mais habitantes que 
Coimbra os concelhos de 
Cascais (214.134), Alma-
da (177.400), Amadora 
(171.719), Loures (201.646), 
Odivelas (148.156), Oeiras 
(171.802), Seixal (166.693). 

Porto ultrapassam Coim-

bra apenas os concelhos 
de Gondomar (164.255) e 
Matosinhos (17.664).

A Região Centro é 
constituída por 100 mu-
nicípios, os quais fazem 
parte de oito comunidades 
intermunicipais (Oeste, 
Região de Aveiro, Região de 
Coimbra, Região de Leiria, 
Viseu Dão-Lafões, Beiras 
e Serra da Estrela, Beira 
Baixa e Médio Tejo).

Inclui a maioria dos 
municípios de Aveiro, Vi-
seu e Guarda, uma parte 
norte dos distritos de Lis-
boa e Santarém, e a tota-
lidade dos municípios de 
Castelo Branco, Coimbra 
e Leiria.

Segundo os resultados 
preliminares divulgados pelo 
INE, apenas 13 dos 100 mu-
nicípios do Centro ganham 
população, mas sempre abai-
xo dos 5% e quase todos, à 
excepção de Viseu, localiza-
dos na faixa litoral.

O município da região 
Centro que mais população 
ganhou desde 2011 foi Tor-

res Vedras (4,6%), a exem-
plo de quatro concelhos que 
lhe são próximos: Arruda 
dos Vinhos (4,4%), Sobral 
de Monte Agraço (3,8%), 
Alenquer (2,7%) e Lourinhã 
(2%), todos pertencentes ao 
distrito de Lisboa.

Para além de Aveiro, 
Leiria e Viseu, os restantes 
municípios que ganharam 
residentes na região Cen-
tro foram Ílhavo (1,7%), 
Óbidos (1,4%), Marinha 
Grande (0,9%), Oliveira 
do Bairro (0,5%) e Vagos 
(0,2%, um acréscimo de 54 
pessoas em dez anos).

Do lado de quem per-
deu população, todos os 
municípios dos distritos de 
Coimbra, Guarda e Castelo 
Branco apresentam varia-
ções negativas: no distrito 
da Guarda estão os dois 
concelhos com maior perda 
populacional no Centro 
– Almeida (-18,8%) e Fi-
gueira de Castelo Rodrigo 
(-17,7%) – seguidos de 
Castanheira de Pêra (Lei-
ria), com -17%.

Está atrás de Braga e Guimarães

Coimbra é a terceira cidade
fora das áreas metropolitanas
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