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O Góis Moto Clube felicita os Bombeiros Voluntários de Góis
pelo seu 65.º aniversário e agradece o serviço prestado à população
(Ver notícia na página 9)
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Sondagem coloca PS
em Coimbra à beira
da maioria absoluta

Uma sondagem ontem depositada na ERC e da responsabilidade da Aximage coloca o Partido Socialista (PS) à
beira da maioria absoluta em Coimbra nas próximas eleições autárquicas. De acordo com o mesmo estudo de
opinião, a coligação “Juntos Somos Coimbra” (JSC) ficaria em segundo lugar a uma distância considerável e a
CDU manter-se-ia como terceira força política mais votada, garantido o mínimo de um mandato (o décimo).
Dada a margem de erro desta sondagem e a distribuição dos indecisos, este estudo de opinião não avança com
o número de mandatos para o PS e JSC, mas a conjugação dos diversos factores apontam – tendo como certo o
resultado desta sondagem, repete-se – para um resultado na ordem dos 44% para o PS, 28% para a coligação JSC
e a CDU 7%. Se assim for e a ser assim, o PS não andaria longe dos 6 mandatos, o JSC dos 4, mantendo a CDU 1.
O total de mandatos em Coimbra são 11 mandatos.
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Candidaturas abertas até 15 de outubro de 2021
Podem candidatar-se todos os alunos residentes
na União de Freguesias de S. Martinho do Bispo e Ribeira de Frades
que ingressam ou frequentem o Ensino Superior para o ano letivo 2021/2022
Entrega de Candidaturas nas secretarias da União de Freguesias
de S. Martinho do Bispo e Ribeira de Frades:
- Rua Principal de Bencanta
(S. Martinho do Bispo)
- Praça Dr. Fausto Vieira
(Ribeira de Frades)
MAIS INFORMAÇÕES:
juntabispo@sapo.pt
Tel: 239445155
freguesiaribeiradefrades@sapo.pt
Tel. 239984004

Consulte o regulamento do concurso em saomartinhodobisporibeiradefrades.pt

Páginas 19 e 20

Poiares, terra da chanfana
retoma mostra de artesanato

Páginas 10 e 11
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A última reunião do Executivo da Câmara de Coimbra, antes das eleições autárquicas de 26 de Setembro, foi de despedidas. Manuel Machado (PS), que se recandidata a um terceiro mandato como presidente, disse um “até já”, esperando
regressar ao lugar. José Manuel Silva, candidato da coligação “Juntos Somos Coimbra”, disse um “adeus” ao seu opositor
HOHLWRUDOVLJQLÀFDQGRTXHVHUiHOHRYHQFHGRU7DPEpPFRPLVWRTXHULDGL]HUTXHQmRYHUi0DQXHO0DFKDGRSRLVHVWHMi
declarou que é candidato a presidente e não tomará posse como vereador.
Página 3
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Politécnico e Universidade
estão a projectar Coimbra
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Câmara de Coimbra: um adeus ou até já
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Sondagem da Aximage dá maioria aos socialistas nas eleições autárquicas de 26 de Setembro, mas percentagem de indecisos ainda é elevada

Manuel Machado com vantagem
sobre José Manuel Silva

Manuel Machado, que se
recandidata a um terceiro mandato à presidência da Câmara
de Coimbra está em vantagem
com 41% das intenções de
voto, segundo a sondagem da
Aximage para o “Campeão
das Províncias”, e ontem mesmo, quarta-feira, depositada
na Entidade Reguladora da
Comunicação (ERC), como é
imperativo legal.
O mais directo concorrente, José Manuel Silva, que
lidera a coligação “Juntos
Somos Coimbra”, que reúne
sete partidos, surge com 21%.
Pela CDU, Francisco Queirós situa-se nos 5%, apenas
com um ponto percentual
a mais que Jorge Gouveia
Monteiro, que concorrer pelo
movimento “Cidadãos por
Coimbra”.
Nesta sondagem, o Chega, que tem Miguel Ângelo
Marques como candidato à Câmara, apresenta 2%, o mesmo
valor que Tiago Meireles Ribeiro, da Iniciativa Liberal. Filipa
Reis, do PAN apresente 1% das
intenções de voto, com Inês

Tafula (PDR/MPT) abaixo daquele valor e a enquadra-se na
área de outros candidatos, dos
que pensam votar em branco
ou não responderam. Aliás,
esta categoria apresenta 24%
o que é ligeiramente superior
à diferença que separa Manuel
Machado de José Manuel Silva.
Dos inquiridos 78% dizem
que vão votar, 12% talvez vá
votar, 7% talvez não vá votar
e 3% de certeza que não vai
votar.
Dos que expressam ir
mesmo votar, 30% dizem na
sondagem que o vão fazer em
Manuel Machado (PS), 15%
em José Manuel Silva (JSC), 4%
em Francisco Queirós (CDU),
3% em Jorge Gouveia Monteiro (CpC), 2% em José Marques
(Chega), 1% em Tiago Ribeiro
(IL) e também 1% em Filipe
Reis (PAN). Há ainda quem
DÀUPH  TXHLUiYRWDUHP
outro candidato.
A percentagem de indecisos representada por esta sondagem é de 37%, o que a perto
de duas semanas das eleições
ainda pode trazer alterações.

Intenções de voto com distribuição de indecisos

41%
24%

21%
5%

4%

2%

2%

1%
Outros*
Brancos
Nulos

Manuel
Machado
(PS)

José Manuel
Silva
(JSC)

Francisco
Queirós
(CDU)

Jorge Gouveia
Monteiro
(CpC)

Miguel
Marques
(CHEGA)

Tiago
M. Ribeiro
(Iniciativa Liberal)

Filipe
Reis
(PAN)

* Inês Tafula (PDR/MPT) é a 8.ª candidata à presidência da Câmara de Coimbra

Dinâmica de vitória... socialista

A dinâmica de vitó57%
ria expressa Manuel Machado (PS)
na sondagem
é outro dos José Manuel Silva (JSC)
14%
factores que
mostra a aparente vantaOutro
4%
gem socialista. Mais de
metade dos
Sem opinião
25%
inquiridos estão convencidos de que Manuel Machado irá vencer a 26 de Setembro. À pergunta “Na sua opinião
quem vai vencer as eleições para a Câmara Municipal de Coimbra?”, 57% dos inquiridos
responderam “Manuel Machado”. A convicção de que será José Manuel Silva a triunfar
queda-se pelos 14%.

Prioridades para o próximo mandato
Pensando na situação actual do concelho de Coimbra e excluindo o combate
à pandemia, o inquiridos responderam à pergunta sobre qual deve ser a prioridade
máxima do Executivo camarário para os próximos quatro anos. O emprego e a economia são as áreas consideradas essenciais, aliás, como já tem sido abordado pelos
candidatos nesta pré-campanha.
Emprego
Economia
Saúde
Acção Social e Apoio à pobreza
Espaço público e zonas verdes
Qualidade de vida
Escolas/Educação
Transportes públicos
Sistema de Mobilidade do Mondego –Metrobus
Higiene urbana
Cultura
Margens do Mondego, da Mata da Geria à Portela
Aeroporto
Outra
Sem opinião

18%
14%
11%
9%
9%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
1%
1%
5%
12%

FICHA TÉCNICA

Universo: Indivíduos maiores de 18 anos residentes em Coimbra.
Amostra: Amostragem por quotas, obtida a partir de uma matriz cruzando sexo e idade sexo, idade e freguesia, a partir do universo conhecido, reequilibrada por género (2), idade (4) e freguesia (7). A amostra teve 401 entrevistas; 82
entre os 18 e os 34 anos, 99 entre os 35 e os 49, 102 entre os 50 e os 64 e 118 a inquiridos com 65 ou mais anos.
Técnica: Entrevista telefónica por CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), tendo o trabalho de campo decorrido entre os dias 26 e 30 de Agosto de 2021.
Erro probabilístico: Para o total de uma amostra aleatória simples com 401 entrevistas, o desvio padrão máximo de uma proporção é 0,024 (ou seja, uma “margem de erro” — a 95% —de 4,89%).
Responsabilidade do estudo: Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direcção técnica de Ana Carla Basílio.

Sondagens são isso mesmo: sondagens
Apesar da crescente
FRQ¿DQoDHUHODWLYDJDUDQWLD
que vêm conquistando de
DQR SDUD DQR VRQGDJHQV
VmR VHPSUH VRQGDJHQV H
têm em si um quantum de
UHODWLYLGDGHTXHVHQmRGHYH
perder de vista. O “Campeão

GDV 3URYtQFLDV´ WHP FODUD
consciência disso também,
EHPFRPRGHGHOLFDGH]DTXH
RSUy[LPRDFWRHOHLWRUDOWHP
para Coimbra.
Gostaríamos de ter uma
VRQGDJHP DODUJDGD D XP
número maior de inquiridos,

PDV QmR QRV IRL SRVVtYHO H
isso não nos faria aumentar
DFRQ¿DQoDQD$[LPDJHXPD
GDVHPSUHVDVGHVRQGDJHQV
mais confiáveis do país e
FRP TXHP WrP WUDEDOKDGR
YiULRVJUXSRVGHFRPXQLFDomRVRFLDOQDFLRQDLV

Sendo Coimbra um dos
FRQFHOKRV TXH JHUD PDLV
expectativa quanto aos reVXOWDGRV HOHLWRUDLV ± /LVERD
está decidido, Porto, Aveiro e
9LVHXWDPEpP±RUHVXOWDGR
GHVWDVRQGDJHPYDLSURYRFDU
HP&RLPEUDUHDFo}HVGHGH-

VDJUDGRHSURWHVWRDSDUGH
RXWUDVGHDOtYLRHFRQIRUWR2
“Campeão” sabe disso mas
não pode deixar de cumprir
D VXD IXQomR R PHOKRU TXH
pode e sabe. Todavia, seja
QRVSHUPLWLGRUHOHPEUDUTXH
DV VRQGDJHQV YDOHP R TXH

YDOHPSHORTXHWRGRVGHYHP
VHUFRPHGLGRVQDVUHDFo}HV
HDJXDUGDUSHORVUHVXOWDGRV
finais do próximo dia 26.
'HVDQLPDURXGHLWDUIRJXHWHV
antes da festa são atitudes
precipitadas e fora de tempo.
LV

9

QUINTA-FEIRA

eHVSHUDGRTXH3RUWXJDODWLQMDRVGHSRSXODomRWRWDOPHQWHYDFLQDGDFRQWUDDFRYLGHQWUHDSHQ~OWLPDHD~OWLPDVHPDQDGH6HWHPEUR

POLÍTICA

DE SETEMBRO DE 2021
CAMPEÃO DAS PROVÍNCIAS

www.campeaoprovincias.pt

Despedida, ou até já entre Manuel Machado e José Manuel Silva

Figueira da Foz

Última reunião da Câmara foi feminina
mas os protagonistas são masculinos

Eleições envoltas
em decisões
judiciais

LUÍS SANTOS

Seis elementos do Executivo foram mulheres
e cinco homem na última reunião da Câmara de
Coimbra antes das eleições
autárquicas de 26 de Setembro, mas as atenções
estiveram centradas no presidente, Manuel Machado,
que se recandidata pelo PS,
e em José Manuel Silva, que
lidera a coligação de sete
partidos “Juntos Somos
Coimbra”.
Curiosamente houve
dois vereadores habituais
que pela ausência não se
despediram: Paulo Leitão
(PSD), que invocou estar
em férias; e Ana Bastos
(Somos Coimbra), por
PRWLYRV SURÀVVLRQDLV )Rram substituídos, respectivamente, por Ana Paula
Quelhas e por Conceição
Marques. A estas juntaram-se as vereadores Madalena
Abreu (PSD), Paula Pêgo
(independente eleita pelo
PSD), Regina Bento e Carins Gomes, ambas do PS.
A meia dúzia de elementos femininos teve
como companhia cinco
elementos masculinos:
Manuel Machado, Carlos
Cidade e Tiago Martins
(todos PS), José Manuel
Silva (Somos Coimbra ) e
)UDQFLVFR4XHLUR] &'8 
A vereadora da Cultura e Turismo, Carina
Gomes, deu o mote da
GHVSHGLGD´)RLXPDKRQra continuar ao seu lado
[Manuel Machado], do PS,
dos trabalhadores municipais e valorizar Coimbra.
Obrigado pela confiança
e anseio pela próxima” numa alusão a um desejado
triunfo eleitoral e uma vez
que continua a fazer parte
da lista socialista.
Já Paula Pêgo, que por
ter viabilizado um orçamento socislista viu ser-lhe
UHWLUDGDDFRQÀDQoDSROtWLFD
por parte do PSD, lembrou
que este foi um mandato
autárquico “exigem e difícil” devido à pandemia e ao
estado de emergência desde
7 de Abril de 2020.
2 YHUHDGRU GD &'8
)UDQFLVFR4XHLUyVGHQRYR
candidato à Câmara, abordou a condenação feita
pela Comissão Nacional
de Eleições pelo facto de
o Município ter apagado
um mural de propaganda
política. “Acredito que não

Na despedida houve unanimidade: um minuto de silêncio
pelo falecimento da irmã Teresa Granado

foi você [Manuel Machado]
que mandou, pois conhece
a lei e estava a dar um tiro
nos pés”, declarou, atribuindo a acção a “alguém
acima do que pode e faz o
que não pode”.
Discurso
preparado

O candidato da coligação “Juntos Somos Coimbra”, ali na Câmara como
vereador do movimento
“Somos Coimbra” levou o
discurso preparado sobre
o “fecho de um ciclo de
quatro anos” no Município.
na Câmara de Coimbra, é
altura de fazer um curto
balanço.
Para José Manuel Silva,
“a perder população e emprego, e incapaz de exigir
mais investimento público,
Coimbra está em declínio
evidente. Basta ver como
está mal cuidada, uma realiGDGHTXHDVÁRUHVGHHVWXID
plantadas nas rotundas em
período de canícula pré-eleitoral não esconde. Negar a evidência não é amar
Coimbra, é exactamente o
FRQWUiULR8PPpGLFRTXH
não faça um diagnóstico
correcto e objectivo pode
matar o doente de forma
negligente”.
“Camões escreveu que
um fraco rei faz fraca a
forte gente. Todos sabemos
que a Câmara de Coimbra
tem um mau chefe e não
um bom líder. Quem sabe
alguma coisa de recursos
humanos compreende a
enorme diferença entre
estes dois extremos”, acrescentou José Manuel Silva,
para se “auto-apresentar”:
“A partir de 26 de Setembro
teremos como presidente
da Câmara uma pessoa hu-

manista, dialogante, afável,
profissional competente
e exigente mas também
compreensivo, com visão
do mundo, que receberá as
pessoas e os empresários”.
E o candidato da coligação conclui: “Com amizade e respeito e um ‘até já’,
despeço-me de todo/as, em
particular do Dr. Manuel
Machado, que já anunciou
que não irá continuar entre
nós na próxima legislatura
e ao qual desejo as maiores
felicidades para o futuro.
Saúde e muito obrigado”.
Muito divertido

Na intervenção que lhe
coube, Carlos Cidade, vice-presidente da Câmara e líder
concelhio do PS, declarou
que foram “quatro anos muito divertidos com o vereador
José Manuel Silva e a sua
componente humorística”.
A propósito de há quatro
anos ter sido candidato independente e agora por sete
partidos, o socialista considerou que se trata de cumprir o
GLWDGR´)D]RTXHHXGLJR
não olhes para o que faço”.
A rematar, o presidente
da Câmara agradeceu “o
contributo de todos, ao
longo destes quatro anos,
para o governo da cidade”,
considerando que “Coimbra está melhor, graças a
todos”. “Trabalhámos intensamente, com divergências e convergências, mas
nunca com ódio” - disse
Manuel Machado.
Para o recandidato do
PS a um terceiro mandato,
que desejou saúde a todos,
“vale a pena amar a pátria
e a liberdade”. E a terminar
rematou com um “até já”,
FRPR TXH D DÀUPDU D VXD
reeleição como presidente,

remetendo José Manuel Silva
para a condição de vereador.
Nas últimas eleições
autárquicas, o PS conquistou cinco mandatos no
Executivo municipal, a
coligação PSD/CDS-PP/
MPT/PPM conseguiu
três, o movimento Somos
Coimbra alcançou dois e a
&'8XP
Nas próximas eleições
autárquica concorrem o
actual presidente da Câmara de Coimbra, Manuel
Machado (PS), José Manuel
Silva (coligação Juntos SoPRV &RLPEUD  )UDQFLVFR
4XHLUyV &'8  *RXYHLD
Monteiro (Cidadãos por
Coimbra), Miguel Ângelo
Marques (Chega), Tiago
Meireles Ribeiro (Iniciativa
/LEHUDO )LOLSH5HLV 3$1 
e Inês Tafula (PDR/MPT).
AM de Coimbra
despediu-se com
saúde e clima

A Assembleia Municipal de Coimbra aprovou,
terça-feira, a Estratégia
Municipal de Saúde, que
pretende diminuir em 20%
a população residente sem
médico de família e reduzir
em 10% a prevalência de
diabetes e hipertensão até
2025. O documento, apresentado pela coordenadora
Paula Santana, docente da
8QLYHUVLGDGHGH&RLPEUD
prevê também o aumento
de 20% na capacidade de
resposta social para crianças e idosos.
Nesta última reunião
antes das eleições autárquicas foi também aprovado o
Programa Municipal para as
Alterações Climáticas, coordenado pelo biólogo João
Pardal, que preconiza 92 medidas em favor do ambiente.

O Tribunal Constitucional rejeitou o recurso
apresentado pelo presidenWHGD&kPDUDGD)LJXHLUDGD
)R]HUHFDQGLGDWRVRFLDOLVta, Carlos Monteiro, a quem
a Comissão Nacional de
Eleições obrigara a remover cartazes e conteúdos
de publicidade institucional
espalhados pelo Município.
A decisão consta de
um acórdão do Tribunal
Constitucional (TC) e Carlos Monteiro disse que vai
“acatar a decisão judicial”.
“É uma decisão de um tribunal, há que respeitá-la”,
disse, acrescentando, que
“nada do que fez difere do
que já tinha feito em anos
anteriores”.
Numa deliberação de
24 de Agosto, a Comissão
1DFLRQDOGH(OHLo}HVÀ[RX
um prazo de 48 horas ao
autarca para que removesse todos os conteúdos de
publicidade institucional
que constam dos suportes
referidos numa queixa do
PSD, cuja candidatura é liderada por Pedro Machado.
Entretanto, Carlos
Monteiro, candidato do PS
à presidência da Câmara
0XQLFLSDO GD )LJXHLUD GD
)R] FULWLFRX RV VHXV ´DGversários” Pedro Machado
(PSD) e Santana Lopes (independente) sobre a visão
destes do actual estado do
concelho,
“Exigimos respeito
nesta ideia repetitiva de
TXHD)LJXHLUDGD)R]HVWi
num estado de estagnação.
Só pode haver má fé e má
vontade quando se fala em
estagnação no concelho”
- disse Carlos Monteiro.
Oportunidade ainda, nesta
explanação, para Carlos
Monteiro criticar o candidato Pedro Machado (PSD)
e presidente da Turismo
Centro de Portugal: “a
promoção que tem sido
feita é em Aveiro e depois
Nazaré, com um ‘salto’ pela
)LJXHLUDGD)R]µ
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no boletim de voto, “depois
de o processo entregue pelo
grupo de cidadãos estar mal
organizado e depois de o
Tribunal da Comarca de
Coimbra ter dado razão ao
PSD na matéria”.
6HJXQGRR36'GD)LJXHLUD GD )R] HVWi DLQGD
pendente um recurso sobre
a admissibilidade das assinaturas das candidaturas
GD ´)LJXHLUD D 3ULPHLUDµ
que alega que “nunca as
listas de candidatos foram
exibidas, como é obrigatório, aos proponentes que
viabilizaram a candidatura
em causa”.
Neste entretanto, o candidato do PSD à Câmara da
)LJXHLUD GD )R] SURPHWHX
um Plano de Recuperação
para o Comércio Local e
para a Hotelaria, no valor
de dois milhões de euros,
a lançar ainda no decorrer
de 2021.
O manifesto, coordenado pelo antigo ministro do
PSD Poiares Maduro, contempla 139 medidas, tantas
como o número de anos da
elevação a cidade, divididas
por 10 eixos estratégicos.
Pedro Machado voltou
a defender a deslocalização
do Porto Comercial para a
margem sul do Rio Mondego, “diminuindo a pegada
ecológica na Ponte Edgar
Cardoso e aproximando-o
das grandes empresas a sul
do concelho”.
Caso seja eleito, garantiu que, nos primeiros
100 dias de mandatos, será
lançado um concurso de
ideias para preparar a cidade e a praia para o ‘bypass’
e para o aproveitamento
do molhe norte, “para que
as novas infraestruturas e
a reorganização do espaço
daí decorrentes venham a
ser plenamente usufruídas
pela população”
Para as eleições autárquicas de 26 de Setembro
concorrem para a Câmara
GD )LJXHLUD GD )R] &DUlos Monteiro (PS), Pedro
Mais um recurso
Machado (PSD), Pedro
6DQWDQD/RSHV )LJXHLUD$
Em relação a outro can- Primeira), Bernardo Reis
GLGDWRR36'GD)LJXHLUD &'8  0LJXHO 0DWWRV
GD)R]DQXQFLRXLJXDOPHQ- Chaves (CDS), e Rui Curate que o TC também rejei- do Silva (BE). O Chega
tou um recurso à candida- apresenta João Paulo DoWXUD ´)LJXHLUD D 3ULPHLUDµ mingues, mas o Tribunal da
- Santana Lopes - em que )LJXHLUD GD )R] UHMHLWRX D
esta tentava repor o nome e candidatura e há um recuro símbolo de um candidato so para o Constitucional.

2JUDXGHVDWLVIDomRGRVUHVLGHQWHVQDUHJLmR&HQWURDXPHQWRXHPFRPXPWRWDOGHDFRQVLGHUDUHPVH³JOREDOPHQWHVDWLVIHLWRVFRPDVXDYLGD´
DQXQFLRXD&RPLVVmRGH&RRUGHQDomRH'HVHQYROYLPHQWR5HJLRQDOGR&HQWUR
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Coligação candidata-se em 114 das 154 freguesias do distrito de Coimbra

Miranda do Corvo

CDU concorre a todas as Câmaras
e Assembleias dos 17 concelhos

Candidatos defendem
abertura do Hospital

A CDU, coligação que
integra o PCP, concorre
a todas as Câmaras e Assembleias Municipais dos
17 concelhos do distrito de
Coimbra e também a 114
das 154 Freguesias e Uniões
de Freguesia de todo este
território.
“Nas listas CDU estão
homens, mulheres, jovens
com e sem partido. Cidadãos
que se destacam pela sua
participação na vida associativa, em colectividades de
cultura e desporto e outras
instituições, nos sindicatos,
em movimentos de utentes,
na defesa de reivindicações
por melhores transportes,
contra o encerramento de
serviços públicos, como as
extensões dos centros de
saúde, os postos de correio,
as escolas, as agências de
bancos” refere a coligação.
Sob o lema de “Trabalho, Honestidade e Competência”, as candidaturas da
&'8SUHWHQGHP´DÀUPDUR
projecto autárquico da CDU
na defesa da valorização dos
trabalhadores, da valorização
do serviço público municipal e da valorização dos
serviços públicos (Serviço
Nacional de Saúde, Escola
Pública e Funções Sociais
do Estado)”.
As candidaturas da CDU
defendem “a agricultura
familiar, o apoio à produção
agrícola, o ordenamento da
ÁRUHVWDHDDSRVWDQRLQYHVWLmento nas infraestruturas, o
direito à habitação e a defesa
de uma verdadeira política
de descentralização que promova o desenvolvimento da
região”.
A CDU adianta que “defende a garantia de acesso à
fruição e criação cultural, a
defesa do ambiente, a defesa do património natural e
cultural e promoção e apoio
ao desporto, a valorização do
transporte público e a defesa
da água pública”.
“O combate à desresponsabilização do Estado
Central através de processos
de transferência de competências e encargos para as
autarquias locais, defendendo a participação popular,
o regular funcionamento
dos órgãos autárquicos e a
reposição das freguesias roubadas”, são outras das linhas
programáticas da coligação.
$&'8DÀUPHTXH´WHP
obra feita e reconhecida,
onde há desempenho de
funções executivas, mas

Os candidatos à Câmara e Assembleia Municipal
de Miranda do Corvo do
PS, PSD, CDU, CDS-PP e
Chega visitaram o Hospital
Compaixão, propriedade da
Fundação ADFP e que está
fechado há mais de dois anos.
De acordo com a Fundação ADFP, na visita de
sábado “todos os candidatos manifestaram incompreensão por esta situação
que prejudica as pessoas
de Miranda do Corvo e
dos concelhos vizinhos da
sub-região Pinhal Interior”.
“Foi consensual que
depois das eleições deverão
criar um movimento de
defesa do Hospital envolvendo pessoas de todos
os partidos e embora se
WLYHVVHP YHULÀFDGR DOJXQV
ataques políticos entre os
candidatos, a regra foi um
apelo consensual à unidade
na defesa do Hospital de
Miranda e sua rápida abertura”, refere a Fundação
ADFP, que é presidida por
Jaime Ramos.
Acrescenta-se, ainda,
que “os candidatos defenderam que neste processo,
que deve ser liderado pelo
presidente da Câmara de
Miranda e pelos restantes
eleitos, se deverá envolver os presidentes de outros concelhos (Condeixa,
Lousã, Góis, Pampilhosa,
Penela e Poiares da CIM
de Coimbra, mas também
os de Castanheira de Pêra,
Figueiró, Pedrogão, do
distrito de Leiria”.
“Todos criticaram o
facto de a presidente da
Administração Regional de
Saúde ter vindo a fugir ao
diálogo, não comparecendo
as reuniões convocadas

pelos autarcas de Miranda
do Corvo”, assim como
“defenderam a ideia que
os serviços do Centro de
Saúde de Miranda e Semide
precisam de melhorias e
que o Hospital irá favorecer
o funcionamento destas
unidades”, refere a ADFP.
“Foi citado o exemplo dos Centros de Saúde
de Oliveira do Hospital,
Mealhada e Anadia, onde
há hospitais como o de
Miranda, que respondem
melhor as necessidades das
pessoas e a maioria revelou
forte indignação pelo facto
de a ARS e o Ministério da
Saúde não tratar Miranda
de forma igualitária com os
outros concelhos”, conclui
a Fundação ADFP.
Segundo Jaime Ramos,
o objectivo do Hospital
é criar internamento de
Cuidados Continuados de
Convalescença e Paliativos,
de que “há evidente falta na
região do Pinhal Interior e
na CIM de Coimbra”.
“O Hospital pretende
ter um acordo de cooperação com o SNS para
combater as listas de espera
em cirurgia e consultas de
várias especialidades e realizar exames auxiliares de
diagnóstico de Imagiologia,
UDGLRORJLDHFRJUDÀD7$&
de gastro com endoscopia/
colonoscopia, de cardiologia e outras especialidades”,
refere o médico e presidente da Fundação ADFP, considerando que “ninguém
entende porque o Governo
paga os exames complementares de diagnóstico em
privados do sector lucrativo
em Coimbra, mas recusa
comparticipar os doentes
em Miranda do Corvo”.

Rui Rio em Coimbra
Oliveira do Hospital
e Figueira da Foz

Presentes em todos os concelhos,
a CDU apresenta candidatos
desde a Figueira da Foz
até Pampilhosa da Serra

igualmente trabalho na mobilização das populações em
defesa dos seus direitos, na
transmissão das suas reivin-

dicações e na apresentação
de propostas”, dando como
exemplos a luta em defesa do
Hospital Geral dos Covões,

a defesa do Ramal da Lousã
e dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos
de Coimbra.

O líder nacional do PSD,
Rui Rio, percorre hoje três
cidades do distrito de Coimbra, apoiando iniciativas dos
candidatos às Câmaras. Às
11h00, Rui Rio contacta com
população e visita o comércio
local em Oliveira do Hospital,
enquanto que às 15h00 está
em Coimbra, partindo do
Largo da Portagem para uma
visita à Baixa. Pelas 17h00
será a vez de estar na Figueira
da Fos, com o ponto de encontro na Rua da República.
Recentemente, no .1º

Encontro de Mulheres Autarcas Social-Democratas, que
decorre na Batalha, o líder do
36'DÀUPRXTXHDLPSODQWDção territorial do partido tem
de crescer nas eleições autárquicas, depois dos “resultados
desfavoráveis” nos sufrágios
de 2013 e 2017.
Rui Rio referiu que há “64
mil pessoas que são candidatos ou candidatas pelo PSD
ou pelo PSD com coligação”
nas eleições autárquicas de
Setembro, sendo que “cerca
de 30 mil são mulheres”.
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PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DAS DELIBERAÇÕES AUTÁRQUICAS
E DECISÕES DOS RESPETIVOS TITULARES COM EFICÁCIA EXTERNA
(N.º 1 E 2 DO ARTIGO 56.º,DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO).
A LEITURA DESTES EXTRATOS NÃO DISPENSA A CONSULTA
DOS PROCESSOS RESPETIVOS.

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO
DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE
16 DE AGOSTO DE 2021 – PARTE 1
FINANCEIRO
Deliberação 2600/2021 (Processo 36348)
&QYJWF«§T FT 4W«FRJSYT S~  2TINǩHF«§T FTX
)THZRJSYTX5WJ[NXNTSFNXS~
Tomado conhecimento do despacho do Presidente.
Deliberação 2601/2021 (Processo 40000)
&QYJWF«§T FT 4W«FRJSYT S~  2TINǩHF«§T FTX
)THZRJSYTX5WJ[NXNTSFNXS~
Tomado conhecimento do despacho do Presidente.
Deliberação 2602/2021 (Processo 38237)
5FWYNHNUF«§T[FWN¥[JQST.78UFWF
&UWT[FIT J XZGRJYNIT ¤ FUWT[F«§T ǩSFQ IF &XXJRGQJNF2ZSNHNUFQFUWTUTXYFIJǩ]F«§TIJZRFYF]FIJ
  WJQFYN[FRJSYJ ¤ UFWYNHNUF«§T [FWN¥[JQ IT 2ZSNH±pio no IRS para rendimentos de 2022.
Deliberação 2603/2021 (Processo 38207)
9F]F 2ZSNHNUFQ IJ )NWJNYTX IJ 5FXXFLJR 92)5
UFWF
&UWT[FIT J XZGRJYNIT ¤ FUWT[F«§T ǩSFQ IF &XXJRGQJNF2ZSNHNUFQFUWTUTXYFIJǩ]F«§TIFYF]FRZSNHNUFQIJINWJNYTXIJUFXXFLJRUFWFJR 
Deliberação 2604/2021 (Processo 39561)
)JWWFRF IT FST IJ  F QNVZNIFW J HTGWFW JR

&UWT[FIT J XZGRJYNIT ¤ FUWT[F«§T ǩSFQ IF &XXJRGQJNF2ZSNHNUFQFUWTUTXYFIJǩ]F«§TJR IFYF]F
STWRFQIJIJWWFRFITFSTIJFQNVZNIFWJHTGWFW
em 2022.
Deliberação 2605/2021 (Processo 36979)
9F]FX IJ .RUTXYT 2ZSNHNUFQ 8TGWJ .R·[JNX .2.
WJQFYN[FXFTFSTIJFFUQNHFWSFQNVZNIF«§TJ
HTGWFS«FJR
&UWT[FIT J XZGRJYNIT ¤ FUWT[F«§T ǩSFQ IF &XXJRGQJNF 2ZSNHNUFQ F XJLZNSYJ UWTUTXYF IJ IJǩSN«§T IJ
.RUTXYT2ZSNHNUFQ8TGWJ.R·[JNX .2.WJQFYN[TFTFST
IJFQNVZNIFWJHTGWFWJR
ǎ +N]FWFYF]FGFXJIT.2.UFWFUWINTXZWGFSTXJR
ǎ +N]FWFRFOTWF«§TIFYF]FUFWFTYWNUQTIJ.2.FFUQNHFWFTXUWINTXZWGFSTXIJ[TQZYTX
ǎ +N]FWFRNSTWF«§TIFYF]FJR UFWFF¥WJFHQFXXNǩHFIFHTRT5FYWNR·SNT2ZSINFQIF-ZRFSNIFIJ
JUFWFFWJXUJYN[F_TSFJXUJHNFQIJUWTYJ«§T
ǎ +N]FWFRFOTWF«§TIFYF]FJR UFWFTXUWINTX
ZWGFSTXIJLWFIFITX
ǎ +N]FWFRFOTWF«§TIFYF]FUFWFTITGWTUFWFTXUWINTX W¾XYNHTX HTR ¥WJFX ǪTWJXYFNX JR XNYZF«§T IJ
FGFSITST
ǎ +N]FWFRNSTWF«§TIFYF]FJR UFWFTXUWINTX
HQFXXNǩHFITX HTRT IJ NSYJWJXXJ U¾GQNHT IJ [FQTW
RZSNHNUFQTZUFYWNR·SNTHZQYZWFQ
Deliberação 2606/2021 (Processo 40294)
5WTIJXT Ǆ *VZNQ±GWNT IT WJXZQYFIT IT J]JWH±HNT IJ

&ZYTWN_FIFFYWFSXKJW®SHNFIJǕIJXYNSFITX¤
HTGJWYZWF ITX UWJOZ±_TX FUZWFITX FSYJX IJ NRUTXYTX
ST J]JWH±HNT IJ  HTSXNIJWFSIT F UJWHJSYFLJR
IJYNIFUJQT2ZSNH±UNTJUFWFJVZNQ±GWNTIJHTSYFXIF
5WTIJXT*SXNST5WTǩXXNTSFQ1IFFTFGWNLTITFWYNLT
~IF1JNS~IJIJFLTXYT
Deliberação 2607/2021 (Processo 39944)
5JINITIJNXJS«§TIJ.2.Ǆ+NQFWR·SNHF:SN§T9F[JNWJSXJ
&YWNGZ±IFJRHZRUWNRJSYTHTRTINXUTXYTSTFWYNLT ~ IT 7JLZQFRJSYT IF (TSHJXX§T IJ .XJS«¹JX IJ
.RUTXYTX2ZSNHNUFNX¤+NQFWR·SNHF:SN§T9F[JNWJSXJ
NXJS«§TIJ.2.UTWZRUJW±TITIJFSTXWJST[¥[JQ
FUFWYNWITNS±HNTITFSTXJLZNSYJFTITXJZWJHTSMJHNRJSYT UTW UFWYJ IF (¦RFWF 2ZSNHNUFQ JSYWJ 
JHTRZRFIJXUJXFǩXHFQJXYNRFIFIJǕ
RNQJTNYJSYFJXJYJJZWTXJXJYJSYFJZRH®SYNRTX
UFWFTUWINTHTRWJLNXYTIJFWYNLTRFYWNHNFQS~

EQUIPAMENTO RURAL E URBANO
Deliberação 2608/2021 (Processo 40120)
(TSHZWXT U¾GQNHT UFWF FYWNGZN«§T IT INWJNYT IJ
J]UQTWF«§T IJ JXUF«TX UFWF JXYFGJQJHNRJSYTX IJ
WJXYFZWF«§TGJGNIFXTZFǩSXST5FWVZJ;JWIJIT
2TSIJLTǄ+WF«§T&
&IOZINHFIF F UWTUTXYF IJ +·WRZQFX  9JWY¾QNFX
IFYFIF IJ  UFWF F FYWNGZN«§T IT INWJNYT
IJ J]UQTWF«§T IF KWF«§T & ITX JXUF«TX UFWF JXYFGJQJHNRJSYTX IJ WJXYFZWF«§T GJGNIFX TZ FǩSX XNYTX
ST 5FWVZJ ;JWIJ IT 2TSIJLT UJQT [FQTW RJSXFQ IJ
Ǖ UJW±TIT IJ [JW§T J IJ Ǖ UJW±TIT IJ NS[JWST XJSIT T YTYFQ UFWF T UJW±TIT IJ  FSTX IJ
Ǖ FHWJXHNIT IJ .;&     Ǖ T VZJ
UJWKF_TYTYFQIJǕ+FHJ¤UTXXNGNQNIFIJIJ
WJST[F«§T FZYTR¥YNHF UTW UJW±TITX IJ ZR FST FY
FTR¥]NRTIJHNSHTWJST[F«¹JX S~ITHFIJWST
IJJSHFWLTXTYTYFQFXHJSIJFǕFHWJXHNITIJ
.;&  ǕUJWKF_JSITǕ &UWT[FIF
a minuta do respetivo contrato.

ENERGIA
Deliberação 2609/2021 (Processo 39992)
(TSXZQYF UW[NF FT FGWNLT IJ FHTWITVZFIWT Ǆ
&VZNXN«§TIJJSJWLNFJQYWNHFJRGFN]FYJSX§TSTWRFQ '93
Decidido contratar e autorizar a respetiva despesa
WJXUJNYFSYJ ¤ FVZNXN«§T IJ JSJWLNF JQYWNHF JR GFN]F
YJSX§TSTWRFQSTXYJWRTXITINXUTXYTSTS~ITFWYNLT~IT((5HTRTXKZSIFRJSYTXNS[THFITXSFNSKTWRF«§TIF)N[NX§TIJ(TRUWFXJ1TL±XYNHF &UWT[FITWJFQN_FWZRFHTSXZQYFUW[NFSTXYJWRTXITFWYNLT
~IT((5FYWF[XIFUQFYFKTWRFJQJYW·SNHF;TWYFQSJ]Y &UWT[FIFXFXUJ«FXITUWTHJINRJSYTIJFHTWIT
HTRTFWYNLT~IT((5HFIJWSTIJJSHFWLTX FWYNLT
~IT((5JHTS[NYJ FWYNLT~IT((5 &UWT[FIFF
HTSXYNYZN«§T IT O¾WN IT UWTHJINRJSYT &UWT[FIT IJQJLFWSTO¾WNITUWTHJINRJSYTFHTRUJY®SHNFUFWFF
UWJXYF«§TIJJXHQFWJHNRJSYTXSTXYJWRTXITXFWYNLTX
~S~FQ±SJFFJS~J~S~IT((5 &UWT[FIT
HTS[NIFW¤FUWJXJSYF«§TIJUWTUTXYFFXXJLZNSYJXJSYNIFIJX VZJX§TFXJSYNIFIJXHTHTSYWFYFSYJXITFHTWITVZFIWTWJKJWNIT*SIJXF*SJWLNFǄ8ZHZWXFQ5TWYZLFQ ,FQU5T\JW *)5(TRJWHNFQǄ(TRJWHNFQN_F«§TIJ
*SJWLNF 8& &UWT[FIT IJQJLFW FT FGWNLT IT INXUTXYT
STS~ITFWYNLT~IT(·INLTITX(TSYWFYTX5¾GQNHTXHTRUTXXNGNQNIFIJIJXZGIJQJLF«§TST)NWJYTWIT
)JUFWYFRJSYT+NSFSHJNWT5JIWT2FQYFFHTRUJY®SHNFUFWFUWTHJIJW¤XSTYNǩHF«¹JXUWJ[NXYFXST(·INLT
ITX (TSYWFYTX 5¾GQNHTX STRJFIFRJSYJ FX UWJ[NXYFX
STX FWYNLTX ~ STYNǩHF«§T IF FIOZINHF«§T ~ STYNǩHF«§T IF FUWJXJSYF«§T ITX ITHZRJSYTX IJ MFGNQNYF«§T J ~ STYNǩHF«§T IF RNSZYF IT HTSYWFYT 
3TRJFITXHTRTLJXYTWJXITHTSYWFYTFHJQJGWFWSTX
YJWRTXITFWYNLT~&IT((55JIWT8FSYTXYHSNHT
XZUJWNTWIT)JUFWYFRJSYTIJ*INK±HNTXJ*VZNUFRJSYTX2ZSNHNUFNXJ&SFGJQF)ZFWYJ(MJKJIJ)N[NX§TIJ
.SKWFJXYWZYZWFXJ*XUF«T5¾GQNHT

TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
Deliberação 2610/2021 (Processo 7042)
8NXYJRF*HT[NFǄ&QYJWF«§TITYFWNK¥WNTǄ5WTUTXYF
IJHWNF«§TITǉ'NQMJYJIJXQTHF«¹JXFHTRUFSMFSYJǊ J MTRTQTLF«§T IF [JSIF ITX GNQMJYJX IJXYJ
XNXYJRF ST UFWVZJ IJ JXYFHNTSFRJSYT IT 5FWVZJ
;JWIJIT2TSIJLT
Aprovada.
Deliberação 2611/2021 (Processo 7212)
(TSHZWXT5¾GQNHTWJKn(5Ǆ5WJXYF«§TIJ
8JW[N«TXSF WJFIJ8JLZWTX &ZYTR·[JQJIJ&HNIJSYJXIJ9WFGFQMTITX8JW[N«TX2ZSNHNUFQN_FITX
IJ9WFSXUTWYJX:WGFSTXIJ(TNRGWF 829:(
&IOZINHFIF FT HTSHTWWJSYJ +NIJQNIFIJ Ǆ (TRUFSMNF
IJ8JLZWTX8&Fǉ5WJXYF«§TIJ8JW[N«TXSF WJFIJ
8JLZWTX &ZYTR·[JQJIJ&HNIJSYJXIJ9WFGFQMTITX
8JW[N«TX 2ZSNHNUFQN_FITX IJ 9WFSXUTWYJX :WGFSTX
IJ(TNRGWFǊUJQT[FQTWYTYFQIJǕNXJSYTIJ
.;& STX YJWRTX IT INXUTXYT ST S~ ~ IT FWYNLT ~
IT(.;&JSFXIJRFNXHTSIN«¹JXǩ]FIFXSFXUJ«FXIT
UWTHJINRJSYTJSFUWTUTXYF &UWT[FIFFRNSZYFIT
HTSYWFYTFHJQJGWFWJSYWJT2ZSNH±UNTIJ(TNRGWFJF
XTHNJIFIJFIOZINHFY¥WNFSTXYJWRTXJUFWFTXJKJNYTX
ITINXUTXYTSTS~ITFWYNLT~IT(·INLTITX(TSYWFYTX5¾GQNHTX
Deliberação 2612/2021 (Processo 40412)
*]YJSX§T IF WJIJ ITX 829:( SF +WJLZJXNF IJ &QRFQFLZ®XUFWFXJW[NWFXQTHFQNIFIJXIJ5TWYJQFIT
(FXFQ3T[T(FXFQ3T[T'WF«FNXJ&GJQMJNWF
&UWT[FIFJSVZFSYT&ZYTWNIFIJIJ9WFSXUTWYJXFHWNF«§TIF1NSMF(JNWF*XHTQFǄ&QRFQFLZ®X[NF'WF«FNXǄHTRFJ]YJSX§TIFWJIJIJYWFSXUTWYJXU¾GQNHTX
UFWF XJW[NW FX QTHFQNIFIJX IJ 5TWYJQF IT (FXFQ 3T[T
(FXFQ3T[T'WF«FNXJ&GJQMJNWFFYWF[XIJZRXJW[N«T
IJINHFIT ǪJ]±[JQ  &UWT[FIT JKJYZFW T WJLNXYT IF NSKTWRF«§TWJKJWJSYJ¤XST[FXQNSMFXSFUQFYFKTWRFIT
.298NXYJRFIJ.SKTWRF«§TIJ9WFSXUTWYJ5¾GQNHTIJ
5FXXFLJNWTXJRHZRUWNRJSYTITXS~XJITFWYNLT
~IT7/8595
Deliberação 2613/2021 (Processo 32508)
*XYZITIJ[NFGNQNIFIJIJUJWHZWXTHNHQ¥[JQFTQTSLT
do rio Ceira
&UWT[FIF F FXXTHNF«§T IT 2ZSNH±UNT IJ (TNRGWF FT
ǉ*XYZITIJ[NFGNQNIFIJIJUJWHZWXTHNHQ¥[JQFTQTSLTIT
WNT(JNWFǊ &UWT[FIFFF[FQNF«§TUJQF(.27(IFUTXXNGNQNIFIJ IJXYJ JXYZIT XJW NSHQZ±IT SFX F«¹JX ǩSFSHNFIFXUJQTǉ5WTOJYT5W)JǩSNIT,JXY§TIF'FHNF
IT7NT(JNWFFIFUYFIF¤X&QYJWF«¹JX(QNR¥YNHFXǊ(FXT
S§TXJOFUTXX±[JQTGYJWHTǩSFSHNFRJSYTSFHNTSFQHTRZSNY¥WNTTRJXRTXJW¥XZUTWYFITUJQTX2ZSNH±UNTX
FGWFSLNITXSFUWTUTWHNTSFQNIFIJITXPRXHTWWJXUTSIJSYJXFHFIF2ZSNH±UNT
Deliberação 2614/2021 (Processo 40144)
:YNQN_F«§TIFX[JWGFXTGOJYTIFWJUWTLWFRF«§TJSYWJF&9IF(.2a7(JF&9IJ(TNRGWFUFWFFYWNGZN«§T IT ǩSFSHNFRJSYT UFWF HTRUJSXFW TX 829:(ST¦RGNYTIT)JHWJYT1JNS~(IJ
IJFGWNQ
&UWT[FIFFZYNQN_F«§TIFX[JWGFXTGOJYTIFWJUWTLWFRF«§TJSYWJF&9IF(.2a7(JF&9IJ(TNRGWFSFFYWNGZN«§TITǩSFSHNFRJSYTUFWFHTRUJSXFWTX829:(JSVZFSYTTUJWFITWIJYWFSXUTWYJIJUFXXFLJNWTXJRJNTX
UW·UWNTXIF&ZYTWNIFIJIJ9WFSXUTWYJXIJ(TNRGWFUJQF

WJFQN_F«§T ITX XJW[N«TX IJ YWFSXUTWYJ U¾GQNHT JXXJSHNFNX IJǩSNITX FT FGWNLT IT )JXUFHMT S~ &
UZGQNHFIT ST )N¥WNT IF 7JU¾GQNHF n XWNJ S~ ' ~
XZUQJRJSYTIJIJRFW«TIJJVZJIJHTWWJSYJX
IFXRJINIFXJ]HJHNTSFNXIJUWTYJ«§TIFXF¾IJU¾GQNHF
FITYFIFX X§T IJǩHNY¥WNTX IT UTSYT IJ [NXYF IF HTGJWYZWFITXLFXYTXTUJWFHNTSFNXUJQFXWJHJNYFXIF[JSIFIJ
Y±YZQTXIJYWFSXUTWYJHTSKTWRJO¥FUWT[FITFYWF[XIF
)JQNGJWF«§TIJ(¦RFWFS~IJJJR
HZRUWNRJSYTITINXUTXYTSTXFWYNLTX~J~IT)JHWJYT1JNS~(IJIJFGWNQST¦RGNYTIFXWJXUTSXFGNQNIFIJXIF(¦RFWF2ZSNHNUFQIJ(TNRGWFJSVZFSYT
&ZYTWNIFIJIJ9WFSXUTWYJXST[FQTWIJ
ǎ 5WTLWFRFIJ&UTNT¤)JSXNǩHF«§TJ7JKTW«TIF4KJWYF IJ 9WFSXUTWYJ 5¾GQNHT 5749WFSX5 &WYNLT ~
IF1JNS~IJIJRFW«TǕ
ǎ 7JUTXN«§TIF4KJWYFITX9WFSXUTWYJX5¾GQNHTX )JXUFHMTS~IJǕ
Deliberação 2615/2021 (Processo 36691)
*RUWJNYFIF ǉ(NHQT[NF IJ (TNRGWF Ǆ (TNRGWF'
;FQJIFX+QTWJX5TWYJQFǊǄ 5*):Ǆ1TYJǄ5JINIT
IJWJUTXN«§TITJVZNQ±GWNTǩSFSHJNWT
&UWT[FITTUFLFRJSYTIJǕ H.;&XTQNHNYFIT
UJQT JRUWJNYJNWT UFWF WJUTXN«§T IT JVZNQ±GWNT ǩSFSHJNWT KFHJ FTX JSHFWLTX FHWJXHNITX IJ J]UQTWF«§T IJ
JXYFQJNWTJNRUQJRJSYF«§TIJXNSFQN_F«§TYJRUTW¥WNF
WJQFYN[TXFTXINFXIJXZXUJSX§TUFWHNFQUTWRTYN[TXVZJKTWFRFQMJNTX¤XZF[TSYFIJJHTSYWTQT

EDUCAÇÃO
Deliberação 2616/2021 (Processo 40270)
5WTUTXYFUFWFHJQJGWF«§TIJ5WTYTHTQTIJ(TQFGTWF«§TJSYWJF(&8*8JT2ZSNH±UNTIJ(TNRGWFUFWF
TKZSHNTSFRJSYTIT'FSHT1THFQIJ;TQZSYFWNFIT
IJ(TNRGWF
Aprovado.

PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA
Deliberação 2617/2021
(TSYWFYT .SYJWFIRNSNXYWFYN[T IJ (TTUJWF«§T JSYWJ F )NWJ«§T,JWFQ IT 5FYWNR·SNT (ZQYZWFQ J T
2ZSNH±UNTIJ(TNRGWFǄ4GWFXǄ8FSYF(QFWFF;JQMFJ2ZXJZ3FHNTSFQ2FHMFITIJ(FXYWT
&UWT[FITJJS[NFIT¤&XXJRGQJNF2ZSNHNUFQ
Deliberação 2618/2021
(TSYWFYT .SYJWFIRNSNXYWFYN[T IJ (TTUJWF«§T JSYWJT,FGNSJYJIJ*XYWFYLNF5QFSJFRJSYTJ&[FQNF«§T(ZQYZWFNXJT2ZSNH±UNTIJ(TNRGWFǄ<N+N
Ǆ8FSYF(QFWFF;JQMFJ2ZXJZ3FHNTSFQ2FHMFIT
IJ(FXYWT
&UWT[FITJJS[NFIT¤&XXJRGQJNF2ZSNHNUFQ
Deliberação 2619/2021 (Processo 39078)
5WTUTXYFUFWFFYWNGZN«§TIJ&UTNT+NSFSHJNWT2ZSNHNUFQ¤&YN[NIFIJ5JWRFSJSYJUFWFǄ&XXTHNFYN[NXRT(ZQYZWFQ,JWFQǄnKFXJ
&UWT[FIT STX YJWRTX NSINHFITX JR FYF +N]FIT J]HJHNTSFQRJSYJ HTRT WJXUTXYF FTX NRUFHYTX IF (4;.) HTRT IFYF QNRNYJ IT UJW±TIT IJ [NL®SHNF ITX
5WTYTHTQTX IJ &UTNT +NSFSHJNWT 2ZSNHNUFQ ¤ &YN[NIFIJ 5JWRFSJSYJ UFWF  Ǆ &XXTHNFYN[NXRT (ZQYZWFQ
,JWFQ T INF  IJ RFW«T IJ  IFSIT FTX FLJSYJX
HZQYZWFNXRFNTWUWF_TUFWFTWJFLJSIFRJSYTIFXFYN[NIFIJXUWJ[NXYFXSTXUQFSTXIJFYN[NIFIJXIJ
Deliberação 2620/2021 (Processo 39763)
5WTUTXYFUFWFFYWNGZN«§TIJ&UTNT+NSFSHJNWT2ZSNHNUFQFT&XXTHNFYN[NXRT/Z[JSNQUFWFF&YN[NIFIJ
5JWRFSJSYJ *INYFQS~Ǆn+FXJ
Aprovado nos termos indicados em ata.
Deliberação 2621/2021 (Processo 38915)
&XXTHNF«§T-¥'FN]FǄ5WTUTXYFUFWFFYWNGZN«§TIJ
&UTNT +NSFSHJNWT 2ZSNHNUFQ UFWF &YN[NIFIJ 5TSYZFQUFWFǄǉ4&IRNW¥[JQ2ZSIT3T[TǊ
&YWNGZ±ITSTXYJWRTXIFXFQ±SJFXTJZITS~IT
FWYNLT~JITFWYNLT~IT&SJ]T.IF1JNS~
IJ  IJ XJYJRGWT ZR FUTNT ǩSFSHJNWT ST [FQTW IJ
Ǖ F HTSHJIJW ¤ &XXTHNF«§T -¥ 'FN]F UFWF FUTNT
¤ HTTWLFSN_F«§T IF J]UTXN«§T ǉ4 &IRNW¥[JQ 2ZSIT
3T[TǊ F IJHTWWJW SF FSYNLF K¥GWNHF IF 8THNJIFIJ IJ
5TWHJQFSFX IJ (TNRGWF RJINFSYJ F HJQJGWF«§T IJ
5WTYTHTQTIJ&UTNT+NSFSHJNWT2ZSNHNUFQ¤&YN[NIFIJ
5TSYZFQUFWF
Deliberação 2622/2021 (Processo 39001)
2ZX2ZX(GWǄ&XXTHNF«§T(ZQYZWFQ2ZXJZIF2¾XNHF IJ (TNRGWF Ǆ 5WTUTXYF UFWF FYWNGZN«§T IJ
&UTNT +NSFSHJNWT 2ZSNHNUFQ UFWF &YN[NIFIJ 5TSYZFQUFWF
&YWNGZ±ITSTXYJWRTXIFXFQ±SJFXTJZITS~IT
FWYNLT~JITFWYNLT~IT&SJ]T.IF1JNS~
IJ  IJ XJYJRGWT ZR FUTNT ǩSFSHJNWT ST [FQTW IJ
ǕFHTSHJIJW¤2ZX2ZX(GWǄ&XXTHNF«§T(ZQYZWFQ
2ZXJZIF2¾XNHFIJ(TNRGWFUFWFFUTNT¤WJFQN_F«§T
ITǉ~+JXYN[FQIT,ZNYFWWNSMTIJ(TNRGWFǊFIJHTWWJW
STX HQFZXYWTX IT (TQLNT IF ,WF«F RJINFSYJ F HJQJGWF«§TIJ5WTYTHTQTIJ&UTNT+NSFSHJNWT2ZSNHNUFQ¤
&YN[NIFIJ5TSYZFQUFWF &UWT[FITFUTNFWFIN[ZQLF«§TITJ[JSYTFYWF[XITXHFSFNXUW·UWNTXIT2ZSNH±UNTJINXUTSNGNQN_FWTKJWYFXUWTYTHTQFWJXJRFYJWNFQ
IJIN[ZQLF«§TQN[WJIT2ZSNH±UNT

Deliberação 2623/2021 (Processo 39016)
&XXTHNF«§T (ZQYZWFQ J 7JHWJFYN[F IJ (TNRGWF Ǆ
5WTUTXYFUFWFFYWNGZN«§TIJ&UTNT+NSFSHJNWT2ZSNHNUFQUFWF&YN[NIFIJ5TSYZFQUFWF
&YWNGZ±ITSTXYJWRTXIFXFQ±SJFXTJZITS~IT
FWYNLT~JITFWYNLT~IT&SJ]T.IF1JNS~
IJ  IJ XJYJRGWT ZR FUTNT ǩSFSHJNWT ST [FQTW IJ
ǕFHTSHJIJW¤&XXTHNF«§T(ZQYZWFQJ7JHWJFYN[FIJ
(TNRGWFUFWFFUTNT¤WJFQN_F«§TITUWTOJYTǉ(TNRGWF
Ǆ;NFLJSX2ZXNHFNXǊRJINFSYJFHJQJGWF«§TIJ5WTYTHTQTIJ&UTNT+NSFSHJNWT2ZSNHNUFQ¤&YN[NIFIJ5TSYZFQUFWF &UWT[FITVZJTFINFSYFRJSYTUWJ[NFRJSYJWJHJGNITUJQFJSYNIFIJXJOFHTSXNIJWFITSJXYJ
FUTNTUTSYZFQUWTHJIJSITXJFUJSFX¤YWFSXKJW®SHNF
IT[FQTWWJRFSJXHJSYJIJǕ
Deliberação 2624/2021 (Processo 38172)
(FXF IF *XVZNSF Ǆ 5WTUTXYF UFWF FYWNGZN«§T IJ
&UTNT +NSFSHJNWT 2ZSNHNUFQ UFWF &YN[NIFIJ 5TSYZFQUFWF UWTOJYTǉ(WNFS«FXJR&«§TǊ
&YWNGZ±ITSTXYJWRTXIFXFQ±SJFXTJZITS~IT
FWYNLT~JITFWYNLT~IT&SJ]T.IF1JNS~
IJ  IJ XJYJRGWT ZR FUTNT ǩSFSHJNWT ST [FQTW IJ
ǕFHTSHJIJW¤(FXFIF*XVZNSFUFWFFUTNT¤WJFQN_F«§TITUWTOJYTǉ(WNFS«FXJR&«§TǊRJINFSYJFHJQJGWF«§TIJ5WTYTHTQTIJ&UTNT+NSFSHJNWT2ZSNHNUFQ
¤&YN[NIFIJ5TSYZFQUFWF
Deliberação 2625/2021 (Processo 38947)
(J7J&H (JSYWT IJ 7JHWJNT J &SNRF«§T (ZQYZWFQ
IJ'WFXKJRJXǄ5WTUTXYFUFWFFYWNGZN«§TIJ&UTNT
+NSFSHJNWT2ZSNHNUFQUFWF&YN[NIFIJ5TSYZFQUFWF

&YWNGZ±ITSTXYJWRTXIFXFQ±SJFXTJZITS~IT
FWYNLT~JITFWYNLT~IT&SJ]T.IF1JNS~
IJ  IJ XJYJRGWT ZR FUTNT ǩSFSHJNWT ST [FQTW IJ
ǕFHTSHJIJWFT(J7J&HUFWFFUTNT¤WJFQN_F«§T
IT UWTOJYT ǉ1NXYF IJ +ZYZWT XǊ F IJHTWWJW UWJ[NXN[JQRJSYJIJXJYJRGWTIJFST[JRGWTIJRJINFSYJFHJQJGWF«§TIJ5WTYTHTQTIJ&UTNT+NSFSHJNWT
2ZSNHNUFQ¤&YN[NIFIJ5TSYZFQUFWF
Deliberação 2626/2021 (Processo 38928)
&UQFZXTX (TRUQJYTX &XXTHNF«§T Ǆ UWTUTXYF UFWF
FYWNGZN«§T IJ &UTNT +NSFSHJNWT 2ZSNHNUFQ UFWF
&YN[NIFIJ5TSYZFQUFWFǉ(FSYFRJZRHTSYT
JR(TNRGWFǊ
&YWNGZ±IT STX YJWRTX IFX FQ±SJFX T J Z IT S~  IT
FWYNLT~JITFWYNLT~IT&SJ]T.IF1JNS~
IJ  IJ XJYJRGWT ZR FUTNT ǩSFSHJNWT ST [FQTW IJ
Ǖ F HTSHJIJW ¤ &UQFZXTX (TRUQJYTX Ǆ &XXTHNF«§T
UFWFFUTNT¤WJFQN_F«§TITUWTOJYTǉ(FSYFRJZRHTSYT
JR(TNRGWFǊFIJHTWWJWIJXJYJRGWTIJFOFSJNWT
IJRJINFSYJFHJQJGWF«§TIJ5WTYTHTQTIJ&UTNT
+NSFSHJNWT2ZSNHNUFQ¤&YN[NIFIJ5TSYZFQUFWF
Deliberação 2627/2021 (Processo 38899)
(±WHZQTIJ&WYJX5Q¥XYNHFXIF&HFIJRNFIJ(TNRGWF
(&5(Ǆ5WTUTXYFUFWFFYWNGZN«§TIJ&UTNT+NSFSHJNWT2ZSNHNUFQUFWF&YN[NIFIJ5TSYZFQUFWF
&YWNGZ±ITSTXYJWRTXIFXFQ±SJFXTJZITS~IT
FWYNLT~JITFWYNLT~IT&SJ]T.IF1JNS~
IJ  IJ XJYJRGWT ZR FUTNT ǩSFSHJNWT ST [FQTW IJ
Ǖ F HTSHJIJW FT (±WHZQT IJ &WYJX 5Q¥XYNHFX IF
&HFIJRNFIJ(TNRGWFUFWFFUTNT¤WJFQN_F«§TITUWTOJYT ǉ2TRJSYT ?JWT Ǆ 6ZFSIT F STNYJ XJ FUWT]NRFǊ
RJINFSYJ F HJQJGWF«§T IJ 5WTYTHTQT IJ &UTNT +NSFSHJNWT2ZSNHNUFQ¤&YN[NIFIJ5TSYZFQUFWF
Deliberação 2628/2021 (Processo 38876)
&XXTHNF«§T-¥'FN]FǄ5WTUTXYFUFWFFYWNGZN«§TIJ
&UTNT +NSFSHJNWT 2ZSNHNUFQ UFWF &YN[NIFIJ 5TSYZFQUFWFǄ(.)&)* NS;.8;*1
&YWNGZ±ITSTXYJWRTXIFXFQ±SJFXTJZITS~IT
FWYNLT~JITFWYNLT~IT&SJ]T.IF1JNS~
IJ  IJ XJYJRGWT ZR FUTNT ǩSFSHJNWT ST [FQTW IJ
ǕFHTSHJIJW¤&XXTHNF«§T-¥'FN]FUFWFFUTNT¤
WJFQN_F«§TIT\JGITHZRJSY¥WNTǉ(.)&)* NS;.8;*1Ǌ
RJINFSYJ F HJQJGWF«§T IJ 5WTYTHTQT IJ &UTNT +NSFSHJNWT2ZSNHNUFQ¤&YN[NIFIJ5TSYZFQUFWF
Deliberação 2629/2021 (Processo 39914)
5WTUTXYF IJ 5WTYTHTQT IJ HTTUJWF«§T JSYWJ F (¦RFWF2ZSNHNUFQIJ(TNRGWF5TQ±HNFIJ8JLZWFS«F
5¾GQNHFJ:SN[JWXNIFIJIJ(TNRGWFǄ1N[WTXTGWJF
-NXY·WNFIF585(TNRGWFJWJQF«§THTRF(2(IJXIJT¾QYNRTVZFWYJQITXHZQT=.=FY¤FYZFQNIFIJ
&UWT[FITINXUTSNGNQN_FWTXINKJWJSYJXXJW[N«TXRZSNHNUFNX SF J[JSYZFQNIFIJ IJ XJW SJHJXX¥WNT UTW UFWYJ
ITXNS[JXYNLFITWJXTFHJXXTJWJXUJYN[FINXUTSNGNQN_F«§TIJKTSYJXIJNSKTWRF«§TIJ±SITQJIN[JWXFSJHJXX¥WNFX¤UQJSFUWTXXJHZ«§TIFNS[JXYNLF«§TJUWTIZ«§T
IFTGWFNXJSYFSITTXITUFLFRJSYTIJYF]FXJUWJ«TX
RZSNHNUFNXUWJ[NXYTXST7JLZQFRJSYT,JWFQIJ9F]FX
J5WJ«TX2ZSNHNUFNXJR[NLTW &YWNGZ±ITZRFUTNTǩSFSHJNWT¤:SN[JWXNIFIJIJ(TNRGWF (JSYWTIJ*XYZITX.SYJWINXHNUQNSFWJXIF:(...:(STRTSYFSYJIJ
ǕUFWFVZJFXXJLZWJFXYFWJKFXIJNS[JXYNLF«§TJ
IJJQFGTWF«§TIJYJ]YTXHNJSY±ǩHTXVZJXJW§TRFYJWNFQN_FIFXSFUWTIZ«§TIJZRF2TSTLWFǩFXTGWJF-NXY·WNFIT(TRFSIT)NXYWNYFQIJ(TNRGWFIF5TQ±HNFIJ
8JLZWFS«F 5¾GQNHF IJXIJ T ¾QYNRT VZFWYJQ IT XHZQT
=.=FY¤FYZFQNIFIJ &UWT[FITTJXYFGJQJHNRJSYTIJ
ZRFUFWHJWNFYWNUFWYNIFJSYWJT2ZSNH±UNTIJ(TNRGWFF5TQ±HNFIJ8JLZWFS«F5¾GQNHF (TRFSIT)NXYWNYFQIJ(TNRGWFJF:SN[JWXNIFIJIJ(TNRGWF (JSYWT
IJ*XYZITX.SYJWINXHNUQNSFWJXIF:(...:(KTWRFQN_FIFFYWF[XITUWTYTHTQTIJHTTUJWF«§T

6HJXQGRRUHODWyULRDQXDOGHDUUHQGDPHQWRGHTXDUWRVGRSRUWDOGHDQ~QFLRV,GHDOLVWDYLYHUQXPDGDVGLYLV}HVGHXPDSDUWDPHQWRSDUWLOKDGRFXVWDHPPpGLDHXURVHP/LVERD
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Virgílio Antunes, Bispo de Coimbra – Caíram bem as
palavras de apreço que exprimiu pela morte de Teresa Granado,
a fundadora da Comunidade Juvenil de São Francisco de Assis,
falecida dias antes. D. Virgílio Antunes reconheceu, sem tibiezas
ou hesitações, a superioridade moral de Teresa Granado, uma
senhora de formação cristã e rara sensibilidade que concebeu,
criou, dirigiu e desenvolveu em Coimbra uma obra notável de
solidariedade humana, dando o pão e dando a mão a centenas e
centenas de crianças e jovens, cujas condições de vida de origem
lhes não permitiam sequer estar seguros do pão de cada dia.
Fez muito bem o Bispo de Coimbra ao vincar essa valia e essa
superioridade moral de Teresa Granado, seguramente um dos
vultos maiores que passou por Coimbra nos últimos 100 anos,
no que ao amor às crianças desvalidas respeita. Aplauso também
para Luísa Saraiva, hoje responsável pela Comunidade de São
Francisco, que se pronunciou no mesmo sentido de apreço pela
obra deixada, vinculando-se a um esforço de continuidade pelo
tão belo legado deixado por Teresa Granado.
Ribau Esteves – Aveiro e a região devem-lhe o impulso
decisivo na reabilitação do Teatro Aveirense, umas das estruturas
culturais de maior prestígio no centro do país e que tem estado
fechado há meses por imperativos da situação pandémica, primeiro, pelas obras a que entretanto lançou mão, depois. O Teatro
Aveirense fez este ano 140 anos e pelas suas salas passaram neste
século e meio muitas realizações de vulto, a maior parte delas
de índole cultural, mas também de outras áreas, desde a social
jYHUWHQWHSROtWLFD8PHGLItFLRPDJQtÀFRPXLWRDJLOL]DGRQR
aproveitamento do seu interior, o Teatro Aveirense acaba de dar
SRUWHUPLQDGDVDVREUDVGHUHTXDOLÀFDomRGRHGLItFLREHPFRPR
na melhoria da capacitação técnica dos equipamentos, reassumindo assim a capacidade plena numa estrutura que enriquece a
cidade e a região que, estamos disso convencidos, vai dar guarida
a um conjunto de eventos vários que muito ajudarão a melhorar
a oferta cultural de toda a região. As obras agora concluídas
custaram ao erário municipal cerca de dois milhões de euros
e assumiram-se como um dos importantes contributos dados
por Ribau Esteves neste último ano e que agora se candidata
a mais um mandato à frente da Câmara Municipal de Aveiro.
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A escritora venceu a primeira edição do Grande Prémio de Literatura
%LRJUiÀFD0LJXHO7RUJD&LGDGHGH&RLPEUDFRPXPDREUDGHGLFDGDDRFLneasta Ingmar Bergman. Filha da escritora Natália Nunes e do poeta António
Gedeão (pseudónimo do cientista e pedagogo Rómulo de Carvalho), Cristina
&DUYDOKRQDVFHXHP/LVERDHPHpDXWRUDGHREUDVGHÀFomRHHQsaio, entre as quais “O Olhar e a Alma, romance de Modigliani” e “A Saga de
Selma Lagerlof ”. O júri do concurso disse que a obra, “redigida na primeira
pessoa, ou ‘diário imaginário’, leva o leitor a entrar no vivido quotidiano e nas
recordações de um velho homem de génio”, acrescentando que “se a identiÀFDomRSDVVLRQDOGDHVFULWRUDjVXDSHUVRQDJHPSURGX]XPVHGXWRUHIHLWRGH
desdobramento, a literatura ganha neste jogo do mesmo e do outro, sem que
o auto-retracto de Bergman perca a sua verdade e a sua pujança”. O Grande
3UpPLRGH/LWHUDWXUD%LRJUiÀFD0LJXHO7RUJDIRLLQVWLWXtGRSHOD$VVRFLDomR3RUWXJXHVDGH(VFULWRUHVFRPR
patrocínio da Câmara Municipal de Coimbra, substituindo o anterior Prémio Literário Miguel Torga/Cidade
de Coimbra. Com um valor pecuniário de 12.500 euros, tem uma periodicidade anual, mas para a sua primeira
edição concorreram, a título excepcional, obras publicadas em 2020 e 2019.
Petit Carmelino – O designer de moda da Figueira da
Foz foi seleccionado para a New York Fashion Week Flying
Solo. Este evento de moda internacional, que se realiza
na cidade norte-americana de Nova Iorque, promove os
novos talentos e designers, sob o olhar atento da indústria
do setor. “Felizmente, realizei o meu sonho e fui um dos
selecionados para apresentar a minha coleção de roupa na
New York Fashion Week, em Fevereiro de 2022, num dos
eventos de moda mais conceituados do mundo e o primeiro
a ser criado e com uma projeccção de audiência com mais
16 milhões de pessoas”, referiu o artista.

Unido, é investigadora principal no Centro de Estudos
Sociais, Universidade de Coimbra, tendo sido eleita para o
Comité Executivo da European Sociological Association.
O seu trabalho passa por projectos de investigação sobre
género, sexualidade, corpo, LGBTQI+, movimentos
sociais, cidadania e direitos humanos.

António Martins - O docente de Fiscalidade da
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra foi
nomeado para a lista de árbitros da Comissão Europeia
HP PDWpULD ÀVFDO (VWD OLVWD FRQWpP HVSHFLDOLVWDV HXURpeus nesta área, cuja actividade enquanto árbitros visa
Mauro Caballero – É o novo reforço da Académica. proporcionar um mecanismo alternativo de resolução
Mesmo depois do fecho do mercado, a Briosa apresentou de litígios na União Europeia. De entre as suas áreas de
o novo ponta de lança, paraguaio de 26 anos. O avança- especialidade, onde conta com uma longa experiência
do rescindiu com o Arouca, clube ao qual estava ligado de investigação, docência e consultoria, destacam-se a
contratualmente, e assinou pelos academistas. Mauro ÀVFDOLGDGHDUELWUDJHPHUHIRUPDÀVFDODQiOLVHÀQDQFHLUD
Caballero é a 16.ª contratação da Académica para a época DYDOLDomR GH SURMHFWRV FRQWDELOLGDGH ÀQDQoDV GLUHLWR
2021/2022. O internacional pelas camadas jovens pelo transportes, tributação do rendimento, entre outras.
3DUDJXDL Mi WLQKD SDVVDGR SHOR )& 3RUWR % 3HQDÀHO H Resultado do seu reconhecimento internacional, foi proAves entre 2012 e 2015. Chegou ainda a passar pelo Lie- fessor visitante de universidades no Brasil, Cabo Verde,
chtenstein, no Chile.
Estados Unidos da América, Polónia, Finlândia e Ucrânia.
Publicou, ainda, dezenas de artigos em revistas de espePatrícia Fernandes – A atleta da Escola de Atletismo cialidade, tais como: European Taxation, Intertax, Journal
Francisco Pinto Balsemão – Foi há dias homenageado de Coimbra/JPaiva foi a grande vencedora da Corrida 4 of Applied Accounting Research, International Journal
pelo primeiro-ministro a propósito dos 40 anos do seu Gover- Estações, cujo organização foi da Associação Desportiva of Law and Management, Management of Environno. Por esse razão e por outras, Pinto Balsemão bem merece o 4 Estações e que contou com o apoio da Câmara Muni- mental Quality, Journal of Human Resource Costing &
reconhecimento do país pelo seu trajecto de vida ao longo da cipal de Soure. Patrícia Fernandes venceu com o tempo Accounting, Gaming Law Review & Economics, Notas
qual se empenhou na defesa de causas essenciais para a dignidade de 41:32, tendo sido uma prova bastante incerta até aos Económicas, Boletim de Ciências Económicas, Boletim
humana. A liberdade desde logo e, dentro desta, a liberdade de últimos quilómetros.
da Faculdade de Direito, Portuguese Journal of Manaimprensa de que tem sido o expoente máximo em Portugal quer
gement Studies, Revista de Finanças Públicas e Direito
pelo sucesso dos projectos editoriais que criou, quer pela forma
Joana Costa²eDPDHVWULQDGDEDQGDÀODUPyQLFDGD Fiscal, entre outras.
como fez deles baluartes a favor da democracia e da defesa dos União de Músicos de Mira e é das poucas mulheres em
direitos humanos. No campo político foi sempre um homem Portugal que lidera uma orquestra, sendo que na maioria
Luciano Lourenço – Depois de uma vida dedicadisponível para o país e algumas vezes em condições tremen- este cargo é liderado pelo sexo masculino. Joana Costa da à investigação e ensino, o Professor Catedrático do
damente difíceis, como por exemplo quando foi chamado a cedo mostrou a sua vocação musical, no entanto a dança 'HSDUWDPHQWRGH*HRJUDÀDH7XULVPRGD)DFXOGDGHGH
formar Governo num dos períodos mais difíceis da democracia foi uma das suas grandes paixões, embora tenha deixado Letras da Universidade de Coimbra proferiu, ontem (8),
portuguesa, logo a seguir à morte de Sá Carneiro. Mas difícil para trás quando iniciou a licenciatura na área da Música a sua última lição. O tema escolhido para a sua jubilação
ainda porque - conforme bem explica no livro de mil páginas – Direcção, Teoria e Formação Musical.
IRL´,QFrQGLRVÁRUHVWDLVHP3RUWXJDO8PDIDWDOLGDGHRX
que está a lançar este mês - não pode contar com a lealdade total
um problema com solução?”, uma vez que se debruçou
de alguns que, dizendo-se amigos, passaram a vida a minar-lhe o
Beatriz Loureiro – Depois de Catarina Costa, que sobre esta temática durante décadas, tendo publicada uma
terreno. Dizer obrigado, em vida se possível, a quem deu ao bem conquistou um honroso 5.º lugar nos Jogos Olímpicos de vasta obra sobre ela.
comum um contributo honroso e digno é obrigação do país, das 2020, foi a vez de Beatriz Loureiro. Com apenas 15 anos
regiões, das cidades. Obrigado continua a ser uma palavra com de idade, a atleta da secção de badminton da Associação
Carlos Cortes - O presidente da Secção Regional do
muita força, quando justa, merecida e não bajuladora.
Académica de Coimbra (AAC) conseguiu um diploma na Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) respondeu ao
sua estreia nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Começou ministro Manuel Heitor que “não é com mais Faculdades
A DESCER
a praticar badminton quando tinha apenas nove anos e de Medicina que Portugal vai ter mais médicos”, a prepóManuel Heitor – Ao abordar o aumento da oferta de XPGRVVHXVJUDQGHVVRQKRVHUDSUHFLVDPHQWHTXDOLÀFDU- sito do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
formação de médicos, manifestando a expectativa de ter -se para esta competição, algo que conseguiu (e bem!), Manuel Heitor, querer alargar o ensino da medicina até
novos cursos de Medicina nas Universidades de Aveiro, Vila honrando, assim, o País, a cidade de Coimbra e, também, 2023, destacando Aveiro, Vila Real e a Universidade de
Real e Évora dentro dos próximos dois anos, o ministro da a AAC.
Évora como as cidades escolhidas. O presidente da Ordem
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior acabou por declarar
dos Médicos referiu ainda que “é preciso criar condições
que a formação de um Médico de Família não precisa de ter
Pedro Casinha - Sagrou-se campeão do mundo em aos Hospitais para que os médicos que vão ser formados
a mesma duração que outras especialidades. Manuel Heitor K1 Juniores Masculinos 200 metros durante o campe- neste momento pelas Faculdades de Medicina tenham
nem deve ter pensado no que disse. O Fórum Médico veio onato do Mundo de Velocidade de Juniores e Sub-23, acesso a uma especialidade médica”.
considerar “totalmente inaceitável e desrespeitosa” a forma que decorreu em Montemor-o-Velho, no Centro de Alto
como o ministro desvalorizou a formação e a qualidade dos Rendimento. O atleta português da Selecção Nacional
Bernardo Tralhão - O judoca da Associação Cristã
médicos especialistas em Medicina Geral e Familiar, precisa- participou numa prova que reuniu mais de meia centena da Mocidade (ACM) de Coimbra partiu, na terça-feira (7),
mente aqueles que são a porta de entrada do Serviço Nacional de países e quase 1000 canoístas. Pedro Casinha não deu para o Luxemburgo, onde vai participar no Campeonato
de Saúde e seguem a maioria da população. Como se isto já hipóteses aos “rivais” e venceu com 35.66 segundos su- da Europa de Juniores de Judo. O atleta é campeão nanão fosse mau o ministro mentiu. Disse que no Reino Unido SHUDQGRRVHJXQGRFODVVLÀFDGR
cional de cadetes e juniores e vice-campeão nacional de
a formação de médicos de família era menos complexa e mais
seniores. A ACM de Coimbra revelou que o jovem “tem
UiSLGDGRTXHDGHSURÀVVLRQDLVGHRXWUDVHVSHFLDOLGDGHVRTXH
Ana Cristina Santos - Socióloga e doutorada em condições para alcançar, na sua categoria de 60 kg, um
já foi totalmente desmentido pela British Medical Association. Estudos de Género pela Universidade de Leeds, Reino resultado desportivo de relevância”.
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CHUC doa bens móveis
do antigo Hospital de Lorvão
Os bens móveis que pertenciam ao antigo Hospital Psiquiátrico de Lorvão, integrado no Centro Hospitalar e Universitário
de Coimbra (CHUC), foram doados. Nas instalações do Mosteiro
de Lorvão, onde funcionou o Hospital, permaneciam alguns
bens que não reuniam características para utilização em ambiente
hospitalar. Desta forma, o Conselho de Administração e a Junta
de Freguesia de Lorvão assinaram um protocolo de cedência dos
bens móveis que serviram aquela unidade durante várias décadas,
mantendo-se assim a gestão deste activo dentro do domínio público e ao serviço da comunidade. O Mosteiro de Lorvão encontra-se
concessionado pelo Programa REVIVE a uma entidade turística
privada desde Março deste ano.
Jogo entre Académica e Estrela da Amadora
reagendado para 15 de Setembro
O jogo da II Liga entre a Académica e o Estrela da Amadora
WHYHGHVHUUHDJHQGDGRSDUDGH6HWHPEURHPKRUDDGHÀQLU
devido a um surto de covid-19 nos amadorenses. Previsto para
o dia 29 de Agosto, o adiamento ocorreu por acordo entre as
sociedades desportivas e a anuência do operador televisivo. O
Estrela da Amadora agradeceu à Académica, realçando que “desde
o primeiro momento, manteve uma postura que sempre se pautou
pela defesa dos valores e princípios que estão acima de qualquer
competição, dando uma ‘lição’ de desportivismo que só está ao
nível dos grandes clubes”.
Câmara de Coimbra aprovou obra
para nova Extensão de Saúde de Taveiro
A Câmara de Coimbra aprovou, na sua reunião da passada
VHJXQGDIHLUD  DDGMXGLFDomRGDHPSUHLWDGDGHUHTXDOLÀFDomRGD
Casa da Criança para que o edifício venha a acolher a Extensão de
Saúde de Taveiro. A obra foi adjudicada à empresa Veiga Lopes,
SA., pelo valor de 756.691 e um prazo de execução de 365 dias.
Recorde-se que a autarquia conseguiu uma comparticipação de
quase 640.000 euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional (FEDER) para esta obra.
Requalificação do Penedo da Saudade e zonas
envolventes já têm projectos de execução
O Executivo Municipal de Coimbra aprovou dois projectos
de execução referentes a obras que se complementam e terão
interligação: a ampliação do jardim do Penedo da Saudade e a reTXDOLÀFDomRGDDYHQLGD0DUQRFRH6RXVDHGRODUJRGR3HQHGRGD
Saudade. A primeira intervenção visa reforçar a utilização pública
deste espaço ímpar da cidade, através da criação de novas áreas
verdes, construção e reabilitação de caminhos, espécies vegetais,
infraestruturas e mobiliário urbano. Já a segunda prevê a requaliÀFDomRGDHQWUDGDGR3HQHGRGD6DXGDGHSHODDYHQLGD0DUQRFR
e Sousa, através da criação de uma praça de recepção mais verde
HGHXPTXLRVTXHFRPHVSODQDGDSDUDDOpPGDUHFRQÀJXUDomR
da via e do estacionamento rodoviário.
Autarquia de Coimbra reforça apoio a mais três
instituições de solidariedade social
A autarquia de Coimbra aprovou, na passada segunda-feira
 PDLVWUrVSURSRVWDVGHDSRLRVÀQDQFHLURVDLQVWLWXLo}HVGH
solidariedade social do concelho, num valor global superior a 46
mil euros. Estes apoios, atribuídos no âmbito do Regulamento
Municipal para Atribuição de Apoios na Área Social (RMAAAS),
GHVWLQDPVHDDSRLDUÀQDQFHLUDPHQWHSURMHFWRVRXDFWLYLGDGHV
VRFLDLVREUDVGHHGLÀFDomRRXDTXLVLomRGHHTXLSDPHQWRVGDV
IPSS contempladas – Centro Sócio-Cultural Polivalente de São
Martinho (10.462 euros); Casa dos Pobres de Coimbra (11.039
euros); Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão
'HÀFLHQWH0HQWDO$33$&'0GH&RLPEUD HXURV &RP
a aprovação destas três propostas, este ano a autarquia já apoiou
ÀQDQFHLUDPHQWHLQVWLWXLo}HVHVSDOKDGDVXPSRXFRSRUWRGR
o concelho, com um montante global superior a 255 mil euros.
Coimbra apoia bombeiros voluntários
na criação de mais duas Equipas
de Intervenção Permanente
A Câmara Municipal de Coimbra vai apoiar a constituição de
mais duas Equipas de Intervenção Permanente (EIP), uma para
a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários (AHBV)
de Coimbra e outra para a de Brasfemes, com um valor global de
240 mil euros – 120 mil euros para cada, repartido por três anos.
A proposta foi analisada na reunião do Executivo municipal de
segunda-feira (6) e diz respeito ao cumprimento dos protocolos
celebrados entre a Associação Nacional de Emergência e Proteção
Civil (ANEPC), o Município de Coimbra e as AHBV de Coimbra
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77,5% dos residentes na Região Centro
estão satisfeitos com a sua vida

O grau de satisfação dos residentes na região Centro aumentou em 2021, com 77,5%
dos residentes a considerarem-se globalmente satisfeitos com a sua vida. Os resultados do
inquérito, promovido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), no âmbito do Barómetro Centro de Portugal, mostram que, em 2021, 12,2%
dos residentes estão “muito satisfeitos”, 65,3% “satisfeitos”, 13,7% “não muito satisfeitos”
H´QDGDVDWLVIHLWRVµ)DFHDRVDQRVDQWHULRUHVGHVWDFDVHRVLJQLÀFDWLYRDFUpVFLPRGD
percentagem de inquiridos “satisfeitos” e o decréscimo expressivo de inquiridos “não muito
satisfeitos”. Estes são os resultados mais positivos das sete edições deste inquérito efectuado
para a Região Centro, com 77,5% dos residentes globalmente satisfeitos, contra 73,7% em
2019, 72,5% em 2018, 77,1% em 2017, 69,2% em 2015, 58,2% em 2014 e 61,2% em 2013.
Este valor é superior à média obtida pelo Eurobarómetro de Março de 2021 (inquérito
realizado à escala europeia) para Portugal (70%), mas continua aquém da avaliação média dos cidadãos europeus
(79%), apesar da tendência de aproximação. Entre os principais motivos de satisfação encontram-se a qualidade de
vida e um nível de vida estável (24,5%), ter emprego (20,7%), ter saúde (19,3%), a vida familiar (18,3%) e gostar do
local onde reside (17,3%). Em termos de motivos de insatisfação, os problemas de saúde (29,6%), a remuneração e
UHIRUPDVEDL[DV  HDVGLÀFXOGDGHVÀQDQFHLUDV  VmRDVWUrVSULQFLSDLVUD]}HVDSRQWDGDVSHORVLQTXLULGRV
A solidão (6,6%) e a pandemia covid-19 (4,6%) aparecem, pela primeira vez, como motivo de insatisfação. O desemprego (2,6%) e as políticas governamentais (2,6%) são outros dos motivos apontados.
e Brasfemes, relativos à constituição das segundas EIP. Coimbra
passa, assim, a ter quatro EIP, que representam um acréscimo
no apoio municipal a estas associações, que já é superior a 180
mil euros por ano.
Município de Coimbra cria passe de transporte
gratuito para antigos combatentes
O Município de Coimbra vai criar o passe social especial
“Antigo Combatente”, que assegurará, através dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC),
o transporte gratuito de antigos combatentes ou de viúvas(os)
de antigos combatentes residentes no concelho. O assunto foi
votado e analisado na última reunião de Câmara, que se realizou
na passada segunda-feira (6).
Câmara de Coimbra transfere segunda
tranche do Fundo de Emergência Social
O Executivo da Câmara Municipal de Coimbra aprovou
uma proposta para o pagamento da segunda tranche do Fundo
Municipal de Emergência Social (FMES), no valor de 152.500
euros. Recorde-se que a autarquia decidiu, na sua reunião de
22 de Fevereiro, reforçar o FMES de 2021, tendo em conta o
actual contexto social e económico provocado pela pandemia da
covid-19. Ficou, assim, estipulado, que o FMES receberia uma
dotação de 319 mil euros, de forma a cumprir com a sua missão
de assegurar as condições mínimas de vida com dignidade dos
agregados familiares mais vulneráveis das várias freguesias do
concelho.

permitir a reserva de espaços, disponibiliza notícias e informações
úteis sobre o estádio, as actividades, os eventos, os projectos, os
estudantes-atletas e tudo o que envolve a prática desportiva na
instituição, pretendendo contribuir, cada vez mais, para a formação
integral de cada indivíduo e para uma sociedade mais activa. Pode
fazer reservas para utilização das instalações do EUC via online,
na página www.desporto.uc.pt, ou através da nova aplicação
desporto UC, disponível para android e iOS.
Tribunal de Coimbra julga madeireiro
acusado de matar um homem por 80 euros
O Tribunal de Coimbra começa a julgar amanhã um madeireiro de 37 anos acusado de matar um homem em Tentúgal,
Montemor-o-Velho, por uma dívida de 80 euros num negócio
entre os dois. A vítima, que era toxicodependente, vivia sozinha
numa habitação degradada, sem luz nem água, junto à estrada
nacional 111, vendendo com frequência bens da família para
sustentar o seu vício, explicou o Ministério Público (MP). Em
Janeiro de 2017, o homem acordou com o arguido vender uns
eucaliptos existentes num terreno junto à sua residência, por 80
euros, que foram logo pagos pelo madeireiro. No entanto, em 1 de
Fevereiro, quando o arguido estava a acabar de cortar os eucaliptos,
foi impedido por familiares da vítima, que chamaram a GNR, por
o terreno já não pertencer à vítima, depois de ter sido doado aos
VHXVÀOKRVGXUDQWHXPSURFHVVRGHGLYyUFLR

Livro com 100 lendas da Região de Coimbra
é apresentado hoje
Um livro que reúne 100 lendas da comunidade Intermunicipal
Município de Coimbra adjudica reabilitação
da Região de Coimbra (CIM/RC), concebido por investigadores
da “Casa das Talhas” para habitação
universitários com o apoio determinante de presidentes da Câmaa custos controlados
ra, de Juntas de Freguesia e associações locais, é apresentado hoje,
O Município de Coimbra aprovou uma proposta de adju- quinta-feira, pelas 18h00, na Quinta das Lágrimas, em Coimbra.
dicação da empreitada de reabilitação da “Casa das Talhas”, na Intitulada “Lendário – 100 Lendas da Região de Coimbra”, a obra,
alta histórica da cidade, à empresa Veiga Lopes S.A., que venceu promovida pela Fundação Inatel, é da autoria do investigador
o concurso público. A obra representa um investimento de 1,4 João Pinho, com ilustrações originais de Victor Costa. Ao longo
milhões de euros, está inserida no âmbito do Programa Reabilitar dos dois anos que o livro demorou a ser concretizado aderiram
para Arrendar, e tem como objectivo dotar a “Casa das Talhas” de ao projecto 18 municípios dos 19 que compõem a CIM/RC.
habitações no 1.º e 2º andar – mais concretamente três T3 e um T2 Esta obra foi apresentada na notícia desenvolvida na edição em
FRPFRQÀJXUDomRGXSOH[²XPHVWDEHOHFLPHQWRGHUHVWDXUDomR papel da passada quinta-feira, do “Campeão”, e na de terça-feira
e bebidas no rés-do-chão e uma galeria/espaço museológico na na edição digital.
cave e subcave.
Praça do Comércio recebe
Coimbra apoia obras nos acessos
“Noites de música de Coimbra”
As “Noites de música no coração da cidade de Coimbra”
ao polidesportivo da União Desportiva
estão de regresso à Baixa e vão decorrer até 2 de Outubro, todas
de Lôgo de Deus
A Câmara Municipal de Coimbra aprovou, na reunião da DVVH[WDVIHLUDVHViEDGRVSHODVKQDUHTXDOLÀFDGD3UDoDGR
SDVVDGDVHJXQGDIHLUD  XPDSURSRVWDGHDSRLRÀQDQFHLURj Comércio. Esta é uma iniciativa da Câmara Municipal de Coimbra,
União Desportiva de Lôgo de Deus para a execução de uma obra que além de querer animar todos os conimbricenses e ajudá-los
GHUHTXDOLÀFDomRGDVDFHVVLELOLGDGHVDRSROLGHVSRUWLYR2DSRLRGH a fazer uma retoma progressiva à vida pré-pandémica, confere
13.489, que cobre o custo total da empreitada, corresponde ao or- à cidade um maior interesse turístico. Amanhã (10), é o dia do
çamento de mais baixo preço apresentado para execução da obra. Grupo de Fado Amanhecer e no sábado (11) sobe ao palco
o Quarteto de Saxofone. Dia 17 é para ouvir o grupo de fado
Estádio Universitário reabriu com novidades
constituído por Nuno Silva, Ricardo Dias e Ni Ferreirinha, Fado
O Estádio Universitário de Coimbra (EUC) retomou a ao Centro e António Ataíde. E Sax & Companhia (Orquestra
actividade na segunda-feira (6), com várias novidades que visam de Sopros de Coimbra) ecoa a 18 de Setembro. O Grupo Fado
XPDXWLOL]DomRPDLVHÀFLHQWHPRGHUQDHiJLOGDVVXDVLQVWDODo}HV ao Centro (Fado ao Centro – Associação Cultural e Artística do
por toda a comunidade. Desporto UC, a nova marca que agrega Centro) e Coimbra Gospel Choir (Amazing Arts – Companhia
e representa toda a actividade desportiva da Universidade de de Artes de Coimbra, Associação Cultural) actuam nos dias 24 e
Coimbra, dá o nome a esta nova página web, que, para além de 25 de Setembro, respectivamente.
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COMÉRCIO & SERVIÇOS
44416

&216758d2
(2%5$63Ò%/,&$6

24 horas por dia, 7 dias por semana

Construção
e Reparação
de Edifícios

=RQD,QGXVWULDOGD*XLDORWH_*XLD
7HOHP
7HOHI

44464

239 705 208

5XD2OLYDOGH7RGRVQ6)LSR
&RQGHL[DD9HOKD7HO
)D[(PDLOLQIR#UHSROKR
QHWZZZUHSROKRQHW

Garrafeira | Artesanato
Produtos Regionais

Alvará: 90400 - PUB

5HDELOLWDomRH&RQVWUXomR

$YHQLGDGR%UDVLO
0LQL+DELWDW(PSUHVDV_*DE3HQHOD
7OPJHUDO#SUREULGJHSW

7HOHI
ZZZDORMDGDYLVFRQGHVVDSW
5XDGD9LVFRQGHVVDGR(VSLQKDO/RXVm

9LOD3RXFDGR&DPSR
7HOP
(PDLOHGXDUGRPDYUHD#JPDLOFRP

$5/,1'20&$17$17(

ARROZ
de MAIORCA

$IRQVR-RUJH&RUUHLD&DUYDOKR
&RQVWUXomR &LYLO

44297

²&$52/,12²

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

6W$PDURGD%RLoD0DLRUFD
)LJXHLUDGD)R]7OP

44420

geral@causapositiva.com

LOJA VILA NOVA DE POIARES
(',)3$/0(,5$6_(17521&$0(172'(32,$5(6
__
$*(1&,$6(*85266,02(6



5XDGD3HJDGD)R]GH$URXFH_7OP
(PDLODIMRFRFD#JPDLOFRP

6(*8526'(6'(

$XWRPDWLVPRV
3RUW}HV6HFFLRQDGRV
6LVWHPDVGH&RQWURORGH$FHVVRVH9LGHRYLJLOkQFLD
9LGHRSRUWHLURV

3$5&(,522),&,$/

44422

5XD-RVp*RPHV)HUUHLUD/RWHUF'W
6DQWD$SROyQLD&RLPEUD
7HOHI_7HOHP
LQIR#EHD[FRPSW_ZZZEHD[SW

5XDGR%UDVLOQ_7HOHP

44409

Rua das Romeiras, 38 R/C B
3030-471 Coimbra, Portugal
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Corporação celebra 65 anos na próxima terça-feira

Bombeiros de Góis baptizam três novas viaturas
em dia de aniversário
CRISTIANA DIAS

No próximo dia 14 de
Setembro a Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Góis (AHBVG) irá assinalar o seu
65.º aniversário com um
programa “simples”, mas
com bastante simbolismo.
A situação pandémica
no nosso país ainda é delicada e por essa razão a
corporação optou por realizar os festejos de forma
reduzida e com a máxima
segurança.
Desta forma, no dia
do aniversário, terça-feira,
14, logo pelas 08h00 haverá o tradicional hastear
da bandeira que será feito
nos quartéis em Góis e em
Alvares.
-i DR ÀQDO GR GLD SHlas 20h00, é a altura da
recepção dos convidados
no parque de viaturas, no
quartel de Góis. Entre os
presentes vão estar as empresas e associações que
apoiaram e continuam a
ajudar na concretização dos
objectivos dos Bombeiros
Voluntários.
Durante a recepção
serão apresentadas e baptizadas as três novas viaturas
que a corporação adquiriu.
Antes da sessão solene
haverá espaço para o lançamento do livro “Retalhos da história da aviação
portuguesa civil e militar”

onde o autor da obra ofereceu as receitas da venda à
Associação.
Pelas 21h00 dá-se então
LQtFLR jV FHOHEUDo}HV RÀciais com a habitual sessão
solene, a tradicional formatura geral e com a entrega
de medalhas.
Haverá ainda lugar para
homenagear a presidente
da Câmara Municipal de
Góis, Maria de Lurdes Castanheira, uma homenagem
que estava prevista acontecer em 2018 a pedido
do corpo de Bombeiros
Voluntários de Góis, mas
com os incêndios desse ano
e mais tarde a pandemia foi
sendo adiada, tendo agora
lugar no 65.º aniversário
dos bombeiros.
Necessidade
de novas viaturas

A corporação de Góis
durante o último ano adquiriu novas viaturas consideradas fundamentais para
desempenhar da melhor
forma o trabalho de quem
luta todos os dias para
salvar vidas. Para além dos
esforços realizados pelos
bombeiros para conseguirem a aquisição desses
meios, houve ainda o apoio
de várias organizações.
Dos três carros apresentados à comunidade,
a viatura VLCI foi oferecida pela Assembleia de

Compartes dos Baldios da
Freguesia de Cadafaz. O segundo carro, um VUCI, foi
adquirido na Alemanha e
contou com o apoio da Junta de Freguesia de Góis, do
Góis Moto Clube, da Junta
de Freguesia de Vila Nova
do Ceira e da Cooperativa
Social e Agro-Florestal
de Vila Nova do Ceira. O
terceiro meio, um carro de
comando, foi obtido pela
AHBVG e contou com um
apoio da Autoridade Nacional da Protecção Civil.
Renato Souza, presidente da Associação Humanitária, considera que
neste momento no que toca
a carros de combate a corporação “está bem servida
para as necessidades que
tem no concelho”. Contudo, destaca que futuramente poderá ser possível ter
de adquirir uma viatura de
desencarceramento, visto
que há dois quartéis e que
uma das novas viaturas,
a VUCI, já foi adaptada
também para realizar este
tipo de operações.
No entanto, o presidente destaca que a grande
GLÀFXOGDGHDQtYHOGHIURWD
tem sido nas ambulâncias e
no transporte de doentes.
“Estamos numa área muito
complicada, muito acidentada e que é de grande
GLÀFXOGDGHSDUDVHGHVORFDU
entre aldeias”, contou Renato Souza, realçando que
as ambulâncias que têm não
chegam a todos os cantos e
seria importante ter ambulâncias de todo o terreno.
Quartéis
com novas áreas

Os Bombeiros Volun-

Comemorações dos 65.º anos da corporação vai ter homenagem
à presidente da Câmara Municipal de Góis Maria de Lurdes Castanheira

tários de Góis possuem
dois quartéis, sendo um
dentro do concelho e outro em Alvares, a cerca de
35 km.
Para melhorar as condições dos bombeiros foram feitas algumas obras e
remodelações. Em Alvares
foi feito um balneário de
primeira intervenção no
andar debaixo bem como
uma cozinha capaz de suprimir as necessidades do
momento, sobretudo quando o espaço é alugado para
eventos como casamentos,
baptizados ou cerimónias.
O mesmo está a ser
preparado para implementar no quartel de Góis.
“Vida por vida”

Renato Souza não esconde que a situação dos
bombeiros não é fácil e que
se tornou mais complicada
depois da pandemia, onde
viram os serviços hospitala-

res reduzidos e consequentemente as principais receitas caírem. No entanto,
o presidente garantiu que
ninguém baixou os braços
e que mesmo com todas
as adversidades com que
já se depararam e tiveram
de ultrapassar, acredita que
estão “num bom caminho”
para honrar a camisola de
quem veste o lema “vida
por vida”.
Na corporação actualmente estão 65 elementos
sendo que 25 são bombeiros activos. Para o presiGHQWHH[LVWH´XPGpÀFHGH
voluntariado muito grande”, mas que gostava de
ver ultrapassado. “Temos
jovens que se interessam
em ser bombeiros, mas
vão estudar para fora e não
regressam ou frequentam
outras actividades do concelho e acabam por não
se manterem em todas”,
DÀUPD
Todavia, o presidente

deixa claro que o corpo de
bombeiros de Góis reúne
todas as condições para
receber aspirantes a bombeiros e que “cada vez mais
se faz a preparação nesse
sentido havendo um cuidado muito grande por parte
do comando para o efeito
tornando isso fulcral para
que as coisas tenham um
bom resultado no futuro”.
Sem grandes previsões
para o futuro, o presidente, que está a meio do seu
segundo mandato, espera que os jovens possam
aderir a esta causa, bem
como sejam melhoradas as
condições para atender a
população do concelho que
é bastante envelhecida e
também que haja melhorias
nos direitos dos bombeiros.
“Os bombeiros merecem mais respeito e melhores condições, não só
salariais, mas também mais
GLUHLWRVµÀQDOL]RXRSUHVLdente Renato Souza.

PUBLICIDADE

ESTORODRIGUES

PINHOCEIRA

Apesar da aquisição de novas viaturas
Bombeiros de Góis sentem maiores dificuldades
no transporte de ambulâncias

Tlm. 936 741 115 - Rua dos Carvalhos, n.º 1
3330-234 Góis

44606

Investimentos Florestais e Imobiliários, Lda.

Agradece aos B.V. de Góis o serviço prestado à população!
PUBLICIDADE

de: Rogério Moniz Rodrigues

Regateira | 3330-212 Góis | Telem.: 912 629 277
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Vila Nova de Poiares conserva as suas tradições

Gastronomia e Artesanato
reconhecidos a nível nacional
A gastronomia e o artesanato são dois dos motivos para uma visita a Vila
Nova de Poiares. A gastronomia é um dos chamarizes
desta vila. A chanfana,
os negalhos e também
o arroz de bucho são as
iguarias que mais atenção trazem ao Município.
Carne de cabra
com vinho tinto, azeite,
alho e outros condimentos,
assada no forno de lenha
em caçoila de barro preto,
a chanfana é um dos pratos
típicos de Vila Nova de
Poiares. De modo a preservar e promover a confecção
deste prato, foi criada a
Confraria da chanfana,
em 2001, uma Associação
Cultural sem fins lucraWLYRV TXH WHP FRPR ÀP
HVSHFtÀFRROHYDQWDPHQWR
defesa e divulgação do
Património Gastronómico
da Região das Beiras e,

em especial, da chanfana.
Os negalhos são
também um dos pratos
mais apreciados em Poiares. A combinação entre os
seus ingredientes fazem as
delícias dos apreciadores. O
arroz de bucho é também
muito procurado na gastronomia de algumas aldeias
poiarenses. Este prato é
confeccionado seguindo
um receituário antigo que
tem passado de geração em
geração.
Barro preto de Olho
Marinho é o primeiro cerWLÀFDGRGRSDtV
O artesanato é uma
das artes mais antigas deste
concelho, onde se destaca,
para além de outros ofícios, a olaria, em especial o
Barro Preto, com origem
no lugar de Olho Marinho.
O aspecto mais relevante é o facto das peças se
apresentarem na cor negra

que resulta do processo de
cozedura. Há muitas peças
produzidas, desde utilitárias
a decorativas, sendo as mais
características: caçoilos,
bilhas de Água, assadeiras e
cantarinhas do segredo, artigos que se destacam pela
sua durabilidade e resistência ao calor bem como
pela forma de produção.
Com uma história
e tradição secular, a Louça
de Barro Preto continua
a ser uma das principais
atracções de Olho Marinho
pertencente ao Concelho
de Vila Nova de Poiares,
sendo este tipo de artesanato a sua maior referência, que agrada não só aos
que pertencem à região
como também aos que
vêm dos vários pontos do
país e até do estrangeiro.
O Barro Preto de
Olho Marinho recebeu a
primeira certificação no

Vila Nova de Poiares assume-se oficialmente
como a Capital Universal da Chanfana

país no que diz respeito a
olaria preta e é um dos 16
primeiros produtos nacio-

nais de artesanato a receber
o selo de autenticidade
da ‘A.Certifica’, o único

organismo que se dedica à
FHUWLÀFDomR GH SURGXo}HV
artesanais tradicionais.

V.N. de Poiares tem 6.813 habitantes, menos 468 do que em 2011
Vila Nova de Poiares
tem 6.813 habitantes,
segundo os resultados
preliminares dos Censos
2021, revelados em Julho. De 2011 para 2021,
o concelho perdeu 6,4%
da sua população, sendo

que em 2011 tinha 7.281
habitantes. Poiares não
perdia habitantes desde
1981.
O total de agregados
familiares do concelho
aumentou 1,6% na última
década, indo ao encontro

do que aconteceu no resto do país, em Portugal
registou-se um aumento
de 2,7%. Vila Nova de
Poiares contempla 2.800
agregados familiares e as
freguesias de Arrifana e
Lavegadas foram as únicas

com variação negativa,
com -6,7% e -11,1%, respectivamente.
A variação do número
de alojamentos no concelho entre 2011 e 2021 foi
de -3,0%. Vila Nova de
Poiares tem, actualmente,

4.427, menos 137 comparativamente a 2011. No
Município, a maior perda
registou-se em São Miguel
de Poiares, com -7,5%.
Se falarmos de edifícios, a perda de Montemor-o-Velho foi de 3,7%.

De 2011 para 2021, o Município passou de 3.926
edifícios, para 3.780. As
freguesias de Arrifana
(-4,2%) e de Lavegadas
(-6,6%) foram as que registaram maior variação na
última década.
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Zona Industrial S. Miguel | 3350-214 V.N. Poiares | Telf. 239 423 028 | www. cipabe.pt | e-mail: geral@cipabe.pt

A sua Empresa
de Cartonagem Alimentar

ACTIVIDADES
ACTIV
VIDA
VIDA
VI
DAD
DE
ES COMERCIAIS, REPRESENTAÇÕES, LDA.

Zona Industrial de S. Miguel
3350-214 V. N. Poiares
Telef.: 239 422 789 - Fax: 239 422 934
astropor@gmail.com

44298

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
de 2.ª a 6.ª das 8:30h às 13h e das 14h às 18h30
t4ÈCBEPTIËTI

44299

CENTRO DE CATEGORIA B
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Mostra de Artesanato e Produtos Endógenos decorre de 10 a 12 de Setembro

Poiartes regressa amanhã
com edição especial
Vila Nova de Poiares vive,
nos próximos dias, um dos
seus pontos altos do ano. A
Poiartes regressa ao centro
da vila, entre amanhã (10)
e domingo (12), com uma
edição especial, apresentando
uma mostra de artesanato e
produtos da terra e um cartaz
musical atractivo.
A Poiartes é o maior
evento anual de Vila Nova
de Poiares, tendo uma importância social e económica
inigualável para o concelho.
O certame, que em 2020 não
se realizou devido à pandemia
de Covid-19, é uma referência
e uma marca para a região. De
todos os pontos do país chegam visitantes, muitos deles já
habituais frequentadores do
evento. Nas últimas edições
as entradas no recinto foram
superiores a 50 000. Na impossibilidade de preparar um
evento nos moldes habituais,
a mostra agrícola, comercial

e industrial, a mostra de caprinicultura e a gastronómica não se irão realizar. Em
comunicado de imprensa
o Município esclarece que
optou por “manter apenas
a mostra de artesanato e de
produtos endógenos, restrita
aos artesãos poiarenses que
habitualmente participam
neste certame, e que decorrerá no espaço do renovado
Mercado Municipal, cujas
condições de circulação e de
espaço ao ar livre, permitem
a realização de um evento
com todas as condições de
segurança”.
A Poiartes é também conhecida pelo seu atractivo
cartaz musical. Mundo Segundo & Sam The Kid e o
V Estágio de Orquestra de
Sopros e Percussão são os
cabeças-de-cartaz desta festa
que apresenta várias outras
atracções.
O Stand-Up Comedy

com Aldo Lima, João Seabra e Miguel 7 Estacas sobem ao palco no sábado (11),
promovidos no âmbito das
candidaturas aprovadas e que
integram a Rede Cultural
Terras da Chanfana. Mundo
Segundo & Sam The Kid actuam no último dia do evento,
domingo (12). O concerto
ÀQDOGR9(VWiJLRGH2UTXHVtra de Sopros e Percussão, da
Filarmónica Fraternidade
Poiarense terá lugar no dia 12,
no recinto de festas de Nossa
Senhora das Necessidades. Os
espectáculos musicais serão
realizados na Alameda de
Santo André, com limitação
de 500 lugares sentados. O
certame mantém as entradas
gratuitas, no entanto, estas
estarão sujeitas a marcação
prévia.
“Outra das preocupações com esta edição foi a
descentralização de eventos,
entre o Mercado Munici-

A 31.ª edição do Poiartes pretende assinalar a data de um evento
que, ao longo dos anos, foi evoluindo e crescendo

pal — com a realização da
mostra de artesanato, a Alameda Santo André — com
a realização dos espectáculos
musicais, o recinto de festas
PUBLICIDADE

Projecto “Sonhando na eira”
percorre as aldeias do Município
anseiam e desejam que as suas
aldeias e lugares se encham de
vida e de cultura.
Os espectáculos começaram no passado dia 1 e
decorrem até dia 19 deste mês.
As próximas apresentações

estão marcadas para hoje (9)
às 21h00 no Largo da Capela
em Vilar e para amanhã (10)
também às 21h00 em Mucela
no Largo da Associação Desportiva, Recreativa e Cultural
de Mucela.

PUBLICIDADE

HUGO ROSA UNIP., LDA
E-mail: hugo.serralharia@gmail.com
Tlm. 919 438 313 | 239 421 085
Zona Industrial de S. Miguel, lote 59 B
3350-214 Vila Nova de Poiares

44610

— SERRALHARIA CIVIL —

44433

A Companhia de Teatro
Experimental de Poiares e
a Companhia Marimbondo
apresentam o projecto “Sonhando na eira” — Teatro e
Circo na aldeia, dois espectáculos a decorrer em simultâneo nos Municípios de Vila
Nova de Poiares e da Lousã
durante o mês de Setembro,
XPSURMHFWRÀQDQFLDGRSHOD
Direcção Geral das Artes —
Ministério da Cultura.
“Sonhando na eira” é
uma iniciativa que conta com
a participação da população
nos espectáculos, sendo o
público-alvo maioritariamente composto por pessoas de
mais idade, residentes em
lugares mais isolados e com
maior vulnerabilidade.
Outro objectivo desta iniciativa é que, através das artes e
do contacto directo com a população, se possa combater o
isolamento destas pessoas que

Rogério Pedroso Lima
EN 2 | Olho Marinho
3350-211 Vila Nova de Poiares
239 421 636

PUBLICIDADE

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

44467

Elisabete de Sousa Videira Amaral, Unipessoal, Lda.

de Nossa Senhora das Necessidades e todo o espaço
central da vila por onde
decorrerão outras iniciativas
de animação de rua”, refere

o comunicado do Município.
A abertura do certame
está agendada para as 18h00
desta sexta-feira, dia 10 de
Setembro.
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Supermercado reabriu no sábado com remodelações mais modernas

em redor de Coimbra, nas
zonas periféricas de cidade.
Queremos dar proximidade
aos nossos clientes com produtos frescos e simpatia”, referiu
Américo Abreu, proprietário
do estabelecimento.
Para além das obras obrigatórias pela autarquia, devido
às condições do edifício, o Viva
Aqui procedeu à substituição
de equipamentos mais recentes, amigos do ambiente e com
FHUWLÀFDGRHQHUJpWLFRIRUDP
colocadas portas automáticas
para criar um melhor acolhiPHQWRGRVFOLHQWHVPRGLÀFDram as estantes e a disposição
dos produtos foi alterada. O
6XSHUPHUFDGRTXHÀFRXFRP
152m2, encontra-se agora mais
dinâmica.

“Ficamos com uma loja
mais ampla, mais agradável e
com mais ar, respira-se melhor na loja. A disposição dos
equipamentos permitiu que as
pessoas tivessem uma maior
visibilidade da loja tornando-a
PDLVDEHUWDµDÀUPRX$PpULFR
Abreu.
Para além desta oferta,
agora mais moderna e actualizada, a loja Viva Aqui oferece
também uma gama de produWRV GLYHUVLÀFDGD 0HUFHDULD
frescos, congelados, secção
de pão e pastelaria, take away
e talho é o que pode encontrar no estabelecimento que
segundo o proprietário “é
tudo o que é considerado
as necessidades básicas dos
clientes”, sublinhando ainda

O estabelecimento tem cinco funcionários
e trabalha essencialmente com produtos
frescos e carnes nacionais

que o principal foco é a frescura dos produtos, seja no
talho, frutas e hortícolas ou
mesmo na charcutaria.
“Temos tudo o que é essencial, mas damos preferência
aos frescos. Todas as nossas
lojas têm talho, sendo que
funciona praticamente só com
carnes nacionais”, disse.
Para além da loja situada

DE SETEMBRO DE 2021
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B R E V E

Viva Aqui no Bairro de St.ª Apolónia
é um espaço de proximidade

A loja Viva Aqui Supermercados, no Bairro de St.ª.
Apolónia, em Eiras, Coimbra,
reabriu no sábado (4) ao público após uma remodelação
que visou reforçar a presença,
dedicação e sobretudo a proximidade à comunidade onde
está inserida.
Cientes da importância do
comércio local neste período
de excepção provocado pela
pandemia, o estabelecimento
prepôs-se a trazer uma imagem
moderna e actual, comprometendo-se desta forma com a
população local e em geral com
a garantia de satisfazer sempre
o cliente.
“A nossa preocupação é
termos um negócio vocacionado para loja de proximidade

9

no Bairro de St.ª Apolónia, a
primeira a abrir em 2003, a
marca conta no seu portefólio
de lojas mais quatro supermercados Viva Aqui com insígnia
Amanhecer.
A segunda foi inaugurada
em 2010, em Ançã, a terceira
em Taveiro, 2013, a quarta em
Monte Formoso, 2018, e a
quinta em Souselas, 2018.

S

Empresários
da Região de Coimbra
exigem medidas
para colmatar
custos energéticos
O CERC – Conselho
Empresarial da Região de
Coimbra, constituído por 13
associações, exige medidas
imediatas para colmatar os
actuais custos energéticos.
'HSRLVGHYHULÀFDUTXHRPrV
de Setembro, iniciou com um
novo pico histórico no custo
da electricidade atingindo os
140.23€/MWh, depois de oito
recordes batidos em Agosto, o
CERC exige alterações imediatas por parte das entidades
governativas responsáveis
pelo sector da energia considerando que as medidas são
fundamentais para “restabelecer a estabilidade que o país
tanto precisa”.

Space Summer School
desenvolve ideias
Empresa salienta que vacina continua a ser viável
de negócios com
tecnologia espacial
A Space Summer School, iniciativa organizada
pelo Instituto Pedro Nunes
(IPN), arrancou na terça-feiA biotecnológica portu- para ensaios clínicos. O que Infarmed para começarem” de decisão para a candidatura que a vacina continua a ser ra (7) e tem como objectivo
guesa Immunethep esperava aconteceu com quase todas as este mês.
submetida apenas termina a 31 viável. “Tem características que fazer com que os particiavançar com os ensaios clínicos vacinas é que houve um forte
“Não tendo o financia- de Dezembro, explicou.
a tornam interessante para pa- pantes desenvolvam ideias
da sua vacina contra a covid-19 apoio do Governo. Apesar mento, poderemos perder
Para Bruno Santos, depois íses em desenvolvimento, pela de negócio que incorporem
já no decorrer deste mês de dos contactos que houve, do alguns meses”, disse, realçando de todo o desenvolvimento facilidade de administração, que tecnologia espacial. O evento
Setembro, mas a espera pelo interesse e de algumas reuniões, que são necessários cerca de 20 feito pela empresa, que apre- não precisa de ser por um pro- conta com a participação de
ÀQDQFLDPHQWRSRUSDUWHGR ainda estamos à espera”, referiu milhões de euros para a fase de sentou uma solução que “ainda ÀVVLRQDOGHVD~GHQmRSUHFLVD mais de 30 estudantes, invesEstado tem impossibilitado o director Executivo da Immu- ensaios clínicos.
é válida e que ainda pode ser de uma cadeia de frio e como tigadores e empreendedores
seguir com o processo.
nethep, Bruno Santos.
“Caso conseguíssemos útil”, é “frustrante” estar de- trabalha o vírus como um todo interessados em explorar a
“Neste momento, tudo
Segundo o responsável GHÀQDQFLDPHQWRWHPRV pendente apenas da questão tem uma cobertura maior das economia do espaço e desenaquilo que podíamos fazer de da biotecnológica, sediada em uma série de investidores que GRÀQDQFLDPHQWR
variantes, tornando-a mesmo volver ideias de negócio que
ensaios não clínicos está feito. Cantanhede, caso já houvesse se mostraram interessados
Mesmo numa altura em assim útil para Portugal e para então usem esta de forma a
-iSURYiPRVDHÀFiFLDGDYDFL- JDUDQWLDVGHÀQDQFLDPHQWRSRU e conseguiríamos cobrir os que muitos dos países oci- os países desenvolvidos, já que EHQHÀFLDUD7HUUD
na no modelo animal, já prová- parte do Governo a empresa outros 20%, mas o valor a ser dentais têm já grande parte da as novas variantes fazem baixar
mos a ausência de toxicidade. já poderia estar “a pedir auto- apoiado pode não ser esse”, população vacinada, o cofun- DHÀFiFLDGHYDFLQDVFRPRD
Óculos ajustável
O próximo passo seria avançar rização dos ensaios clínicos ao notou. No entanto, o prazo dador da Immunethep salienta 3À]HURXD0RGHUQDµUHDOoRX
ao rosto vence
concurso NeetMaker
O Concurso de Ideias
de Negócio do projecto
NeetMaker, promovido
pelo Instituto Pedro Nunes,
O Executivo da Câma- sem que desse entrada na com destaque para reuniões são deste processo, a Câmara de Coimbra e atesta uma realizou-se na terça-feira
ra Municipal de Coimbra autarquia qualquer sugestão espontâneas após o 25 de Municipal já reconheceu 19 actividade ininterrupta de (7) no HIESE - Habitat de
reconheceu a Taberna Cova ou participação pública sobre Abril de 1974 e a presença entidades de interesse histó- convivência académica des- Inovação Empresarial nos
Funda/Restaurante Espa- o processo.
de figuras históricas desse rico e cultural ou social local. de 1974, agregando uma Sectores Estratégicos, em
nhol e o estabelecimento “O
A Taberna Cova Fun- período.
Já “O Moelas”, situado sucessão de gerações estu- Penela, e teve como venMoelas” como entidades de da/Restaurante Espanhol,
O Executivo municipal no Largo da Sé Velha, ini- dantis que frequentaram e cedor o projecto “Intrinsic
interesse histórico e cultural situados na rua da Sofia, também já tinha aprovado, a ciou a sua actividade no dia continuam a frequentar este Eyewear” de Rute Ribeiro
ou social local.
n.º 113, existem antes de 28 de Setembro de 2020, a in- 1 de Novembro de 1974, local. “O Moelas” é conhe- e Raquel Sousa. “Tudo o
O Município já tinha 1930. A candidatura que tenção de candidatura de “O estando, por isso, validado cido como “uma casa de que compramos é ajustável
aprovado, na sua reunião apresentaram atesta, ainda, Moelas”, tendo a decisão sido o parâmetro da longevidade culto dos estudantes” e foi ao nosso corpo, menos os
de 25 de Janeiro, a intenção o histórico de actividade do submetida a um período de para poder ser reconhecido mesmo reconhecido pelo óculos”, referiram as autoras
de candidatura da Taberna estabelecimento no contexto consulta pública igualmente como entidade de interesse Conselho de Veteranos da que conseguiram convencer
Cova Funda/Restaurante socioeconómico e político de de 20 dias. Esse período ter- histórico e cultural. A can- Universidade de Coimbra o júri, e assim arrecadar 500
Espanhol, tendo a decisão Coimbra, com quase um sé- minou com seis pronúncias GLGDWXUDFRQÀUPDDLQGDR (UC) como “Tasca de In- euros. O projecto consiste
sido submetida a um período culo de existência, bem como que em nada interferem com histórico de actividade do teresse Histórico”, o que em dotar as armações para
de consulta pública de 20 uma actividade ininterrupta o reconhecimento e sentido estabelecimento no contex- justifica o seu significado óculos ajustáveis ao rosto e
exclusivos.
dias. Esse período terminou de restauração e convívio, da proposta. Com a conclu- to académico e tradicional para a história local.

Vacina de Cantanhede à espera de apoio estatal
para avançar com ensaios clínicos

Taberna Cova Funda/Espanhol
e “O Moelas” com interesse histórico e cultural
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Preço de cada número 0,75€ | Assinatura anual 30,00€ | Tiragem média: 9.000 exemplares
LEI DA TRANSPARÊNCIA – Propriedade: Regivoz, Empresa de Comunicação, Lda. Capital Social: 5.000,00 euros.
Participações no capital: Maria de Fátima Rodrigues Viegas Vinhal - HXURV  /LQR$XJXVWR9LQKDOHXURV
(50%). Gerência: Lino Augusto Vinhal
Estatuto Editorial em www.campeaoprovincias.pt

Os pagamentos para o Campeão das Províncias em cheque devem ser emitidos em nome de “Regivoz, Empresa de Comunicação, Lda.”. Também podem ser feitos por transferência bancária através do NIB: 001000003179749000225
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FIGUEIRA DA FOZ

Festival da Feijoada de Búzios
decorre até domingo
$)LJXHLUDGD)R]HVWi
DDFROKHUGHVGHDSDVVDGD
VH[WDIHLUD  HDWpDRSUy[LPR GRPLQJR   PDLV
XP IHVWLYDO JDVWURQyPLFR
GHVWDYH]FRPD)HLMRDGDGH
%~]LRV2HYHQWRGHFRUUHX
SHODSULPHLUDYH]HP
HP  D SDQGHPLD QmR
SHUPLWLXDVXDUHDOL]DomRH
HVWHDQRHVWiGHYROWDFRP
DOJXPDH[SHFWDWLYDJDVWURQyPLFD(PERUDDFRYLG
FRQWLQXHDGLÀFXOWDUDYLGD
QD UHVWDXUDomR ILJXHLUHQVH D $VVRFLDomR )LJXHLUD
6DERU D 0DU SHUVLVWH HP
FRQWLQXDU D GLQDPL]DU R
VHFWRU GHVWD YH] FRP R
)HVWLYDO GD )HLMRDGD GH
%~]LRV D VHU DSUHVHQWDGR

HP GR]H UHVWDXUDQWHV GD
FLGDGH ² &DoDUROD 8P
&DoDUROD 'RLV &DVD GRV
3DSDJDLRV&DVD0RWD&DVD
GD 0DUTXLQKDV 5HVWDXUDQWH /RWD 1RYD 'RU\
1HJUR 5HVWDXUDQWH 3HWLVTXHLUD0DUpJUDIR*UD]LQD
&DVD GDV (QJXLDV 3HSV
5HVWDXUDQWH 7UDQFRVHQVH
H3L]]DULD5DWRODV$DSUHVHQWDomRTXHVHUHDOL]RXD
GH6HWHPEURQD3L]]DULD
5DWRODV UHXQLX YiULRV SDWURFLQDGRUHV GR HYHQWR H
DOJXPDVHQWLGDGHVORFDLVH
UHJLRQDLV QRPHDGDPHQWH
RV SUHVLGHQWHV GD &kPDUD
0XQLFLSDO GD $VVHPEOHLD
GD )LJXHLUD GD )R] H R
UHSUHVHQWDQWH GR 7XULVPR

&HQWURGH3RUWXJDO0iULR
(VWHYHVSUHVLGHQWHGD$VVRFLDomR )LJXHLUD 6DERU D
0DU HQWLGDGH SURPRWRUD
GHVWHVHYHQWRVJDVWURQyPLFRV UHIHULX D LPSRUWkQFLD
GRVPHVPRVQDSURPRomR
GDUHJLmRPDVWDPEpPQD
GLYXOJDomR GRV SURGXWRV
SULQFLSDOPHQWHRVSHL[HV2
SUHVLGHQWHOHPEURXDLQGDD
QHFHVVLGDGHGHQRSUy[LPR
DQR YROWDU j LQRYDomR H
VREUHWXGR ´GHVFHQWUDOL]DU
RIHVWLYDOSHODVIUHJXHVLDVµ
FRPR Mi DFRQWHFHX DQWHULRUPHQWH 4XDQWR DR
SUHoRGDVUHIHLo}HVDPHLDGRVH FXVWD  HXURV H
RFXVWRSDUDGXDVSHVVRDV
VLWXDVHQRVHXURV

Grupo “Diálogos ComSentido” promove
iniciativas culturais e debates
2 JUXSR GH WUDEDOKR
´'LiORJRV &RP6HQWLGRµ
DVVRFLRXVH D GLYHUVRV
DJHQWHVVRFLDLVFXOWXUDLVH
UHOLJLRVRV GD )LJXHLUD GD
)R] FRP R REMHFWLYR GH
RIHUHFHU XP FRQMXQWR GH
LQLFLDWLYDV GHVLJQDGR ´)LJXHLUD 3OXUDOµ (VWH p XP
HYHQWR TXH VH GHVHQYROYH
GXUDQWHWUrVViEDGRVWHQGR
WLGRLQtFLRQRSDVVDGRGLD

HTXHLUiFRQWLQXDUDGH
6HWHPEURHGH2XWXEUR
'H DFRUGR FRP D RUJDQL]DomR D LQLFLDWLYD ´YLVD D
SURPRomR GR GLiORJR LQWHUFXOWXUDOHLQWHUUHOLJLRVR
WROHUkQFLD DFWLYD H SHQVDPHQWROLYUHµ2S~EOLFRYDL
SRGHU FRQWDU FRP YLVLWDV
JXLDGDVHVSDoRVGHGHEDWHV
H H[SHULrQFLDV FXOWXUDLV
$ SDUWLFLSDomR p JUDWXLWD
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Inaugurada iluminação na Praia do Cabedelo
$3UDLDGR&DEHGHORQD
)LJXHLUDGD)R]WHPGHVGH
D SDVVDGD VHJXQGDIHLUD
 LOXPLQDomRjQRLWHTXH
SHUPLWH D SUiWLFD GH VXUI 
H ERG\ERDUG $ LOXPLQDomRVLWXDGDMXQWRDRPROKH
6XOIRLOLJDGDSHODSULPHLUD
YH]GDVKjVKGH
VHJXQGDIHLUDHUHSUHVHQWRX
XPLQYHVWLPHQWRGHPLO
HXURV GD DXWDUTXLD (VWD
LQLFLDWLYD VXUJLX GH XPD
SURSRVWD QR 2UoDPHQWR
3DUWLFLSDWLYRGD)LJXHLUDGD
)R] TXH QmR YHQFHX PDV
TXH R 0XQLFtSLR GHFLGLX
DSURYHLWDU´SHORQ~PHURGH
SDUWLFLSDQWHVHGHYRWDQWHV

WmR VLJQLILFDWLYRµ GLVVH j
DJrQFLD/XVDRSUHVLGHQWHGD
&kPDUDGD)LJXHLUDGD)R]
&DUORV0RQWHLURDGLDQWDQGRTXHDSHUVSHFWLYDpTXH
D LOXPLQDomR IXQFLRQH GDV
K DWp jV K WRGRV
RV GLDV SHOR PHQRV DWp
´2XWXEURRX1RYHPEURµ
´1HVWHSHUtRGRH[SHULPHQWDOHVWDPRVDDUWLFXODUFRP
R FRPDQGDQWH GR 3RUWR H
FRPDVDVVRFLDo}HVHHVFRODVGHVXUI TXHIXQFLRQDP
QR &DEHGHOR DWp FULDUPRV
XP UHJXODPHQWRµ VDOLHQWRX3RVWHULRUPHQWHVHUiD
&DSLWDQLD TXH GDUi R DYDO
PHGLDQWH DV FRQGLo}HV GR

PDUVHQGRDSHQDVRVLVWHPD
OLJDGR´PHGLDQWHVROLFLWDomR
GH HVFRODV GH VXUI  RX GH
DOJXPDDVVRFLDomRTXHVXUMD
SDUD HVVH HIHLWRµ H[SOLFRX
R DXWDUFD ´1mR TXHUHPRV
TXHHVWHMDOLJDGRSDUDQDGD
TXHU SRU TXHVW}HV HFRQyPLFDV TXHU SRU TXHVW}HV
DPELHQWDLVµ IULVRX &DUORV
0RQWHLUR 'H DFRUGR FRP
RSUHVLGHQWHGD&kPDUDGD
)LJXHLUD GD )R] R KRUiULR
GHYHUi VHU DQWHFLSDGR HQFXUWDQGR WDPEpP D KRUD
ÀQDO 2 VLVWHPD IXQFLRQD
HP WHOHJHVWmR SRGHQGR
VHU OLJDGR RX GHVOLJDGR GH
TXDOTXHUSRQWR

Ginásio Clube Figueirense voltou ao Douro
com remadores dinamarqueses
2 *LQiVLR &OXEH )LJXHLUHQVHYROWRXDSURPRYHU RV FLUFXLWRV QiXWLFRV
WXUtVWLFRV QR ULR 'RXUR
GHSRLV GH D LQLFLDWLYD WHU
VLGRVXVSHQVDKiTXDVHGRLV
DQRV GHYLGR j SDQGHPLD
GDFRYLG1DDFWLYLGDGH
SDUWLFLSDUDP HQWUH  GH
$JRVWR H  GH 6HWHPEUR

 WXULVWDV GH &RSHQKDJD
QD 'LQDPDUFD TXH YLHUDP
UHPDUGH%DUFDG·$OYDDWp
DR3RUWRDSRLDGRVSHODH[SHULHQWHHTXLSDGHORJtVWLFD
GR&OXEHRUJDQL]DGRU3DUD
DOpPGDSUiWLFDGHVSRUWLYD
RV SDUWLFLSDQWHV WLYHUDP
RSRUWXQLGDGH GH DSUHFLDU
RSDWULPyQLRQDWXUDOHFXO-

WXUDOGDUHJLmRHDVXDJDVWURQRPLD ´(VSHUDVH TXH
HP  DQR SDUD R TXDO
ÀFDUDPDGLDGRVYiULRVWRXUV
SUHYLVWRV SDUD R FRUUHQWH
DQR VHMD SRVVtYHO UHWRPDU
HP SOHQR XPD DFWLYLGDGH
TXHWDQWRWHPSUHVWLJLDGRR
*LQiVLRDQtYHOLQWHUQDFLRQDOµGLVVHR&OXEH

VHQGR QHFHVViULR UHDOL]DU
LQVFULomR DWUDYpV GH XPD
FKDPDGD RX PHQVDJHP
SDUD R    GR
HPDLOÀJXHLUDSOXUDO#JPDLO
FRPGRSUHHQFKLPHQWRGR
IRUPXOiULR KWWSVIRUPVJOH$3[14-XXJ.XEscola Bernardino Machado
7);:RXGHXPDPHQVDtem nova infraestrutura de rede informática
JHPDWUDYpVGR0HVVHQJHU
$(VFROD6HFXQGiULD'U XWLOL]DomRGRVFRPSXWDGRUHV SURIHVVRUHVHIXQFLRQiULRVH
GD´)LJXHLUD3OXUDOµRXGR
´'LiORJRV&RP6HQWLGRµ %HUQDUGLQR 0DFKDGR WHP GH PHVD TXH QmR SRGHP RXWURSDUDDOXQRVTXHVHUmR
XPD QRYD LQIUDHVWUXWXUD GH VHUGHVFRQHFWDGRVHDQRYD LQIRUPDGRVUHODWLYDPHQWHDRV
UHGHLQIRUPiWLFDÀ[DHVHP UHGH QmR GHYH VHU OLJDGD D FyGLJRVQHFHVViULRV2$JUXDocapesca concluiu intervenção no cais de aprovisionamento ILRV TXH IRL LQVWDODGD GX- FRPSXWDGRUHV SRUWiWHLV $ SDPHQWRGH(VFRODVDÀUPRX
$'RFDSHVFD²3RUWRV ULDOVHGLPHQWDUFRQVWLWXtGR $ 'RFDSHVFD ² 3RUWRV H UDQWH RV PHVHV GH -XOKR H UHGHVHPÀRVTXHMiHVWiHP TXHDUHPRGHODomRGDUHGHIRL
H /RWDV FRQFOXLX D GUDJD- SRUDUHLDVVROWDVHORGRVDV /RWDV6$HPSUHVDGRVHF- $JRVWR 'H DFRUGR FRP R IXQFLRQDPHQWR DSHVDU GH UHDOL]DGDGHSRLVGDVROLFLWDomR
JHP GH PDQXWHQomR GD FRPXPYROXPHGHGUDJD- WRUHPSUHVDULDOGR(VWDGR $JUXSDPHQWR GH (VFRODV DLQGDIDOWDUDOLJDomRH[WHULRUj DR0LQLVWpULRGD(GXFDomRH
EDFLD GH PDQREUD GR FDLV GRVGHFHUFDGHP WHPDVHXFDUJRQRFRQWL- )LJXHLUD0DUDUHGHÀ[DIRL ÀEUDySWLFDWHPFRQÀJXUDGD GHXPSHUtRGRGHHVSHUDGH
GH DSURYLVLRQDPHQWR GD 'HDFRUGRFRPD'RFDSHV- QHQWHSRUWXJXrVRVHUYLoR FRQILJXUDGD DSHQDV SDUD D GRLVSHUÀVGHDFHVVRXPSDUD ´DOJXQVDQRVµ
)LJXHLUD GD )R] &RP R FD´DLQWHUYHQomRYLVRXD S~EOLFR GD SUHVWDomR GH
YDORU GH LQYHVWLPHQWR GH PHOKRULDGDVFRQGLo}HVGH VHUYLoRVGHSULPHLUDYHQGD
Figueirense nomeada para prémio “Carreira Jovem”
HXURVDHPSUHLWDGD QDYHJDELOLGDGH H GH DFRV- GHSHVFDGRDVVLPFRPRR
$ÀJXHLUHQVH$QD6RÀD FLDWXUDHP7XULVPR/D]HU (GXFDWLRQ $ZDUGV µ
FRPSUHHQGHX D UHDOL]DomR WDJHPGHHPEDUFDo}HVQR DSRLRDRVHFWRUGDSHVFDH
'XTXHHVWiQRPHDGDSDUDD
H 3DWULPyQLR R PHVWUDGR VmR SURPRYLGRV SHOD $VGHXPDGUDJDJHPGHPDWH- FDLVGHDSURYLVLRQDPHQWRµ UHVSHFWLYRVSRUWRV
FDWHJRULD´&DUUHLUD-RYHPµ HP /D]HU 3DWULPyQLR H VRFLDomR )yUXP 7XULVPR
QR kPELWR GD GLVWLQomR 'HVHQYROYLPHQWR R GRX- HPFRODERUDomRFRPD7XDQXDO´3UpPLRV+RVSLWDOLW\ WRUDPHQWR HP 7XULVPR ULVPRGH3RUWXJDOD$VVRTicha Penicheiro entre as 25 melhores jogadoras da WNBA
(GXFDWLRQ $ZDUGV µ /D]HU H &XOWXUD H DLQGD FLDomR1DFLRQDOGH(VFRODV
A antiga basquetebo- QD :1%$ YiULDV GLVWLQ$QD6RÀD'XTXHpSURIHV- FLQFRIRUPDo}HVGHGLFDGDV 3URILVVLRQDLV R ,QVWLWXWR
OLVWDÀJXHLUHQVH7LFKD3H- o}HV LQGLYLGXDLV ² TXDWUR
VRUDDGMXQWDFRQYLGDGDQD jiUHD$ÀJXHLUHQVHFRQWD GH (PSUHJR H )RUPDomR
QLFKHLURIRLHOHLWDXPDGDV YH]HV $OO6WDU GXDV YH]HV
(VFROD6XSHULRUGH7HFQR- FRPYiULRVSUpPLRVHQWUH 3URILVVLRQDO H D 5HGH GH
 PHOKRUHV MRJDGRUDV $OO:1%$)LUVW7HDP$OOORJLD H *HVWmR GH 9LVHX HOHV D ´0HOKRU 7HVH GH ,QVWLWXLo}HV 3~EOLFDV GR
GD KLVWyULD GD :1%$ 2 'HIHQVLYH)LUVW7HDPVHWH
WHQGRMiUHDOL]DGRIXQo}HV 'RXWRUDPHQWRµ DWULEXt- (QVLQR6XSHULRUFRPFXUUHFRQKHFLPHQWR VXUJH QR YH]HV:1%$$VVLVW/HDGHU
FRPR WpFQLFD GH 7XULVPR GR SHOD HQWLGDGH 7XULVPR VRV QD iUHD GR 7XULVPR H
kPELWR GD FRPHPRUDomR ² H FROHFWLYDV 3DUD DOpP
QD &kPDUD 0XQLFLSDO GD &HQWUR GH 3RUWXJDO ´ D 2UJDQL]DomR 0XQGLDO
GRVDQRVGHH[LVWrQFLD GLVWR D MRJDGRUD LQWHJURX
)LJXHLUD GD )R] H FRPR 0HOKRUHV(VWXGDQWHVµSHOD GH7XULVPR2VREMHFWLYRV
GD OLJD QRUWHDPHULFDQD R JUXSR GDV  PHOKRUHV
EROVHLUDGHLQYHVWLJDomRQD 8QLYHUVLGDGHGH&RLPEUDµ GD LQLFLDWLYD SDVVDP SRU
WHQGRD:RPHQ·V1DWLRQDO MRJDGRUDV GRV SULPHLURV
)XQGDomRSDUDD&LrQFLDH H DLQGD R ´3UpPLR &XU- FRQWULEXLU SDUD GLJQLÀFDU
%DVNHWEDOO$VVRFLDWLRQQR-  DQRV GD RUJDQL]DomR
D7HFQRORJLDQRkPELWRGR ULFXODU )HLMy H R 3UpPLR RVSURÀVVLRQDLVHUHVSHFWLPHDGRXPFRQMXQWRGH H GR :RPHQ·V %DVNHWEDOO
SURMHFWR ´5XUDO 0DWWHUVµ )HLMyµ SHOD )DFXOGDGH GH YDV SURÀVV}HV H WDPEpP
DWOHWDV TXH PDUFDUDP HV- +DOO RI  )DPH :%+2) 
$R ORQJR GR VHX SHUFXU- /HWUDVGD8QLYHUVLGDGHGH HVWLPXODU D TXDOLGDGH IRUWHVDQRVDSHOLGDGDV´7KH $KRPHQDJHPGD:1%$
VR DFDGpPLFR $QD 6RILD &RLPEUD 'H UHIHULU TXH PDWLYD GDQGR UHVSRVWD jV
:µ'HDFRUGRFRPD LQFOXL DLQGD XPD YRWDomR
'XTXHFRPSOHWRXDOLFHQ- RV ´3UpPLRV +RVSLWDOLW\ QHFHVVLGDGHVGHPHUFDGR
)HGHUDomR 3RUWXJXHVD GH RQOLQHDGHFRUUHUGHVGH
%DVTXHWHERO´DVMRJDGRUDV GH6HWHPEURHDWpGHVWH
HOHLWDV HVFROKLGDV GH XP PrVSDUDHQFRQWUDUDPHRotary Club promove palestra sobre impacto da covid
JUXSR LQLFLDO GH  WrP OKRU MRJDGRUD GH VHPSUH
nas doenças respiratórias
XPD VpULH GH UHTXLVLWRV GDOLJD2VDGHSWRVSRGHP
SLUDWyULDVµ$VHVVmRVHUi $ SDOHVWUD VHUi DEHUWD D
25RWDU\&OXEGD)LHVWDWtVWLFRVTXHSHUPLWLUDP YRWDUDWUDYpVGRVLWHFRP
GLULJLGD SRU 3HGUR 6LOYD WRGD D FRPXQLGDGH LQWHJXHLUD
GD
)R]
SURPRYH
VHOHFFLRQDURJUXSRÀQDOµ JRDWYRWH GD DSOLFDomR GD
6DQWRV DVVLVWHQWH KRV- UHVVDGDXPDYH]TXHVHUi
KRMH


SHODV
K
$)HGHUDomRUHFRUGDTXHD :1%$RXGR7ZLWWHUXWLOLSLWDODU GH SQHXPRORJLD WUDQVPLWLGDHPGLUHFWRQD
XPD
SDOHVWUD
RQOLQH
FRP
DQWLJD LQWHUQDFLRQDO SRU- ]DQGRD:1%$*RDW9RWH
QR &HQWUR +RVSLWDODU H SiJLQD GH )DFHERRN GR
R
WHPD
´2
LPSDFWR
GD
WXJXHVD FROHFFLRQRX DR H LGHQWLILFDQGR R DWOHWD
8QLYHUVLWiULRGH&RLPEUD 5RWDU\&OXE
FRYLGQDVGRHQoDVUHVORQJR GH  WHPSRUDGDV HVFROKLGR
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ACTUALIDADE CONCELHIA

Cantanhede recebe concerto de jazz
no Multiusos de Febres
O Multiusos de Febres,
no concelho de Cantanhede, vai acolher, amanhã
(10), pelas 21h00, um concerto de jazz da cantora
Jacinta, que será acompanhada pelo Ensemble Sinfónico, orquestra formada
SRU P~VLFRV GDV ÀODUPynicas Ançanense, Marialva
de Cantanhede, de Covões
e da Associação Musical da
Pocariça, juntamente com

os oriundos das 14 bandas
dos concelhos da Figueira
da Foz e Soure. Este é o
primeiro espectáculo que a
artista vai realizar no âmbito do “HAPPY JAZZ – A
Música que nos Une” e que
será replicado no Centro de
Artes e Espetáculos da Figueira da Foz e na Praça da
República de Soure, no sábado (11) e domingo (12),
respectivamente. A entrada

é livre, mas limitada aos 300
lugares sentados no Multiusos de Febres, e sujeita à
apresentação de bilhete que
pode ser levantado desde
segunda-feira (6), nas instalações da Escola Conde
Ferreira, sendo obrigatório
o uso de máscara. Para além
disto, haverá controlo de
temperatura na entrada e
orientação ordenada no
processo de entrada e saída.

&ROXPEyÀOD&DQWDQKHGHQVHUHFUXWDOLFHQFLDGRV
para leccionar AEC’s
A Sociedade ColumEyÀOD &DQWDQKHGHQVH HVWi
a recrutar licenciados para
leccionar as Actividades de
Enriquecimento Curricular
(AEC’s) nos Agrupamentos
de Escolas Marquês de Marialva e Lima de Faria. Os
interessados em participar
no projecto devem entregar o seu currículo na sede
da Associação ou enviá-lo

através dos emails aecs@
scc.pt ou geral@scc.pt. Esta
acção surge na sequência da
renovação da parceria entre
os referidos Agrupamentos
H D 6RFLHGDGH &ROXPEyÀOD
Cantanhedense para manter,
no próximo ano lectivo, as
AEC’s. Estas actividades
complementares vão englobar as disciplinas de Inglês,
Expressão Musical, Expres-

são Plástica, Artes Criativas
e Expressão Corporal e
Artística. As aulas vão ser
leccionadas em cada estabelecimento escolar, envolvendo os alunos do 1.º ciclo
do ensino básico de Ançã,
Bolho, Cadima, Cantanhede,
Cantanhede Sul, Cordinhã,
Murtede, Ourentã, Febres,
Covões, São Caetano, Vilamar e Corticeiro de Cima.

Abriu na Tocha núcleo museológico da única leprosaria do país
O antigo Hospital Colónia Rovisco Pais, que foi
a única leprosaria do país,
tem, desde a passada terça-feira (7), um núcleo museológico no Centro de
Medicina de Reabilitação
da Região Centro - Rovisco
Pais, na Tocha, concelho de
Cantanhede. O núcleo, instalado numa das alas da capela que integra o complexo
de edifícios daquele centro,
“revela ao público, pela
primeira vez, um conjunto
VLJQLÀFDWLYRGHSDWULPyQLR
FXOWXUDOHFLHQWtÀFRGRDQtigo hospital”, divulgou o

Centro Rovisco Pais. “O
percurso expositivo convida o visitante a conhecer
a última leprosaria portuguesa, criada em 1947 e
extinta em 1996, através
de fragmentos do passado
- objectos, fotografias e
documentos vários – representativos das actividades
desenvolvidas no hospital”,
adiantou o Centro, destacando que proporciona,
igualmente, “uma viagem
no tempo, à história da
Medicina, da saúde e da
assistência social no século
XX durante a época em que

a doença de Hansen [lepra]
proliferou em Portugal”.
O espaço museológico, há
muito ambicionado, está
dividido em seis áreas temáticas: “Hospital Colónia
Rovisco Pais, a última e
única leprosaria nacional”;
“Cronologia do combate e
erradicação da doença de
Hansen em Portugal”; “A
doença e os doentes”; “O
laboratório, a farmácia e os
tratamentos”; “A assistência clínica”; “O quotidiano
na aldeia terapêutica”; e “A
assistência à família dos
doentes de Hansen”.

$WOHWDVGD&ROXPEyÀOD&DQWDQKHGHQVH
participaram no Penacova Trail do Centro
Quatro atletas da secção de Ar Livre e Aventura
GD6RFLHGDGH&ROXPEyÀOD
Cantanhedense participaram, no passado sábado
(5), na terceira etapa do Penacova Trail do Centro, no
âmbito do qual se realizaram provas com distâncias
de 43 km, 30 km e 17 km.
2VDWOHWDVGD&ROXPEyÀOD
participaram na prova de
trail curto, cumprindo 17
NP 1R ÀQDO GD FRPSHWLção o atleta Nuno Almeida
FODVVLÀFRXVHHPOXJDU
GDFODVVLÀFDomRJHUDOPDVculina e em 16.º lugar no
escalão M45, tendo o atleta
Joselito Marques alcançado
ROXJDUGDFODVVLÀFDomR
geral masculina e o 21.º
lugar no escalão M45. No
sector feminino, Gabriela
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Montemor-o-Velho inicia ano lectivo
sem falta de assistentes operacionais
O Município de Montemor-o-Velho reforçou o
Agrupamento de Escolas
com mais 20 assistentes
operacionais, medida que
faz com que “pela primeira vez em muitos anos”
o concelho inicie um ano
lectivo sem falta destes proÀVVLRQDLV3DUDR([HFXWLYR
Municipal, para além de se

responder às necessidades do Agrupamento de
Escolas do concelho de
Montemor-o-Velho e de se
assegurar o cumprimento
de normativos actualmente
em vigor, “este reforço vem
garantir melhores condições a toda a comunidade
educativa para o arranque
do ano lectivo”. De referir

que os assistentes operacionais vão reforçar as
equipas de apoio educativo
dos estabelecimentos de
ensino do concelho desde o
pré-escolar até ao 12.º ano.
Recorde-se que o Município de Montemor-o-Velho
recebeu as competências na
área da Educação no dia 1
de Setembro de 2020.

Organização diz que Mundiais de canoagem júnior e sub-23
foram “enorme sucesso”
Os Mundiais de juniores
e sub-23, que se realizaram
entre 3 e 6 de Setembro em
Montemor-o-Velho, foram um “enorme sucesso”,
considerou o presidente
da Federação Portuguesa
de Canoagem, Vítor Félix,
TXHGHVWDFRXR´GHVDÀRµGH
organizar o evento em tempos de pandemia. “Quem
tem a responsabilidade de
um evento destes tem dois
objectivos, o organizativo e
o desportivo. O feedback
que recebemos dos países
participantes, dos atletas,

da federação internacional
[ICF] é que, mais uma vez,
Montemor-o-Velho esteve
a excelente nível. Foi mais
um enorme sucesso”, regozijou-se. Em declarações
à Lusa, o dirigente destacou
igualmente a parte desportiva, considerando que os
resultados obtidos “dão
a garantia do sucesso da
renovação da modalidade”.
“Tivemos duas medalhas,
incluindo um campeão do
mundo, ambas em distâncias olímpicas e na categoria
M~QLRU(ÀQDLV$ELWROD

estava nos Europeus, com
XPDPHGDOKDHRLWRÀQDLV
Duplicámos o número de
pódios e triplicámos o de
ÀQDLVµFRQJUDWXORXVH1R
domingo (5), Pedro Casinha sagrou-se campeão do
mundo júnior em K1 200
metros, enquanto no sábado (5) Beatriz Fernandes
tinha conquistado a medalha de prata em C1 500, no
mesmo escalão. “Estamos
muito orgulhosos do trabalho feito na formação, feito
sobretudo pelos clubes”,
elogiou.

Soure acolhe S. Mateus
de 16 a 21 de Setembro
O Município de Soure
vai promover, entre 16 e 21
de Setembro, o segundo S.
Mateus em contexto pandémico, realizando novamente
as festas sem interromper
a tradição centenária. Assim, de 16 a 21 deste mês,
a vila sourense estará em
festa, respeitando as regras
sanitárias impostas, mas
permitindo sentir um pouco
a vivência de outros tempos
“normais”. “O S. Mateus

funcionará em dois espaços
fechados, para possibilitar
o controlo da lotação, à semelhança do que aconteceu
no ano passado”, adiantou
o presidente da Câmara,
Mário Jorge Nunes. A mostra de actividades Fatacis
e as feiras, generalista, da
madeira, das nozes e das
cebolas, vão decorrer no
Espaço 1111, no Parque
dos Bacelos e na Várzea
das Mós, enquanto o Jar-

dim Municipal, na Praça da
República, acolherá à noite
os espectáculos musicais.
Diariamente, a meia-noite
é a hora de encerramento
de todas as actividades relacionadas com o S. Mateus.
Cumprindo as determinações das autoridades de
saúde, vão ser permitidos
seis mil visitantes em simultâneo na área das feiras
e mil lugares sentados nos
eventos musicais.

Homem de 64 anos detido por suspeita de atear fogo
A Polícia Judiciária (PJ)
deteve, no domingo (5),
um homem aposentado,
de 64 anos, suspeito de ter
ateado um fogo na freguesia
de Granja do Ulmeiro, no
concelho de Soure. Segundo

informou a PJ, o aposentado
“com uso de chama directa,
DWHRXRLQFrQGLRQDÁRUHVWD
em zona povoada com mato
e eucaliptos, com continuidade vertical e horizontal,
FRQÀQDQWHFRPD]RQDXUED-

na, com área ardida de cerca
de 500 metros quadrados”.
O fogo, de acordo com a
polícia, colocou em “perigo
a integridade física e a vida
de pessoas, habitações e a
JUDQGHPDQFKDÁRUHVWDOµ

Mira recebe concerto
da Brigada Victor Jara

2OLYHLUD FODVVLÀFRXVH HP
 OXJDU QD FODVVLÀFDomR
geral feminina, obtendo o
5.º lugar no escalão F40.
Já Otília Costa, que cortou
a meta logo a seguir à sua
colega de equipa, alcançou

D  SRVLomR QD FODVVLÀcação geral feminina e o
6.º lugar no escalão F40.
Colectivamente a equipa
obteve o 9.º lugar em 27
equipas participantes na
distância de 17 km.

A Brigada Victor Jara
vai actuar, amanhã (10), na
Praia de Mira, num concerto no palco da Barrinha,
pelas 21h30. A iniciativa
decorre no âmbito do 3.º
ciclo do “Coimbra Região
de Cultura”. De acordo
com a Câmara Municipal
de Mira, o evento tem “a
chancela da Comunidade
Intermunicipal da Região

de Coimbra (CIM-RC) e
o apoio do Município” e
pretende “apoiar a retoma
do sector cultural e a dinamização das comunidades
locais”. A autarquia de Mira
referiu ainda que a Brigada
Victor Jara é pioneira na
“na valorização e divulgação da música tradicional
há mais de 40 anos” e “uma
referência incontornável da

música portuguesa pelo seu
importante legado patrimonial e memória cultural”.
A entrada no concerto
é gratuita, mas sujeita a
apresentação de bilhetes,
que poderão ser levantados
no Museu do Território da
Gândara, em Mira, e/ou no
Palheiros de Mira - Museu e
Posto de Turismo na Praia
de Mira.
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Anadia aliena prédios rústicos
no Vale de Salgueiro

O Município de Anadia
vai alienar a propriedade
plena de prédios rústicos no
Vale do Salgueiro, localizada
em Alféloas, na União de
Freguesias de Arcos e Mogofores, cuja área é superior
a 57 mil metros quadrados.
Segundo a Câmara Municipal, a propriedade destina-se
à construção/instalação de
um estabelecimento indusWULDOGRVHFWRUDJURÁRUHVWDO
A praça pública vai decorrer
no Salão Nobre do Edifício
dos Paços do Concelho, a 20

de Setembro, pelas 10h00.
O valor base de licitação,
para arrematar o conjunto
dos prédios rústicos, está
À[DGR HP  HXURV
não sendo admitidos lanços
de valor inferior a 100 euros.
Contudo, a autarquia informou que serão “admitidos
lanços de valor superior
em múltiplos”. Mais informações podem ser obtidas
junto da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística
do Município de Anadia,
encontrando-se o processo

de hasta pública disponível
para consulta, todos os dias,
entre as 09h00 e as 17h00,
até ao dia anterior ao da
realização do acto público.
Devido à actual situação
pandémica, os interessados
em consultar o documento
presencialmente deverão
agendar a consulta, através
do 231 510 730 ou do email
planeamento.j.silva@cm-anadia.pt. Para além disto,
é ainda possível consultar
o processo no website da
Câmara.

&RQFHOKRYDLUHFHEHUWUrV(XURSHXV
de ciclismo no próximo ano
O concelho de Anadia
vai receber três Campeonatos da Europa de Ciclismo
em Julho de 2022, nas vertentes de estrada, pista e
BTT e nos escalões sub-23
e sub-19. O Europeu de
BTT de sub-23 e sub-19
será a primeira competição
realizada, entre 1 e 3 de Julho de 2022, e irá disputar-se

na pista de Cross Country
Olímpico (XCO) instalada
na União das Freguesias
Tamengos, Aguim e Óis
de Bairro. Entre 7 e 10 de
Julho, vai realizar-se o Europeu de estrada de sub-23 e
sub-19. Nos dois primeiros
GLDV  H   VHUmR DWULEXtdos os títulos europeus de
contra-relógio, estando as

O Município de Miranda do Corvo homenageou,
no passado sábado (4),
durante a segunda Gala do
Desporto do concelho, o
nadador Diogo Cancela,
que, recentemente, participou nos Jogos Paralímpicos
Tóquio 2020. Este atleta,
que representa o Clube
Náutico de Miranda do
Corvo, participou em qua-

tro provas, tendo conseguido melhorar alguns dos
recordes nacionais de que
era detentor. Ao longo da
noite, foram também prestadas homenagens “a todas
as associações desportivas
do concelho pela capacidade de resistência demonstrada durante a pandemia
de covid-19 e que permitiu
a manutenção da activida-

de desportiva” e ainda aos
“atletas individuais que militam em clubes de Miranda
do Corvo ou que estejam a
competir fora do concelho
e todos os agentes desportivos do concelho”, disse o
Município. De referir que
foram, ainda, atribuídos
os “Prémios Carreira” a
Matias Ramos e a Vitorino
Coragem.

Parque Biológico acolhe furão
O Parque Biológico da
Serra da Lousã, em Miranda do Corvo, acolhe um
furão, que é a nova espécie
em destaque neste mês. O
animal veio do Centro de
Recuperação do Choupal
de Coimbra, “após ter sido
entregue pelo seu antigo
dono que não tinha mais
possibilidade de o manter
com as condições adequadas”, revelou o presidente

do Conselho de Administração, Jaime Ramos.
Esta espécie pertence aos
FDUQtYRURVHSHVDHQWUH
gramas e dois kg, podendo
DWLQJLUHQWUHHFPGH
comprimento. A sua pelagem apresenta várias tonalidades e muda duas vezes
por ano, na Primavera e no
Outono. Estes “são animais
muito curiosos, irrequietos
e brincalhões, razão pela

qual várias pessoas gostam
de os ter como animais domésticos”, disse o Parque
Biológico, acrescentando
que “é agora possível observar de perto este curioso
animal, bem como outras
espécies imponentes que
habitam ou habitaram o
território nacional, como
lobos, linces, ursos, veados, gamos, javalis e muito
mais”.

A 4.ª edição da recriação das Invasões Francesas
em Condeixa decorrerá no
próximo sábado (11), na
aldeia da Fonte Coberta,
RQGHHPRFRUUHXR
confronto entre o exército
francês e as tropas luso
inglesas. O momento vai

ser recriado no âmbito do
projecto “RE-EXISTIR visitas performativas”, promovido pela Comunidade
Intermunicipal da Região
de Coimbra (CIM-RC),
em parceria com a Câmara
Municipal de Condeixa-a-Nova. Segundo o Municí-

O Município de Pampilhosa da Serra recebeu,
pelas mãos da vereadora
Alexandra Tomé, o galardão e bandeira “Autarquia
Solidária”, um prémio implementado e coordenado
pela E.Q. Cidade Social,
Unipessoal, Lda, no âmbito do trabalho desenvolvido na área social. Na
cerimónia, que decorreu
na passada quinta-feira (2),
pelas 20h00, no Cineteatro
de Albergaria-a-Velha, a
autarquia viu reconhecido

o seu trabalho em prol da
comunidade e do seu desenvolvimento sustentável,
equitativo e solidário numa
missão que visa a promoção do bem-estar biopsicossocial e económico dos
munícipes, com o recurso
a técnicas de intervenção
social que contribuam para
estruturar, disponibilizar
e mobilizar serviços que
promovam o desenvolvimento e a capacitação dos
indivíduos, por forma a
construir uma sociedade

apoiada nos valores da
justiça, solidariedade e
igualdade. Na mesma cerimónia, foi também distinguida a Fundação Dr. José
Fernando Nunes Barata
cujo trabalho meritório foi
recentemente reconhecido
pela atribuição do Estatuto
de Utilidade Pública, publicado por Despacho n.º
 GH  GH -XOKR
e para o qual muito tem
contribuído o trabalho
colaborativo de ambas as
entidades.

$VVHPEOHLD0XQLFLSDOHQFHUURXPDQGDWRGH
Assembleia e da Câmara
Municipal de Pampilhosa
da Serra. O presidente do
Município, José Brito, que
se encontra no final do
terceiro mandato e por isso
impossibilitado por lei de
se recandidatar ao cargo,
realizou, pouco antes do
encerramento da sessão,
uma intervenção “de agraGHFLPHQWRµDÀUPDQGRTXH

“quem se propõe a desempenhar estes cargos” deve
sempre “fazer o melhor
que pode e sabe em prol
dos pampilhosenses”, algo
que reitera ter sempre tentado realizar, em conjunto
com as várias equipas que
o acompanharam ao longo
destes últimos 14 anos
à frente dos destinos da
autarquia.

7iEXDUHFHEHFRQFHUWR
GH3DXORGH&DUYDOKRHP2XWXEUR

O espectáculo “Paulo de
Carvalho & Academia Artística do Município de Tábua”
vai estrear a 2 de Outubro,
no recinto de feiras e eventos
do concelho, pelas 21h30. De
acordo com a Câmara Municipal, “neste espetáculo, Paulo
de Carvalho, juntamente com

a sua banda, irá interpretar os
seus êxitos num concerto que
visa a interação com a Academia Artística do Município de
Tábua e com a participação
do Coro Polifónico Municipal de Tábua”. De referir
que esta iniciativa se realiza no
âmbito da programação cul-

tural itinerante “Os nossos
e os vossos pela Cultura”,
que junta os municípios de
Mira, Tábua e Vagos para
promover e desenvolver
o património cultural e
natural, material e imaterial
característico de cada uma
destas regiões.

LousãUHTXDOLÀFD5LEHLUDGH6mR-RmR

O Município da Lousã
HVWiDSURFHGHUjUHTXDOLÀcação parcial da Ribeira de
São João, que representa
um investimento superior
a 104 mil euros e que foi
financiada pela Agência
Portuguesa do Ambiente (APA). A empreitada
tem o um prazo previsto
de execução de 90 dias,
foi adjudicada à empresa
MARSILOP-Sociedade de

Empreitadas e, segundo
a Câmara, “contempla intervenções na zona da Sra.
da Piedade (comportas,
muretes e outros); Penedo
(reconstrução/estabilização de muros/margens); e
na zona de Cacilhas, onde
estão já a ser realizados trabalhos de estabilização de
margens e construída uma
ponte pedonal – paralela à
ponte rodoviária existen-

te – onde será suspensa a
conduta de abastecimento
de água”. Estas intervenções – que serão acompanhadas pela APA – têm um
carácter holístico que inclui
a recuperação da qualidade
das massas de água, a protecção dos ecossistemas e a
promoção da biodiversidade e a promoção da defesa
contra cheias de pessoas
e bens.

Góis aderiu a movimento de consciencialização
GDGLVWURÀDPXVFXODUGH'XFKHQQH

A Câmara Municipal de
Góis aderiu ao movimento
global de iluminação que
se realizou na noite da
SDVVDGD VHJXQGDIHLUD  
pio, “a encenação tem por no âmbito do Dia Mundial
base o episódio histórico para a Consciencialização
ocorrido a 14 de Março de GD 'LVWURÀD 0XVFXODU GH
QROXJDUGH&DVDOGH Duchenne, que se assinala
Novo, quando a retaguarda a 7 de Setembro. A iniciado exército francês, na sua tiva global, cujo objectivo
retirada de Portugal, foi passou por consciencializar
atacada por tropas luso para esta doença neuromuscular rara e que afecta
inglesas”.

&RQGHL[DD1RYD volta a acolher recriação
das invasões francesas
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Pampilhosa da Serra premiada
como “Autarquia Solidária”

A última reunião do
actual mandato da AssemMRUQDGDV ÀQDLV UHVHUYDGDV bleia Municipal de Pampipara as provas de fundo. lhosa da Serra realizou-se
O velódromo nacional, na na passada sexta-feira, 3
freguesia de Sangalhos, foi de Setembro. De acordo
ainda o palco escolhido para com o Município, a seso Campeonato da Europa são ficou marcada pelas
de pista de sub-23 e sub-19, declarações de despedida
entre 14 e 19 de Julho. No e agradecimento por parte
total, são esperados mais de dos deputados municidois mil atletas e cerca de 30 pais e dos presidentes da
mil visitantes.

Miranda do Corvo homenageou nadador
Diogo Cancela

www.campeaoprovincias.pt

principal as crianças do
sexo masculino, juntaram-se vários monumentos
emblemáticos portugueses,
tais como o Castelo dos
Mouros; o Castelo de Santa
Maria da Feira; a Basílica
dos Congregados; a Fonte
no Centro da Cidade de Elvas; e, para além do Município de Góis, as Câmaras de
Cascais e Angra do Heroísmo. “Em Portugal existem
entre 1.200 a 1.500 pessoas

FRP 'LVWURÀD 0XVFXODU GH
Duchenne. Felizmente, nos
últimos anos, a esperança
média de vida tem vindo a
aumentar, graças à formação
e à informação distribuída
aos seus cuidadores. Mas é
importante continuar a apostar na informação por forma
a assegurar um diagnóstico
mais célere”, defende o presidente da Associação Portuguesa de Neuromusculares,
Joaquim Brites.
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Elas é que mandam!

Carina Gomes, vereadora da Cultura da Câmara de
Coimbra, gosta que tudo corra como ela previu, caso
contrário está o caldo entornado. Na semana passada,
durante a apresentação da Loja dos Sabores da Região de
Coimbra, não deixou que a conversa se desviasse daquilo que tinha planeado e, quando Jorge Brito, secretário
Executivo da Comunidade Intermunicipal da Região de
Coimbra, tocou em determinado assunto, que não deveria
ser falado naquele momento mas mais adiante, a vereadora
fez questão de dizer, em tom de quem recrimina uma
FULDQoD´ÀFDSDUDGHSRLVÀFDSDUDGHSRLVµ2PRPHQWR
que está registado em vídeo, tem vindo a ser comentado
por algumas pessoas de Coimbra. “Assistentes pessoais
de Manuel Machado lutam por protagonismo e desautorizam-se mutuamente com interrupção e menosprezo,
em directo, durante a apresentação da Loja de Sabores da
5HJLmRGH&RLPEUDµpXPGRVFRPHQWiULRVSRVVtYHLVTXH
se viu pela Internet, para descrever esta situação.

Intermunicipal da Região de Coimbra, prevê-se que a
iniciativa poderá não correr da melhor forma (não sendo
precisos muitos estudos) - e pelos mais variados motivos,
que passaremos a enumerar de seguida. Primeiro, a loja
QmR SRVVXL TXDOTXHU LGHQWLÀFDomR 6LP p FRPR DQGDU
numa estrada (nova) sem placas. Depois, os vidros do estabelecimento parecem mais um espelho para uma pessoa
ajeitar o cabelo ou a barba, mal se vendo a montra. Em
terceiro lugar, os produtos perecíveis não se encontram
em loja. Portanto, uma pessoa que queira levar para casa
um cabaz de queijinhos, enchidos e não sei que mais terá
que encomendar na loja (ou no site) e, depois, receberá o
FHVWLQKRQDVXDFDVD2XVHMDRVWXULVWDVTXHFHUWDPHQWH
VHULDPSRWHQFLDLVFOLHQWHVÀFDPXPWDQWRH[FOXtGRVGR
leque de clientes. Ah!... e, por último, não esquecer na
forte aposta da tecnologia. Um menu todo pomposo,
com QR Codes... Toca a instalar um leitor nos telemóveis
dos pais e avós.

Loja dos dissabores
Abriu, na semana passada, em Coimbra, a Loja dos
Sabores da Região, que pretende obviamente ajudar os
SURGXWRUHVORFDLVHGLYXOJDURVSURGXWRVGHVWD]RQD2
Mulheres do ISCAC
novo estabelecimento tem ao dispor da população uma
2 ,QVWLWXWR 6XSHULRU GH &RQWDELOLGDGH H $GPLQLVVpULHGHDUWLJRVGLIHUHQWHVPDLVFRQFUHWDPHQWHPDVD
YHUGDGHpTXHDSHVDUGDVERDVLQWHQo}HVGD&RPXQLGDGH tração de Coimbra (ISCAC) – Coimbra Business School

teve uma forte presença na última reunião do Executivo
FDPDUiULR 3DUD DOpP GD PDLRULD GH YHUHDGRUHV VHUHP
mulheres (seis, contra cinco homens), três delas tinham
em comum serem professoras daquela Escola do Instituto
3ROLWpFQLFR3DUDDOpPGH0DGDOHQD$EUHX 36' SURfessora no ISCAC e doutorada em Marketing, por força
da substituição de eleitos do PSD e do Somos Coimbra
estiveram outras duas mulheres. Foram elas Ana Paula
3LUHV4XHOKDV 36' WDPEpPGRXWRUDGDHSURIHVVRUDGR
ISCAC, e Maria Conceição Marques (Somos Coimbra),
TXHpSUHVLGHQWHGR&RQVHOKR&LHQWtÀFRGR,6&$&
O Centro de Vacinação dorminhoco
2&HQWURGH9DFLQDomRGD)LJXHLUDGD)R]VRXEHUDP
DV9LQDJUHWDVGHIRQWHVHJXUDOHYDXPDYLGDERpPLDDFRUGDQGRVyOiSDUDDVGXDVGDWDUGH6LPpLVVRPHVPRp
um mandrião. Por exemplo, quem recebe mensagem para
se vacinar da parte da manhã – muitas vezes, faltando ao
trabalho ou a outro tipo de compromisso – bate, de imeGLDWRFRPRQDUL]QDSRUWD$UHVSRVWDTXHUHFHEHpTXH
QmRKiSHVVRDVVXÀFLHQWHVSDUDYDFLQDU DOpPGHTXHDV
mensagens enviadas são automáticas) e, por isso, o Centro

F _____ R _____ A

pódios para casa. Francisco Batista conquistou o bronze
QD SURYD GH &[ VpQLRU PDVFXOLQR HQTXDQWR TXH $QD
3HUHLUDDWLQJLXROXJDUQ&[YHWHUDQRIHPLQLQR2
GHVWDTXHYDLSRUpPSDUDRUHVXOWDGRQDFODVVLÀFDomRJHUDO
do circuito, no qual Filipa Freire e Alice Moreira venceram
RUDQNLQJJHUDOQR&[M~QLRUIHPLQLQR

PXOKHUHV2SURJUDPDGHVLJQDGRSRU´:RPHQLQ0XVLFµ
diz respeito à presença / ausência das mulheres na História
da Música erudita. Foram interpretadas obras de Ethel
Smyth, Emilie Mayer, Fanny Hensel, Teresa Carreño, ElIULGD $QGUpH RX &ODUD 6FKXPDQQ (P )ORUHQoD H QR
kPELWRGDFRODERUDomRHGDFULDomRGHSRQWHVTXHD2&&
sempre preconizou ao longo das actividades que realizou
durante os seus vinte anos, teve a colaboração especial da
Soprano Chiara Chiusi que se deslocará a Portugal para
PDLVXPDSDUWLFLSDomRFRPD2&&QRSUHVHQWHDQR

Académica vitoriosa
Orquestra Clássica do Centro esteve
na Taça de Portugal em Remo
em Itália no programa “Women in Music”
$$FDGpPLFDSDUWLFLSRXFRPXPDSHTXHQDFRPLWLYD
No âmbito do apoio da Dgartes o ensemble de cordas na última regata do Circuito Taça de Portugal em Remo de
GD2UTXHVWUD&OiVVLFDGR&HQWUR 2&& YLDMRXDWp,WiOLD Mar, numa prova que decorreu no Barreiro, num percurso
onde interpretou um programa de obras de compositoras de aproximadamente três quilómetros, tendo trazido dois

PUBLICIDADE

CARDIOLOGIA
Gina Alves / Carlos Lopes
– CLISACOR - CLÍNICA SAÚDE DO CORAÇÃO, LDA.
– CLÍNICA CARDIOLÓGICA A. MOREIRA DA SILVA, LDA.
CONSULTAS DE CARDIOLOGIA
EXAMES: ELECTROCARDIOGRAMA | PROVA DE ESFORÇO | HOLTER
ECOCARDIOGRAMA | DOPPLER CARDÍACO | MAPA | REABILITAÇÃO CARDÍACA
ÁGUEDA: Rua Rio Grande - n.º 11, 2.º andar, Sala M - 3750-137 Águeda
Telef. 234 603 468 - Fax: 234 603 401 - Tlm. 917 620 728
AVEIRO: Rua Nova, n.º 60 - Bloco C - Bairro de Santiago - 3814-501 Aveiro
Telef. 234 385 220 - Fax: 234 385 221 - Tlm. 912 973 311
COIMBRA: Rua Amorim Girão - Lote 15 - Loja 9 - Quinta da Várzea - 3040-390 Coimbra
Telef. 239 810 310 - Fax: 239 810 311 - Tlm. 912 342 829
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UF de S. Martinho do Bispo
e Ribeira de Frades atribui bolsas de estudo
A União de
Freguesias de S.
Martinho do Bispo e Ribeira de
Frades vai atribuir
bolsas de estudo a
alunos do 1.º ciclo
ao ensino secunGiULR H WDPEpP D HVWXGDQWHV XQLYHUVLWiULRV &RP HVWD
medida pretende-se premiar os melhores alunos, sendo
UHTXLVLWRREULJDWyULRQRFDVRGRDRDQRDWUDQVLção de ano com aproveitamento em todas as disciplinas.
Já na atribuição das bolsas a estudantes universitários, será
WLGDHPFRQWDDPpGLDÀQDOGRDQROHFWLYRWUDQVDFWR$V
FDQGLGDWXUDVHVWmRDEHUWDVDWpGH2XWXEURHSRGHP
VHUHQWUHJXHVDWUDYpVGHFRUUHLRRXSUHVHQFLDOPHQWHQDV
secretarias da União de Freguesias – rua Principal de Bencanta, em S. Martinho do Bispo; ou na Praça Dr. Fausto
)LJXHLUHGR9LHLUDHP5LEHLUDGH)UDGHV2VGRFXPHQWRV
necessários podem ser consultados no website da União
de Freguesias, assim como o boletim de candidatura. Mais
LQIRUPDo}HVGHYHPVHUSHGLGDVDWUDYpVGRVHPDLOVGDV
juntas ou dos contactos telefónicos.

9
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cnclui que Coimbra “é ideal para viver”, assim tratem dos
transportes e do ambiente.

só abre das 14h00 às 18h00. Bela forma de incentivar as
pessoas a vacinar, Figueira!

Não foi caldeirada... foi búzios
Na Figueira da Foz foi apresentado o Festival da Feijoada de Búzios, organizada pela associação “Figueira com
Sabor a Mar” e que tem sempre o patrocínio da entidade
regional Turismo do Centro. O presidente da Câmara e
candidato pelo PS, Carlos Monteiro, marcou presença,
assim como o líder da Turismo do Centro. Só que, desta
vez, como Pedro Machado é candidato à presidência da
Câmara da Figueira da Foz pelo PSD, apresentou-se só
SDUDDIRWRJUDÀD$SDODYUDHVVDFRXEHHPUHSUHVHQWDomR
RÀFLDOD-RUJH/RXUHLURQDTXDOLGDGHGHYLFHSUHVLGHQWH
do Turismo Centro de Portugal. Tudo correu bem, até
porque o Festival das Caldeiradas já foi, e não houve louça
partida, apesar do PSD estar a colocar acções em tribunal
FRQWUD&DUORV0RQWHLURH3HGUR6DQWDQD/RSHV
O tecido económico

Já houve “vodka-laranja”
Francisco Queirós, vereador da CDU e novamente
candidato desta coligação que
WHP R 3&3 QmR GHL[RX QR
GHEDWHGR-1DV´SLFDGDVµGH
-RVp0DQXHO6LOYDFDLUHPVDFR
roto. “Quem com ferros mata
com ferros morre” - declarou
RFRPXQLVWDOHPEUDQGRDRH[-bastonário dos médicos que a
CDU também teve vereador
com pelouro no tempo da
JRYHUQDomR GR 36' $Wp OKH
chamavam “vodka-laranja”. Neste mandato, recordou
Francisco Queirós, votou contra o Orçamento da Câmara, que só passou devido ao voto favorável de Paula
Pêgo, vereadora do PSD, que rompeu com a disciplina
SDUWLGiULDHSHUGHXDFRQÀDQoDSROtWLFDWHQGRSDVVDGRD
eleita como independente.
Uma história da carochinha
$FDQGLGDWDj&kPDUD
de Coimbra Inês Tafula,
do partido Democrático
Republicano que nesta
autárquicas faz coligação
com o Movimento Partido
da Terra, com a designação
de “Coimbra é Capital, foi
bem irreverente no debate
realizado no Porto. Disse
que Coimbra “está num
marasmo absoluto, nota-se
IDOWD GH GLQDPLVPR GHVHUWLÀFDomR H HQYHOKHFLPHQWRµ
Defende que Coimbra “deve ser uma verdadeira capital
GHGLVWULWRHQmRDSHQDVQRSDSHOµ$LQGDWHYHWHPSRSDUD
´HVSHWDUXPDIDUSDQRFDQGLGDWR-RVp0DQXHO6LOYDGD
coligação que junta sete partidos. Disse Inês Tafula: “Há
quatro anos disse que era o melhor candidato à Câmara,
FRPRLQGHSHQGHQWH$JRUDYHPFRQWDUXPDKLVWyULDGD
FDURFKLQKDSDUHFHQGRD%UDQFDGH1HYHHRV6HWH$Q}HVµ

Câmara de Coimbra, que reúne sete partidos, fez questão
GH UHIHULU Q GHEDWH GR -1
que nestes oito anos também
tem havido uma “coligação”
QD (GLOLGDGH -RVp 0DQXHO
Silva aludia ao apoio que o
vereador da CDU tem dado
DRVHOHPHQWRVGR([HFXWLYR
PS. O essencial do discursos
versou os pontos que tem
focado cá por Coimbra:
decréscimo da população, falta de emprego, ausência de
estratégia e funcionamento “opaco” da Câmara.
Hi-Tech ou Hi-Ferrugem
Os oito candidatos à
presidência da Câmara de
Coimbra estiveram presentes
num primeiro debate (outros
se seguirão), promovido pelo
-RUQDOGH1RWtFLDVHUXPDUDP
WRGRV DR $WHQHX GR 3RUWR
Manuel Machado (PS), como
recandidato e já com oito
anos de mandato, respondeu
a todos os problemas levantados pelos outros adversários com a mesma fórmula: “estão a ser resolvidos e as
soluções estão em curso”. Sobre a falta de indústria em
Coimbra, Machado foi perentório: Venha ela seja Hi-Tech
ou Hi-Ferrugem. Sã indústrias, são entidades produtivas,
as bem-vindas”.
Tudo bem explicado
Filipe Reis, candidato do
3$1j&kPDUDGH&RLPEUD
foi muito directo aos assuntos no debate realizado no
Porto. Segundo declarou,
o preço da habitação está
elevado, é preciso melhorar
a mobilidade na cidade e necessário cuidar do bem estar
animal. Tem, igualmente, de
fazer algo para combater as
alterações climáticas, promover os negócios locais e ampliar-se os espaços verdes.

O livro polémico
sobre a saúde em Portugal
Promete ser um livro
polémico, fazendo uma série de revelações que serão
GHL[DGDV DR HVFUXWtQLR GR
público e já foram revelados
alguns dos assuntos que
tratará. “Este é um livro
Pela boa política
sobre a medicina privada
-RUJH*RXYHLD0RQWHLHP3RUWXJDOTXHH[S}HDV
ro, que repete a candidatura
FRPSOH[DV UHODo}HV HQWUH
Miguel Ângelo Marques, candidato à Câmara de
à Câmara de Coimbra pelo
R*RYHUQRR6HUYLoR1DCoimbra pelo Chega, partido que se estreia em autárquimovimento “Cidadãos por
cional de Saúde e os gruFDVGLVVHQRGHEDWHGR-1TXHRWHFLGRHPSUHVDULDOGR
Coimbra”, declarou no
SRVSULYDGRVGHVD~GH$
FRQFHOKRGHVFHXSRUFHQWR3XJQDSHODÀ[DomRGRVMRGHEDWHGR-1VHU´SHODERD
partir de dados de acesso
vens e destaca a necessidade do apoio à população sénior,
política”. Para ele trata-se
público, produzidos por
dado o cada vez maior envelhecimento dos residentes.
de “implicar as pessoas
LQVWLWXLo}HVRÀFLDLV%UXUm bom piscar de olhos ao eleitorado.
numa campanha de ideias,
no Maia demonstra que os grandes grupos económicos
da ligação das pessoas às
que dominam o sector da saúde são alimentados pelas falhas
Belo e fantástico
FDXVDVHGHVHWRUQDUH[LJHQdo sistema público e pelas rendas do estado. Percorre a his2FDQGLGDWRGD,QLFLDWLYD/LEHUDOj&kPDUDFRQLP- WHFRPRSRGHUH[HFXWLYRµ3DUD-RUJH*RXYHLD0RQWHLUR WyULDHRVUHVXOWDGRVGRVJUXSRV-RVpGH0HOOR6D~GHH/X]
bricense, o jovem Tiago Meireles Ribeiro, surpreendeu “a Câmara tem sido capturada pela máquina do PS e a 6D~GHFRPGHVYLRVLOXVWUDWLYRVDFHUFDGRVJUXSRV/XVtDGDV
TXHP YLX R GHEDWH GR -1 DR GHFODUDU TXH &RLPEUD p postura tem sido de mandar e não de servir”.
H&KDPSDOLPDXGHD$VVRFLDomR1DFLRQDOGH)DUPiFLDVµ
“uma cidade belíssima com um património e pessoas
SRGHOHUVHQDGHVFULomRGDREUD$V9LQDJUHWDVHVWmRDQVLRVDV
fantásticas”. Não escondeu, contudo, a “frustração” de a
Ataque à outra “coligação”
por devorar as páginas deste livro tão misterioso. O que virá
cidade estar “cada vez mais longe do seu potencial”. Mas
2FDQGLGDWRGDFROLJDomR´-XQWRV6RPRV&RLPEUDµj daí? Mais algumas teorias da conspiração?

2YDORUPHGLDQRGHDYDOLDomREDQFiULDGDFRQVWUXomRVXELXHP-XOKRHPWHUPRVKRPyORJRVSDUDHXURVSRUPHWURTXDGUDGR P PDLVVHLVHXURVGRTXHQRPrVDQWHULRU
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Enfim, vamos navegar
MADALENA ABREU *

Nos dois últimos anos
“berrava” defendendo a importância do rio Mondego para o
nosso concelho!Cheguei ao
SRQWRGHD¿UPDUTXHRSUHVLdente da Câmara de Coimbra
desvalorizava e esquecia o
rio Mondego como recurso
turístico único!
Esforcei-me por mostrar
o meu ponto de vista quanto
ao recurso único que é este
rio para a nossa cidade! E que
o turismo, e nas suas múltiplas vertentes e destinatários
diversos, clamava pelo justo
e capaz aproveitamento do
maior rio nascido em Portugal.

9

Sabemos bem que um
rio como o Mondego, numa
cidade como Coimbra, é de
crucial importância para o
crescimento da economia,
trazendo receita financeira
e vários outros benefícios.
Neste contexto, cheguei a
sonhar com casas-barcos
para estudantes ou turistas, à
semelhança do que se pode
ver em Amesterdão ou em
Paris. E, claro, nestes meus
sonhos para a cidade nunca
esquecia o crescimento dos
equipamentos que possibilitam os desportos e o lazer
que acontecem quer no rio

quer nas suas margens.
E no que dizia acerca do
nosso rio também fui referindo
questões directamente ligadas
com as albufeiras e desassoreamentos ou a barragem da
Aguieira... e o quanto é aqui
necessário um trabalho cuidadoso e persistentemente junto
de autoridades nacionais.
Ainda sobre a beleza das
margens e a possibilidade de
disfrutar delas, em diferentes
reuniões camarárias questionei o porquê da demora da
reabertura do Parque Verde,
como hoje, finalmente, se
pode disfrutar. O parque Verde,
ou as denominadas docas,
foram encerradas a 11 de
Janeiro de 2016, e só agora o
munícipe pode usufruir deste
espaço como um dia já conhecíamos, com os equipamentos
como os cafés e restaurantes,

e “só” tivemos de esperar cinco
anos pela sua reabertura.
E ainda me ‘bati’ pela navegação no Mondego pois...
num rio com água navega-se
e até se nada. E clamei que
era urgente um cais turístico na
margem esquerda ou direita
entre as ponte pedonal e a
de Santa Clara, e que permitisse efetuar o embarque e
desembarque de passageiros
em segurança. Parece-me,
pelas últimas notícias aqui
de Coimbra, que as minhas
preocupações vão começar a
ser atendidas!
Eu sei, estamos na véspera de eleições autárquicas!
Mas que bem sabe começar
a imaginar um som de barcas
serranas sobre o Mondego...
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As questões éticas
não esperam
pelo trabalho
das autoridades
Alguém muito bem disse que um dos problemas
da cultura democrática ocidental é o de transformar
questões éticas em questões pragmáticas e políticas.
O primeiro-ministro é useiro e vezeiro nessa
incultura,nessa via de desresponsabilização, sem que
aconteça um alvoroço nas consciências cívicas.
A gente assim, de facto, só há que desobedecer
civicamente.
Quem não distingue culpa moral, política e metafísica de culpa penal, presta-se a análises bacocas de
responsabilidade.
É o que temos, é o que somos, logo, é o que merecemos.
O diabo anda à solta, não só no Vaticano.

(*) Vereadora do PSD
na Câmara de Coimbra

Orlando Maçarico

Dia do Antigo Estudante de Coimbra

Ponto de vista para uma proposta de unidade - Parte XVI
adesão. Antes uma análise
intuicionista quase isenta de
paralogismo, conduz-nos sem
violência a 1920.
Palavra a Luís Pais de
Sousa: “Mas, as legítimas
aspirações dos estudantes
AMÉRICO BAPTISTA DOS SANTOS *
da Academia de Coimbra
conheceriam o momento alto
com a chamada Tomada da
PALAVRAAOS EX -PRE- O Ano do Covid 2020.
%DVWLOKDFRPR¿FRXFRQKHFLGR
SIDENTES
Sobre o tema em debate o célebre assalto ao “Clube
Não nos seria nada difícil escreve: “Datas que me des- dos Lentes”, ocorrido na já
acompanhar de adjectivos SHUWDPPHPyULDVHUHÀH[}HV desaparecida Rua Larga, em
todos quantos vimos citando. sobre o sentido mais profundo novembro de 1920, facto que é
Mantemos o critério.
da vida. Como seria a Associa- indissociável dos propósitos de
Luís Teixeira – 1980. ção Académica, em 1980, se livre associação e do próprio
Apresenta-nos 3 períodos: não tivesse havido a Tomada direito à reunião.
A Tomada da Bastilha, da Bastilha?”
Com efeito, na madruga1920; A Associação Aca&RPRVHYHUL¿FDIDFLOPHQ- da de 24 para 25 de Novemdémica de Coimbra, 1980; te, não nos é pedida qualquer bro, um grupo de estudantes

descontentes com as precárias condições do antigo
Colégio de São Paulo, onde
estavam instalados, decidiram revoltar-se, tomando de
assalto o referido clube dos
Mestres da Universidade, daí
fazendo a primeira Sede da
Associação Académica. De
seguida invadiram a Torre da
8QLYHUVLGDGHH¿]HUDPVRDU
os sinos, de modo a celebrar
o triunfo associativo.
De sublinhar que, durante
o Consulado Salazarista, a Associação Académica de Coimbra constituiu uma inegável
voz e presença na contestação
ao regime político vigente, de
que nos dão conta as querelas
RFRUULGDVQD$FDGHPLDQR¿QDO

dos anos 40. Sendo certo que
a década de 60 foi, de facto, a
PDLVVLJQL¿FDWLYDHPWHUPRV
de oposição ao ancient regime,
contestação que culminaria,
em 1969, com o decretar do
luto académico, o qual, por
sua vez, se prolongaria até à
instalação da democracia…
Pelo que aqui prestamos a
nossa homenagem à Associação Académica de Coimbra,
na comemoração dos 100
anos da Tomada da Bastilha
e no papel activo da instituição
na formação de homens livres
e participantes.”
Recordamos os nossos
leitores que estamos a transcrever os depoimentos dos
Antigos Presidentes da Asso-

ciação Académica de Coimbra, aquando do centenário da
Tomada da Bastilha, inseridos
na Revista Capa e Batina, n.º
55 – Especial, da Associação
dos Antigos Estudantes de
Coimbra em Lisboa.
Por uma questão de metodologia, só posteriormente
apresentaremos as demais
propostas para a celebração
do Dia do Antigo Estudante de
Coimbra, a nível universal. Entendemos ser a melhor forma
de dar coerência e contexto
adequado a uma matéria, que
sendo extraordinariamente rica
é também oportunidade de
pontos de vista divergentes.
(*) Ex-Presidente
da AAEC

CARTA DO LEITOR
Em Góis, pela positiva
Não obstante me identificar politicamente com
a designada “esquerda
democrática”, não me reconheço na política seguida
pelo PS Góis, especialmente nos últimos anos que se
carateriza pelo compadrio,
incompetência, desorientação, bem como a promoção
da mediocridade, malformação e edução e mesmo
a censura declarada às
opiniões divergentes manifestadas nas redes sociais.
Tudo isto se traduz na
ausência de ideias válidas
e consequentemente de
políticas que promovam o
desenvolvimento do nosso concelho, cuja falta de
oportunidades de emprego
e demais condições de vida
contribuiu, decisivamente,
para a enorme perda de
população na última década (-10,7%), sendo que
situação idêntica já se ha-

YLD YHUL¿FDGR HP GpFDGDV
anteriores.
A mediocridade de que
falo, caraterizou de forma
ainda mais acentuada os
3 mandatos da presidente
que agora irá terminar funo}HV ¿QDOPHQWH PDVLUi
prolongar-se se, por mera
hipótese, o partido que tem
governado Góis durante 4
décadas, continuar a ter
essa oportunidade, bastando para isso olhar para as
listas que são apresentadas
a todos os órgãos autárquicos, as quais, em desespero, recorrem em grande
escala a funcionários das
mesmas autarquias e familiares dos cabeças de
lista, havendo listas em que
estes são mais de cerca de
40% do total.
No último mandato e
dada a maior disponibilidade de tempo, tive oportunidade de assistir a várias

reuniões de Câmara, de
forma presencial ou através
das redes sociais e, por
norma, leio os aspetos mais
relevantes das Atas daquelas reuniões, publicadas no
site da CM de Góis.
Desta análise que faço
da prestação dos eleitos
para a CM Góis, devo
confessar que por vezes
é confrangedora a falta
de preparação da maioria dos vereadores, quer
em termos gerais, quer
especificamente quanto
aos assuntos em análise /
votação. Esta falta de preparação leva-os, frequentemente, a votarem assuntos
cujo alcance desconhecem,
ou conhecem apenas das
apresentações feitas em
reunião de Câmara pelos
membros efetivos do executivo. Alguns vereadores
refugiam-se nos pequenos
assuntos burocráticos que

supostamente dominam na
VXD DWLYLGDGH SUR¿VVLRQDO
nomeadamente na área
orçamental e do pessoal,
descurando as questões
estratégicas, para suposWDPHQWHD¿UPDUHPRVVHXV
“doutos” conhecimentos.
A obscuridade da generalidade dos protagonistas,
incluindo os que já integraram o partido do poder e
que pretenderam de novo
integrar as suas listas e
negociaram colocações
e que, exercendo vários
mandatos como vereadores, nunca evidenciaram
quaisquer ideias desenvolvimentistas para o concelho
(acumulando-as todas para
as eleições de 2021) foi, no
meu modesto entendimento, contrariada por um vereador que iniciou funções
apenas em 2017, e que
cujo nome é António Rui de
Sousa Godinho Sampaio.

Não obstante, divergirmos no que respeita à
necessidade da adesão e
permanência de Góis na
APIN, reconheço a sua
competência e empenho,
no sentido de dar o seu
melhor pelo seu concelho,
onde nasceu e vive.
Na sua atividade como
vereador durante os últimos 4 anos, evidenciou
uma nova forma de fazer
política, abordando serena
e ponderadamente, e mediante o adequado estudo e
análise, todos os assuntos
da governação concelhia,
mesmo os mais complexos
e apresentando propostas
relevantes para o desenvolvimento de Gois.
Se há candidatos que
durante 3 mandatos não
apresentaram propostas
válidas e relevantes e as
acumularam todas, para as
apresentarem apenas na

candidatura de 2021, numa
fase já adiantada da sua
vida, o Rui Sampaio não
foi seguramente um deles,
como é fácil de comprovar
pela leitura as Atas da CM
de Góis dos 4 últimos anos.
Porque o importante
são as pessoas e não as
bandeiras, desta vez, em
Góis, apoio o Rui Sampaio,
que em meu entender é o
candidato mais possibilidade de fazer a necessária e
GHVHMiYHOPXGDQoDD¿PGH
garantir um futuro mais digno para o concelho de Góis.
Apelo também a todas
as pessoas (e são muitas),
que ao nível local estão
insatisfeitas com o domínio de cerca de 4 décadas
do PS de Góis, a votarem
numa efetiva alternativa,
que constitui a lista liderada
pelo Rui Sampaio.
António Duarte
Soito, Góis

3RUWXJDOGHVFHXGHVH[WRSDUDSDtVGD8QLmR(XURSHLDFRPPDLRUPpGLDGLiULDGHFDVRVGHLQIHFomRSRU6$56&R9SRUPLOKmRGHKDELWDQWHVQD~OWLPDVHPDQDVHJXQGRRZHEVLWHHVWDWtVWLFR2XU:RUOGLQ'DWD
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7pFQLFRVYmRSDUDRWHUUHQRLGHQWLÀFDUSUREOHPDVHHQFRQWUDUVROXo}HV

3ROLWpFQLFRGH&RLPEUDODQoDSURMHFWRV
SDUDDXPHQWDUDWUDFWLYLGDGHWHUULWRULDO

O projecto @GIR - Gabinetes de Inovação Regional
é uma iniciativa do Instituto
Politécnico de Coimbra (IPC)
e o primeiro de muitos outros
que pretendem criar ligação
aos territórios da região.
Durante a formalização
dos protocolos com as 12 organizações parceiras do projecto
@GIR, que decorreu no primeiro dia de Setembro, na Sala
de Actos dos Serviços Centrais
do Politécnico de Coimbra,
Jorge Conde, presidente do
IPC, anunciou que durante
esta semana iria começar a
criar o consórcio “Impulsionar
as pessoas e o território”, no
âmbito de uma candidatura
aos programas “Impulso Jovem STEAM” e “Impulso
Adultos”, cujos objectivos são
aumentar a competência e a
literacia da região, formando
e trazendo pessoas à região e
melhorando o funcionamento
das instituições e das empresas.
No entanto, o presidente
UHIHULXTXHDWpÀQDOGRDQR
nascerão, ainda, mais dois
novos projectos. O primeiro,
PUBLICIDADE

que resultará do @GIR,
passa por um Laboratório de
Inovação e Desenvolvimento
Territorial, mais direccionado
à resolução de problemas. Já
o segundo projecto irá criar
a COIMBRA ITEC, uma
Associação vocacionada para
a formação avançada, sedimentando o modelo de formação dual, que nascerá com
o “Impulso Jovem STEAM”
e “Impulso Adultos”.
“Estamos, pois, a criar
as bases para sermos a instituição de ensino superior da
região. Estamos em crer que
podemos ser uma mais-valia
para o seu desenvolvimento”,
salientou Jorge Conde, que
referiu ainda que o IPC é
“motor de desenvolvimento
regional” e que o mais importante é “encontrar soluções
que projectem a região de
Coimbra”.
Desenvolvimento
do tecido empresarial

O projecto @GIR é um
ponto de viragem para uma

nova forma de ver a chamada
“transferência de conhecimento” das instituições de
Ensino Superior para pessoas, empresas e organismos de
desenvolvimento local.
“Este projecto visa o
desenvolvimento do tecido
empresarial local, o fortalecimento das empresas das
regiões visadas, a atracção
de pessoas para o território,
a manutenção dos postos
de trabalho, a criação de
novas empresas e de novos
empregos e a criação de valor para a região, numa base
de inovação e partilha de
conhecimentos”, começou
por referir o presidente do
IPC, Jorge Conde, realçando
uma vez mais a importância
GHVHLQWHQVLÀFDUDOLJDomRDRV
territórios.
Desta forma, o @GIR
será o elo de ligação da partilha de conhecimento e uma
base de criação de valor e
aumento de atractividade dos
territórios.
Para que o projecto avance serão contratados 12 téc-

nicos (por concurso público)
que, sob a liderança do IPC
e da Comunidade Intermunicipal (CIM) de Coimbra,
um dos principais parceiros,
YmRSDUDRWHUUHQRLGHQWLÀFDU
os principais problemas e
encontrar soluções.
Os respectivos técnicos,
de diferentes áreas que vão
desde a engenharia, saúde à
comunicação, irão seleccionar, em conjunto, as acções
no terreno com base numa
visão integrada complementar, que permitirá ajustar
em cada momento o rumo,
para que cada projecto tenha
potencial.
“Do ponto de vista operacional, o @GIR pretende
promover a inovação nos
negócios tradicionais de base
HQGyJHQDTXDOLÀFDUUHFXUVRV
KXPDQRVTXDOLÀFDURWHFLGR
empresarial, atrair pessoas
para territórios de baixa densidade, promover a criação
e manutenção de postos de
trabalho, promover a inserção
de desempregados na Vida
Activa, fomentar a criação

de novas empresas e criar
redes de inovação e partilha
de conhecimento”, sublinhou
ainda Jorge Conde.
Para além da CIM, o
IPC conta como parceiros
as Câmaras Municipais de
Arganil, Lousã, Miranda do
Corvo e Oliveira do Hospital;
a Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira
Serra; a Associação de Desenvolvimento Local, com a
actuação dos municípios de
Carregal do Sal, Mortágua,
Santa Comba Dão, Tondela
e Águeda; a Coimbra Mais
Futuro; a Dueceira - Associação de Desenvolvimento
do Ceira e Dueça; o Instituto
de Emprego e Formação
3URÀVVLRQDOD7HUUDVGH6LFy
- Associação de Desenvolvimento e o Turismo do
Centro.
“Selamos um compromisso para o desenvolvimento da região, que sendo
liderado pelo Politécnico de
Coimbra e pela Comunidade
Intermunicipal, pretende ser
um projecto de todos aqueles

Jorge Conde coloca o
IPC a apoiar a criação
de novas empresas e
de redes de inovação

que já se associaram e aberto
aos que ainda venham a perceber a importância do que
aqui estamos a fazer”, realçou
o presidente do Politécnico.
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Universidade, Jardim da Sereia, Manutenção Militar e Paços do Concelho

Coimbra recupera centro histórico
da Alta à Baixa

A Câmara de Coimbra
aprovou uma operação de
reabilitação urbana entre
a zona da Universidade
e o Jardim da Sereia, que
vai incluir também, em
complementaridade, uma
intervenção no edifício dos
Paços do Concelho.
1R ÀQDO GD VHVVmR GH

Câmara, segunda-feira, o
presidente Manuel Machado
explicou que a operação
se estende até ao Mercado
Municipal D. Pedro, incluindo o antigo edifício da
Manutenção Militar, que vai
acolher o Centro de Arte
Contemporânea.
No processo de can-

didatura da operação de
reabilitação, o presidente da
autarquia pretende incluir
o edifício dos Paços do
Concelho, cuja intervenção
ao nível da cobertura e
LQWHUYHQo}HV GH HÀFLrQFLD
energética está orçamentada
em quatro milhões de euros.
A operação integra-se

na Área de Reabilitação
Urbana (ARU), aprovada
HPHGHÀQHVHLVHL[RV
estratégicos a concretizar
em 26 acções estruturante
de intervenção no centro
histórico e centro urbano
antigo.
Segundo Manuel Machado, ainda não existe esti-

mativa do investimento para
D UHTXDOLÀFDomR XUEDQD QD
área Universidade/Sereia,
que será candidatada ao
Programa de Recuperação
e Resiliência (PRR) ou ao
Portugal 2030.
O autarca disse ainda
que a Câmara está disponível para apoiar uma inter-

venção no Teatro Académico Gil Vicente e no edifício
da Associação Académica
de Coimbra, numa lógica
de cooperação institucional.
Por outro lado, deverão
existir incentivos e benefíFLRVÀVFDLVSDUDRVSDUWLFXODUHVUHTXDOLÀFDUDPWDPEpP
RHGLÀFDGR

PUBLICIDADE

UC reforça laços
com Macau e China

O vice-Reitor da UC, João Nuno Calvão da Silva,
e o director da FEUC, Álvaro Garrido

A Faculdade de Economia da Universidade de
Coimbra (FEUC) e a Universidade Cidade de Macau
assinaram, na segunda-feira
(6), um acordo de parceria
para a criação de um diploma de Estudos Avançados
Conjuntos em Relações Económicas Internacionais, a
iniciar em Fevereiro de 2022
e totalmente leccionado na
língua inglesa.
Na cerimónia de assinatura do acordo, que decorreu no Consulado-geral de
Portugal em Macau e Hong
Kong, conduzida apenas
em inglês, foi sublinhado
que o programa de estudos
prevê que os alunos tenham
também a oportunidade de
desenvolver as suas competências na área da língua portuguesa aplicada à economia.
O director da Faculdade
de Economia da Universidade de Coimbra, Álvaro GarULGRDÀUPRXTXHDSDUFHULD
com a Universidade Cidade

de Macau a partir do próximo ano lectivo corresponde
à ideia de uma “cooperação ambiciosa” e destacou
o foco pluridisciplinar da
Escolas de Estudos Avançados no desenvolvimento
e qualificação do ensino
pós-graduado na Faculdade.
Já o director da Faculdade de Economia da Universidade Cidade de Macau,
Adrian Cheung, mostrou-se
optimista em relação à parceria agora formada, mas ao
mesmo tempo esperançado
que no futuro seja possível
reforçar a cooperação, de
alunos e na área de investigação, entre as duas instituições.
O cônsul-geral, Paulo
Cunha-Alves, elogiou “o
compromisso das duas instituições”, assim como o
UHVXOWDGRÀQDOWUDGX]LGRQR
programa conjunto, e salientou que a iniciativa acaba por
reforçar as relações académicas entre Macau e a China.

