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ESCAPES

5XD$QWyQLR6pUJLR$UPQ=RQD,QG3HGUXOKD
3025-041 Coimbra - Tlf. 239 492 015 - sociescapes@net.sapo.pt

43518

ENGATES DE REBOQUE
E CATALIZADORES

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

“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
'LJLWDOµHVVHYDLFRQWLQXDUGHVHJXQGDDVH[WDDRÀPGDWDUGH
Quem estiver longe já sabe que pode contar com este meio.
Boas férias a todos.

Antigo autarca Joaquim Sousa em Entrevista

“Erros de gestão” têm vindo
a prejudicar a Figueira

O decréscimo de habitantes (segundo os resultados preliminares 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 Rádio Regional do Centro e ao ‘Campeão dos Províncias’. Página7
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Candidatos à Câmara de Coimbra di
“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
MANUEL MACHADO (PS)

Covões não deve
ser um asilo

«O destino do Hospital dos Covões é ser um Hospital 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
JHULiWULFDSUHVWDGRUDGHFXLGDGRVÀFDQGRDLQYHVWLJDomR
no Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento no
Pólo III, junto aos HUC, e também porque os idosos
precisam de cuidados integrados e globais, com interacção geracional e não como asilo.
O Hospital dos Covões (como Hospital Central),
deve ter a mesma autonomia que o Hospital da Universidade de Coimbra e não ser dominado por este
que actualmente se confunde com o CHUC (Centro
Hospitalar).
O modelo organizacional (manutenção ou reversão
GDIXVmR FRPSHWHjWXWHODGD6D~GHGHÀQLUUHVSHLWDQGR
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 desenvolvimento 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.

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
XQLGDGHVKRVSLWDODUHVSULYDGRV6DQ¿O+RVpital 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 unanimidade um relatório, elaborado por Maló de

FRANCISCO QUEIRÓS (CDU)

Reversão do processo de fusão
«A CDU defende, desde sempre, não só a manutenção, 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 cumplicidade 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 cuidados de saúde primários em todo o distrito, do encerramento 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 Coimbra, EPE (CHUC, EPE). O núcleo hospitalar de Coimbra,
até então, era formado por três grupos hospitalares: Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), Centro Hospitalar 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 técnicos 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 acumulada, desaproveitando a capacidade instalada.
A desvalorização deste hospital prosseguiu, com a
extinção de outros serviços, sendo que muitas das especialidades encerradas no Hospital dos Covões foram
abrindo nas unidades hospitalares privadas.
&RPRUHVXOWDGRRV+8&ÀFDUDPVREUHFDUUHJDGRV
)LODVQDXUJrQFLDOLVWDVGHHVSHUDLQVXÁDGDVUHFXUVRD

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 serviços 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».

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

MIGUEL ÂNGELO MARQUES (CHEGA)

Fechar é criar mais um problema

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

«No meu ponto de vista, o Hospital Geral dos Covões 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
FDSD]KXPDQDHHÀFLHQWH(XpTXHSHUJXQWRSRUTXHVH
deve acabar com o Hospital Geral dos Covões?
Local sem stress de densidade urbana, com espaço
verde bem integrado na paisagem natural, perto do Instituto 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: “A área dos HUC
não comporta mais valências”
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izem o que pensam sobre os Covões
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 hospital 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 Pneumologia, 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”.
³,JXDOPHQWHDGHVTXDOL¿FDomRGR6HUYLoR

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

JOSÉ MANUEL SILVA (JUNTOS SOMOS COIMBRA)

Uma forte valência de Geriatria

«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 ausência 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,
FRQGX]LGRSHOR36SURSXVHPRVTXHIRVVHGHÀQLGRXPSODQR
estratégico para este hospital, que incluísse a área da geriatria,
SURIXQGDPHQWHGHÀFLWiULDHP3RUWXJDOHTXHFRQWULEXtVVH
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 parecem 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 complementaridade 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 institucionalizar idosos, mas sim de permitir e promover a sua
recuperação rápida e que possam voltar às suas residências,

ser nova tem que ter no mínimo umas dezenas de anos”,
DÀUPDomRFRUURERUDGDSHORHQWUHYLVWDGRU/XtV2VyULRTXH
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
PS desistiu dos Covões
da Justiça, qua aguardamos há mais de 50 anos.
A explicação para o que se passa na Saúde em Coimbra
Podemos garantir que coligação Juntos Somos Coimbra
pode ouvir-se com clareza num podcast do PS, com uma vai acelerar a Câmara e Coimbra, que as novas ideias e os
entrevista ao Dr. Manuel Machado, recentemente publicado novos projectos deixarão de precisar de 30 anos para serem
e disponível para quem o quiser escutar. O PS desistiu dos implementados e que Coimbra desenvolverá uma estratégia
Covões.
CulTec de crescimento.
Aos 18 minutos desse podcast podemos ouvir com absoNão aceitaremos que Coimbra tenha de esperar 30
luta clareza que o PS está disponível para aceitar a construção anos pela nova maternidade e, nos múltiplos contactos que
da nova maternidade junto aos HUC e ao Hospital Pediátrico temos desenvolvido, sentimos que os conimbricenses estão
desde que haja um estudo para aí ser construída de raiz uma saturados da “paciência de chinês” e que estão determinados
nova maternidade.
a mudar a Câmara nas próximas autárquicas, para inverter o
Ora, a verdade é que já existem vários estudos nesse processo de destruição dos Covões, para que o novo serviço
sentido, num dos quais a própria Câmara PS participou, e ne- GHREVWHWUtFLDHQHRQDWDORJLDVHMDÀQDOPHQWHFRQVWUXtGRSDUD
nhum em sentido inverso, face ao estado actual dos Covões. modernizar e desenvolver Coimbra e para dar mais oportu&RQÀUPDVHDVVLPTXHQmRVmRYHUGDGHLURVRVSURWHVWRV nidades de emprego e de vida aos jovens».
de alguns dirigentes locais do PS de que queriam a materniGDGHQRV&RY}HV&RQÀUPDVHLJXDOPHQWHTXHDHVWUDWpJLD
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,
GHÀQLGDGHIRUPDFRQVFLHQWHHGHOLEHUDGDSHOR36QDFLRQDO
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,
UHODWyULRHVVHTXHFRQÀUPDTXHR0LQLVWpULRGD6D~GHHVWi
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
José Manuel Silva: “exigimos a autonomia
é quando o Dr. Manuel Machado menospreza e ridiculariza
Coimbra, asseverando que “em Coimbra uma coisa para
de gestão dos Covões”

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!

JORGE GOUVEIA MONTEIRO ˦&,'$'®26325&2,0%5$˧

Covões separado do CHUC
Os Covões como Hospital Central, separado do
CHUC (a experiência da fusão está feita e é reveladora), 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 independente.

Jorge Gouveia Monteiro: “A relação com os HUC deve ser estabelecida por acordo”
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PS, Juntos Somos Coimbra, CDU, CpC, Chega, PAN, IL, PDR-MPT

Câmara de Coimbra vai ser disputada
por oito candidaturas nas autárquicas
$VHOHLo}HVDXWiUTXLFDVQR
FRQFHOKRGH&RLPEUDDGH
6HWHPEURYmRVHUGLVSXWDGDV
SRURLWRIRUoDVSROtWLFDVTXH
RÀFLDOL]DUiDVUHVSHFWLYDVFDQGLGDWXUDVDWpVHJXQGDIHLUDR
~OWLPRGLDGRSUD]ROHJDO
Todas as candidaturas
DSUHVHQWDPOLVWDVSDUDD&kPDUDHD$VVHPEOHLD0XQLFLSDOPDVMiTXDQWRjV)UHJXHsias nem todas concorrem,
ID]HQGR R SOHQR DSHQDV R
36DFROLJDomR-XQWRV6RPRV
&RLPEUDHD&'8HQTXDQWR
as outras optam por candidaWXUDVjVSULQFLSDLVIUHJXHVLDV
XUEDQDV
$SULPHLUDIRUoDSROtWLFD
DHQWUHJDUDVOLVWDVIRLRPRYLPHQWR&LGDGmRVSRU&RLPEUD
VHJXLQGRVHR36FXMRHOHQFR
FRPSOHWR Mi SXEOLFiPRV QD
SDVVDGDHGLomR
No sorteio efectuado a
FROLJDomR ´-XQWRV 6RPRV

&RLPEUDµ 36' &'633
1&330$5,592/7 
HQFDEHoDREROHWLPGHYRWR
6HJXHPVHD,QLFLDWLYD/LEHUDO
36&KHJD3$1&'8&S&
&LGDGmRVSRU&RLPEUD HD
FROLJDomR´&RLPEUDpFDSLWDOµ
3'5037 

&RQFRUUHP j OLGHUDQoD
GR ([HFXWLYR PXQLFLSDO R
DFWXDOSUHVLGHQWHGD&kPDUD
GH&RLPEUD0DQXHO0DFKDGR 36  -RVp 0DQXHO 6LOYD
-XQWRV 6RPRV &RLPEUD 
)UDQFLVFR 4XHLUyV &'8 
*RXYHLD0RQWHLUR &LGDGmRV

SRU&RLPEUD 0LJXHOÇQJHOR
0DUTXHV &KHJD H)LOLSH5HLV
3$1 7LDJR0HLUHOHV5LEHLUR
,/ H,QrV7DIXOD &RLPEUD
p&DSLWDO FROLJDomRHQWUHR
3DUWLGR'HPRFUiWLFR5HSXEOLFDQR 3'5 HR3DUWLGRGD
7HUUD 037 

5LEHLURGHDQRVHPHPEUR GD ,QLFLDWLYD /LEHUDO GH
&RLPEUD1DVFHXHP3HVRGD
5pJXDHWHPWUDEDOKDGRWDQWR
HP 3RUWXJDO FRPR IRUD GR
SDtVTXHUHQGRDJRUDFRORFDU
DH[SHULrQFLDTXHDGTXLULXQR
PXQGRHPSUHVDULDODRVHUYLoR
GDFLGDGHTXHHVFROKHXSDUD
YLYHU
$HVFROKDGRVOLEHUDLVSDUD
FDEHoDGHOLVWDj$VVHPEOHLD
0XQLFLSDOp3DWUtFLD5DPRV
3LQWRQDWXUDOGH&RLPEUDH
LQGHSHQGHQWH$FDQGLGDWDGH
DQRVVDLXGH&RLPEUDDSyV
DOLFHQFLDWXUDHP'LUHLWRUXPR
a Lisboa, partindo depois para
,WiOLDSDUDVHGRXWRUDU'HVGH
HQWmR WHP WUDEDOKDGR HP
diversos contextos internacionais na área da defesa e proPRomRGRVGLUHLWRVKXPDQRV
2SURJUDPDGD,QLFLDWLYD
/LEHUDODVVHQWDHPFLQFRSLODres, o manifesto do partido e
TXDWURiUHDVTXHD,QLFLDWLYD
/LEHUDOFRQVLGHUDHVWUXWXUDQWHVSDUDRIXWXURGDUHJLmRGH
&RLPEUD
  $ 0LQKD (VFROKD 
0DQLIHVWRGH&DPSDQKDGD
,QLFLDWLYD/LEHUDO&RLPEUD
&LGDGH0RGHOR0DLRU
7UDQVSDUrQFLDH3DUWLFLSDomR
&LGDGm
,GHDOSDUD9LYHU8PD
&LGDGHDR6HUYLoRGD3RSXODomR
/tGHU5HJLRQDO0DUFD
*OREDO8PD&LGDGH&RPSHWLWLYDH'LQkPLFD
(P+DUPRQLDFRPR

$PELHQWH8PD&LGDGHTXH
3URWHJHR)XWXUR
$VOLVWDVFDQGLGDWDVVmRDV
VHJXLQWHV

Câmara Municipal
7LDJR$QGUp0DJDOKmHV
0HLUHOHV5LEHLUR
  %UXQR )LOLSH 0HQGHV
6LOYHVWUH
9DQGD3DWULFLD+HQULTXHV
Duarte Lopes
-RmR0DQXHOGD6LOYD0DWRV
da Cruz
&DUORV6DPXHO0DUTXHV
Boto
-RDQD)LOLSD*RQoDOYHV*LO
,YR$QGUp7ULQGDGH)RQseca
  3HGUR 0LJXHO *XLRPDU
&DUUDVTXHLUD
-RDQD6DPSDLR3HUHLUD
2UODQGR0DQXHO$OYHV
Ramos
3DXOR-RUJHGD6LOYD$OYHV
Assembleia
Municipal
  3DWUtFLD &OiXGLD 5DPRV
3LQWR6RDUHV
  9LUJtOLR 1XQR +LSyOLWR
Correia
&ODXGLRGD3DVFRDOGD6LOYD
-RmR&DUORV0DUWLQV/HLWmR
6LPmR3HGUR*RQoDOYHV
Bernardino
0DULD0DUJDUHWH,QrV0DUTXHV0DUWLQV
0LJXHOÇQJHOR'LQLV%DUroso
+XJR)LOLSH&RUUHLD/RXreiro
$QD&DULQD&RVWD1RJXHLUD
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CDU garante autonomia
e independência
O candidato da CDU à
Câmara de Coimbra, Francisco
4XHLUyVDÀUPDTXHDFROLJDomR
QmRp´PXOHWDµGHTXDOTXHU
SDUWLGRIULVDQGRDVXD´WRWDO
DXWRQRPLDHLQGHSHQGrQFLDµ
DRVHUYLoRGDVSRSXODo}HVGR
FRQFHOKR
´(VVDKLVWyULDGDVPXOHWDV
pPXLWRDQWLJD$LQGDQmRKDYLD
FR[RHMiVHLQYHQWDYDDKLVWyULD
GDVPXOHWDV(UDRYRGNDFRP
ODUDQMD>TXDQGRR36'OLGHUDYD
R0XQLFtSLR@HUDRYRGNDQmR
VHLRTXr2VFRPXQLVWDVRV
VHXVDOLDGRVHDPLJRVWrPHVWD
IRUPDGHHVWDUQRSRGHUORFDO
DR VHUYLoR GDV SRSXODo}HV
'HVGHTXHUHVSHLWHPRVQRVVRVSULQFtSLRVDQRVVDWRWDO
autonomia e independência,
devemos e podemos estar no
H[HUFtFLRGHFDUJRVPXQLFLSDLVµ
DÀUPRX)UDQFLVFR4XHLUyV
Lista de candidatos da
&'8 SDUD DV IUHJXHVLDV R
FDEHoDGHOLVWD 

Câmara Municipal
de Coimbra
)UDQFLVFR4XHLUyV/DXUD
7DUUDID$OIUHGR&DPSRV
%HDWUL]5RVD3DXOR&RHOKR
&DWDULQD3HL[LQKR$PtOFDU
&DUGRVR,VDEHO0DJDOKmHV
3DXOR$QDFOHWR)HUQDQ  0LJXHO 1XQR 7HL[HLUD
GR0DUTXHV-RDQD&RVWD
Duarte Morais
  1XQR 0DQXHO 6DQLQD
Assembleia Municipal
0DUTXHV
0DQXHO3LUHVGD5RFKD
  $QD &OiXGLD 'LRQtVLR
-RmR3LQWRÇQJHOR/XtVD
5RGULJXHV
6LOYD
7LDJR6RXVD
5XL0HQGHV$OH[DQGUD
0iULR5XL1HLYDGH$UD~6i/XtV/RER,QrV&DUjo
YDOKR9tFWRU&DUYDOKR
  $QD &ULVWLQD *UHJyULR
5LWD1DPRUDGR5LFDUGR
*RQoDOYHV
3HQD9HUD0DUWLQKR
/RXLV0LFKHO6rFR
-RVH0DQXHO'RPLQJXHV
Correia
9kQLDGRV6DQWRV5RFKD
Boto
  -RmR 3HGUR *RQoDOYHV
&DUYDOKHLUR
0LJXHOÇQJHOR0DUTXHV
  3HGUR /HRQDUGR 'RV vai ser o primeiro candida6DQWRV'DYLG7RUUHV/HLUDV
WR GR &KHJD j &kPDUD GH
$QD5LWD3DXOLQR&DVDOWD &RLPEUDQDVSUy[LPDVHOHLBatanete
o}HVDXWiUTXLFDVHDVVHQWDD
  3HGUR $IRQVR $OYHV sua candidatura no fomento
Fonseca
GDHFRQRPLDQDÀ[DomRGH
'LRJR5DIDHOGRV6DQWRV jovens e empreendedores,
6LP}HV
H QR DSRLR j SRSXODomR
&iWLD0DULD'LDV7HL[HLUD VpQLRU
Lopes
6HPTXDOTXHUH[SHULrQFLD
  5XEHQ )LOLSH 2OLYHLUD SROtWLFDRHPSUHViULRGH
-RUJH
DQRV UHYHORX TXH IRUDP DV
/XLV0DQXHO$OYHV&RU- GHVLJXDOGDGHVVRFLDLVDIDOrQreia Teixeira
FLDGDHFRQRPLDHDIDOWDGH
$QD6RÀD6LOYD$OYHV
FDSDFLGDGHSDUDFULDUHPSUHJR
+HQULTXH'DQLHO0DUWLQV TXHROHYDUDPDDYDQoDUFRP
/HLWmR
DFDQGLGDWXUD
  (GXDUGR -RVp 2OLYHLUD
1DHQWUHJDGDVOLVWDVHV1REUHGH$OPHLGD&RVWD
teve o mandatário, Fernando
,QrV&DWDULQD1HYHV5RVD &DOGHLUDHRXWURVFDQGLGDWRV
$QGUHDGRV6DQWRV&RLP- jVIUHJXHVLDVRVTXDLVDVVXPLbra
UDPDH[SHFWDWLYDGHXP´ERP
9LFWRU)LOLSHGRV6DQWRV UHVXOWDGRµDSHVDUGHR&KHJD
+HQULTXHV
DLQGDQmRWHUXPKLVWRULDODX0LFKHOOH1XQHV%DUERVD WiUTXLFR1RHQWDQWRUHIHUHP

Iniciativa Liberal concorre à Câmara
e Assembleia Municipal de Coimbra

$,QLFLDWLYD/LEHUDODSUHVHQWRXQR7ULEXQDOGH&RLPEUDDVOLVWDVGHFDQGLGDWRVDRV
yUJmRVDXWiUTXLFRVFRP7LDJR
0HLUHOHV 5LEHLUR H 3DWUtFLD
5DPRV3LQWRDVHUHPUHVSHFtivamente, os primeiros rostos
GDOLVWDj&kPDUDj$VVHPEOHLD
0XQLFLSDO
2SDUWLGRDÀUPDTXHR
compromisso de todos os
associados a este processo
p ´DMXGDU QD FRQVWUXomR GH
VROXo}HVµ&DUORV%RWRFRRUGHQDGRUORFDOGD,QLFLDWLYD/LEHUDOUHLWHUDRTXHWHPYLQGR
DDÀUPDU´&RPRSDUWLGRGH
LGHLDVVmRLGHLDVRTXHTXHremos discutir em Coimbra,
SHGLQGRDWRGRVTXDQWRVFRQKHFHPRXWUDVUHDOLGDGHVHP
diferentes contextos sociais,
SROtWLFRVHHFRQyPLFRVHSRVsam trazer essas experiências,
LGHLDVHFDSDFLGDGHGHDFomR
para participarem na construomRGHXPIXWXURGHPDLRU
OLEHUGDGHVHPRVEORTXHLRV
GHTXHPQmRTXHUGHL[DUR
SDVVDGRHDHVWDJQDomRµ
O mandatário da candidaWXUDp-RmR/HLWmRPHPEURGD
FRRUGHQDomRORFDOGD,QLFLDWLYD
/LEHUDO2OLEHUDOGHDQRV
TXHVHWHPGHGLFDGRDRGHVHQYROYLPHQWRGD$VVRFLDomR
7UDQVLomRH3HUPDFXOWXUD3RUWXJDODVVXPHHVVDUHVSRQVDELOLGDGHFRPXPIRUWHVHQWLGR
GHPLVVmR
3DUDD&kPDUD0XQLFLSDO
RVOLEHUDLVHVFROKHUDPFRPR
Q~PHURXP7LDJR0HLUHOHV
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&DWDULQD0RXUD)HUQDQGR
7HL[HLUD&DUORV&DUYDOKR
6DQGUD$EUHX6pUJLR
)DFKDGD0DQXHOD3LQWR
 5LFDUGR /RXUHQoR 
0iULR 1RJXHLUD  /LVHWH
9LHJDV$GHOLQR/RSHV
-RmR1XQR3LQWRÇQJHOR
)UDQFHOLQD&UX]$QWyQLR
0DUWLQV$QWyQLR$YHOmV
1XQHV$QD3DXOD6DQWRV
/HRQHO5RGULJXHV0DULD
0RQWHQHJUR-RVp)LJXHLUHGR3DWUtFLD&DOGDV-RVp
3LPHQWD2IpOLD/LEyULR
6LOYpULR%RUJHV
Juntas de Freguesia
Almalaguês: $PkQGLR5HLV
8) GH $QWX]HGH H 9LO GH
0DWRV$QWyQLR6LP}HVUF
de Assafarge e Antanhol:
+HQULTXH*RQoDOYHVBrasfemes: &DUOD/RSHV Ceira:
6pUJLR)DFKDGD
Cernache:9tFWRU&DUYDOKR
UF de Coimbra: *RQoDOR
$OPHLGD UF de Eiras e
São Paulo de Frades:3DXOD
/RSHV UF Santa Clara e
Castelo Viegas: $JDSLWR
0DUTXHV Santo António
dos Olivais: 9DVFR3DLYDSão
João do Campo: -RVp/XtV
3LPHQWDUF de São Martinho de Árvore e Lamarosa:
-RmR/XFDVUF S. Martinho
do Bispo e Ribeira de Frades: -RmR3LQWRÇQJHORSão
Silvestre:0DQXHO&DVDOHLUR
UF de Souselas e Botão:
-RVp&DUGRVRUF de Taveiro,
Ameal e Arzila:-RUJH0HQGHV Torres do Mondego:
-RDTXLP&RUWH]8)7URX[HPLOH7RUUHGH9LOHOD0DULD
&RQFHLomR&DUYDOKR

Chega deseja
bom resultado
TXHRSDUWLGRWHPWLGRXPD
´RQGDGHFUHVFLPHQWRµDQtYHO
QDFLRQDO
Câmara de Coimbra
0LJXHOÇQJHOR0DUTXHV
$QWyQLR+HQULTXHV
$QGUHLD)HUUHLUD
-RVp&DUORV)RQVHFD
/XtV5RFKD
Assembleia Municipal
)HUQDQGR'XTXH
Freguesias
Cernache: $QWyQLR*RPHV
UF Coimbra: -RVp 0DULD
$QWXQHVSanto António dos
Olivais: )HUQDQGR&DOGHLUD
UF de Eiras e S. Paulo de
Frades: 'DQLHO5DPRVUF
de Santa Clara e Castelo
Viegas: &DULQD'XDUWHUF
S. Martinho do Bispo e
Ribeira de Frades: $QWyQLR
+HQULTXHV
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POLÍTICA
Coligação de sete partidos formalizou candidatura

“Juntos Somos Coimbra”
quer desburocratizar a Câmara

O líder da coligação
“Juntos Somos Coimbra”,
José Manuel Silva, entregou
DFDQGLGDWXUDTXHMXQWDVHWH
partidos no Tribunal, querendo instituir “um ritmo
novo, uma nova aceleração
à cidade, desburocratizando a Câmara e desenvolvendo de forma sustentável
o concelho”.
“É uma lista de pessoas de reconhecida qualidade para podermos ganhar
as eleições e fazermos a
diferença na gestão da Câmara, abrirmos a Câmara à
participação das pessoas,
unirmos a cidade e as instituições da cidade, goverQDQGRHPFRQMXQWRFRPD
Universidade de Coimbra,
o Instituto Politécnico,
o Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra,
SDUDTXHWRGRVSX[HPRVD
cidade para cima e invertamos este ciclo de declíQLRHSHUGDGHPRJUiÀFDµ
DÀUPRX-RVp0DQXHO6LOYD
na segunda-feira, após a
entrega das listas no Tribunal.
O antigo bastonário da
Ordem dos Médicos e actual 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 população”, apontando para
os Censos 2021, em que o
concelho registou uma perda 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
UHÁHWHVHHPWRGRVRVRXtros setores da sociedade”,
salientou.
Questionado sobre
qual a estratégia para as
freguesias rurais ou periurbanas, onde o PS obteve
melhores resultados em
2017, José Manuel Silva
GLVVH TXH R VHX SURMHFto propõe um reforço de
PHLRV H ÀQDQFLDPHQWR jV
freguesias, esperando, com
as listas agora formadas,

30 - Américo Alves Petim
(CDS)
$QD6RÀD9HORVR&DEHoR
Carvalho (independente, NC)
32 - Sara Rute Tavares Gomes
(PSD)
33 - Manuel de Sá E Sousa de
Castelo Branco (independente, NC)
34 - Pedro Daniel Almeida
*UDQMD&RUWH] LQGHSHQGHQWH
VOLT)
35 - Inês Margarida Marques
Correia (independente, NC)
Lídia Pereira lidera a lista à Assembleia
36 - Hector Afonso Costa
(independente, Aliança)
Municipal e José Manuel Silva à Câmara
37 - João Pedro da Fonseca
FUHVFHU ´VLJQLÀFDWLYDPHQ- -RUJH$OH[DQGUH&DOGHLUD Pinto (PPM)
te” fora da zona urbana de Gonçalves de Almeida (CDS)
Freguesias
3 - Lúcia Maria Loureiro SanCoimbra.
Na lista candidata à tos Ferraz (independente. NC) Almalaguês: Maria Graça
Câmara de Coimbra, o 4 - Ricardo Miguel Freire Simões, (professora, desempregada, 59 anos)
director da Faculdade de Lopes (PPD)
Farmácia da Universidade 5 - Carlos Alberto Nunes da Brasfemes: Edite Fernandes (professora, 50 anos)
de Coimbra, Francisco Vei- Silva (independente, NC)
ga, ocupa o lugar de vice- 6 - Maria da Graça Marques Ceira: Luísa Saro (empresária, 59 anos)
-presidente, seguindo-se a Oliveira (PSD)
actual vereadora eleita pelo 7 - António Manuel Cabral Cernache: Isabel Correia
(professora primária, 58
movimento independente, Oliveira (PPM)
Ana Bastos, e o presidente /DUD$OH[DQGUD2OLYHLUD anos)
da concelhia do PSD, Car- Roque Figueiredo Martins Santo António dos Olivais: Francisco Rodeiro
(independente, NC)
los Lopes.
A liderar a lista da coli- 9 - Martim Arnaut Syder (advogado, 69 anos)
São João do Campo: Gragação à Assembleia Muni- (PSD)
cipal estará a eurodeputada 10 - José Manuel Dias Pinhei- ça Gândara (assistente técdo PSD e presidente da Ju- ro de Castro (independente, nica administrativa, 51 anos)
São Silvestre: Elisabete
ventude do Partido Popular CDS)
11 - Maria Helena da Silva dos Silvestre (engenheira agroEuropeu, Lídia Pereira.
pecuária, 49 anos)
Os efectivos da coliga- Santos Mendes (CDS)
12 - Carlos de Almeida Figuei- Torres do Mondego: Peção são os seguintes:
dro Abrantes (engenheiro
redo (PSD)
Câmara
13 - Rui Filipe Dias Rodrigues civil, 36 anos)
de Coimbra
UF Antuzede e Vil de
(independente, NC)
14 - Margarida Tenente dos Matos: Claúdio Machado
1 - José Manuel Monteiro de Santos Pocinho (CDS)
(empresário, 42 anos)
Carvalho E. Silva (indepen- 15 - Susana Magnólia Forte UF Assafarge e Antadente, indicado pelo PSD/ dos Reis (PSD)
nhol: António Teodoro
CDS/NC/PPM/Aliança/ 16 - Pedro Manuel Rodrigues (actual presidente da Junta,
RIR/VOLT)
Roque Proença E Cunha aposentado, 64 anos)
2 -. Francisco José de Baptista (independente, NC)
UF Coimbra: João FranVeiga (PSD)
17 - Rui Adriano Paiva de cisco Campos (actual pre3 - Ana Maria César Bastos Brito Sousa (VOLT)
sidente da Junta, 45 anos)
Silva (independente, indicada 18 - Carla Daniela Ribeiro Reis UF de Eiras e São Paulo
pelo NC)
Camões (independente, RIR) de Frades: Luís Correia
4 - Carlos Miguel Mantas 19 - Carlos Emanuel Maroco (empresário, 40 anos)
Matias Lopes (PPD)
UF de Santa Clara e CasRodrigues (Aliança)
5 - Ana Maria Cortez Vaz dos 20 - Paulo Mendes Lopes telo Viegas: José Simão
Santos Oliveira (PPD)
(actual presidente da Junta,
(PSD)
6 - Miguel José Ferros Pimen- 21 - Teresa Maria Santos Costa MRUQDOLVWDDQRV
tel Reis da Fonseca (CDS)
UF de São Martinho de
Martins Gaspar (PSD)
7 - Nelson da Costa Cruz 22 - Hugo Miguel Schönen- Árvore e Lamarosa: Filipe
(independende, NC)
berger Robles de Oliveira Pascoal (empresário, 52 anos)
8 - Tatiana Costa Ferreira de (CDS)
UF São Martinho de Bispo
Sá Marques (PSD)
23 - José Mário Pessoa Albino e Ribeira de Frades: Diogo
9 - João Nuno Leão Gordilho (independente, NC)
Cabrita (médico, 60 anos)
Hipólito Correia(PPD)
24 - Susana Margarida Naia de UF Souselas e Botão: Rui
10 - Maria da Conceição Mar- Almeida (independente, NC) Soares (actual presidente
ques (independente, NC)
25 - António Manuel Esteves da Junta, construtor civil,
11 - Elsa Margarida de Sá Joaquim (independente, NS) 51 anos)
Leonardo de Almeida (CDS) 26 - Diogo Carvalho Conde UF Taveiro, Ameal e Arzila:
&DUORV%DWLVWD MXULVWDDQRV
Barreira Rodrigues (PSD)
Assembleia
6RÀD5DPRV3DLYD &'6 UF Trouxemil e Torre de
Municipal
28 .- Carlos Manuel Goulão Vilela: Telma Costa (contaMachado (independente, NC) bilista e técnica superior de
1 - Ana Lídia Fernandes Oli- 29 - Ana Maria Lourenço segurança no trabalho, 43
veira Pereira (PPD)
anos).
Neto (PSD)

www.campeaoprovincias.pt

5

Norberto Pires fala numa “disputa partidária azeda”

Falta diálogo
aos partidos políticos
em Coimbra
ANA LUÍSA PEREIRA

´1mRFRQVHJXLPRVÀ[DUD
MXYHQWXGHµeGHVWDIRUPDTXH
Norberto Pires resume os resultados preliminares dos CenVRVRQGHVHYHULÀFDTXH
a cidade de Coimbra perdeu
população comparativamente
aos resultados de 2011. Frisou
ainda que a cidade tem uma
´HQRUPHH[SRVLomRDMRYHQVµ
através da Universidade e do
Hospital, mas que não conVHJXHÀ[iORVUHPDWDQGRTXH
este é “o problema número
um de Coimbra”. Norberto
Pires acrescenta também que
DMXVWLÀFDomRSDUDDSHUGDGH
população não é a liderança
política actual da cidade, mas
VLP´XPFRQMXQWRJUDQGHGH
lideranças falhadas”.
A falta de diálogo entre as
várias entidades da cidade foi
também abordada pelo professor 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
DSRSXODomRPDLVMRYHPSDUD
viver na cidade, referindo ainGDTXHH[LVWH´XPDTXDQWLGDGH
brutal de dinheiro que fomos
recebendo da comunidade europeia que nunca foi investido
seriamente na capacidade de
criar mais valias que atraiam
RVMRYHQVµ

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

WRORQJHGRTXHHUDH[SHFWiYHO
Precisamos de mão-de-obra,
falta uma pessoa do terreno,
prática, que vá directa ao asVXQWRTXHRUHVROYDHÀQDQFLH
QmR YHMR LVVR HP QHQKXPD
lista”, acrescentando ainda
TXHÀFDDSUHHQVLYRTXDQGR
vê essas pessoas afastarem-se.
O professor universitário
H[SOLFDTXHDVSHVVRDVHVFRlhem por lógicas partidárias e
não em busca de competências. 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 parWLGRVMiQmRGLVFXWHPQDGDD
DFWLYLGDGHGHWHUUHQRGHL[RX
GHH[LVWLUHRVSDUWLGRVGHL[Dram de pensar”.
$WHUPLQDUHPMHLWRGH
previsão, Norberto Pires, foi
LQFLWDGRDIDODUGDVVXDVH[Partidocracia levada pectativas para as eleições
autárquicas: “o PS ganha com
à mediocridade
e a previsão para as maioria absoluta”, prevê, e
eleições autárquicas acrescenta que “o Cidadãos
por Coimbra e o CDU têm
4XHVWLRQDGRVHMiWLQKD condições para eleger um
conhecimento das listas de vereador e a Coligação Juntos
candidatos à Câmara Munici- Somos Coimbra andará por
pal de Coimbra, Norberto Pi- volta dos dois,três vereadores,
UHVFRQIHVVRXTXH´ÀFDPPXL- quatro quanto muito”.

Filipe Reis (PAN) tem como
bandeira a sustentabilidade
O candidato do PAN em
Coimbra às eleições autárquicas, Filipe Reis, carrega,
entre outras, a bandeira da
sustentabilidade tanto na
mobilidade como na alimentação, que no seu entender
WHUiUHÁH[RVQDMXVWLoDVRFLDO
e na economia local.
Filipe Reis, 57 anos, candidata-se pela primeira vez
como cabeça-de-lista, depois 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 Contabilidade e Administração de
Coimbra (ISCAC). Durante
oito anos foi administrador
do IPC.
Câmara Municipal
(cinco primeiros) - Filipe
Reis, Marta Correia, António Leal, Filipa de Sá, João
Fontes da Costa. Assembleia Municipal (cinco primeiros) - Filipe Reis, Marta
Correia, Cristina Figueiredo,
Filipe Ferreira, Marta China.
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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 importantes. 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 Fernandes, 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,
ERPEHLURVHPDLVSHVVRDVTXHDQXDOPHQWHVHVDFULÀFDPSDUD
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
FRPRGHVSUH]DPHDEDQGRQDPDÁRUHVWDVREUHDTXDOOHJLVODP
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
HSRSXODo}HVYmRSDUDDÁRUHVWDFRPEDWHURVIRJRVVHPPHLRV
e com risco pela própria vida, morrendo alguns deles. Dos
TXHÀFDPVDHPRVERGHVH[SLDWyULRVIHLWRVFXOSDGRVjIRUoD
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.
A

DESCER

Nuno Moita – É com razão e estranheza que o presidente 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 regressa. E com ela a intranquilidade, a angústia, a interrupção de
projectos. A vida pára de novo, para mais adiante se concluir
PXLWDVYH]HVTXHDÀQDOQDGDGHDVVLPWmRJUDYHDVVLP1mR
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.
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O autarca

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
GXPDPLVVmRSDUDTXHVHGLVSRQLELOL]DSHORVHQWLGRGRGHYHUFtYLFRHFRPVDFULItFLRGDVXDYLGDSURÀVVLRQDOH
IDPLOLDU2SRGHUORFDOpDQRVVRYHUXPDGDVFRQTXLVWDVPDLRUHVGRUHJLPHSDUDTXHRGH$EULOGHDEULXDV
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 desenvolvimento 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
GRSDtVYLYHHYDLYLYHQGRGRVXRUGRVTXHÀFDPHGDVKRMHUHGX]LGDVUHPHVVDVGRVTXHSDUWLUDPHPLJUDQGR(
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
SUySULRHPJUDQGHPHGLGDSRUTXHH[DXULGRGRVSRXFRVUHFXUVRVTXHWHPHTXHSRUYLGDÀVFDORSRGHUFHQWUDO
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 morrendo 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.
Gonçalo Marcelo - O investigador do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra é um dos autores da obra Rendimento Básico Incondicional. Uma Defesa da Liberdade que
foi distinguida com o Prémio de Ensaio da SPF 2010. O
JDODUGmRIRLDWULEXtGRSHOD6RFLHGDGH3RUWXJXHVDGH)LORVRÀD
e o júri pretendeu sublinhar a importância do ensaio “para o
GHEDWHS~EOLFRÀORVRÀFDPHQWHLQIRUPDGRµ
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 Jornalismo 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 Portugueses (ANMP).
Virgílio Antunes - O Bispo de Coimbra efectuou nomeações 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
ÀQDLVQROLPLWHGHVHUGHVFODVVLÀFDGRSRUSHQDOL]Do}HV
Fernando Pimenta – O canoísta terminou na terceira
SRVLomRDÀQDOGDSURYDGH.PHWURVFRQTXLVWDQGRD
medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O atleta,
de 31 anos, medalha de prata nos Jogos de 2012, em Londres,
PDVHP.PHWURVHPGXSODFRP(PDQXHO6LOYD
WHUPLQRXDJRUDDSURYDGH.PHWURVHP
PLQXWRVDSHQDVDWUiVGRVK~QJDURV%DOLQW.RSDV]QRYR
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,
QRÀQDOGRPrVGH-XOKR7HUPLQDDVVLPRSHUFXUVRGRGRFXmentário “A Máscara de Cortiça” pelo mundo dos festivais,
que competiu em 10 países e conquistou seis prémios. Este
ÀOPHpGHGLFDGRD0DQXHO&ODURHDWRGRRSRYRVHUUDQR
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,
RQGHHPFRQVWUXLXDVXDFDVDDWHOLr
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 independente. 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
OLJDPDVFXOLQDQRUWHDPHULFDQDGHEDVTXHWHEROSURÀVVLRnal. O atleta de 22 anos foi seleccionado pelos Sacramento
.LQJVQDHVFROKDGR´GUDIWµ2SRVWHSRUWXJXrVMXQWD-se assim a Ticha Penicheiro e a Mery Andrade na lista de
portugueses que chegaram às ligas norte-americanas de
EDVTXHWHEROSURÀVVLRQDO
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.
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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

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 Presidente da Câmara da Figueira da Foz, eleito
pelo PS, entre 1980 e 1982, depois de ter sido
Deputado à Assembleia da República e Secretário de Estado da Juventude e Desportos (197678). 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.
LINO VINHAL / NÁDIA MOURA

Campeão das Províncias [CP]: Segundo os
resultados preliminares
dos Censos 2021, a Figueira 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 cresceu perto dos quatro mil
habitantes. Desde então e
até 2020 voltou aos números
de 1981. 5,1% é uma percentagem 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 essencialmente desenvolvido
pelo caminho de ferro. Na
última década do século
XIX, entre 1882 e 1889, a
)LJXHLUDÀFRXOLJDGDjIURQteira pela linha da Beira Alta;
VHLVDQRVGHSRLVÀFRXOLJDGD
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
ÀFDU OLJDGD GLUHFWDPHQWH D
Espanha. Foi isto que nos
trouxe o turismo de massas,
mas a raiz não era turística
mas sim industrial. O turismo fez crescer a Figueira,
mas a partir dos anos 60 do
século XX as pessoas começaram 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 jardim – 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

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 comprando 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 próximos anos?
[JS]: Captar investimento industrial (adaptado aos
dias de hoje, claro) é a grande
prioridade. A título de exemplo, também seria necessário
duplicar a ligação ferroviá-

O turismo é um excelente complemento
para a vida económica da cidade mas resume-se
a pouco mais de um mês.

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 directamente, a montante e a jusante. 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 informava 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. Privilegiou-se demasiado o turismo 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 circular com supermercados.
Também do ponto de vista
urbanístico se cometeram
erros crassos, atirando para
o lixo o projecto das cinco

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 Ordenamento do Eixo Territorial 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 mandaram 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 pelouros, independentemente da
sua cor.
[CP]: No seu tempo
havia uma cultura de política 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 excepções, 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 tempo 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

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

que constitui uma tradição
do clube desde a fundação
em 1895.
[CP]: A actividade
desportiva na Figueira
da Foz não é muito intensa 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

A Universidade de Coimbra foi várias vezes
solicitada ao longo de muitos anos para
criar um pólo na nossa cidade.

oito pessoas (entre chefe de gabinete, adjuntos e
assessores...)! No número
de funcionários municipais
nem é bom falar. A propósito, convém lembrar que o
número total de munícipes
é presentemente idêntico ao
do início dos anos 80.
[CP]: Como se encontra 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 Académica de Coimbra, o maior
clube do país, embora esta
WHQKDDFRQÀJXUDomRGHXPD
confederação de secções.
No Ginásio presentemente
estão activas 13 modalidades
desportivas com perto de
mil e quinhentos praticantes,
além da vertente cultural

da Foz. Aproveito a oportunidade para referir que a
Universidade de Coimbra foi
várias vezes solicitada ao longo 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
DYDOGR&RQVHOKR&LHQWtÀFR
da Faculdade de Ciências
daquela Universidade, iniciativa pela qual se interessou 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
&RQVHOKR &LHQWtÀFR VHJXLX
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.

A

pós 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 Câmara 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”.

Praça da República aos sábados entre as 11 e as 12 horas na Rádio Regional do Centro.

PATROCÍNIO:
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Associação do Cidadão Deficiente Mental de
Coimbra procura voluntários
A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão
'HÀFLHQWH0HQWDO $33$&'0 GH&RLPEUDHVWijSURFXUDGH
YROXQWiULRVSDUDSRGHUUHQRYDUDVXD5HVLGrQFLD$XWyQRPDGH
DSRLRDSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDLQWHOHFWXDO$UHVSRVWDVRFLDO
HPTXHVWmRÀFDQD8QLGDGHGD7RFKDGDLQVWLWXLomRHDSRLD
FLQFRSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDLQWHOHFWXDO$VQHFHVVLGDGHVGH
REUDVWrPTXHYHUFRPSURMHFWRVGHUHQRYDomRHOHFWULFLGDGH
HFRQVWUXomR$LQVWLWXLomRMiWHPRVPDWHULDLVQHFHVViULRV
SRUpPIDOWDDPmRGHREUD3URFXUDPDVVLPYROXQWiULRV
TXHSHUFHEDPGHSHTXHQRVDUUDQMRVGHHOHFWULFLGDGHFDUSLQWDULDWUROKDSLQWXUDMDUGLQDJHPHGHFRUDomRGHLQWHULRUHV
$$33$&'0GH&RLPEUDYDLUHDOL]DUHVWDLQLFLDWLYDGHD
GH$JRVWR$VLQVFULo}HVSRGHPVHUIHLWDVSDUDRHPDLO
FRRUGYROXQWDULDGR#DSSDFGPFRLPEUDSW
UC apoia a aquisição do imóvel
da Real República Boa-Bay-Ela
$8QLYHUVLGDGHGH&RLPEUD 8& YDLDSRLDUÀQDQFHLUDPHQWHDDTXLVLomRGRLPyYHOGD5HDO5HS~EOLFD%RD%D\(OD
2DSRLRGD8&pGHGRYDORUWRWDOGRLPyYHOTXHVH
HQFRQWUDQD5XD-RmR3LQWR5LEHLURQ´(VWDWXWDULDPHQWH
D8&UHFRQKHFHDV¶UHS~EOLFDV·FRPRSyORVDXWyQRPRVGLQDPL]DGRUHVGHFXOWXUDHGHYLYrQFLDFRPXQLWiULDHDFDGpPLFD$
8&GHYHSRULVVRHPSHQKDUVHQDSUHVHUYDomRGROHJDGR
KLVWyULFRGDV´UHS~EOLFDVµHQTXDQWRSDWULPyQLRLPDWHULDOµGHIHQGHXR5HLWRUGD8QLYHUVLGDGHGH&RLPEUD$PtOFDU)DOFmR
São João do Campo tem agora dois novos
espaços verdes de lazer
$IUHJXHVLDGH6mR-RmRGR&DPSRWHPGRLVQRYRVHVSDoRVGHOD]HU$]RQDGRVDQWLJRV/DYDGRXURVQDUXD&RURQHO
$QWyQLR(OLVHXTXHDQWHVHUDXPHVSDoRDEDQGRQDGRHFRP
DFXPXODomRGHOL[RGHXOXJDUDXPHVSDoRYHUGHGHOD]HU
DSUD]tYHOHFROyJLFRHGHFRQYLYrQFLDIDPLOLDUDRDUOLYUH2
ORFDOIRLOLPSRIRUDPSODQWDGDViUYRUHVHUHOYDLQVWDODGRV
EDQFRVHPHVDVGHMDUGLPHRVDQWLJRV/DYDGRXURVIRUDPUHTXDOLÀFDGRVVHQGRDLQGDXWLOL]DGRVFRPDOJXPDUHJXODULGDGH
-iQRFUX]DPHQWRGD&LRJDGR&DPSRQDHVWUDGD6HUDÀP
*RPHV)HUUHLUDQDVFHXRQRYR3DUTXHGH/D]HUGR3D~O
8PDLQLFLDWLYDGD-XQWDGH)UHJXHVLDGH6mR-RmRGR&DPSR
TXHWUDQVIRUPRXXPORFDOHUPRHLQXWLOL]iYHOQXPHVSDoR
DJUDGiYHOSDUDSURPRYHURFRQYtYLRGRVIUHJXHVHV

FACTOS
FACTO DA SEMANA
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Câmara de Coimbra reforça apoio às Freguesias
com 670 mil euros

2 SUHVLGHQWH GD &kPDUD 0XQLFLSDO GH &RLPEUD
0DQXHO0DFKDGRIRUPDOL]RXFRQWUDWRVGHDSRLRÀQDQFHLURFRPDV-XQWDVH8QL}HVGH)UHJXHVLDVGRFRQFHOKR
QXPDSRLRJOREDOVXSHULRUDPLOHXURV(VWHDSRLR
FDPDUiULR FRUUHVSRQGH j WUDQVIHUrQFLD GH  GR YDORU
GR,PSRVWR0XQLFLSDOVREUH,PyYHLV ,0, SDUDDV
-XQWDVH8QL}HVGH)UHJXHVLDVHDXPVXEVtGLRGHDSRLR
DR IXQFLRQDPHQWR SDUD DV IUHJXHVLDV TXH DFHLWDUDP DV
WUDQVIHUrQFLDVGHFRPSHWrQFLDV(VWHDQRRLQYHVWLPHQWR
JOREDOGD&kPDUDGH&RLPEUDQDVIUHJXHVLDVIRLUHIRUoDGR
HVWLPDQGRVHTXHVHMDVXSHULRUDPLOK}HVGHHXURVXP
FUHVFLPHQWRGHPDLVGHPLOK}HVGHHXURVFRPSDUDWLYDPHQWHFRP$SyVDVHVVmRRUGLQiULDGD$VVHPEOHLD
0XQLFLSDORSUHVLGHQWHGD&kPDUDGH&RLPEUDIRUPDOL]RXFRPRVSUHVLGHQWHVGDV-XQWDVH8QL}HVGH)UHJXHVLDVGRFRQFHOKRFRQWUDWRVGHDSRLRÀQDQFHLURQRYDORU
JOREDOGHHXURV(VWHYDORULQFOXLDDWULEXLomRGHXPVXEVtGLRGHDSRLRDRIXQFLRQDPHQWRjV-XQWDVH
8QL}HVGH)UHJXHVLDVGRFRQFHOKRTXHMiDFHLWDUDPDVWUDQVIHUrQFLDVGHFRPSHWrQFLDVQRYDORUJOREDOGH
HXURVHGHWUDQVIHUrQFLDGHGRYDORUGR,PSRVWR0XQLFLSDOVREUH,PyYHLV ,0, SDUDDV-XQWDVH8QL}HVGH
)UHJXHVLDVQRYDORUJOREDOGHHXURVRTXHFRUUHVSRQGHDXPDYHUEDGHHXURVDFDGDXPD
FRPDVVRFLDo}HVHFROHFWLYLGDGHVGHVSRUWLYDVFXOWXUDLVHGH
MXYHQWXGHTXHWRWDOL]DPXPDSRLRJOREDOTXHDVFHQGHD
PLOHXURV1RkPELWRGR5HJXODPHQWR0XQLFLSDOGH$SRLR
DR'HVSRUWRRÀQDQFLDPHQWRDRVFOXEHVGHVSRUWLYRVpGH
HXURVUHIHUHQWHjpSRFDGHVSRUWLYD-iQR
kPELWRGH$SRLRDR$VVRFLDWLYLVPR&XOWXUDORÀQDQFLDPHQWR
pGHHXURVDDVVRFLDo}HVFXOWXUDLV3RUÀPQR
kPELWRGH$SRLRDR$VVRFLDWLYLVPR-XYHQLOFRUUHVSRQGHD
XPYDORUGHHXURVDWULEXtGRDRLWRDVVRFLDo}HVMXYHQLV

UC financia 10 candidaturas vencedoras
da Iniciativa Promoção da Cultura Científica
$ ,QLFLDWLYD 3URPRomR GD &XOWXUD &LHQWtÀFD  YDL
GLVWLQJXLU RV GH] HYHQWRV RX DFWLYLGDGHV TXH YmR UHFHEHU
DSRLR ÀQDQFHLUR GD 8QLYHUVLGDGH GH &RLPEUD 8&  QXP
PRQWDQWHGHHXURVFDGDSDUDGLYXOJDomRGRFRQKHFLPHQWRFLHQWtÀFRTXHpJHUDGRQD8&$VHJXQGDHGLomRFRQWRX
FRPFDQGLGDWXUDVGHGDVXQLGDGHVGHLQYHVWLJDomRGD
8QLYHUVLGDGHGH&RLPEUDRTXHUHYHODXPLQFUHPHQWRUHODWLYDPHQWHjHGLomRGHUHÁH[RGRVH[LJHQWHVFULWpULRVGH
LQWHUGLVFLSOLQDULGDGHHGRWUDEDOKRTXHWHPVLGRIHLWRMXQWR
GDFRPXQLGDGHGHLQYHVWLJDGRUHVSDUDSURPRYHUXPDPDLRU
CEARTE concluiu curso de alfaiate
DEHUWXUDHFRQVFLHQFLDOL]DomRGDLPSRUWkQFLDGDFRPXQLFDomR
2&($57(&HQWURGH)RUPDomR3URÀVVLRQDOSDUDR GHFLrQFLD
$UWHVDQDWRH3DWULPyQLRGH&RLPEUDFRQFOXLXQDVH[WDIHLUD
GLDGH-XOKRRFXUVRGHIRUPDomRSURÀVVLRQDOGHDOIDLDWH Concerto de Andrea Bocelli em Coimbra vence
$RORQJRGHKRUDVGHIRUPDomRRVIRUPDQGRVMi
prémios em três categorias
FRPFRQKHFLPHQWRVGHFRVWXUDHGHPRGHODomRWLYHUDPD
$0270HPRULHVRI 7RPRUURZIH]KLVWyULDDRUHDOLRSRUWXQLGDGHGHDGTXLULUHPRV FRQKHFLPHQWRVHDSWLG}HV ]DUQR(VWiGLR&LGDGHGH&RLPEUDGRLVFRQFHUWRVGRWHQRU
QHFHVViULDVSDUDWUDEDOKDUSRUFRQWDSUySULDQHVWDiUHDRXFRP PDLVDFODPDGRGRPXQGR&RPDORWDomRSUDWLFDPHQWHHVJRYiULDVHQWLGDGHVGRVHFWRUWr[WLOHGDLQG~VWULDGHYHVWXiULR WDGDDVGXDVGDWDVSDUDRFRQFHUWRGH$QGUHD%RFHOOLOHYDUDP
GHVGHDWHOLHUVGHPRGDJDELQHWHVRXHPSUHVDVGHDOIDLDWDULD DRr[WDVHPDLVGHPLOSHVVRDVTXHDVVLVWLUDPDXPGRV
HGHDOWDFRVWXUD'XUDQWHHVWHFXUVRLQVHULGRQDPRGDOLGDGH HVSHFWiFXORVPDLVDJXDUGDGRVHP3RUWXJDO2LQYHVWLPHQWR
´9LGD $FWLYDµ RV IRUPDQGRV DSUHQGHUDP D WUDEDOKDU QR GDSURPRWRUDHPSODQHDPHQWRHVHJXUDQoDEHPFRPRDVXD
FDVDFR&RPRRULHQWDGRUHVHVWLYHUDP-RDTXLP0HLUDFRQKH- H[SHULrQFLDHPJUDQGHVHYHQWRVVmRDJRUDUHFRQKHFLGRVSHORV
FLGRDOIDLDWHGH&RLPEUD7LDJR%DUUHLURVHVWLOLVWDH)iWLPD 3UpPLRV/XVyIRQRVGD&ULDWLYLGDGHFRPREURQ]HHPWUrV
GH'HXVIRUPDGRUDGHFRVWXUDHPRGHODomR2&($57( FDWHJRULDVQRTXDGULPHVWUHGH(YHQWR&XOWXSUHWHQGHFRQWLQXDUDDSRVWDUQHVWDYHUWHQWHHSHUVSHFWLYDQRYD UDO(YHQWRGH*UDQGHV'LPHQV}HVH(ÀFiFLDHP(YHQWRV
DEHUWXUDQXPDSHoDGLIHUHQWHMiSDUD6HWHPEUR2XWXEUR
Jovens pedem ajuda para representar
Previdência Portuguesa
Portugal em competição europeia
promove concurso de vídeo
-RmR &DUUHLUD H 0DWLOGH &UX] DWOHWDV GR *LQiVWLFD GR
$3UHYLGrQFLD3RUWXJXHVDHVWiDSURPRYHURFRQFXUVR 9LJRUYmRUHSUHVHQWDU3RUWXJDOQD&RPSHWLomR(XURSHLDSRU
YtGHR´&XUWDV$33µTXHWHPFRPRREMHFWLYRGHVHQYROYHUGH *UXSRVGH,GDGHVGH*LQiVWLFD$FUREiWLFDTXHDFRQWHFHHP
IRUPDFULDWLYDDSURPRomRGDUHÁH[mRHPWRUQRGRVYDORUHV ,WiOLDQRSUy[LPRPrVGH6HWHPEUR)RLFULDGDXPDFDPSDQKD
IXQGDPHQWDLVGRPXWXDOLVPR FRPRDVROLGDULHGDGHOLEHUGDGH GHDQJDULDomRGHIXQGRVQDSODWDIRUPD´*R)XQG0HµSDUD
HHQWUHDMXGD HQTXDQWRÀORVRÀDGHYLGD2FRQFXUVRGHVWLQD- DMXGDURSDUFRPDVGHVSHVDVGHSDUWLFLSDomR'pERUD$PRVHDRS~EOLFRHPJHUDOHRVSDUWLFLSDQWHVGHYHPJDUDQWLUR ULPRUJDQL]DGRUDGDFDPSDQKDUHIHUHTXH´RSDUWUDEDOKRX
FXPSULPHQWRGDVUHJUDVDSOLFiYHLVjUHFROKDGHLPDJHQVHDV DUGXDPHQWHSDUDTXHHVWHVRQKRIRVVHWRUQDGRUHDOLGDGHH
DXWRUL]Do}HVQHFHVViULDV$SDUWLFLSDomRpJUDWXLWDHSRGHUi DJRUDTXHHVWDPRVXPSDVVLQKRPDLVSHUWRQHFHVVLWDPRVGD
VHULQGLYLGXDO RX FROHFWLYD Pi[LPRGHWUrVSDUWLFLSDQWHV  YRVVDDMXGDµ'pERUDHVSHUDUHXQLUFHUFDGHHXURVSDUD
&DGD SDUWLFLSDQWH SRGHUi DSUHVHQWDU DWp GRLV WUDEDOKRV $ DSRLDURVMRYHQVDWOHWDVGR*UXSR5HFUHDWLYR29LJRUGD
3UHYLGrQFLD3RUWXJXHVDDOHUWRXTXHQmRDGPLWLUiTXDOTXHU 0RFLGDGHQDVXDGHVORFDomRD3pVDURMiQRÀQDOGRSUy[LPR
YtGHRTXHSRVVDFRQWHURXWUDQVPLWLUXPDPHQVDJHPTXH PrVGH6HWHPEUR
DWHQWHFRQWUDRVYDORUHVHOHPHQWDUHVGRVHUKXPDQRHDQLPDO
Nadadores da Sociedade Columbófila
Câmara de Coimbra formaliza apoios
conquistam prata e bronze no Open de Portugal
de 886 mil euros a 132 associações
'LDQD 7LQRFR H *XLOKHUPH &DUGRVR FRQTXLVWDUDP D
$ &kPDUD 0XQLFLSDO &0  GH &RLPEUD IRUPDOL]RX PHGDOKDGHSUDWDHGHEURQ]HQR2SHQGH3RUWXJDOTXHVH
 FRQWUDWRVSURJUDPD H SURWRFRORV GH DSRLR ÀQDQFHLUR UHDOL]RXQR&RPSOH[R2OtPSLFRGH-DPRUQRVSDVVDGRVGLDV

HGH-XOKRHGH$JRVWR$MRYHPQXPWRWDOGH
SURYDVQDGDGDVDUUHFDGRXRWtWXORGHYLFHFDPSHmQDFLRQDO
REWLGR QR HVFDOmR GH MXYHQLO QRV  PDULSRVD 7DPEpP
*XLOKHUPH&DUGRVRQRPHVPRHVFDOmRREWHYHROXJDUQRV
H/LYUHV$FRPSHWLomRRUJDQL]DGDSHOD)HGHUDomR
3RUWXJXHVDGHQDWDomRSDUDDSUHVHQWHpSRFDGH
FRQWRXFRPDSUHVHQoDGHDWOHWDVHPUHSUHVHQWDomRGH
 FOXEHV -RVp 5RFKD 7RPiV 2OLYHLUD *XVWDYR 3LUHV H
0DULVD1REUHHVWLYHUDPWDPEpPSUHVHQWHVHPUHSUHVHQWDomR
GD6HFomRGH1DWDomRGD$VVRFLDomRGH6ROLGDULHGDGH6RFLDO
6RFLHGDGH&ROXPEyÀOD&DQWDQKHGHQVH
Ciclovia do Mondego liga
Coimbra à Figueira da Foz
2VPXQLFtSLRVGH&RLPEUD0RQWHPRUR9HOKRH)LJXHLUDGD)R]DVVLQDUDPQRGLDXPFRQWUDWRSDUDD&RPXQLGDGH
,QWHUPXQLFLSDODYDQoDUFRPD&LFORYLDGR0RQGHJRXPD
LQWHUYHQomRGHPLOK}HVGHHXURVKiPXLWRHVSHUDGDSHOD
UHJLmRHTXHGHYHUiHVWDUFRQFOXtGDHP$HPSUHLWDGD
SUHYLVWDDVHUODQoDGDDWpDRÀQDOGRDQRYDLOLJDU&RLPEUD
j)LJXHLUDGD)R]DSURYHLWDQGRWRGRRYDOHGR0RQGHJR
HVWDQGRSUHYLVWRVHUHPLQIUDHVWUXWXUDGRVTXLOyPHWURVGH
FLFORYLD2SUHVLGHQWHGD&kPDUDGH&RLPEUD0DQXHO0DFKDGRUHFRUGRXTXHHVWHSURMHFWRHUD´MiXPDPXLWRDQWLJD
DVSLUDomRGHOLJDomRGHPRELOLGDGHVXDYHHQWUH&RLPEUDH
R$WOkQWLFRµGHVWDFDQGRDYDORUL]DomRGR0RQGHJRHGDV
VXDVPDUJHQVPDVWDPEpPDUHOHYkQFLDGR´SRQWRGHYLVWD
HFROyJLFRHDPELHQWDOµ7DPEpPQRGLD&DUORV0RQWHLURSUHVLGHQWHGD&kPDUD0XQLFLSDOGD)LJXHLUDGD)R]H
-RVp %ULWR YLFHSUHVLGHQWH GD &,05& DVVLQDUDP R $XWR
GH&RQVLJQDomRGD(PSUHLWDGDGD5RWD(XURYHOR(VWDp
XPDYLDFLFOiYHOTXHOLJDUiRVFRQFHOKRVGH)LJXHLUDGD)R]
&DQWDQKHGHH0LUDLQWHJUDQGRVHQD5RWD(XURSHLD(XURYHOR
²5RWDGD&RVWD$WOkQWLFDTXHSHUWHQFHjUHGH(XURSHLD
GH&LFORYLDVFRQVWLWXtGDDFWXDOPHQWHSRUURWDVFLFOiYHLVGH
ORQJDGLVWkQFLDTXHFUX]DPWRGRRFRQWLQHQWH(XURSHX$
REUDFRPXPLQYHVWLPHQWRGHHXURVYLVDDOLJDomRFLFOiYHOLQWHUPXQLFLSDOHQWUHRVWUrVFRQFHOKRVGROLWRUDO
DRORQJRGHTXLOyPHWURVDSUHVHQWDQGRXPWUDoDGRTXH
DSURYHLWDUiDVHVWUDGDVÁRUHVWDLVHYLDVFLFOiYHLVMiH[LVWHQWHV
FRPWURoRVHPSLVRFRPSDFWDGRHHPSLVRSDYLPHQWDGR
Inscrições abertas para formação
sobre Direitos Humanos Digitais na UC
$8QLYHUVLGDGHGH&RLPEUD 8& DFROKHHQWUHH
GH6HWHPEURDIRUPDomR´&XUUHQW,VVXHVDQG$ZDUHQHVVRI 
'LJLWDO+XPDQ5LJKWVµXPHYHQWRRUJDQL]DGRSHODDFomR
&267 &RRSHUDomR (XURSHLD HP &LrQFLD H 7HFQRORJLD 
´*OREDO'LJLWDO+XPDQ5LJKWV1HWZRUNµHTXHYDLGHFRUUHU
HPIRUPDWRPLVWR SUHVHQFLDOHGLJLWDO 2FXUVRGLUHFFLRQDGRDDOXQRVGHGRXWRUDPHQWRHUHFpPGRXWRUDGRVWHP
LQVFULo}HVDEHUWDVDWpGH$JRVWR RVFXVWRVGHSDUWLFLSDomR
SRGHUmRVHUFREHUWRVSHORSURMHFWR $&RLPEUD7UDLQLQJ
6FKRRO´&XUUHQW,VVXHVDQG$ZDUHQHVVRI 'LJLWDO+XPDQ
5LJKWVµSUHWHQGHID]HUXPDLQWURGXomRjFRPSOH[LGDGHGRV
WySLFRVOHJDLVHWpFQLFRVGRV'LUHLWRV+XPDQRV'LJLWDLV$
8QLYHUVLGDGHGH&RLPEUDDFROKHDIRUPDomRXPDYH]TXH
R,QVWLWXWR-XUtGLFRpXPGRVPHPEURVGD*OREDO'LJLWDO
+XPDQ5LJKWV1HWZRUNDWUDYpVGRLQYHVWLJDGRU$OH[DQGUH
'LDV3HUHLUD
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3VLFyORJDHVWXGDSHUFHSomRGDVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
YLVXDOQRDFHVVRDFXLGDGRVGHVD~GHSULPiULRV
CÁTIA BARBOSA (PORTO)

Se virmos uma pessoa
FRP GHÀFLrQFLD YLVXDO QD
rua, o mais correto a fazer é
DSUHVHQWDUPRQRV´2OiHX
VRXD5LWD3UHFLVDGHDMX
GD"µ(PFDVRGHUHVSRVWD
positiva, devemos guiar
D SHVVRD 1XQFD SX[iOD
1mROHYiODjQRVVDIUHQWH
3RVLFLRQDUPRQRV ODGR D
ODGR RIHUHFHQGR R QRV
so braço para que possa
PRVRULHQWiODQDVXDURWD
4XHP R DFRQVHOKD p 5LWD
3HUHLUDSVLFyORJDHDXWRUD
GD GLVVHUWDomR ´2 DFHVVR
aos cuidados de saúde pri
PiULRV²$SHUFHSomRGDV
SHVVRDV FRP GHILFLrQFLD
YLVXDOµTXHOKHYDOHXR3Up
PLRSDUDDV&LrQFLDV6RFLDLV
H +XPDQDV GR ,QVWLWXWR
1DFLRQDOGH5HDELOLWDomR
/LFHQFLDGDHP3VLFRORJLD
&OtQLFD5LWDWUDEDOKDQD$VVR
FLDomRGRV&HJRVH$PEOtR
SHV GH 3RUWXJDO $&$32 
HP/HLULDKiTXDVHDQRV
)RLDRORQJRGHVWDH[SHULrQ
FLD SURÀVVLRQDO GH PDLV GH
XPDGpFDGDTXHDSVLFyORJD
VHIRLDSHUFHEHQGRTXH´DV
SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD YL
VXDOGHSDUDPVHFRPPXLWDV
EDUUHLUDVHDOJXQVFRQVWUDQ
JLPHQWRVDRQtYHOGRDWHQGL
PHQWRQRVVHUYLoRVµDÀUPD

$VVLPTXDQGRLQLFLRXDVXD
WHVH GH PHVWUDGR QmR WHYH
dúvidas de que iria estudar
D WHPiWLFD GRV VHUYLoRV GH
VD~GH´SRUTXHVmRGHWHUPL
QDQWHVHHVVHQFLDLVSDUDDYLGD
GHTXDOTXHUSHVVRDµ
$ GLVVHUWDomR TXH JD
UDQWLXD5LWD3HUHLUDRWtWXOR
GH0HVWUHHP&RPXQLFDomR
$FHVVtYHOSHOR3ROLWpFQLFRGH
/HLULD LQTXLULX  SHVVRDV
FRPGHÀFLrQFLDYLVXDOVREUH
EDUUHLUDVjFRPXQLFDomRQRV
FXLGDGRVGHVD~GHSULPiULRV
´2PHXHVWXGRGHVWDFDTXH
H[LVWHPFRQVWUDQJLPHQWRVD
HVWH QtYHOµ UHYHOD D WpFQLFD
GH UHDELOLWDomR GD $&$32
IULVDQGRTXH´GDVSHV
VRDV TXH UHVSRQGHUDP DR
LQTXpULWR GLVVHUDP TXH QmR
UHFHEHPLQIRUPDomRDFHVVt
YHO SRU SDUWH GRV FXLGDGRV
GHVD~GHSULPiULRVµ$LQGD
GHDFRUGRFRPDSVLFyORJD
o que motiva esta escassez de
UHFXUVRV´GHSHQGHPXLWRGD
SROtWLFDLQWHUQDTXHH[LVWHQRV
UHVSHFWLYRVVHUYLoRVµ1HVVH
VHQWLGRQDVXDWHVHSUHPLDGD
5LWD3HUHLUDGHGLFDXPFDStWX
ORjVHVWUDWpJLDVTXHDVRUJD
QL]Do}HVSRGHPDGRSWDUSDUD
PHOKRUDU D FRPXQLFDomR
´$SUHVHQWR DOJXQV DVSHFWRV
EDVWDQWH FRQFUHWRV VREUH
FRPR PHOKRUDU R DFHVVR j
LQIRUPDomRHVFULWDPHOKRUDU

RUHODFLRQDPHQWRIDFHDIDFH
H TXHVW}HV PDLV HVWUXWXUDLV
UHODFLRQDGDVFRPRVVHUYLoRV
SURSULDPHQWHGLWRVµH[SOLFD
1DRSLQLmRGDWpFQLFDGH
UHDELOLWDomRGD$&$32DLQ
GD H[LVWHP PXLWDV EDUUHLUDV
DWLWXGLQDLV SUHFRQFHLWRV H
HVWLJPDVTXDQGRIDODPRVGH
SHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDYLVX
DO´+iPXLWRDLGHLDGHTXH
DV SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD
YLVXDOVmRVXSHUKHUyLVRXFRL
WDGLQKRV2XVmRWXGRRXQmR
VmRQDGDµUHIHUH5LWD3HUHLUD
HVFODUHFHTXHPXLWDVSHVVRDV
QmRVDEHPFRPRVHGLULJLUD
XPDSHVVRDFRPGHÀFLrQFLD
YLVXDO´1mRVDEHPVHGHYHP
XVDU D SDODYUD ©YHUª 7rP
PXLWD GLILFXOGDGH HP IDODU
GHVWDIRUPDFODUDHREMHFWLYD
SRUGHVFRQKHFLPHQWRµ$OpP
GLVVR D SVLFyORJD YDL PDLV
ORQJHHVXEOLQKDTXH´DVSUy
SULDVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
YLVXDOQHPVHPSUHID]HPSRU
YDOHU DOJXQV GLUHLWRV QHVWH
FDVRRGLUHLWRjLQIRUPDomR
DFHVVtYHOSRUTXHWrPPHGR
GHVHUURWXODGDVFRPRGLIH
UHQWHVµ
$WpFQLFDGHUHDELOLWDomR
FRQVLGHUD SRU LVVR IXQGD
PHQWDOTXHDVSHVVRDVFRP
GHÀFLrQFLDYLVXDO´FRQKHoDP
D OHJLVODomR TXH RV SURWH
JH H UHLYLQGLTXHP RV VHXV
GLUHLWRVµ 0DV QmR Vy $V

HQWLGDGHV H D FRPXQLGDGH
JHUDOWDPEpPGHYHPDVVXPLU
XPSDSHODFWLYRQDLQFOXVmR
GDVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
YLVXDOQDVRFLHGDGHSDUDTXH
HVWDV VH VLQWDP PDLV LQGH
SHQGHQWHVHDFLPDGHWXGR
UHDOL]DGDV ´$ GHSHQGrQFLD
de terceiros é uma das coi
VDV TXH p PDLV UHODWDGD QD
PLQKDGLVVHUWDomRµDVVXPH
UHDOoDQGR TXH ´DV SHVVRDV
QmR VH VHQWHP DXWyQRPDV
VHQWHPVH GHSHQGHQWHV GH
WHUFHLURVSDUDOHULQIRUPDomR
SHVVRDOHSRUWDQWRHVWDUHP
equidade com os demais e ter
DXWRQRPLDpLPSUHVFLQGtYHOµ
Deste modo, e com vista
D DMXGDU D XOWUDSDVVDU HVWHV
SUREOHPDV5LWD3HUHLUDDP
ELFLRQDFULDUXPPDQXDOGH
ERDV SUiWLFDV SDUD HOLPLQDU
EDUUHLUDV QD FRPXQLFDomR
GRV VHUYLoRV GH VD~GH 8P
PDQXDOTXHSUHWHQGHUHXQLU
WHVWHPXQKRVGHSHVVRDVFRP
GHÀFLrQFLD YLVXDO PDV QmR
Vy ´7DPEpP VHULD PXLWR
DERUGDU R ODGR GRV SURÀV
VLRQDLV SHUFHEHU FRPR p
TXH HOHV SHUFHSFLRQDP R
DWHQGLPHQWRHVHDFKDPTXH
WrPFRPSHWrQFLDVHUHFXUVRV
GHORJtVWLFDSDUDGDUUHVSRVWD
jVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDYL
VXDOµ$OpPGLVVRpWDPEpP
XPD KLSyWHVH ´SHUFHEHU VH
DVSUySULDVRUJDQL]Do}HVWrP

'HYHDEUDQJHUPLOFULDQoDVHMRYHQVHLQVFULo}HVHVWmRDEHUWDV

Apoio social escolar em Coimbra
DVFHQGHDPLOK}HVGHHXURV
2 3URJUDPD 0XQLFLSDO
GH$FomR6RFLDO(VFRODUGH
&RLPEUDSDUDRSUy[LPRDQR
OHFWLYRYDLGRSUpHVFRODUDR
DQRHWHPXPDGRWDomR
GH  PLOK}HV GH HXURV
SDUDDEUDQJHUFHUFDGHPLO
FULDQoDVHMRYHQV
(PUHODomRDRDQRSDV
sado o programa tem um
DXPHQWR GH PDLV GH XP
PLOKmRGHHXURVHD&kPDUD
GH&RLPEUDMXVWLÀFDTXHVH
WUDWDGH´XPDIRUWHDSRVWDGD
DXWDUTXLD TXH SUHWHQGH JD
UDQWLUDLJXDOGDGHGHRSRUWX
QLGDGHVQRDFHVVRjHGXFDomR
VXDYL]DURVRUoDPHQWRVGDV
IDPtOLDV HYDORUL]DUDHVFROD
S~EOLFDVHQGRDLQGDXPHVWt
PXORjQDWDOLGDGHHÀ[DomRGH
IDPtOLDVQRFRQFHOKRµ
2 3URJUDPD 0XQLFL
SDOGH$FomR6RFLDO(VFRODU
$6(  SDUD R SUy[LPR DQR
OHWLYRSUHYrDJUDWXLGDGHGR
VHUYLoRGHUHIHLo}HVHVFRODUHV
DOPRoRVHODQFKHVGDPDQKm
H GD WDUGH  SDUD WRGRV RV

DOXQRV GR SUpHVFRODU H GR
 &LFOR GR(QVLQR %iVLFR
a gratuitidade dos serviços
GHDFROKLPHQWRHSURORQJD
PHQWRGHKRUiULRSDUDWRGDV
DVFULDQoDVGRSUpHVFRODUDV
DFWLYLGDGHVGHDSRLRjVIDPt
OLDVQDVIpULDVHVFRODUHVSDUD
DOXQRV TXH IUHTXHQWHP RV
HVWDEHOHFLPHQWRV GH HGXFD
omRSUpHVFRODUHGR&(%
GDUHGHS~EOLFDFRQFHOKLDRV
WUDQVSRUWHV HVFRODUHV SDUD
WRGDV DV FULDQoDV H MRYHQV
GHVGH R SUpHVFRODU DR 
DQRGDUHGHS~EOLFDSDUDDV
FULDQoDV GR SUpHVFRODU GD
UHGH VROLGiULD DOXQRV FRP
QHFHVVLGDGHV HVSHFLDLV SHU
PDQHQWHV DOXQRV TXH IUH
TXHQWHPRFXUVRGHHQVLQR
SURILVVLRQDO H DOXQRV TXH
QmR UHVLGLQGR QR FRQFHOKR
IUHTXHQWHPHVWDEHOHFLPHQWRV
GHHQVLQRQRkPELWRGRSUR
MHFWR´8QLGDGHVGH$SRLRDR
$OWR5HQGLPHQWRQD(VFRODµ
(VWiDLQGDSUHYLVWDDDWUL
EXLomR GH XP YDORU GH 

HXURVSRUDQRHSRUFULDQoD
SDUD R DSRLR jV DFWLYLGDGHV
GHFRPSOHPHQWRFXUULFXODU
como visitas de estudo, para
RVDOXQRVGRSUpHVFRODUHGR
&(%DDWULEXLomRGHXP
YDORUGHHXURVSRUDQRH
SRUFULDQoDSDUDDDTXLVLomR
GH PDWHULDO HVFRODU GH GHV
JDVWH SDUD RV DOXQRV GR 
&(%LQWHJUDGRVQRVHVFDO}HV
GHUHQGLPHQWRHSDUD
HIHLWRVGHDERQRGHIDPtOLD
D DWULEXLomR GH XP YDORU
GHHXURVSRUDQRHSRU
FULDQoDSDUDDDTXLVLomRGH
PDWHULDOHVFRODUGHGHVJDVWH
SDUDRVDOXQRVGRSUpHVFRODU
LQWHJUDGRV QRV HVFDO}HV GH
UHQGLPHQWR   H  SDUD
HIHLWRVGHDERQRGHIDPtOLD
H D RIHUWD GRV FDGHUQRV GH
H[HUFtFLRVDRVDOXQRVGR
H&(%
(VWDVPHGLGDVGHDSRLR
UHSUHVHQWDPXPLQYHVWLPHQ
WR GD &kPDUD GH &RLPEUD
VXSHULRU D  PLOK}HV GH
euros, uma verba que se

HVWLPDGLVWULEXLUGDVHJXLQWH
PDQHLUDPLOK}HVGHHX
URVSDUDUHIHLo}HV DOPRoRVH
ODQFKHV OHLWHHVFRODUHIUXWD
HVFRODU  PLO HXURV SDUD
FDGHUQRVGHH[HUFtFLRV
PLOHXURVSDUDPDWHULDOHVFR
ODUGHGHVJDVWHPLOHXURV
SDUDDSRLRjVDFWLYLGDGHVGH
FRPSOHPHQWRFXUULFXODU
PLOHXURVSDUDDSRLRIDPLOLDU
FRPRSURORQJDPHQWRGHKR
UiULRQRSUpHVFRODUPDLVGH
PLOGRVFRPSOHPHQWRVH
apoios educativos, ao abrigo
GRV FRQWUDWRV GH GHOHJDomR
GHFRPSHWrQFLDVQDVHVFRODV
DJUXSDGDV H QmR DJUXSDGDV
GRFRQFHOKRHSHUWRGHTXD
WURPLOK}HVGHHXURVSDUDR
WUDQVSRUWHHVFRODU
3DUD TXH DV FULDQoDV H
MRYHQVEHQHÀFLHPGHWRGRV
HVWHV DSRLRV p QHFHVViULR
TXH DV IDPtOLDV HIHFWXHP D
UHVSHFWLYD LQVFULomR RQOLQH
QRVLWHGD&kPDUD0XQLFLSDO
GH &RLPEUD HVWDQGR Mi D
GHFRUUHU

Rita Pereira é técnica de reabilitação
na ACAPO, em Leiria

EHP GHILQLGD XPD SROtWLFD
GHLQIRUPDomRLQFOXVLYDTXH
VHMDGLVVHPLQDGDHFRQKHFLGD
SRUWRGRVRVFRODERUDGRUHVµ
DFUHVFHQWD
$SHVDU GH KDYHU LQWH
UHVVH SRU SDUWH GH DOJXPDV
HQWLGDGHVSDUDGDUDVDVDHVWH
SURMHFWR D VXD UHDOL]DomR
DLQGDQmRWHPGDWDSUHYLVWD
$VVLP H HQTXDQWR R PD

QXDO YDL JDQKDQGR IRUPD
5LWD 3HUHLUD FRQYLGD WRGRV
RV OHLWRUHV D SDVVDUHP RV
ROKRV SHOD GLVVHUWDomR TXH
OKHJDUDQWLXR3UpPLRSDUDDV
&LrQFLDV6RFLDLVH+XPDQDV
GR ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH
5HDELOLWDomR KWWSVOLEUDU\
RUJGRFXPHQW\GMQT
RDFHVVRDRVFXLGDGRVGH
VDXGHSULPDULRVKWPO 

SAÚDE
Empresa desenvolve jogo
de combate à pandemia
$ 6+,1( (XURSH HPSUHVD GD 5HJLmR &HQWUR
TXH WHP FRPR REMHFWLYR SURPRYHU FRPXQLGDGHV LQ
FOXVLYDVSDUDWRGRVRVFLGDGmRVFRQWRXGXUDQWHRPrV
GH -XOKR FRP R DSRLR GH HQIHUPHLURV H FXLGDGRUHV
IRUPDLVGHSHVVRDVPDLVYHOKDVSDUDLGHDOL]DUFHQDVGH
XPMRJRTXHYDLHQVLQDUDFRPEDWHUXPDSDQGHPLD2V
SDUWLFLSDQWHV HVWLYHUDP UHXQLGRV HP GRLV ZRUNVKRSV
H FRP D DMXGD GH XP IDFLOLWDGRU GD 6+,1( GHUDP
RVVHXVFRQWULEXWRVSDUDRSURMHFWR67(3B83²6WRS
(SLGHPLF*URZWK7KURXJK/HDUQLQJRXHPSRUWXJXrV
´&RPRSDUDURFUHVFLPHQWRGHXPDHSLGHPLDDWUDYpV
GDDSUHQGL]DJHPµ(VWHSURMHFWRSUHWHQGHGHVHQYROYHU
XPD IHUUDPHQWD GH IRUPDomR SDUD R VHFWRU VRFLDO H
´VWDNHKROGHUVµGDFRPXQLGDGHHQVLQDQGRDVPHOKRUHV
IRUPDVGHSUHYHQLUHOLGDUFRPVLWXDo}HVGHSDQGHPLD
DWUDYpVGHXPMRJRHGXFDWLYR
Vacinação de menores de 12 a 15 anos
saudáveis só com prescrição médica
$'LUHFomR*HUDOGD6D~GH '*6 DGLDQWRXTXHD
YDFLQDomRGHFULDQoDVFRPLGDGHVHQWUHHDQRVVHP
GRHQoDVWHPGHWHUSUHVFULomRPpGLFDQmREDVWDQGRD
YRQWDGHGRVSDLVFRPRGHIHQGHXR3UHVLGHQWH0DUFHOR
5HEHORGH6RXVD3HORPHQRVSRUHQTXDQWRDYRQWDGH
GRV SDLV QmR p VXÀFLHQWH SDUD TXH D SRSXODomR FRP
LGDGHVHQWUHHDQRVHVHPGRHQoDVVHMDDXWRPDWL
FDPHQWHLPXQL]DGDHPERUDLVVRSRVVDVHUFRQVHJXLGR
FDVR R PpGLFR DYDQFH FRP XPD SUHVFULomR $ '*6
UHIHUHQRHQWDQWRTXHQRFDVRGRVDGROHVFHQWHVGHVWD
LGDGHTXHWHQKDPFRPRUELOLGDGHVDVVRFLDGDVDYDFLQD
omRFRQWUDDFRYLGpSULRULWiULD
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Floresta ocupa mais de três milhões
de hectares do território

Portugal tem uma dimensão florestal superior
a três milhões de hectares,
VHQGRDÁRUHVWDRPDLRUXVR
do solo português. Sobreiros
e azinheiras são as espécies
TXHRFXSDPDPDLRUiUHDÁRrestal do país (1063 000 ha).
Estes dados são provenientes 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 grande variedade de espécies
ÁRUHVWDLV6HJXQGRR,)1
existem quatro grandes
JUXSRV GH ÁRUHVWD QR SDtV
pinhais (pinheiro-bravo e
pinheiro-manso), folhosas
caducifólias (castanheiros e
carvalhos), folhas perenifólias (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 correspondem a florestas. Estes
números equivalem a 33.7%
da floresta portuguesa. A
única região que ultrapassa o
&HQWURQRHVSDoRGHÁRUHVWD
é o Alentejo com 41%.
Contudo, a Região Centro, de acordo, com o IFN6 é
o maior reservatório de carbono 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 tentativa de proteger e preservar
DVÁRUHVWDV8PDGDVPDLVUHcentes propostas trata-se das
Áreas Integradas de Gestão

de Paisagem (AIGP) lançada
no âmbito do Programa de
Recuperação e Resiliência.
Foram assinados 47 contratos-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 paiVDJHPHGDViUHDVÁRUHVWDLV
sendo administradas a partir
de uma escala que permita controlar os incêndios,
promover a economia rural
e valorizar o capital natural
do espaço.
Nestas áreas serão também estabelecidas as condições necessárias para o
desenvolvimento de Operações Integradas de Gestão
da Paisagem (OIGP), sendo
dado à autárquica, em quesWmR ÀQDQFLDPHQWR S~EOLFR
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
DSRLRVÀQDQFHLURVS~EOLFRV
A Serra da Lousã, na
Lousã. A Travessa, na Pampilhosa da Serra. Oliveira
do Hospital beneficia de
cinco AIGP’S com cerca de
WUrVPLOKHFWDUHV3DOKHLUDV
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, apresentados pela associação
GH SURSULHWiULRV ÁRUHVWDLV
&$8/( 9LOD 1RYD GH
Poiares com Alva. Alvares

106.PTC

ÁREAS TOTAIS POR ESPÉCIE
1995

2005

2010

mil ha

mil ha

mil ha

Portugal Continental

3305,6

3215,9

3164,2

Pinheiro-bravo

978

796

Eucaliptos

717,2

785,9

Espécie

2015
mil ha

(2005-2015)

%

Erro%

mil ha

3224,2

100

±0,4

+8,3

719,3

713,3

22,1

±1,1

-84,3

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

38,4

42,7

48,3

1,5

±4,4

+10

Castanheiro

em Góis. E Arganil com
a Ribeira de Parrozelos, a
Carriça e Moura Alva.
Outra medida também
apoiada pelo Fundo Ambiental é os Condomínios
GH $OGHLD 8PD LQLFLDWLYD
que apoia aldeias que estejam localizadas em terreno
ÁRUHVWDO$LGHLDpLQFHQWLYDU
os proprietários a limpar os
terrenos, promover acções
de gestão territorial, a biodiversidade e reduzir o risco
de incêndio.
O Fundo Ambiental está
D ÀQDQFLDU R SURMHWR FRP
1,25 milhões de euros e recebeu 31 candidaturas. Para
já, encontram-se aprovados
11 Condomínios de Aldeia.
Quatro deles localizados na
Região de Coimbra.
9LOD 1RYD GH 3RLDUHV
um dos quatros Condomínios 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 Arrifana e de Lavegadas.
O município recebeu
um investimento de 54 mil
euros com o objetivo de
DGDSWDUDÁRUHVWDjFUHVFHQ-

32,7

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

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

te procura de atividades de
lazer e de áreas de interesse
paisagístico. Reduzir signiÀFDWLYDPHQWHRULVFRGHLQcêndios, sendo proposta a
GLYHUVLÀFDomRGRVWHUUHQRV
ÁRUHVWDLVSURPRYHUDELRdiversidade e criar espaços
ecológicos de proteção.
Já as ações promovidas
na Lousã ainda se encontram em curso em algumas
das aldeias na serra. Aldeia
do Casal Novo, do TalasQDO GR 9DTXHLULQKR H GR
Catarredor.
O município obteve
um investimento de 50 mil

euros. Nas aldeias do Catarredor e do Talasnal serão
construídos muros e no
Talasnal irão ser plantados
300 castanheiros e acontecerá uma intervenção
para controlar as espécies
LQYDVRUDV$$OGHLDGR9Dqueirinho será cercada por
uma faixa de 100 metros.
Em Góis, a Aldeia de
Ádela será mais protegida
dos incêndios. Também
FRPXPÀQDQFLDPHQWRGH
quase 50 mil euros, o município 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
FRPDÀQDOLGDGHGHDSRLDU
as políticas ambientais no
sentido de dar continuidade
aos objetivos do desenvolvimento 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
ÁRUHVWDOHGHSRWHQFLDOL]DU
a resiliência da aldeia.

PUBLICIDADE

Apartado n.º 2 - Coja - PORTUGAL
Tel.: 235 729 510 - Fax: 235 729 525 - geral@euromadeira.pt

Exploração Florestal
Agentes de Comércio por Grosso de Madeiras
Tel: 235 202 853
Sequeiras - Rua da Tenda
Tlms: 919 027 863
3300-121 Celavisa - Arganll
914 484 539
E-mail: martinsebandeira@gmail.com
918 741 385

44245

Sazes de Lorvão - Penacova - Telem.: 916 031 539

– Madeiras, Lda.

44273

Transformação de Biomassa
Comércio e Serviços, Lda

44274

BIObussaco

Martins & Bandeira
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6HFWRUÁRUHVWDOHQRUPHFRQWULEXWR
QDHFRQRPLDSRUWXJXHVD
O sector florestal português é uma força motora da
economia portuguesa. Desde a exploração do terreno até ao comércio de produtos florestais, este
sector representa não só um meio de internacionalização da economia nacional, uma vez que é uma das
principais exportações portuguesa, como também
uma forma de criação de riqueza, através da manutenção de postos de trabalho e do seu valor acrescentado bruto (VAB).
$ ÁRUHVWD SRUWXJXHVD
pVHPG~YLGDXPHQRUPH
FRQWULEXWR QD SURPRomR
GD HFRQRPLD SRUWXJXHVD
LPSXOVLRQDQGR RV VHFWRUHV SULPiULR VHFXQGiULR H
WHUFLiULR
(VWH VHFWRU UHVSRQViYHO SHOD REWHQomR GH
PDWpULDVSULPDV FRPR
WRURV GH PDGHLUD SDUD D
LQG~VWULD UHVLQD FRUWLoD H
IUXWRVVHFRVDSUHVHQWDXP
YDORUGH½GH
SURGXomR QD VLOYLFXOWXUD H
LQG~VWULDVGDPDGHLUDSDV-

WDSDSHOHFDUWmR H[FOXLQGR
RPRELOLiULRHPPDGHLUD 
FRQIRUPH RV GDGRV IRUQHFLGRV SHOR ,QVWLWXWR GD
&RQVHUYDomRGD1DWXUH]DH
GDV)ORUHVWDV ,&1) SDUD
RDQRGH
$ PHVPD IRQWH LQGLFD
TXH DV ÁRUHVWDV SURGX]LUDPQRDQRGH
PGHWRURVGHPDGHLUD
SDUDVHUUDomRSDUDWULWXUDomR H SDUD RXWURV ÀQV LQGXVWULDLV WGHUHVLQD
WGHFDVWDQKDHHQWUH
DWGHSLQKD

(P  D SURGXomR
GHSDSHOHFDUWmR SDUDXVRV
JUiÀFRVSDUDHPEDODJHQVH
HPSDFRWDPHQWR SDUD XVR
VDQLWiULR RX GRPpVWLFR
SDUD MRUQDLV RX SDUD XWLOL]Do}HV QmR HVSHFLÀFDGDV 
HUDGHWFRPXP
EDODQoR FRPHUFLDO GH 
½
6HJXQGR R UHODWyULR
VREUH PHUFDGRV ÁRUHVWDLV
SURPRYLGR SHOD 81(&(
3RUWXJDO 0DUNHW 5HSRUW
RVHFWRUÁRUHVWDOWHP
LJXDOPHQWHXPDFHQWXDGR

SHVRQDH[SRUWDomRUHSUHVHQWDQGR  GDV SULQFLSDLVH[SRUWDo}HVHP
(QTXDQWR DV LPSRUWDo}HV
HUDP GH DSHQDV  DV
H[SRUWDo}HV VXSHUDUDP DV
LPSRUWDo}HV SRU PDLV GH
PLOPLOK}HVGHHXURV
2 %ROHWLP 0HQVDO
GH (FRQRPLD 3RUWXJXHVD
%0(3  PHQFLRQD TXH
HP  R SULQFLSDO GHVWLQR GDV H[SRUWDo}HV GH
SURGXWRV GH PDGHLUD HUD
(VSDQKD FRP 
4XDQWR DRV SURGXWRV GH
FRUWLoD)UDQoD  (8$
 (VSDQKD  
,WiOLD   H $OHPDQKD
  HUDP RV SDtVHV D
TXHP 3RUWXJDO PDLV IRUQHFHX
5HODWLYDPHQWH j EDODQoD FRPHUFLDO R VHFWRU
IORUHVWDO DSUHVHQWDYD HP
FHUFDGHPLOPLOK}HVGHHXURVHQTXDQWRD
EDODQoDFRPHUFLDOQDFLRQDO
WLQKDXPYDORUQHJDWLYRGH
FHUFD GH  PLO PLOK}HV
GHHXURV

2VGDGRVGR%0(3UHIHUHPUHODWLYDPHQWHDSURGXWRVGD´0DGHLUDFRUWLoD
HVXDVREUDVµ H[FOXLQGRR
PRELOLiULRGHPDGHLUD TXH
´QRVSULPHLURVRLWRPHVHV
GH  DV LPSRUWDo}HV
FUHVFHUDP HP YDORU 
 PLOK}HV GH (XURV 
H DV H[SRUWDo}HV 
 PLOK}HV  FRP R
VDOGR SRVLWLYR D DXPHQWDU
  PLOK}HV GH
(XURV HRHOHYDGRJUDXGH
FREHUWXUDGDVLPSRUWDo}HV
SHODVH[SRUWDo}HVDPDQWHUVHSUDWLFDPHQWHHVWiYHOµ
6HJXQGR R ,QVWLWXWR
1DFLRQDO GH (VWDWtVWLFD
,1( DWUDYpVGDV&RQWDV
(FRQyPLFDVGD6LOYLFXOWXUD
HPRVDOGRGDEDODQoD
FRPHUFLDOGRVSURGXWRVGH
RULJHP ÁRUHVWDO PDQWHYHVHHPPLOPLOK}HVGH
HXURV
29$%GD6LOYLFXOWXUD
GLPLQXLXHPYROXPH
HDXPHQWRXHPYDORU
HPYHULÀFDQGRVHXP
VLJQLÀFDWLYR DFUpVFLPR GR

&RQVXPR,QWHUPpGLR &, 
HPYROXPHHYDORU 
H  UHVSHWLYDPHQWH 
WDOFRPRPHQFLRQDR,1(
QDV&RQWDV(FRQyPLFDVGD
6LOYLFXOWXUD
2,&1)UHIHUHDLQGD
TXHDVÁRUHVWDVFRQWULEXHP
DLQGD SDUD D FULDomR GH
FHUFDGHPLOSRVWRVGH
WUDEDOKR FRUUHVSRQGHQGR
TXDVHPLODHPSUHJRV
GLUHFWRVQRVHWRUSULPiULRH
LQG~VWULDVWUDQVIRUPDGRUDV
GHEDVHÁRUHVWDO
$ÁRUHVWDSRUWXJXHVD
HQTXDQWR FODVVH GH XVR
H RFXSDomR GR VROR FRP
PDLRU UHSUHVHQWDWLYLGDGH
QR WHUULWyULR SRUWXJXrV
WHP XP LQWHUHVVH QmR Vy
HFRQyPLFR PDV WDPEpP
VRFLDOSURPRYHLQ~PHUDV
RSRUWXQLGDGHV GH QHJyFLRV H FRQWULEXLX SDUD D
PHOKRULD GDV FRQGLo}HV
GH YLGD GDV SRSXODo}HV
FULDQGR SRVWRV GH WUDEDOKR TXH DMXGDP QR FRPEDWHDRDEDQGRQRHr[RGR
UXUDLV

PUBLICIDADE

Serviços Agrícolas & Florestais
POR BONS
CAMINHOS

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

Elisabete de Sousa Videira Amaral,
Unipessoal, Lda.

44198

934 445 225

www.celbi.pt

44140

Diariamente a Celbi leva o nome de Portugal aos mercados
mais evoluídos. Criando riqueza, promovendo emprego,
protegendo o ambiente e valorizando os recursos naturais
ƺǝɖȅƏȇȒɀًƏ!ƺǼƫǣȅƏȇɎƻȅٮɀƺˡƺǼƏȒɀƺɖȒƫǴƺƬɎǣɮȒيɀƺȸȒ
ȅƺǼǝȒȸȵȸȒƳɖɎȒȸƺɖȸȒȵƺɖƳƺȵƏɀɎƏƳƺˡƫȸƏƬɖȸɎƏƺƺɀɎƏȸ
entre os mais competitivos, à escala global!
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Integração na comunidade como componente pedagógica

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

Felipe Rocha divide o
percurso académico entre
Portugal e o Brasil, baloiçando entre a Universidade de
Coimbra (UC) e a Universidade 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 integrar os brasileiros residentes
em Portugal, promovendo
o seu bem-estar, mas tendo
também uma componente 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 autónoma workshops e cursos
virtuais, disponibilizando material 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 problemas e questões peculiares
de determinada comunidade
e da qual um dos seus orientadores de doutoramento é
fundador. Com data de nascimento a 29 de Fevereiro de
2020, apesar de só celebrar o
aniversário de quatro em quatro anos, a rádio está de parabéns. “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 notícias 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 investe em publicidade para
se promover. “Para nós a

Felipe Rocha é o rosto por detrás da Rádio ZucaTuga

DXGLrQFLDWHPGHVHUSRUDÀnidade, por estar realmente
conectada emocionalmente
com a rádio. A ZucaTuga
tem de estar presente na vida
das pessoas não por recursos
DUWLÀFLDLVPDVSHODUHOHYkQFLD
que se cria”, explicou o mentor. 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 trabalho 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 naturalmente envolve uma dimensão
académica, também inclui
uma componente social,
pretendendo aprofundar a
relação entre comunidade e
universidade. “Eu acredito
muito que os nossos trabalhos científicos, as nossas
dissertações, teses de doutoramento 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 desinformação 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 sentido, 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
PDQHLUDLQXVLWDGDµDÀUPRX
Felipe Rocha. “A gente pretende realmente aprofundar
essa questão da formação
das pessoas a partir da sua
participação na programação”, disse. “O Guilherme
me avisou que eles não poderão realizar novos episódios
do ‘Tanto Mar’, portanto o
programa será descontinuado. Neste tipo de parceria,
são situações às quais a rádio
pode estar sujeita”, adiantou.

durante três anos e em diversos locais, mas devido à
pandemia não foram realizados. 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 doutoramento, 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 projectos 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 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

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

o seu papel como media de
VHUYLoRS~EOLFRµDÀUPRX
Ao contrário do que
seria de esperar não há qualquer intenção da parte do
mentor de tornar a ZucaTuga numa rádio física. “O
objectivo é criar parcerias
em que os programas da

ZucaTuga ocupem espaço
em determinadas outras rádios, como já acontece com
a Rádio Universidade de
&RLPEUD 58& µDÀUPRX
Programação
da Rádio
ZucaTuga

A ZucaTuga possui programas próprios, no entanto,
também tem alguns que
resultam de parcerias.
Em “Encontro Cultural” são entrevistadas várias
personalidades com trajectórias 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 questões 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 enquanto estrangeiros.
“Tuítes musicais” é curtinho e transborda poesia. É
realizado por Viton Araújo,

poeta, artista e publicitário
brasileiro, radicado em Lisboa. Os poemas curtos do
autor são transformados
em pequenas músicas, de
vários estilos e sentimentos,
FRPXPDUHÁH[mRGH9LWRQ
QRÀQDO
Mas quem gosta de ouvir 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 ZucaTuga na RUC, apresentado
todos os domingos às 14h00.
Em função da descontinuidade do “Tanto Mar”, o
“RZT na RUC” continua,
mas trará mudanças e novidades na programação.
Há ainda o programa
“Se Calhar”, no qual Paulo
Markun, escritor e jornalista brasileiro, resolveu criar
uma série de podcasts sobre a experiência de outros
FRQWHUUkQHRVTXHÀ]HUDPR
mesmo caminho, escolhendo Portugal como morada.
O “Se Calhar” é uma produção realizada por Paulo
Markun, com retransmissão
na programação da Rádio
Zucatuga.
Por fim, e para agradar
os mais pequenos, “Brasileirinhos” toca músicas nas quais
são apresentados bichos da
fauna brasileira. É uma produção 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 brasileiros, 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 parceiros, contemplando desde
produções independentes a
trabalhos consagrados.

5

QUINTA-FEIRA

$OtQJXDLQJOHVDLPSHUDHPGRVDUWLJRVFLHQWt¿FRV$SHQDVHVWmRHPSRUWXJXrVHHVSDQKRO

DE AGOSTO DE 2021
CAMPEÃO DAS PROVÍNCIAS

FIGUEIRA DA FOZ

Lista Figueira, mais qualidade de vida (PS)
236FDQGLGDWDRDFWXDO
SUHVLGHQWHGD&kPDUD0XQLFLSDOGD)LJXHLUDGD)R]&DUORV
0RQWHLUR TXH VXFHGHX HP
D-RmR$WDtGHRTXDOIRL
SDUDR*RYHUQRYLQGRDIDOHFHUDTXDQGRHUDGHSXWDGR2([HFXWLYRPXQLFLSDOGD
Figueira da Foz é liderado pelo
36 VHLVPDQGDWRV FRQWUDWUrV
GR36'VHQGRTXHRSDUWLGR
UHWLURXDFRQÀDQoDSROtWLFDD
GRLVGRVVHXVYHUHDGRUHV
Câmara Municipal
Carlos Ângelo Ferreira
0RQWHLUR DQRVSURIHVVRU
GRHQVLQRVHFXQGiULR $QD
0DULD6HTXHLUDGD6LOYD&DUYDOKR2OLYHLUD DQRVHQJ
TXtPLFD 0DIDOGD6RÀD0HQGHV$]HQKD3DLYD  DQRV
MXULVWD 1XQR0LJXHO*DVSDU
0DUTXHV*RQoDOYHV DQRV
JHVWRU 'LDQD&DULQD3HUHLUD
5RGULJXHV DQRVWpFQLFD
RSHUDFLRQDOSVLFRORJLD *Oyria Catarina Cintra da Costa
3LQWR DQRVSURIDX[LOLDU
XQLYHUVLWiULR  'DQLHO -RVp
&RQFHLomR$]HQKD DQRV
HVWXGDQWH $QWyQLR0DQXHO
3RQWH'XUmR DQRVHPSUHViULR  0DULD 5HJLQD GH

/RXUHLUR $UD~MR %DQGHLUD Ana Carolina Freitas Pascoal
0HLUHOHV DQRVSURIHVVRUD DQRVSVLFyORJD $QGUHLD
DSRVHQWDGD 
0DQXHOD 'LDV GRV 6DQWRV
*DUFLD  DQRV DVVLVWHQWH
Assembleia
RSHUDFLRQDO  'XOFtQLR *RMunicipal
PHV GH &DUYDOKR  DQRV
-RVp 'XDUWH 3HUHLUD HPS)DEULO -XOLDQD$OEHUWR
 DQRV UHIRUPDGR  $QD &DUGRVR DQRVHVWXGDQWH 
0DUJDULGD 3LQWR GD &XQKD 'LRJR5LFDUGR'XDUWH6LOYD
DQRVMXULVWD -RmR5D~O DQRVHVWXGDQWH 0DULDQD
+HQULTXHV 6RXVD 0RXUD 3LQWR&DomR DQRVHVWX3RUWXJDO  DQRV GLUHFWRU GDQWH  3HGUR $QGUp 0DUGH H[SRUWDomR  )UDQFLVFR TXHV 1DVFLPHQWR  DQRV
1XQR&RVWDGH0HOR%LVFDLD LQVWUXWRUÀWQHVV 5DTXHOGH
DQRVDGYRJDGR 0DIDOGD )iWLPD&DUGRVR)HUUHLUD 
5HLV GH $]HYHGR  DQRV DQRVDGYRJDGD 
HVWXGDQWH  -RVp )HUQDQGR
Freguesias
*XHGHV &RUUHLD  DQRV
Alhadas - -RUJH %XJDHFRQRPLVWD  0DULD ,VDEHO
&DUGRVR *XDUGmR 7DYDUHV OKR Alqueidão - Clarisse
DQRVDSRVHQWDGD 9LFWRU 2OLYHLUD Bom Sucesso 0DQXHOGRV6DQWRV0DGDOHQR &DUORV %DWDWD Buarcos e
 DQRV RSHUDGRU  &pOLD São Julião - 0LOX 3DODLR
0DULD GD 6LOYD 0RUDLV  Ferreira-a-Nova - 6XVDDQRV WpFQLFD VXSHULRU GH QD 0RQWHLUR Lavos - -RVp
VD~GH  -RVp 0DQXHO &XQKD &RHOKRMaiorca - Rui Fer&DUYmR DQRVSURIHVVRU  UHLUDMarinha das Ondas
-~OLR&pVDUGD&RVWD/RXUHLUR - -RVp 6X]DQD Moinhos
DQRVWpFQLFRVXSHULRUGH da Gândara -+HOHQD6DQanálises clínicas e de saúde WRV Paião - 3DXOR 3LQWR
S~EOLFD ,VDEHO&pVDU3HUHLUD Quiaios - 5LFDUGR 6DQWRV
DQRVDGYRJDGD 0LJXHO São Pedro --RUJH$QLFHWR
-RmR )HWHLUD 6LP}HV /RSHV Tavarede -)HUQDQGR/RSHV
DQRVHQJ]RRWpFQLFR  Vila Verde - 9tWRU$OHPmR

Câmara promove Carnaval de Verão
$VPDUJLQDLVGDVSUDLDV
GH%XDUFRVHGD&ODULGDGH
R%DLUUR1RYRHDUXDGRV
3HVFDGRUHV QD )LJXHLUD GD
)R]YmRUHFHEHUHQWUHKRMH
 HGRPLQJR  DFWXDo}HV
GDV HVFRODV GH VDPED ´$
5DLQKDµ ´1RYR ,PSpULRµ
H ´8QLGRV GR 0DWR *URVVRµ (VWD LQLFLDWLYD TXH VH
UHDOL]DUi HQWUH DV K H
DV K GHFRUUH QR kPELWRGHXPDSDUFHULDHQWUH
D &kPDUD 0XQLFLSDO H D
$VVRFLDomRGH&DUQDYDOGD
)LJXHLUDGD)R]$HGH
$JRVWRHQWUHDVKHDV
K R SHUFXUVR HQWUH R
0HUFDGR 0XQLFLSDO (QJ

6LOYD H R -DUGLP )HUQDQGR
7UDTXHLDHP%XDUFRVVHUi
WDPEpP DQLPDGR SRU XP
7ULR(OpFWULFRLQIRUPRXR
0XQLFtSLR 1R ViEDGR  
KDYHUi GHPRQVWUDo}HV GH
FDSRHLUDTXHVHUmRDFRPSDQKDGDVSRUGHPRQVWUDo}HV
GHEHULPEDXV$LQGDQHVWH
GLDSHODVKQR$XGLWyULR 0XQLFLSDO GHFRUUHUi
XPFRQFHUWRGD2UTXHVWUD
GH%HULPEDXVHD&HULPyQLD
GH*UDGXDomRGH&DSRHLUD
QXPDSDUFHULDGR0XQLFtSLR
FRPD$VVRFLDomR'HVSHUWD
&DSDFLGDGH7UDWDVHGHXP
HYHQWR JUDWXLWR OLPLWDGR j
ORWDomR GD VDOD H VXMHLWR D

www.campeaoprovincias.pt
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Lista do Movimento Figueira A Primeira
2 0RYLPHQWR ,QGHpendente Figueira A PriPHLUD OLGHUDGR SRU 3HGUR
6DQWDQD/RSHVDSUHVHQWRX
FDQGLGDWXUDj&kPDUD0XQLFLSDOH$VVHPEOHLD0XQLcipal da Figueira da Foz e
DWRGDVDV)UHJXHVLDVQXP
WRWDOGH$PDQGDWiULD
GR 0RYLPHQWR p 5RViOLD
&DUUDFKR H R 0DQGDWiULR
)LQDQFHLUR-RVp(OtVLR
Câmara Municipal
3HGUR6DQWDQD/RSHV
$QDEHOD7DEDoy2OJD%UiV
0DQXHO'RPLQJXHV%UXQR
6DPDJDLR5HLV0DUWD%HMD

5XL5DPRV/RSHV0DULDGR
Freguesias
5RViULR )ROKDGHOD %UXQR
Alhadas: $OGD 0DU0DQLTXH
FHOR Alqueidão: André
&ULVWLQR Bom Sucesso:
Assembleia
0DULD &ULVWLQD )LJXHLUHGR
Municipal
Buarcos e São Julião:
3DXOR 0DULDQR 5RVD 5RVD%DSWLVWDFerreira-a5HLV'DYLG$]HQKD*RQoD- -Nova:5LFDUGR%DWDWDLaOR%URQ]H3DWUtFLD0DFKDGR vos:-RUJH3DLYDMaiorca:
(GJDU*RQFDOYHV-RVp$X- &pVDU *DORFKD Marinha
JXVWR 0DWHXV ,VDEHO 0DLD das Ondas: (UQHVWR5LEHL-RDTXLP 3HUHLUD $QWyQLR URMoinhos da Gândara:
/DSmR &ULVWLQD &DUYDOKR &DUOD1RURQKDPaião: -RVp
*RQoDOR)DULD&DUORV0DU- &DUYDOKR Quiaios: FerJDWR0LFDHOD'XUmHV*RQ- QDQGR%DOVDVSão Pedro:
oDOR 2OLYHLUD $QD &OiXGLD 0DULD (VWUHOD 'LDV Tava7RPp-RmR4XDUHVPD'D- rede: 7LDJR&DUYDOKRVila
QLHOD&DUGRVR
Verde: &kQGLGR0DUWLQV

Lista Figueira do Futuro (PSD)
2 36' TXH WHP 3HGUR0DFKDGRSUHVLGHQWHGR
7XULVPR GR &HQWUR FRPR
FDQGLGDWR j OLGHUDQoD GD
&kPDUD FRQFRUUH VRE R
OHPD ´)LJXHLUD GR )XWXURµ
e apresentou listas a todos
RV yUJmRV DXWiUTXLFRV 2
PDQGDWiULR GD FDQGLGDWXUD
p (UQHVWR -RVp 0DUTXHV
0RUJDGR
Câmara Municipal
3HGUR0DQXHO0RQWHLUR
0DFKDGR 36'  5LFDUGR
$OEHUWR3HGURVD6LOYD 36' 
0DULD&ULVWLQD4XDGURV6LOYD
*RQoDOYHV LQGHSHQGHQWH 
-RVp $XJXVWR $]HQKD 0DUTXHV LQGHSHQGHQWH  $QWyQLR &DUORV $OEXTXHUTXH GH
6RXVD LQGHSHQGHQWH 2OJD
0DULQD)UHLWDV&UDYHLUR LQGHSHQGHQWH &DUORV0DQXHO
Reis de Figueiredo (indeSHQGHQWH  &DUORV 0DQXHO
Neto Ferreira (independenWH 0DUWD&ULVWLQD+HQULTXHV
Neto (independente)

)HUQDQGR 5DVFmR 0DUTXHV
36'  $GpOLD 0DULD 5DPRV %DWDWD LQGHSHQGHQWH 
3DXOR-RUJH0DUWLQKR3LQWR
LQGHSHQGHQWH  /XtV )LOLSH
6DQWRV &ODUR 0DUTXHV LQGHSHQGHQWH  0DULD ,VDEHO
*DVSDU )HUUHLUD GH 6RXVD
LQGHSHQGHQWH +XJR)LOLSH
Figueiredo Frade (indepenGHQWH 5XL0DQXHO)HUQDQGHV -RUGmR LQGHSHQGHQWH 
0DULD 'XOFH 0DLD &DUGRVR 3RQDUG LQGHSHQGHQWH 
-RmR1XQR/RXURVD0DOWH]
LQGHSHQGHQWH  $QWyQLR
-RVp )HUUHLUD &DUUDFR GRV
5HLV LQGHSHQGHQWH  0DULD &DHLUR 0DUTXHV 6LPmR
LQGHSHQGHQWH  5D~O GH
2OLYHLUD'XDUWH6RDUHV LQGHSHQGHQWH -RUJH0DQXHO
5RGULJXHV ( 6LOYD LQGHSHQGHQWH  0DULD (XJpQLD
GRV 6DQWRV *DVSDU LQGHSHQGHQWH  3HGUR )HUQDQGR 7HL[HLUD $OYHV 0DFHGR
LQGHSHQGHQWH  /XtV 0Dnuel Borges Pereira Fidalgo
LQGHSHQGHQWH  &DUROLQD
6RXVD0DLD LQGHSHQGHQWH 
3HGUR)LOLSHGD6LOYD)HUUHLUD
LQGHSHQGHQWH /XtV0DQXHO
)HUQDQGHV LQGHSHQGHQWH 
0DULD 5DTXHO GRV 6DQWRV
$OPHLGD LQGHSHQGHQWH 
)UDQFLVFR$QWyQLR5DPDOKR
*yLV LQGHSHQGHQWH &DUORV

(GXDUGR &RQFHLomR %HQWR
LQGHSHQGHQWH  5RVD 0DQXHOD /RXUHLUR *ULOR LQGHSHQGHQWH 6pUJLR0DQXHO6LOYD0DUTXHV LQGHSHQGHQWH 
Freguesias
Alhadas: Tiago Ale[DQGUH GD &XQKD &DUYDOKR
36'  Alqueidão: Pedro
0LJXHO &RVWD 3LQWR LQGHSHQGHQWH  Bom Sucesso:
0DULD(OLVDEHWH)DMDUGR5LEHLUR$F~UVLR LQGHSHQGHQWH 
Buarcos e São Julião: CarORV)HUQDQGR0RoR)HUUHLUD
LQGHSHQGHQWH  Ferreira-a-Nova: 0DULVD 6DOYDGRU
GH 2OLYHLUD LQGHSHQGHQWH 
Lavos: -RVp (OLVLR )HUUHLUD
GH 2OLYHLUD LQGHSHQGHQWH 
Maiorca:*XLGD0DULD6LOYD
)UHLWDV LQGHSHQGHQWH Marinha das Ondas:0DULD'XOFH
Pedrosa Bernardes (indepenGHQWH Moinhos da Gândara:*LOEHUWR)DMDUGR2OLYHLUD
LQGHSHQGHQWH Paião:-RVp
$QWRQLR &DUYDOKR *DVSDU
LQGHSHQGHQWH  Quiaios:
9tWRU0LJXHO5DPRV5LEHLUR
LQGHSHQGHQWH  São Pedro:
$QGUp )LOLSH 3HUHLUD 0RUD
LQGHSHQGHQWH  Tavarede:
$EtOLR$QWyQLRGRV6DQWRV
&XUDGR 36' Vila Verde:
$OLFH 0DULQD GH 2OLYHLUD
5DVWHLUR LQGHSHQGHQWH 

DSUHVHQWDomR REULJDWyULD
GHELOKHWHTXHSRGHUiVHU
OHYDQWDGRQR3RVWRGH7XULVPR H QR &DVWHOR (QJ
6LOYD $LQGD QR ViEDGR
YmRUHDOL]DUVHQRDFHVVRj
SUDLDGR)RUWHMXQWRjHVWiWXDGH6U\&KLPQR\YiULRV
ZRUNVKRSVGHFDSRHLUD$
VHVVmRLQIDQWLOYDLUHDOL]DUVHSHODVKHDMXYHQLO
DGXOWRjVK-iQRGRPLQJR  SHODVKGHFRUUHUiXPZRUNVKRSSDUD
S~EOLFRGHWRGDVDVLGDGHV
Assembleia
FRP ORWDomR OLPLWDGD GH
Municipal
DFRUGRFRPDVQRUPDVGD
,VDEHO0DULDGH2OLYHLUD
'LUHFomR*HUDO GD 6D~GH )HUUHLUD*RQoDOYHV&RLPEUD
'*6 
LQGHSHQGHQWH  7HRWyQLR
3DXORGH-HVXV&DYDFR 36' 
Ginásio Clube Figueirense encerra secretaria e piscina
6DUD(VWHYHV:XQGHUO\*RA secretaria do Ginásio SDUD TXDOTXHU FRQWDFWR RX GHPDQXWHQomRYDLHVWDUDEHU- PHV LQGHSHQGHQWH 0DQXHO
Clube Figueirense está en- LQIRUPDomRDWUDYpVGRHPDLO WDDSDUWLUGHGLDSDUDQDGR
cerrada até 23 de Agosto e JLQDVLRILJXHLUHQVH#JPDLO OLYUH H VHVV}HV LQGLYLGXDLV
CDU, CDS, BE e PAN têm candidaturas
DSLVFLQDDWpDRÀQDOGRPrV FRPRXGRWHOHIRQH DVVLPFRPRSDUDLQVFULo}HV
2RÀFLDOGHMXVWLoD%HU- HOHLo}HVDXWiUTXLFDVDQXQ$FRQFHOKLDGD)LJXHLUD
Durante o período de encerra- -iDSLVFLQDDSHVDUGHHV- SDUDDXODVGHDSUHQGL]DJHP
QDUGR 5HLV  DQRV p D FLRXDTXHODIRUoDSDUWLGiULD GD )R] GR %( DGLDQWD TXH
PHQWRGDVHFUHWDULDR*LQiVLR WDUHQFHUUDGDDWpGH$JRVWR GDSUy[LPDpSRFDFXMRLQtFLR
DSRVWD GD &ROLJDomR 'H2&'633UHSHWHQHVWDV 5XL &XUDGR 6LOYD DQWLJR
LQIRUPDTXHHVWiGLVSRQtYHO SDUDDUHDOL]DomRGHWUDEDOKRV VHUiDGH6HWHPEUR
PRFUiWLFD 8QLWiULD &'8  DXWiUTXLFDV D FDQGLGDWXUD EDVTXHWHEROLVWD GR *LQiVLR
SDUD D &kPDUD 0XQLFLSDO GH0LJXHO0DWWRV&KDYHVj &OXEH)LJXHLUHQVHH1DYDO
Estudo sobre transposição de areias
GD )LJXHLUD GD )R] 1DWX- &kPDUDGD)LJXHLUDGD)R] GH0DLROLFHQFLDGRHP(QUDO GR 3RUWR PLOLWDQWH GR $OLVWDMiIRLDQXQFLDGDLQFOXL JHQKDULD)tVLFDSHOD8QLYHUdeve ser divulgado em Setembro
$VFRQFOXV}HVGRHVWXGR FRQÀUPRXTXHRHVWXGRGD $JRVWRµ 'HVGH R SURORQ- 3&3 H GHOHJDGR VLQGLFDO Anabela Crespo (professo- VLGDGHGH&RLPEUDH'RXWRU
VREUHXPVLVWHPDPHFkQLFR 8QLYHUVLGDGHGH$YHLURHP JDPHQWRHPPHWURVGR %HUQDUGR5HLVpHVFULYmRGH UD GR (QVLQR 6HFXQGiULR  HP)tVLFDSHOD8QLYHUVLGDGH
GH WUDQVSRVLomR GH DUHLDV TXH´IRUDPHVWXGDGDVYiULDV PROKH 1RUWH GR SRUWR FR- 'LUHLWRQD6HFomR&ULPLQDO 'XDUWH6DQWRV GRXWRUDQGR /RXLV3DVWHXU (VWUDVEXUJR
na barra da Figueira da Foz SRVVLELOLGDGHVµMiIRLHQWUH- PHUFLDOXPLQYHVWLPHQWRGH do Tribunal da Figueira da HP %LRORJLD  -RmR 3OiFLGR )UDQoD  YROWD D VHU DSRVWD
GHYHUmRVHUWRUQDGDVS~EOLFDV JXHj$JrQFLD3RUWXJXHVDGR PLOK}HVGHHXURVLQDX- )R]FLGDGHRQGHUHVLGHKi 9LWyULD DUTXLWHFWR SDLVDJLV- SDUD D &kPDUD 0XQLFLSDO
HP 6HWHPEUR DÀUPRX QD $PELHQWHTXHHVWiDDYDOLi- JXUDGR HP  D HURVmR  DQRV QD IUHJXHVLD GH WD 3DXOD-RmR DUTXLWHFWDH depois das candidaturas de
WHUoDIHLUD   R PLQLVWUR OR3DUDDOpPGLVVRRPLQLV- QDVSUDLDVD6XODFHQWXRXVH 7DYDUHGH
HPSUHViULD  /XtV 9LOODORQ  H  HP TXH QmR
GR $PELHQWH -RmR 3HGUR WURDYDQoRXTXHHVWiWDPEpP FRPGHVWUXLomRGDGXQDGH
2LQYHVWLJDGRUHPItVLFD GRXWRUDGR HP &LrQFLD 3R- ORJURXVHUHOHLWR
0DWRV)HUQDQGHVTXHIDODYD DVHULQYHVWLGRXPPLOKmRGH SURWHFomRFRVWHLUDHPYiULRV H[SHULPHQWDO 5XL &XUDGR OtWLFD  0DULD -RVp 9HUGHWH
7DPEpP R 3$1 DQXQDRVMRUQDOLVWDVDSyVSDUWLFLSDU HXURVFRPRUHIRUoRGH ORFDLVFRPHVSHFLDOrQIDVHQD 6LOYDGHDQRVFDQGLGDWD- DVVLVWHQWH VRFLDO  0DULD GR FLRX TXH SHOD SULPHLUD YH]
QXPDFHULPyQLDUHODFLRQDGD PLOPHWURVF~ELFRVGHDUHLD SUDLDGD&RYDDOYRGHGXDV VH SHOD WHUFHLUD YH] SHOR Rosário Portugal (secretá- DSUHVHQWD XPD FDQGLGDWXUD
FRPD&LFORYLDGR0RQGHJR QD&RYD*DODQD)LJXHLUDGD LQWHUYHQo}HVGHHPHUJrQFLD %ORFR GH (VTXHUGD %(  ULD GH DGPLQLVWUDomR  -RVp j)LJXHLUDGD)R]PDVFRQHP &RLPEUD 4XHVWLRQDGR )R]QXPDLQWHUYHQomRTXH QRV ~OWLPRV DQRV D ~OWLPD j&kPDUD0XQLFLSDOGD)L- 7ULQGDGH&RQVWDQWH PpGLFR FRUUH DSHQDV j $VVHPEOHLD
SHODDJrQFLD/XVDRPLQLVWUR ´HVWDUiFRQFOXtGDQRÀQDOGH FRQFOXtGDHVWH9HUmR
JXHLUDGD)R]QDVSUy[LPDV GHUPDWRORJLVWD 
0XQLFLSDO
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Cantanhede HQWUHJRXDSRLRVÀQDQFHLURV
a IPSS’s
O Município de Cantanhede transferiu as verbas
destinadas às entidades que
actuam para minimizar, potenciar e garantir o melhor
cuidado a quem precisa,
devido à pandemia da covid-19. Assim, estiveram
presentes no Salão Nobre
dos Paços do Município, a
30 de Julho, representantes
de 24 Instituições Particulares de Solidariedade Social
(IPSS) do concelho, que
receberam os respectivos

subsídios no decurso de um
encontro com a presidente da Câmara Municipal,
Helena Teodósio, que se
fez acompanhar pela vereadora da Acção Social,
Célia Simões. A autarquia
cantanhedense, face à actual 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 Executivo, acrescentando que,
apesar disto, “a actividade
das Instituições Particulares de Solidariedade Social
tem sido absolutamente
essencial no atendimento
e resposta às necessidades
dos cidadãos, garantindo
respostas sociais imediatas,
SUy[LPDV HÀFD]HV H DGHquadas no apoio a quem
não possuía retaguarda”.

Biblioteca Municipal assinalou
Dia do Amigo com acção de leitura
Treze crianças que frequentam o ATL do Centro Social e Polivalente de
Ourentã, em Cantanhede,
assistiram, na semana passada, 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 leitura seguiu-se um ateliê de
expressão plástica, no qual
os participantes elaboraram

O ginasta Tiago Sousa, da Academia CantanhedeGym, está apurado
para a o Campeonato
da Europa de Aeróbica,
competição que decorrerá de 17 a 19 de Setembro, em Pesaro, Itália.
De acordo com a circular
publicada pela Federação
Portuguesa de Ginástica,

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

uma pequena lembrança
para oferecerem a um amigo. No decurso desta vinda
à Biblioteca Municipal, o
grupo infantil visitou, ainda, a exposição de pintura
“As máscaras do Tempo”,
do ateliê “Nova Acrópole”,
de Coimbra, que esteve patente no equipamento culWXUDODWpDRÀQDOGH-XOKR

O Município de Soure
desenvolveu um mural de
arte urbana num dos pontos
mais altos do concelho, sobre
o Vale dos Anços, cuja criação 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
JUDÀVPRPRGHUQRDWUDFWLYR
e alusivo à história e cultura
concelhias”. De referir que
esta acção faz parte da estratégia municipal de promoção
turística e de valorização ambiental, 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 durante a permanência junto ao
mural de arte urbana e ao
respeito de preservação do
espaço, que “é de todos e
para todos”.

Águas do Baixo Mondego e Gândara
iniciou trabalhos de construção de redes
A Águas do Baixo Mondego e Gândara (ABMG)
deu início à primeira fase
dos trabalhos de construção 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 residuais 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), aumentar a adesão de utilizadores 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 adjudicada à adjudicada à Azinheiro 1929 – Engenharia, S.A,
com o prazo de execução
de 410 dias.

Agricultores reclamam pagamento de incentivos
ligados à produção de milho
perplexidade” a informação
de que esta decisão será revertida e que o anúncio público
não vai ser implementado.
Segundo os agricultores, o
pagamento das ajudas à produção de milho, que tem sido
severamente afectada desde
2016, “de certa forma mitigava as perdas anunciadas com
a convergência interna das ajudas 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 compromisso 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 agricultores apelam, também, aos
presidentes das Câmaras
Municipais da região do
Mondego – Manuel Machado (Coimbra), Emílio Torrão (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”.

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

Clube União Vilanovense participou na Volta a Portugal
de Cadetes em bicicleta
nadamente João Marques
(201), João Branco (202),
Ricardo Gomes (203),
Gonçalo Peralta (204), Miguel Cunha (205), Afonso
Gomes (206) e Bernardo
Leal (207), que alinharam à
partida, conseguindo entrar
para a última etapa da Volta, com seis atletas, mesmo
quando quatro deles já
tinham sofrido quedas. “Individualmente, destacou-se
o jovem João Marques, na
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Soure tem mural de arte urbana
sobre o Vale dos Anços

Os agricultores do Vale
do Mondego, região que envolve os concelhos de Soure,
6RFLHGDGH&ROXPEyÀODHQFHUUDVHUYLoRVDGPLQLVWUDWLYRV
Montemor-o-Velho e Coimaté 22 de Agosto
bra, mostram-se indignados
Os serviços adminis- Agosto, domingo. Tam- cerramento dos referidos com a decisão do Ministério
trativos da Associação bém o núcleo de apoio serviços, a Direcção Geral da Agricultura sobre os pagade Solidariedade Social administrativo e logístico GD6RFLHGDGH&ROXPEyÀOD mentos ligados à produção de
Sociedade Columbófila à secção de natação, a informa todos os seus as- milho, no âmbito dos apoios
Cantanhedense, locali- funcionar no Complexo sociados e demais interes- da próxima Política Agrícola
zados na sua sede social, de Piscinas Municipais de sados que estará disponível Comum (PAC). Em causa
no Pavilhão Marialvas, na Cantanhede, estará igual- para qualquer contacto ou está a promessa, anunciada em
rua Luis de Camões, 19 A, mente encerrado no mes- informação, através do meados de Junho pela ministra
encontram-se encerrados mo período de tempo. Du- email geral@scc.pt ou do da Agricultura, Maria do Céu
Antunes, em estabelecer um
até ao próximo dia 22 de rante este período de en- telemóvel 963784373.
pagamento ligado ao milho já
em 2022. Pouco mais de um
Ginasta da CantanhedeGym apurado
mês depois, os agricultores
receberam “com enorme
para Campeonato da Europa

O Clube União Vilanovense, sediado em Vila
Nova de Outil, no concelho
de Cantanhede, participou
na Volta a Portugal de Cadetes 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-
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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 autarquia, 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”.

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

para empresas, serviços, entidades, artesão e as associações do concelho. Assim, a
Câmara garante que os expositores 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 necessária a realização de inscrição
e o preenchimento de um
formulário próprio, disponível no website da autarquia.
Este deverá se enviado, juntaPHQWHFRPGXDVIRWRJUDÀDV
para o email cultura@cm-montemorvelho.pt.

Festival Citemor encerra no próximo sábado
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 partilha 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 escritos em Montemor-o-Velho,
numa abordagem ao projecto ‘LIVROs’, de Nuno M.
Cardoso”, disse a organização 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 referir 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.

5
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Anadia prepara descontos e iniciativas para
jovens no Dia Internacional da Juventude
O Município de Anadia
vai comemorar o Dia Internacional da Juventude, que se
assinala a 12 de Agosto, com
a dinamização de um conjunto de acções direccionadas
para os jovens do concelho.
No Cineteatro Anadia irá ser
promovida uma sessão de cinema extra, pelas 20h30, com
DSURMHFomRGRÀOPH´6SDFH

Jam – Uma Nova Era VP”.
A sessão é gratuita para todas
as crianças e jovens até aos 30
anos e para os acompanhantes 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 “Percursos do Vinho”, assim como
a mostra temporária dedicada
à vida e obra do cantor José
Cid.

Câmara promove arranjo urbanístico em São Pedro
A Câmara Municipal de
Anadia está a promover o
arranjo urbanístico da zona
central do lugar de São Pedro, na Freguesia de Avelãs
de Cima, num investimento
que ronda os 65 mil euros,
com um prazo de execução
de dois meses. A intervenção, que decorre na zona
central da povoação, junto
ao Largo da Igreja e CemiWpULR ´SUHWHQGH GLJQLÀFDU

o centro cívico do lugar
de S. Pedro, melhorando
e valorizando significativamente a sua imagem”,
disse a Câmara Municipal
de Anadia, acrescentando
que outro dos objectivos
passa por “reforçar as condições de segurança das
acessibilidades, rodoviária e
GRVSH}HVµ$EHQHÀFLDomR
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 habitação e armazéns existentes
naquela zona, impõe-se
agora conceber um espaço
público mais urbano e organizado de forma a realçar
e a marcar a centralidade
do lugar.

Arganil vai reabilitar estradas
e arruamentos em nove freguesias
O Município de Arganil
apresentou aos presidentes
de Junta a empreitada que
prevê a recuperação de estradas 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 intervenções 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 empreitada, estando previsto que se
realizem durante o mês de
Agosto”, informou o presidente da Câmara Municipal,
Luís Paulo Costa. As restantes
intervenções de pavimentação
serão já concretizadas depois
das eleições autárquicas.

&kPDUDYDLDYDQoDUFRPVHJXQGDIDVHGHUHTXDOLÀFDomR
do espaço público
A Câmara Municipal de
Arganil está a concluir o
processo de contratação da
empreitada relativa à segunda fase da requalificação
do espaço público da vila,
prevendo-se que a obra tenha 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 margem direita da linha de água
da Ribeira de Folques e a reabilitação 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 problePDVHVWUXWXUDLVLGHQWLÀFDGRV
na ponte”, disse o presidente
do Município, Luís Paulo
Costa.

Penela tem 50 empresas na incubadora
O Habitat de Inovação
Empresarial nos Sectores
Estratégicos (HIESE) de
Penela, em funcionamento há cerca de cinco anos,
atingiu, na semana passada,
as 50 empresas incubadas,
com a captação de três empreendedores estrangeiros.
Na sessão evocativa, que
decorreu na presença da
ministra da Coesão Territorial, 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 empresariais, dos quais se destacam três desenvolvidos
por empresários da Síria,

Israel e Brasil, nas áreas da
produção de óleo de sésamo, desenvolvimento de
software e armazenamento
e produção de energia.
“Este sucesso do HIESE
prova que a ruralidade
não é antónimo de empreendedorismo 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.
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Lousã atribuiu votos de reconhecimento
a atletas

O Executivo Municipal
da Lousã aprovou, na reunião
da passada segunda-feira (2),
votos de reconhecimento a
atletas do concelho que se destacaram 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 irmãos Gonçalo e Margarida
Bandeira – que já se tinham
sagrado campeões nacional

de downhill na categoria elite
e elite feminino, respectivamente – 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 reconhecido pelo Executivo. Na
modalidade de voleibol, tendo
como objectivo reconhecer os
resultados obtidos no Campeonato 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 Santos 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 Quaresma e Márcia Alvarinhas no
escalão de juniores femininos.

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

A Câmara Municipal e a
Associação Empresarial Serra
da Lousã (AESL) estão preocupadas com a falta de igualdade no regime de descontos
a aplicar nas auto-estradas, no
âmbito da Portaria recentemente publicada pelo Governo. 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 comunicação à ministra da Coesão
Territorial, Ana Abrunhosa, a
solicitar esclarecimentos.

Penacova executa faixas de gestão
de combustível na rede viária municipal

O Serviço Municipal de
Protecção Civil, através do
Gabinete Técnico Florestal
do Município de Penacova,
tem vindo a proceder à execução 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 Município 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 instaladas 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 Serviço Municipal de Protecção
Civil, Vasco Morais.

Góis promove esterilização gratuita
de animais de companhia
A Câmara Municipal de
Góis está a promover, desde
1 de Agosto e até 30 de Setembro, uma nova campanha
de esterilização gratuita, sendo
as intervenções cirúrgicas realizadas num centro de aten-

dimento médico-veterinário
da região. À semelhança da
campanha realizada no ano
passado, a esterilização de
cães e gatos é comparticipada 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).

Feriado Municipal assinala-se na próxima semana
O Município de Góis
assinala o seu Feriado Municipal 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, presidente da autarquia, dado
que não se pode recandidatar
à Câmara Municipal devido à
limitação de mandatos.

Oliveira do Hospital substitui coberturas
na Escola Básica 1

A Escola Básica 1 de
Oliveira do Hospital está a ser
DOYRGHREUDVGHUHTXDOLÀFDção, 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

PLOHXURVÀQDQFLDGDSHOR
Centro2020, “decorre a bom
ULWPRµHYDLÀFDUFRQFOXtGD
em Agosto. A intervenção no
edifício escolar “contempla
a substituição das coberturas
FRPDÀQDOLGDGHGHUHPRYHU
todos os elementos pré-fabriFDGRVFRQVWLWXtGRVSRUÀEURcimento” 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 prejudiciais para a saúde humana
e o ambiente”.
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Garrafeira Conimbriga Vinoteca
é uma aposta de “proximidade”
Com um ano completado no passado mês de
Julho, a Garrafeira Conimbriga Vinoteca, em
Condeixa-a-Nova, surgiu
em plena pandemia, mas
DSHVDUGHWRGDVDVGLÀFXOdades impostas pelas circunstâncias tem sido bem
acolhida e tem trilhado um
caminho risonho.
“Tem sido muito complicado pela questão de
pandemia, no entanto tem
havido aceitação e começa a
KDYHUDOJXPDÀGHOL]DomRGH
clientes, acho que está cada
YH]PDLVSURPLVVRUµDÀUPD
o proprietário Jorge Barrico.
A ideia de criar uma
garrafeira surgiu depois de
-RUJH%DUULFRWHUÀFDGRVHP
trabalho. Com um gosto virado 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

Garrafeira tem vários produtos à disposição

seria uma coisa interessante. Abrir um espaço onde
podíamos ter vinhos com
acompanhamento e aconselhamento”, disse.
No entanto, o grande
desejo para o proprietário é
“a criação de uma garrafeira 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 Coimbra ou aos hipermercados.
Ainda se está a criar a informação 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”,
DÀUPRX-RUJH%DUULFRDGmitindo que esta tem sido
DPDLRUGLÀFXOGDGH
Contudo, o gerente
procura meios de dar a
conhecer o seu espaço e
por isso proporciona, através das suas redes sociais a
apresentação de vários vinhos, 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. Todavia, 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 Rabaçal, 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 complementam esta aposta do vinho”,
acrescentou o proprietário.
A Conimbriga Vinoteca é um espaço caracterizado pelo conforto e
acolhimento, acompanhaPHQWR WpFQLFR DÀUPDQdo-se como um ponto de
encontro, onde se destaca
o ambiente amigável, a
simpatia e profissionalismo.

be de Campeões” conta com
10 atletas da elite nacional,
que vão desde os 12 aos 40
anos de idade, mas pode não
ÀFDUSRUDTXL
“Temos neste momento mais dois ou três atletas
LGHQWLÀFDGRV FXMRV YDORUHV
estão alinhados com os do
nosso Grupo e para os quais
acreditamos que podemos
ser um apoio importante no
seu crescimento desportivo”, referiu Pedro Mascarenhas, director de Marketing.
A lista de atletas é então
composta por: Afonso Gomes (motocross), Catarina

Costa (judo), Daniel Jordão
(enduro veteranos), Diogo
Cancela (natação adaptada),
Diogo Ventura (enduro), Filipe Albuquerque (automobilismo), Frederico Rocha
(enduro), Luís Caseiro (kartcross/UTV), João Pinheiro
(kartcross) e Martim Marco
(motociclismo velocidade).
Além do “Clube de
Campeões”, o Grupo Alves Bandeira lançou recentemente, em conjunto com
a agência Triber, o projecto
“Embaixadores de Portugal”, que tem como principal missão dar voz a todos

os atletas que elevam a marca Portugal por esse mundo
fora e, simultaneamente,
GHVDÀDURXWUDVPDUFDVSRUtuguesas a juntarem-se a esse
movimento e apoiarem estes
atletas.
Segundo Pedro Mascarenhas “o projecto Embaixadores de Portugal incluirá
alguns atletas internacionais
apoiados pelo Grupo Alves
Bandeira, mas também atletas apoiados por outras empresas ou que simplesmente
ainda não tenham qualquer
patrocínio. O objectivo é
dar voz a estes verdadeiros

ISEC capacita docentes com alta tecnologia europeia para ensino de engenharia
O Instituto Superior
de Engenharia de Coimbra – ISEC vai capacitar
os seus docentes para a
utilização dos softwares
da empresa ACCA: uma
tecnológica especialista
em prog ramas de alta
tecnologia para as áreas
das engenharias, da construção 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
Infor mation Modeling
(ou Modelagem de Informações de Construção),
através das quais é possível criar digitalmente um
ou mais modelos virtuais
precisos de uma construção. “Acompanhamos
os nossos parceiros em
todo o processo de implementação da metodologia
BIM no meio académico,
e convidamo-los a participar nos eventos que

organizamos, onde são
apresentados os trabalhos
e os projectos desenvolviGRVHP%,0µDÀUPD/LD
Brigida Marra, representante 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 professores do ISEC sobre
novas metodologias de
trabalho e softwares de
última geração”, afirma
Mário Velindro, presidente do ISEC. “É também

possibilitar aos nossos
estudantes a experiência
de, ainda nas salas de aula,
trabalharem com tecnologia de ponta, a qual já está
a ser utilizada por muito
empresas europeias”.
Segundo Mário Velindro, o ISEC está “totalmente apostado no processo de inovação na área
das novas tecnologias,
antevendo a necessidade
de recurso à tecnologia
BIM já utilizada em países
como Espanha, Inglaterra, Alemanha ou Itália”
DÀUPD´(VWDPRVDDQWH-
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JADRC lança
campanha
de Pack Social
A JADRC - Jovens Associados para o Desenvolvimento Regional do Centro
apresenta o Pack Social, uma
campanha a um preço exclusivo 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 programa que apoia empresas
e institutos de investigação
portugueses interessados em
transferir tecnologia espacial
para criar novos produtos ao
serviço da Terra. As candidaturas estão abertas até dia dois
de Novembro em www.space.
ipn.pt. O Spark 4 Business
vai suportar cinco projectos
que utilizem activos espaciais,
exemplos de dedicação, como Comunicações por Sasuperação e perseverança e télite, Navegação por Satélite,
GHVDÀDUDVPDUFDVQDFLRQDLV dados de Observação da Terra
a apoiarem-nos e ajudá-los ou Tecnologias Espaciais, para
no seu crescimento des- desenvolver novos produtos
e serviços para mercados
portivo.”
O Grupo Alves Ban- terrestres, em áreas como a
deira é um dos principais saúde, transportes, energia,
operadores nos sectores agricultura, ambiente ou seguda energia e produtos auto rança. Cada projecto receberá
um financiamento máximo
em Portugal e um dos 50 de até 25 mil euros e apoio do
maiores grupos económicos IPN no estudo da viabilidade
do nosso país. Com mais de ÀQDQFHLUDHWpFQLFD
45 anos de história, o Grupo
Alves Bandeira emprega
Continente oferece
mais de 800 colaboradores
1 Milhão de Sacos
e conta com mais de 15.000
para Frutas
e Legumes
clientes empresa activos.
De forma a incentivar a
utilização de sacos reutilizáveis na compra de produtos
hortofrutícolas, o Continente
está a oferecer aos seus cliencipar algo que ainda não é tes, 1 milhão de sacos de rede
obrigatório, mas que, pela reutilizáveis, laváveis e reciclásua utilidade inquestio- veis para fruta e legumes que
nável para a engenharia, suportam até cinco quilos. A
será, certamente, num oferta aplica-se com 100% de
desconto em cartão Continenfuturo próximo”.
A tecnológica irá for- WHHGHFRUUHDWpÀPGRVWRFN
necer ao ISEC 20 licenças sendo limitada a uma unidade
académicas em softwares por cliente. Basta pegar nos
sacos em loja ou adicionar
que vão desde projecto ao carrinho virtual no Contiarquitetónico, planeamen- nente Online e o desconto é
to de obras, paisagismo e aplicado automaticamente na
realidade virtual à simula- caixa. Esta iniciativa mostra a
ção energética dinâmica, promoção da marca em criar
detecção de interferências comportamentos mais amigos
de modelos BIM, pontes do ambiente, relembrando o
térmicas e instalação foto- que cada um pode fazer pelo
planeta.
voltaica, entre outros.

Grupo Alves Bandeira apresenta “Clube de Campeões”
O Grupo Alves Bandeira apresentou, recentemente, o seu novo projecto
designado “Clube de Campeões” e que se enquadra na
sua política de responsabilidade corporativa.
Este projecto reúne todos 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 nacional, nas suas mais diversas
modalidades e quadrantes.
Neste momento, o “Clu-

5
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Jogos Olímpicos, Deuses e Demónios

HERNÂNI CANIÇO *

Os Jogos Olímpicos da
Antiguidade (século VIII a.C.),
foram substituídos no século
XIX pelo novo modelo, tendo-se modificado sucessivamente do amadorismo para a
LQFOXVmRGRSUR¿VVLRQDOLVPR
criado subdivisões (Verão /
Inverno, Paralímpicos, Juventude), e gerado boicotes,
acção política, doping, terrorismo e corrupção, para além
do desporto em si.
A competição tem vindo
a aprimorar-se, atingindo preparação cuidada e prolongada com benefícios económicos em função do rendimento

desportivo regular, níveis de
excelência nas performances
técnicas de execução, envolvimento de patrocinadores
procurando ganho secundário obviamente, tecendo
novos ídolos extra-futebol,
rebaixando quem não corresponde aos objectivos de
promoção nacional.
Há atletas que têm desempenho traduzido em medalhas (e agora diplomas),
querendo sempre mais e
mais vezes, que à natural
satisfação desportiva aliam
novos contratos e compromissos de utilização de

imagem em publicidade e
marketing, e são vistos pela
população como expoentes
de uma modalidade, nem
sempre valorizando o trabalho seguidor do talento, e
pelos poderes públicos como
PDLVYDOLDVTXH¿FDEHPHORgiar, 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 população, e são invectivados
como perdedores em resultados e prestígio autóctone,
denegridos como aproveitadores de subsídios sem préstimo, 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 satisfeitos pela sua prestação,
mantêm o ego salvaguardado 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 demonização é uma convicção adquirida quando se perde (não
prestam para nada...).
Na realidade, os atletas
são selecionados entre muitos, e já são uma pequena
PLQRULD TXDOL¿FDGD QR VHX
próprio país e no ranking
mundial, pelo que a sua
participação é um reconhecimento de valor, prévio à
exposição pública de especialistas e generalistas em
momentos de glória.

Além disso, apenas alguns atletas podem ganhar,
obtendo vitórias retumbantes
e lugares de topo, e porque
os adversários também contam, 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 quando possível, é superação de
capacidades e brilharete, é
consolação pelo fracasso
apesar do esforço desenvolvido, é reconhecimento
pelos decisores e titulares
GHPDJLVWUDWXUDGHLQÀXrQFLD
Mas não deve ser uma
condecoração por feitos à
Nação secular, apenas porque o povo gosta, quando são ignorados aqueles

que nos deram a liberdade,
aqueles que consolidaram
a democracia, aqueles que
¿]HUDP GD VXD YLGD GH YRluntários 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 demónios. Há uma sociedade
que deve premiar quem se
destaca, seja no desporto,
QR H[HUFtFLR SUR¿VVLRQDO RX
na luta pelos direitos humanos, 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 aperfeiçoar a sociedade para todas
e para todos.
(*) Médico

Dia do Antigo Estudante de Coimbra

Ponto de vista para uma proposta de unidade (XIII)

AMÉRICO BAPTISTA DOS SANTOS *

Há perguntas onde preferia ver respostas. As palavras são como as cerejas,
daí este meu descambar
relativamente ao desígnio
inicial. Concordo que Bastilha, como edifício, só existiu
uma e quero agradecer a
IRWRJUD¿DTXHMXOJRWUDWDUVH
GRDFHUYRIRWRJUi¿FRGR'U
Branquinho. Igual ou parecida a reproduzida na Capa e
Batina, da Associação dos
Antigos Estudantes de Coimbra, 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
VLGRGHPROLGDHP'H]HPEUR
de 1949, tendo a sede da

Associação passado para o
Palácio dos Grilos. Aí consta
que o adiamento da sua
GHVWUXLomR VH ¿FRX D GHYHU
a um pedido do então PresiGHQWHGD'LUHomR)HUQDQGR
Rebelo. Esse alongar de
6HWHPEUR SDUD 'H]HPEUR
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 universitária.
O texto é de um surpreendente sentimento académico, que merece um
tratamento autónomo. O 25
GH1RYHPEURMiIRL)HULDGR
Académico e entre 1951
e 1961, as academias de

Coimbra, Lisboa e Porto
FRPHPRUDPQR FRPR 'LD
de Estudante. Em 1959 um
despacho ministerial reconheceu a data, e, por ser o
'LDGR(VWXGDQWHQmRKDYLD
aulas na universidade.
As celebrações foram
proibidas pelas razões de
todos conhecidas, com particular incidência de 1969 a
1971.
Lisboa continua a celebrar 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 Clássica do Centro, sob a batuta
do genial Maestro Virgílio
Caseiro. Não só a sociedade
académica como também
a política têm assinalado a

PUBLICIDADE

Admite serventes
com carta de condução
para obras em Coimbra
CONTACTO: 271 084 134

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

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

QKXPD ¿FDUi VHP PHQomR
Aqui ou em qualquer outro
sitio. Até que a voz nos doa
ou se nos cale o bico.
([3UHVLGHQWHGD$$(&

1D5HJLmR&HQWURRQ~PHURGHIRJRVOLFHQFLDGRVHPFRQVWUXo}HVQRYDVQRVGR]HPHVHVWHUPLQDGRVHP0DLRGH
WRWDOL]RXRTXHWUDGX]XPDXPHQWRGHIDFHDRVDORMDPHQWRVOLFHQFLDGRVQRVGR]HPHVHVDQWHULRUHV
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isso que acontece aqui”. Com a saída de Lurdes Castanheira
(PS) da Câmara de Góis, por limitação de mandatos, Helena
7HRGyVLRSRGHUiÀFDUFRPRD~QLFDDXWDUFDIHPLQLQDDSUHsidir a um Município no distrito de Coimbra.

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

Ecovazia? Quase...
Quatro passageiros por dia. Sim, leu bem, QUATRO
DJRUD HP PDL~VFXODV SDUD QmR UHVWDUHP G~YLGDV  )RL R
Q~PHURGHSDVVDJHLURVGLiULRVTXHD(FRYLDWUDQVSRUWRXQR
PrVGH-XQKR2VQ~PHURVFRQVWDPHPDFWDTXHUHVXOWRX
GDUHXQLmRGRSDVVDGRGLDGH-XOKR$FXOSD"(VVDIRL
atribuída à pandemia, claro está, nunca à Câmara ou à falta
GHGLYXOJDomRGDLQLFLDWLYD(QWUHRTXHSRGHUiWHUFDXVDGR
WmRUHGX]LGDDÁXrQFLDVHJXQGRRVUHVSRQViYHLV"2UHFHLRGD
XWLOL]DomRGHWUDQVSRUWHVS~EOLFRVHDVUHVWULo}HVGHGHVORFDomR
da população em consequência da pandemia de covid-19.

$K(DLQGDRIDFWRGHD8QLYHUVLGDGHGH&RLPEUDGHYLGR
à covid-19, não ter realizado aulas presenciais. Como conseTXrQFLDGHWmREDL[DSURFXUDSHOD(FRYLDIRLDQXQFLDGDXPD
redução horária. Ai, ai, ai! É no que dá insistir em coisas que já
QmRGHUDPUHVXOWDGRQRSDVVDGR2TXHHVSHUDYDP"$Fo}HV
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
SURGXWLYDGHSHGDLVGDPDUFDIUDQFHVD7,0(TXHDGTXLULX
recentemente, onde vão ser criados 25 novos postos de

F _____ R _____ A

PR&HQWURGH3RUWXJDORSURMHFWR´([SHULrQFLDVE\«µ por ser feliz, tendo ganho por 73-66 contra a Associação
integra roteiros sugeridos por seis curadores, todos com Académica da Universidade de Aveiro e assim revalidado
RULJHQVRXOLJDo}HVjUHJLmRDFDQWDXWRUD5LWD5HGVKRHVD o título conquistado em Guimarães.
ERG\ERDUGHUHFDPSHmPXQGLDO7HUHVD$OPHLGDR¶FKHI ·
estrela Michelin Diogo Rocha, o escritor Afonso Cruz, a
apresentadora de televisão Iva Lamarão e o empresário
Pedro Pedrosa.
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Botões lembram utentes da Cáritas
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trabalho. A convite do grupo, o presidente da Câmara de
Coimbra, Manuel Machado, e o vice-presidente, Carlos Cidade, acompanhados pela directora-geral da SRAM, Isabel
Gomes, e pelo secretário-geral da ABIMOTO, Gil Nadais,
SDUWLFLSDUDP QD LQDXJXUDomR RÀFLDO GDV QRYDV LQVWDODo}HV
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.

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, mas vão concorrer
apenas à Assembleia Municipal, como cabeça-de-lista Luís
&DUORV7HQHQWHGRV6DQWRV1DVSUy[LPDVHOHLo}HVDXWiUTXLcas, 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
José Manuel Silva desolado com o Cemitério
estátuas da Guitarra de Coimbra e da Tricana, a escultura de
Não será porque já estarão a preparar o “funeral” da Pedro Cabrita Reis, denominada Cogito, foi mais expedita.
coligação “Juntos Somos Coimbra”, mas foi mais uma acção 7DOYH]SRUTXHHVWDWHPTXDWURSHUQDV pXPDPHVD HQTXDQWR
de pré-campanha. José Manuel Silva, candidato à Presidência a guitarra não tem nenhuma e a Tricana só tem duas. Nos
da Câmara foi, acompanhado, visitar o Cemitério Municipal Jogos Olímpicos das estátuas, Cogito leva ouro, a Tricana
GD&RQFKDGDSDUDYHULÀFDU´DSURJUHVVLYDGHJUDGDomRGHVWH OHYDSUDWDHD*XLWDUUDGH&RLPEUDREURQ]H$HVFXOWXUD
espaço, da responsabilidade da Câmara”, segundo declarou. “Cogito”, de Pedro Cabrita Reis, instalada inicialmente em
O vereador do “Somos Coimbra” e ex-bastonário da ordem 1991 no Jardim dos Patos, na Alameda Júlio Henriques, em
dos Médicos refere que comprovou, com a visita, que “no Coimbra, foi reposta, após a anterior ter sido alvo de vanWHUUHQRQmRKiTXDOTXHUVLQDOGHWUDEDOKRVGHUHTXDOLÀFDomR dalismo. A Câmara decidiu adquirir uma nova escultura ao
e, pelo contrário, o cenário é desolador, com a degradação do artista plástico de forma a proceder à substituição da peça,
espaço e o abandono visíveis ao longo de todo o cemitério com o objectivo de repor a dignidade da obra e do espaço
municipal, mesmo nos espaços da responsabilidade directa para onde foi concebida, o lago do Jardim dos Patos. O inda CMC, como é, por exemplo, o caso da capela. Também o YHVWLPHQWRIRLGHHXURV ,9$LQFOXtGR HSRUVXJHVWmR
facto de existir uma única casa de banho para um cemitério GRDXWRUDQRYDHVFXOWXUDIRLH[HFXWDGDHPDoR DQWHVHUDHP
desta dimensão é preocupante”. José Manuel Silva destaque PiUPRUH PDWHULDOPDLVGXUDGRXURHPHQRVVXMHLWRDDFo}HV
que o Cemitério da Conchada possui “um amplo repertório que coloquem em perigo a sua integridade.
GHFRQVWUXo}HVHHVFXOWXUDV~QLFDVFRPRRVMD]LJRVURPkQticos 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-a1RYDIH]EHPHPQmRID]HU
uma aliança com o CDS-PP,
ao contrário do que aconteceu noutros concelhos, concorrendo com listas próprias.
Os Centristas, por seu lado,
não apresentam candidato à

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

PSD ficou sem Norte em Mortágua
236'TXHJRYHUQDD&kPDUDGH0RUWiJXDYDLÀFDUGHIRUD
na corrida autárquica de Setembro, depois de o actual presidente,
que tinha sido indicado pelo secretário-geral do partido, ter anunciado 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”
GHQWURGRSUD]ROHJDORXVHMDDWpDSDVVDGDVHJXQGDIHLUD´7UDWD-se de uma situação inédita no concelho, alheia à nossa vontade,
que lamentamos profundamente, pelo facto de os militantes e
VLPSDWL]DQWHVGR36'HRVPRUWDJXHQVHVHPJHUDOVHYHUHP
privados de poderem optar por uma candidatura renovada”,
lamenta. Através da rede social Facebook, Júlio Norte anunFLRXDRVPXQtFLSHVTXH´DSyVFHUFDGHDQRVQDVIXQo}HVGH
vereador, sendo que três deles na oposição, os restantes com
IXQo}HVH[HFXWLYDVHQDTXDOLGDGHGHYLFHSUHVLGHQWHHTXDVH
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
~OWLPDVHOHLo}HVDXWiUTXLFDVHPR36'FRQTXLVWRXWUrV
mandatos e o PS os outros dois.

Coimbra capital, sem política suja
$VXUSUHVDHVWDYDUHVHUYDGDSDUDRÀP1RÀQDOGDHQWUHJD
das listas às autárquicas no concelho de Coimbra surgiu uma
oitava candidatura, constituída por uma coligação. O PDR 3DUWLGR'HPRFUiWLFR5HSXEOLFDQR TXHYDLPXGDUGHQRPH
SDUD$'1$OWHUQDWLYD'HPRFUiWLFD1DFLRQDO HR3DUWLGR
da Terra - MPT apresentam a coligação “Coimbra é Capital”.
Dar o cavaco pelos enfermeiros
'L]HPTXHRREMHFWLYRpID]HUFRPTXH&RLPEUDVHWRUQHQXPD
Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros, verdadeira capital de distrito e não o seja apenas formalmente
WDPEpPFRQKHFLGDFRPR´DPXOKHUTXHFKDPRX¶JRUGDIXUDÀODV· QRSDSHO$FROLJDomR3'5037DÀDQoD´TXHQmRSUHWHQGH
jSUHVLGHQWHGD&kPDUDGH3RUWLPmRµIRLÀQDOPHQWHYDFLQDGD que a campanha eleitoral seja efectuada com política suja, falta
Cumprindo a promessa de só ser inoculada quando todos os en- de ética e verticalidade que certos candidatos já provaram ter”.

Ângulo inverso
Interior vai cada vez mais até ao Litoral
LUÍS SANTOS

$HVSHFLDOLVWDHPJHRJUD¿DKXPDQD)HUQDQGD&UDYLGmRSURIHVVRUDFDWHGUiWLFDMXELODGDGD8QLYHUVLGDGH
GH &RLPEUD FRPHQWD TXH RV GDGRV SUHOLPLQDUHV GRV
&HQVRV  PRVWUDP TXH ³R ,QWHULRU YHP FDGD YH]
PDLVDWpDR/LWRUDO´HFRQVLGHURXTXHVyDLPLJUDomRQmR
UHVROYHUiRSUREOHPDGRGHVSRYRDPHQWR
³$SHVDUGHKDYHUXPSUHGRPtQLRGHVDOGRVGHPRJUi¿FRVSRVLWLYRVQRVFRQFHOKRVGR/LWRUDOHVVDYDULDomR
HPJUDQGHSDUWHpKRMHPDLVWpQXHGRTXHQRVFHQVRV
DQWHULRUHVGH´FRQIRUPHH[SOLFD$JHyJUDIDID]QRVFRPSUHHQGHUTXH³DTXHVWmRHVWUXWXUDOGDSREUH]D

QXPDSDUWHVLJQL¿FDWLYDGRWHUULWyULRpDSULPHLUDUD]mR
TXH DSRQWD SDUD D GLPLQXLomR GD SRSXODomR H D VXD
GLVWULEXLomRSHORSDtV´$VVLPFRPRD³IRUWHHPLJUDomR
GHJHQWHQRYDDTXDQGRGDFULVHGHHFRLQFLGLQGRFRPRUHVJDWH¿QDQFHLURXPFRQMXQWRGHSHVVRDV
TXHHPJUDQGHSDUWHQmRUHJUHVVRXRTXHWHPWDPEpP
FRQVHTXrQFLDVQDWD[DGHIHFXQGLGDGH
3HUDQWHHVWDUHDOLGDGHTXDOIRLDUHVSRVWDGDPLQLVWUDGD&RHVmR7HUULWRULDO$QD$EUXQKRVD³$SHUGDGH
SRSXODomRpSUHRFXSDQWHH3RUWXJDOYDLWHUGHWUDEDOKDU
QXPD SROtWLFD GH LPLJUDomR PXLWR DFWLYD H DFROKHGRUD
SDUDID]HUIDFHDRVLQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV´
³$ SHUGD GH SRSXODomR QR ,QWHULRU QmR p GH KRMH

QmRpGHRQWHPQHPGHDQWHVGHRQWHPpGHKiYiULDV
GpFDGDV0DVXPDFRLVDpFHUWDQRVWHUULWyULRVGRLQWHULRUYDPRVFRQVHJXLUHVWDQFDUDSHUGDGHSRSXODomRH
QmRSHUPLWLUTXHHVWHVWHUULWyULRV¿TXHPGHVHUWL¿FDGRV´
FRQFOXL$QD$EUXQKRVD
¬V SDODYUDV SROtWLFDV FKHLDV GH ERDV LQWHQo}HV
PDVTXHHPSXUUDPFRPDEDUULJDFRQWUDSRPRVRTXH
GL])HUQDQGD&UDYLGmR³$DXVrQFLDGHXPPRGHORGH
GHVHQYROYLPHQWRFRQFRUUHXPXLWRSDUDHVWHUHVXOWDGRH
DDJHQGDSROtWLFDWHPGHROKDUSDUDLVWRGHRXWURPRGR
1mREDVWDPDVSROtWLFDVGHQDWDOLGDGHHPHVPRGHSRLV
GHXOWUDSDVVDGDDTXHVWmRVDQLWiULDGDFRYLGVyD
LPLJUDomRQmRLUiUHVROYHUHVWDTXHVWmR´
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Está atrás de Braga e Guimarães

Coimbra é a terceira cidade
fora das áreas metropolitanas
Coimbra, com 140.796
habitantes segundo os dados provisórios dos Censos
 ÀFD DSHQDV DWUiV GH
Braga (193.333) e de Guimarães (156.852) a nível
nacional, se excluirmos os
FRQFHOKRVGDViUHDVPHWURpolitanas 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 populoso da Região Centro e
ocupa a 15.ª posição a nível
nacional.
O concelho com
mais residentes é Lisboa
(544.851), seguindo-se Sintra (385.954) e o Porto
 1D iUHD PHWURpolitana da capital temos
com mais habitantes que
Coimbra os concelhos de
Cascais (214.134), Almada (177.400), Amadora
(171.719), Loures (201.646),
Odivelas (148.156), Oeiras
(171.802), Seixal (166.693).
1D iUHD PHWURSROLWDQD GR
Porto ultrapassam Coim-

bra apenas os concelhos
de Gondomar (164.255) e
Matosinhos (17.664).
A Região Centro é
constituída por 100 municípios, 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, Viseu e Guarda, uma parte
norte dos distritos de Lisboa e Santarém, e a totalidade dos municípios de
Castelo Branco, Coimbra
e Leiria.
Segundo os resultados
preliminares divulgados pelo
INE, apenas 13 dos 100 municípios do Centro ganham
população, mas sempre abaixo dos 5% e quase todos, à
excepção de Viseu, localizados na faixa litoral.
O município da região
Centro que mais população
ganhou desde 2011 foi Tor-

res Vedras (4,6%), a exemplo 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 Centro 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 perdeu população, todos os
municípios dos distritos de
Coimbra, Guarda e Castelo
Branco apresentam variações negativas: no distrito
da Guarda estão os dois
concelhos com maior perda
populacional no Centro
– Almeida (-18,8%) e Figueira de Castelo Rodrigo
(-17,7%) – seguidos de
Castanheira de Pêra (Leiria), com -17%.
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