
SEMANÁRIO NO PAPEL (QUINTAS-FEIRAS)... DIÁRIO ONLINE (WWW.CAMPEAOPROVINCIAS.PT)... VESPERTINO DIGITAL (DE SEGUNDA A SEXTA) | AUDIÊNCIA QUALIFICADA

17
ANOS

Telef.: 239 108 592 - Telem.: 919 484 321 - E-mail: ildaperes@gmail.com - Rua Martins de Carvalho, 58 - 3000-274 Coimbra

Ilda Peres Agradecemos a todos 

os que nos têm acompanhado 

ao longo destes 17 anos!

PUBLICIDADE

44
45

9

44
48

4

GPLANO

ARQUITECTURA         
ENGENHARIA

SEGURANÇA CONTRA
INCÊNDIOS
MEDIDAS

DE AUTOPROTECÇÃO

AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA    
CERTIFICAÇÃO

ENERGÉTICA EDIFÍCIOS

Telef.: 239 501 158 | Telem.: 961 750 066
Email: gplano@sapo.pt

SOURE: R. dos Combatentes da Grande Guerra, n.º 2 - Tel: 239 501 129
CONDEIXA: Av. Visconde de Alverca, n.º 69 R/C - Tel: 239 948 045
MONTEMOR: R. Fernão Mendes Pinto - Edif. Mercado Municipal, Loj. 13
                       Tel: 239 680 498
olhos3@sapo.pt | www.clinicadosolhos.com

CONVENÇÕES:
SNS, ADSE, ADMG, Multicare, Advancecare, outros

Atestados eletrónicos para a carta de condução

43
16

0

anos21

DE09042014RL/RCMC

DIRECTOR LINO VINHAL | www.campeaoprovincias.pt                                       
PREÇO 0,75€ | 2ª SÉRIE | ANO 21 | N.º 1076 | 16 DE SETEMBRO DE 2021          SEMANÁRIO À QUINTA-FEIRA      
telef. 239 497 750 | fax 239 497 759 | e-mail: campeaojornal@gmail.com

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
AUTORIZADO A CIRCULAR EM INVÓLUCRO

FECHADO DE PLÁSTICO OU PAPEL
PODE ABRIR-SE PARA VERIFICAÇÃO POSTALTAXA PAGA

PORTUGAL
CCE TAVEIRO

transmitimos energia

www.piclima.com

excelencia’ 11 excelencia’ 14 excelencia’ 18 excelencia’ 19 excelencia’ 20

Tlf. 239 538 691 | geral@biopower.com.pt

SEDE:  Largo Serpa Pinto, n.º 16, 2.ºC

7080-083 Vendas Novas

FILIAL:  ZI da Pereira, Lote 5-27

3220-119 Miranda do Corvo 44
44

5

44
61

9

Esta semana começou oficialmente a campanha para as eleições autárquicas e os candidatos à Câma-
ra de Coimbra fizeram-se logo ao terreno. Manuel Machado (PS) teve um comício com António Costa, 
João Manuel Silva (Juntos Somos Coimbra) prometeu triplicar o orçamentos para as Freguesias e Fran-
cisco Queirós (CDU) quer manter os comboios até à Baixa da cidade. Jorge Gouveia Monteiro (Cidadãos 
por Coimbra) apresentou o programa eleitoral com enfoque na recuperação habitacional e comercial 
da Baixa, na frente ribeirinha e na valorização do Hospital dos Covões.      Páginas 2 e 4

Campanha em Coimbra
arrancou a toda a força

Soure revive Feira
de São Mateus

As Festas de São Mateus em Soure co-
meçam esta quinta-feira (16) e prolongam-
-se até 21 de Setembro, feriado municipal. 
Durante estes seis dias a animação toma 
conta da vila de Soure, com os espectácu-
los em frente aos Paços do Concelho e, no 
espaço multiusos, a FATACIS - Feira de 
Artesanato, Turismo, Agricultura, Comér-
cio e Indústria de Soure. Páginas 9 a 12

Empresários querem
recuperar a ACIC
A Associação Empresarial da Região 

de Coimbra (NERC) mudou o seu nome 
para NERC-ACIC e vai promover a refun-
dação da antiga associação, que teve mais 
de 140 anos de actividade até ser declarada 
insolvente em 2013. Está em marcha um 
conselho empresarial constituído por ex-
-presidentes, ex-dirigentes, empresários e 
ex-associados da extinta ACIC. Página 16
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ESCOLA DE CONDUÇÃO

UC ajuda na coesão 
territorial

A Universidade de Coimbra (UC) lidera 
um consórcio com mais de 100 parceiros 
para um projecto orçado em 30 milhões 
de euros que prevê, entre outras acções, 

em colaboração com instituições de todo o 
país. Na região Centro o projecto tem um 
papel importante na valorização e competi-
tividade do território.       Páginas 2 e 3
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A Universidade de Coim-
bra (UC) e a Comunidade 
Intermunicipal da Região de 
Coimbra (CIM-RC) assina-
ram um protocolo que visa 
aproximar a instituição de 
ensino a todo o território da 
Comunidade. 

“A nossa proposta vai no 
sentido de criar uma aproxi-
mação, que não seja a mera 
deslocação de espaços de 
Universidade, mas que se 
traduza numa dimensão de 
trabalho efectivo e profundo 
com as populações e agentes 
de determinados territórios”, 
começou por explicar Cristina 
Albuquerque, vice-Reitora da 
UC para os Assuntos Aca-
démicos e Atractividades de 
estudantes e pós-graduados. A 
docente acrescentou ainda que 
todo o trabalho desenvolvido 
será “sempre respeitando as 

dar continuidade à coesão 
social.  

Este protocolo que surge 
no âmbito da candidatura aos 
projectos “Impulso Jovem 

STEM” e “Impulso Adulto”, 
inseridos no Plano de Recu-
peração e Resiliência (PRR), 
pretende dar apoio aos jovens 
oferecendo resposta às ne-
cessidades que o mercado de 
trabalho coloca hoje em dia. 

José Carlos Alexandrino, 
presidente da CIM-RC, que se 
expressou bastante agradado 
com a iniciativa, referiu que 
“muitas vezes o conhecimen-
to está na universidade, mas 
está fechado e não transpassa 
os muros da própria”, fazendo 
clara alusão que esta nova par-

ceria trará novos ventos à Uni-
versidade e que “é um ponto 
extremamente positivo” de 
modo a fazer “diferença na-
quilo que se chama a coesão 
do território e da Comunidade 
Intermunicipal”. 

O presidente revelou ain-
da que este protocolo tem 
também como objectivo im-
pactar o tecido empresarial. 
Este sector terá um papel 
importante no projecto, de 
forma a que a Região seja 
mais valorizada e competitiva. 
“Captar mais jovens para a 

modernização das próprias 
empresas e tentar que estes 
jovens tenham formação para 
abandonar aquilo que muitas 
vezes os mata, que é o orde-
nado mínimo que o país hoje 
tem”, declarou. 

Amílcar Falcão, Reitor da 
-

rantiu que o objectivo é fazer 
com que a iniciativa perdure 
para além de 2025, data limite 
do projecto. “Vemos esta 
candidatura como algo que 
nos irá ajudar a preparar a UC 
para o período pós-2025: uma 
Universidade mais forte e mais 
preocupada com o território”, 

ter já algumas áreas pensadas 
que serão abrangidas pela 
iniciativa, tais como a saúde 
e as energias. A nível de for-
mação serão vários os níveis, 
alguns serão direccionados 
para pré-universitários, como 
pós-graduações, mestrados e 
outros referentes a “formação 
ao longo da vida”, disse Amíl-
car Falcão na sessão realizada 
na Sala do Senado. 

Objectivo é aproximar a instituição da Comunidade

UC ajuda na coesão territorial
da Região de Coimbra

José Carlos Alexandrino, presidente da CIM-RC,
e Amílcar Falcão, Reitor da UC 

assinaram o protocolo

O livro “Vinte Meses 
de Inferno” que revisita o 
Reitorado de José de Gou-
veia Monteiro na Univer-
sidade de Coimbra (UC), 
entre 1970-1971, vai ser 
apresentado hoje (16), pe-
las 18h00, no Auditório da 
Reitoria da UC. A apresen-
tação da obra, editada pela 
Imprensa da UC, está a car-

go de Celso Cruzeiro, numa 
sessão presidida pelo Reitor 
da Universidade, Amílcar 
Falcão. José de Gouveia 
Monteiro (1922-1994) foi 
Professor Catedrático da 
Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra. 
Foi Reitor da UC entre Fe-
vereiro de 1970 e Setembro 
de 1971. 

Obra revisita Reitorado 
de José de Gouveia Monteiro

-
cial começou na terça-feira (dia 
14) e vai até dia 24, realizando-
-se as eleições autárquicas en-
tre as 08h00 e as 20h00 locais 
do domingo, 26 de setembro.

No período de pré-cam-
panha já esteve Jerónimo 
e Sousa, líder do PCP, na 
apresentação da candidatura 
da CDU, protagonizada por 
Francisco Queirós, e Rui Rio, 
presidente do PSD; num pas-
seio na “Baixa” a promover 
a coligação “Juntos Somos 
Coimbra”, liderada por José 
Manuel Silva.

Ontem (quarta-feira) foi a 
vez do secretário-geral do PS 
e primeiro-ministro, António 
Costa, participar num comí-
cio, no Teatro Académico 
de Gil Vicente, no apoio à 
recandidatura de Manuel Ma-
chado, presidente da Câmara 
de Coimbra.

Nas próximas eleições au-
tárquica concorrem também 
Jorge Gouveia Monteiro (Ci-
dadãos por Coimbra), Miguel 
Ângelo Marques (Chega), Tia-
go Meireles Ribeiro (Iniciativa 
Liberal), Filipe Reis (PAN) e 
Inês Tafula (PDR/MPT).

Campanha eleitoral até dia 24

Depois de Rui Rio 
veio António Costa

PUBLICIDADE
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Duas sondagens sur-
gidas na semana passada 
em Coimbra alteraram a 
relativa pacatez com que a 
cidade viveu o período de 
pré-campanha: uma divul-
gada pelo “Campeão das 
Províncias”, da responsabi-
lidade da Aximage e, logo a 
seguir, outra divulgada pelo 
“Expresso”, elaborada pelo 
ICS/ISCTE, entidades, 
uma e outra, credenciadas 
para a realização deste tipo 
de estudos.

Ambas as sondagens 
dão a vitória ao Partido 
Socialista mas têm entre 
si uma diferença grande 
quanto aos números dessa 
vitória. Enquanto que os 
dados revelados pela Axi-
mage apontavam para uma 

próxima da maioria absolu-
ta, já a segunda sondagem, 
a do ISCTE, apontava para 
um “taco a taco” entre PS e 
a coligação “Juntos Somos 
Coimbra”, com a vantagem 
dos socialistas apenas por 
um ponto. 

Uma outra diferença 
de peso respeitava ao Mo-
vimento “Cidadãos por 
Coimbra” que na segunda 
das sondagens surgia com 
uma indicação de voto da 
ordem dos 12% enquanto 

pelos 7. Estes dados fazem 
para esta força política 
toda a diferença, já que os 
12 garantem um vereador 
(objectivo da candidatura), 
enquanto que com os 7 

Esta foi a terceira 
sondagem revelada pelo 
“Campeão” desde que se 
publica em Coimbra. Nas 
duas primeiras, então da 
responsabilidade da Eu-
roequipa, uma empresa 
de sondagens considerada 
muito rigorosa mas que 
entretanto desapareceu, os 
resultados previstos vie-

então a vitória ao PSD, 
cujo candidato, Carlos da 
Encarnação, venceu numa 
eleição Manuel Machado e, 
na outra, Victor Baptista.

Nenhuma das sonda-
gens de então provocou 
tanto ruído como a de 
agora revelada pelo “Cam-
peão”), chegando algumas 
pessoas a pôr em causa 
a seriedade do trabalho 
bem como as intenções 
do Jornal, ao divulgá-la. 
Isso mostra dois dados 

interessantes: por um lado 
a enorme expectativa que 
estas eleições estão a ali-
mentar no concelho e até 
no país, o que é bom; por 
outro lado, atesta a paixão 
como muita gente vive a 
política, emprestando-lhe 

Sporting, a roçar por vezes 
alguma irracionalidade, o 
que é mau, porque a políti-
ca só é nobre se e quando 
exercida e vista à luz da 
razão, sensível, é certo, 
também aos afectos mas 
com respeito pela opinião 
dos outros. Política sem ci-
vilidade é uma arte menor.

Sondagem
na Figueira
surpreende

pela dimensão
da vantagem

de Santana Lopes

O “Expresso” revelou 
também, na mesma edição, 
uma outra sondagem, igual-
mente da responsabilidade 
do ICS/ISCTE, relativa 
à Figueira da Foz. Son-
dagem que surpreendeu, 
sobretudo pela dimensão 
da diferença que separa 
os principais candidatos. 
Colocou Pedro Santana 
Lopes na casa dos 47%, a 
rondar a maioria absoluta 
portanto, Carlos Monteiro 
(actual presidente e candi-
dato pelo PS) nos 35, não 
dando mais que 8% para 
Pedro Machado, candidato 
do PSD. A ser assim ou se 
assim for, Santana Lopes 
teria uma votação superior 
ao PS e PSD juntos, o que 
não deixaria de ser uma 
surpresa e das grandes. Se 
a partir de certa altura a sua 
vitória foi ganhando viabili-
dade, atestada por algumas 
sondagens que foram apa-
recendo,  dificilmente se 
previa que pudesse atingir 
esta dimensão. Se é certo 
que Santana Lopes é um 
caso raro no fenómeno 
político, pela forma como 
mobiliza e envolve as pes-
soas em seu redor - e na 
Figueira da Foz em parti-

-
tender que nas legislativas 
anteriores, estava Santana 
ainda à frente do Aliança, 
tenha tido na Figueira um 
péssimo resultado. Mas 
eleições concelhias são uma 
coisa, eleições nacionais 
serão outra, neste caso bem 
diferente.

Sondagens agitaram 
meios políticos

de Coimbra
na semana passada

No livro “Lendário - 
100 Lendas da Região de 
Coimbra”, constam “lendas 
factuais, mas muitas outras 
que não o são, inclusivamen-

o momento histórico são 
inconciliáveis, são lendas 
que foram apropriadas pe-
las comunidades há muitos 
séculos”, explica Bruno Pai-
xão, o director da Fundação 
INATEL em Coimbra.

“Este é um património 
imaterial da nossa região, 
que já vem de há muitos 
séculos na grande parte 
dos casos, e que interessava 
compilar, coligir todas as 

estava muito dispersa. Em 
alguns casos, fomos buscar 
lendas que são recriadas pe-
las freguesias, pelas colecti-
vidades, pela comunidade, 
mas não estão redigidas em 
sítio nenhum”, explicou.

A Fundação INATEL 
lançou, ao final da tarde 
da passada quinta-feira, na 
Quinta das Lágrimas, o li-
vro “Lendário - 100 Lendas 
da Região de Coimbra”, um 
livro escrito pelo investiga-
dor João Pinho, com ilus-
trações originais de Victor 
Costa e enquadramento 

-
tónio Rochette e António 
Resende de Oliveira, com 
o apoio de 18 Municípios 
da Comunidade Intermu-
nicipal, da Faculdade de 
Letras da Universidade de 
Coimbra, das Fundações 
Inês de Castro e Sara Bei-
rão e da Direcção Regional 
de Cultura do Centro.

Para além do texto e 
ilustração, cada lenda tem 
associado um ‘QR Code’ 
(código digital que pode 
ser lido pelas câmaras de 
‘smartphones’ e ‘tablets’, 
resultando em informação 
associada): “Podemos atri-
buir a cada lenda a locali-
zação do sítio expectável 
onde ela poderá ter aconte-

cido ou onde ela é recriada 
e também aqui a ajuda local 
foi determinante. Conse-
guimos adicionar a cada 
localidade um contributo à 
sua economia local”, realça 
Bruno Paixão.

Obra de folha
persistente

Defendendo que o pro-
jecto agora editado “não 
seja de folha caduca, seja 
uma obra de folha persis-
tente e possa viver para lá 
do livro”, não se extinguin-
do no dia da apresentação, 
Bruno Paixão espera que 
cada Município, Freguesia 
ou associação local possam 
vir a dar “uma certa pro-

jecção às lendas da sua co-
munidade”, por exemplo, 
“através de diversas per-
formances artísticas, sejam 
o teatro, a dança, a música, 
o conto ou a escrita”.

Com cerca de 250 pá-
ginas, capa dura e inte-
gralmente a cores, a obra 
vai estar disponível em 
bibliotecas do território dos 
18 municípios parceiros, os 
quais vão ter, para si, um 
número muito generoso 
de exemplares. Para além 
disso, porque houve várias 
pessoas que manifesta-
ram interesse, fez-se uma 
tiragem um pouco maior 
(1.200 exemplares) e estará 
uma pequena fatia à venda, 
por 30 euros.

Lendário da Região de Coimbra

Livro faz reviver lendas seculares

João Pinho, José Carlos Alexandrino, Francisco Caneira Madelino,
Bruno Paixão e Victor Costa

A Universidade de 
Coimbra lidera um con-
sórcio com mais de 100 
parceiros para um projec-
to orçado em 30 milhões 
de euros que prevê, entre 
outras acções, melhorar e 
diversificar a oferta for-
mativa.

O projecto foi candida-
tado ao Programa Impulso 
jovens STEAM & Progra-
ma Impulso Adultos, do 
Plano de Recuperação e 
Resiliência, numa iniciati-
va orçada em cerca de 30 
milhões de euros e que 
conta outras quatro insti-
tuições do ensino superior 
como copromotoras (os 
Institutos Politécnicos da 
Guarda e de Viseu, Escola 
Superior de Enfermagem 
de Coimbra e Universidade 
dos Açores).

Com mais  de  100 
parceiros envolvidos na 
candidatura, o projecto 
pretende que seja possível 
dar “um salto qualitativo 
até 2025”, alterando a for-
ma de funcionamento da 
Universidade de Coimbra, 

com “mais internaciona-
lização e uma acção ter-
ritorial mais forte”, disse 
o reitor da Universidade 
de Coimbra, Amílcar Fal-
cão, na apresentação da 
iniciativa.

Segundo o responsável, 
um dos pontos-chave do 
projecto passa pelo aumen-

formativa, quer para jovens, 
quer para adultos, com a 
criação de cursos conferen-
tes de grau - mestrados de 
apenas um ano e com uma 
“parte importante” do tem-
po nas empresas -, assim 
como pós-graduações, com 
ligação ao tecido empresa-
rial da região e com uma 
aposta “forte” nas áreas da 
saúde e da informática.

Amílcar Falcão notou 
que os números de forma-
ção contínua e pós-gradu-
ada “têm sido residuais”, 
sendo que este projecto 
pretende alterar esse pa-
radigma, num momento 
em que “as pessoas têm 
de adquirir novas compe-
tências”.

Nesse sentido, haverá 
uma atenção à formação 
que permita “a quem já 
está no meio” adaptar-se e 
atualizar-se, mas também 
uma oferta que ajude à 
reconversão de carreiras 
numa fase de transição 
digital da economia e da 
sociedade, explicou.

“O programa ‘Acertar o 
rumo’ [apoio à reconversão 
para a área das tecnologias 
de informação] tem sido 
um sucesso completo e, 
entre outras coisas, vamos 
replicar o ‘Acertar o rumo’, 
dar-lhe mais lume, mas 
também apostar noutras 
áreas”, vincou.

Segundo Amílcar Fal-
cão, o consórcio envolve 
mais de 70 municípios dos 
100 da região Centro, assim 
como dezenas de empresas, 
procurando uma ligação 
entre todo o território.

Para além da oferta 
formativa, o projecto prevê 

vários espaços e a adapta-
ção de salas de aula para 
garantir uma Universidade 

ajustada às novas necessi-
dades, apostando-se tam-
bém no ensino à distância.

“A aposta no ensino 
à distância vai ser muito 
maior e profissional. A 
operação da Universidade 
de Coimbra será diferente 
do passado e será comple-
tamente disruptiva e que 
nos colocará ainda mais na 
trajectória da internaciona-
lização”, acrescentou, sa-
lientando que a instituição 
passará a ter uma espécie de 
“nona Faculdade”. 

Na cerimónia, este-
ve também presente o 
presidente da Câmara de 
Coimbra, Manuel Macha-
do, entidade que também é 
parceira no projecto.

Para o autarca, a candi-
datura representa também 
uma “ligação próxima entre 
cidade e Universidade”, 
salientando que a impor-

melhoria da oferta formati-
va. “Com cidadãos melhor 
formados, garantidamente 
teremos mais empregabili-
dade”, realçou.

Universidade de Coimbra lidera consórcio 
para melhorar oferta formativa



www.campeaoprovincias.pt POLÍTICA 16 CAMPEÃO DAS PROVÍNCIASQUINTA-FEIRA

 DE SETEMBRO DE 20214

O candidato pelo PS à 
Junta de Freguesia de Santo 
António dos Olivais, Mou-
ra Távora, disse, durante a 
apresentação da sua candi-

aquele lugar, potenciar tudo 
o que nele existe e valorizar 
a freguesia, tornando-a 
“mais limpa, alegre, solidá-
ria, activa e atractiva”. 

Para Moura Távora 
a mudança deve ser feita 
com novos intervenientes, 
“dando oportunidade a 
pessoas diferentes, a equipas 
mais motivadas, disponíveis 
e independentes”. “Uma 
mudança que se quer de 
integração e participação 
colectiva, mais abrangente, 
mais disponível e trabalha-
dora, que saiba ouvir para 
melhor decidir e que repre-
sente todos os olivanenses”, 
acrescentou.

A nova visão estratégi-
ca do PS para a freguesia é 
assente em oito vectores, 
sendo eles: ambiente, acção 
social, cultura, desporto, 
educação, emprego, patri-
mónio e saúde. 

Carlos Cidade, presi-
dente da concelhia do PS 

de Coimbra, que também 
esteve presente, elogiou o 
candidato pelo PS àquela 
Junta de Freguesia, com 
“uma capacidade de traba-
lho em prol dos outros” e 
a favor de “justas causas”, 
acreditando que Moura 
Távora, no dia 26 de Setem-
bro, “terá um resultado da-
quilo que é o seu trabalho”. 

Manuel Machado, re-
candidato à presidência 
da Câmara Municipal de 
Coimbra, também apro-
veitou a ocasião para usar 
da palavra, enumerando al-
guns projectos que gostava 
de ver concretizados, como 
o fornecimento de espaço, 

na zona da Malavada, Fre-
guesia de Santo António 
dos Olivais, à Cooperati-
va Mondego para poder 
aumentar a sua oferta e 
acolhimento a moradores; a 
construção de uma rotunda 
na Avenida António Portu-
gal, que dê acesso articula-
do e contenha o excesso de 
velocidade, distribua o trân-
sito e permita o acesso con-
fortável quer para a Quinta 
de S. Jerónimo, quer para 
a Cooperativa Mondego e 

até à Rua do Sobreiro; a 
designação toponímia de 
Fernando Vale, no troço 
que vai das Bandeiras até ao 

Alto de S. João; a instalação 
de um Centro Olímpico 
de Ginástica na Avenida 
Mendes Silva e de um novo 
centro de abastecimento de 
automóveis eléctricos. 

A sessão contou ainda 
com a presença da deputa-
da ao Parlamento Europeu, 
Maria Manuel Leitão Mar-
ques, que deixou algumas 
dicas para melhorar Santo 
António dos Olivais, como 
a proximidade da Junta aos 
cidadãos, servindo como 
intermediadora dos vários 
serviços existentes e um 
maior proveito dos espa-
ços verdes que Coimbra 
oferece.

Candidato do PS a Santo António dos Olivais 
quer freguesia mais atractiva

A candidatura ‘Figueira 
a Primeira’ à Câmara da 
Figueira da Foz, encabeçada 
pelo antigo primeiro-minis-
tro Pedro Santana Lopes, 
foi validada pelo Tribunal 
Constitucional (TC), que ne-
gou provimento ao recurso 
do PSD.

Em 23 de Agosto, o 
Tribunal da Figueira da Foz 
julgou improcedente uma 
segunda reclamação apre-
sentada pelo PSD contra 
a candidatura de Santana 

e os sociais-democratas deci-
diram então recorrer para o 
Tribunal Constitucional.

Contudo, na decisão 
do TC, pode ler-se que foi 
negado provimento ao re-
curso do PSD, pese embora 
se revogue “parcialmente a 
decisão recorrida, determi-
nando-se a rejeição das listas 
apresentadas pelo grupo de 
cidadãos eleitores designada 
por ‘Figueira A Primeira’ às 

de Freguesia de Alqueidão e 
de Lavos”.

A candidatura de Pedro 
Machado pelo PSD con-
siderava que existiam irre-
gularidades na candidatura 
de Santana Lopes quanto à 
omissão da lista de candida-
tos no processo de recolha 
de assinaturas.

“Lamentando a impos-
sibilidade de candidatura na-
queles dois casos, foram con-

-
mara Municipal, à Assembleia 
Municipal e a 12 Freguesias, 
o que constitui uma grande 
vitória, especialmente para 
um movimento independente 
que acabou de se constituir”, 
comenta esta força política.

Seis candidaturas

No mesmo acórdão, o TC 
julga improcedente o recurso 
do partido Chega, que assim 
não se pode candidatar, na 
sequência de uma decisão do 
Tribunal da Figueira da Foz, 
conhecida em 24 de Agosto, 
que rejeitara a candidatura de 
João Paulo Domingues, por 
irregularidades no processo, 

Desta forma, são candi-
datos â Câmara da Figueira 
da Foz Rui Curado Silva (BE), 
Bernardo Reis (CDU), Pedro 
Machado (PSD), Miguel Mat-
tos Chaves (CDS-PP), Pedro 
Santana Lopes (independente) 
e Carlos Monteiro (PS), actual 
presidente da autarquia.

O Executivo municipal 
da Figueira da Foz é liderado 
pelo PS, com seis mandatos, 
contra três do PSD, sendo 
que o partido retirou a con-

vereadores.

Figueira da Foz

Alqueidão e Lavos
sem uma candidatura

Na terça-feira, primei-

eleitoral, o cabeça de lista 
da coligação Juntos Somos 
Coimbra, José Manuel Silva, 
defendeu uma descentrali-
zação da Câmara Municipal 
e prometeu triplicar o orça-
mento das freguesias, além 

Executivo fora dos Paços 
do Concelho e abertas aos 
cidadãos.

A campanha da coliga-
ção Juntos Somos Coimbra 
(PSD/CDS-PP/Nós, Ci-
dadãos!/PPM/Volt/RIR /
Aliança) arrancou na periferia 
da cidade, com uma visita 
aos bairros de São Miguel, 
do Brinca e da Relvinha, nos 
quais o candidato a presidente 
de Câmara frisou a intenção 
de “triplicar o orçamento das 
freguesias”, caso seja eleito.

“Vamos proporcionar 
mais meios, quer em termos 
técnicos, quer humanos, às 
freguesias, para poderem res-

ponder em proximidade à ne-
cessidade das pessoas. Vamos 
concretizar a descentralização 
da Câmara para as freguesias”, 
defendeu José Manuel Silva.

Noutra acção de cam-
panha, o cabeça de lista da 
CDU à Câmara de Coimbra, 
Francisco Queirós, defendeu 
a continuidade da Estação 
Nova, situada na Baixa de 

-
ligação “não abdica” de uma 
ligação ferroviária no centro 
da cidade.

Para Francisco Queirós, 
actual vereador eleito, Coim-
bra precisa de “ferrovia no 
centro da cidade”, apontando 
para o exemplo de grandes 
capitais na Europa, em que 
essa mesma situação acontece.

Segundo o candidato, é 
“possível compatibilizar” a 
ferrovia com o Metrobus e 
manter uma ligação ferroviária 
entre Coimbra-B (Estação 
Velha) e Coimbra-A (Estação 
Nova).

Juntos Somos Coimbra
puxa pelas freguesias

e a CDU pelos comboios

O movimento Cida-
dãos por Coimbra (CpC) 

-
vedor do Munícipe, que 
permita aproximar os cida-
dãos do poder executivo e 
que alavanque a promoção 
da intervenção cidadã nas 
políticas municipais.

Esta é uma das propos-
tas do programa do CpC 
para Coimbra que foi apre-
sentado na terça-feira por 
Gouveia Monteiro e João 
Malva, candidatos à Câma-
ra e Assembleia Municipal, 
respectivamente, iniciativa 
prevista para sábado. No 
largo do Ramal, mas adia-
da devido ao luto nacional 
pelo falecimento de Jorge 
Sampaio.

“As pessoas queixam-se 
de que os seus problemas 
se esgotam nos corredores 
e nas portas dos gabinetes 
e é muito difícil serem 
ouvidas e daí resultarem 
consequências”, disse João 
Malva.

O programa do CpC 
defende “um diálogo per-

-
tilhadas entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de 
Freguesia, contribuindo 
para uma política de pro-
ximidade do Município, 

-
ceiros e técnicos para os 
investimentos próprios das 
Freguesias.

Assente em cinco pila-
res - Cidadania, democracia 
e boa governação; Demo-
cratização cultural e edu-
cação emancipatória; Vida 
Saudável num ambiente 
em equilíbrio; Economia e 
justiça social e Qualidade 

do viver - o documento 
tem como lema “Ouvir as 
Pessoas, Decidir Melhor”.

A reabilitação da frente 
ribeirinha na zona da Ave-
nida Fernão Magalhães e 
a implementação de uma 

-
ferenciadora para estimular 
a criação de novos negócios 
na Baixa de Coimbra, com 
prioridade para os jovens, 
os desempregados e em-
preendedores seniores, são 
também prioridades do 
programa eleitoral.

Na área da saúde, a can-
didatura do CpC considera 
fundamental reverter a “fu-
são desastrosa do Hospital 

Hospitalar e Universitário”, 
e pretende promover a 
“criação do hospital do fu-
turo em proximidade com 

comunitária”.
O programa cruza “a 

preocupação com os ser-
viços de saúde e o esva-
ziamento Hospital dos 

-
endedorismo e indústrias 
criativas, a exclusão social, 
o património e turismo, o 
ambiente e a harmonia da 
cidade com os seus espaços 
verdes e azuis, a mobili-

climáticas, entre outras 
temáticas”.

A candidatura do Cpc 
pretende ainda uma mo-
bilização da cidade para o 
projecto Coimbra Capital 
Europeia da Cultura 2027, 
“envolvendo activamente 
todos os agentes culturais, 
escolas, empresas, associa-

Apresentado o programa eleitoral

Cidadãos por Coimbra pela Baixa
a frente ribeirinha e os Covões

Sónia Filipa, Jorge Gouveia Monteiro
e João Malva
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PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA

Deliberação 2630/2021 (Processo 31395)
GAAC – Grupo de Arqueologia e Arte do Centro | 
Cedência de instalações – Protocolo de Colabora-
ção
Aprovada a cedência de instalações ao GAAC no pri-
meiro andar poente do edifício municipal, com o n.º 
31, no Pátio do Castilho, mediante a celebração de um 
protocolo de colaboração, por um período de cinco 
anos, renovável automaticamente, sob compromisso 
do GAAC expressar o apoio concedido, inserindo em 
todos os materiais de divulgação das iniciativas cul-
turais que venham a ser editados (brochuras, folhe-
tos, cartazes), bem como em todos os bens impressos 
ou gravados, a menção “Com o Apoio do Município de 
Coimbra”, acompanhada pelo brasão/logotipo do Mu-
nicípio.

Deliberação 2631/2021 (Processo 40392)
Coleções Louzã Henriques – Proposta de depósito 
e receção formal
Aprovado aceitar, com base na alínea j), do n.º 1, do 
artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de se-
tembro, a doação das “Coleções Louzã Henriques”, 
compostas por instrumentos musicais, máquinas de 
música, máquinas de escrever, máquinas de costura, 

-
mos indicados na informação do Diretor do Departa-
mento de Cultura e Turismo, reservando para futuro 
a celebração de Contrato de Doação a estabelecer en-
tre os herdeiros do Dr. Louzã Henriques e o Município 
de Coimbra.

TEMPOS LIVRES E DESPORTO

Deliberação 2632/2021 
Moto Clube de Coimbra – Quiosques sob o IC2 – 
Protocolo de colaboração
Aprovado celebrar um Protocolo de Colaboração com 
a “Moto Clube de Coimbra”, mediante o qual o Muni-
cípio de Coimbra cede gratuitamente, por um período 
de 5 anos (podendo ser renovado por períodos de um 
ano, num prazo máximo de 10 anos, caso não exista 
denúncia das partes ou rescisão do contrato por in-
teresse público), os imóveis designados por Quiosques 
C1 e C2, sitos na Rua do Padrão, sob o viaduto do IC2, 
à “Moto Clube de Coimbra”, para desenvolvimento das 
atividades estatutárias desta entidade.

Deliberação 2633/2021 (Processo 40236)
Serviço de transporte turístico de passageiros, em 
vias navegáveis interiores - Exploração de passeio 
marítimo-turístico de “barca serrana”, na albu-
feira do açude de Coimbra, do rio Mondego, pelo 
operador Quadrante Alternativo, Lda. 
Emitida declaração escrita, atestando da posição fa-
vorável do Município quanto: às respetivas acessibi-
lidade e localização dos espaços destinados à tomada 
e largada de passageiros, atracadouros descritos e si-
tuados na licença n.º LIC-2020-0003, de utilização do 
recurso hídrico, da APA, IP; bem como posição favo-
rável no que diz respeito aos efeitos da atividade de 
transporte turístico de passageiros na via navegável, 
nos termos e com as condições expressas na informa-
ção da DMTT.

Deliberação 2634/2021 (Processo 40396)
Serviço de transporte turístico de passageiros, em 
via navegável interior, c/ oferta de alojamento a 
bordo (houseboats) - Exploração de passeio maríti-
mo-turístico “Ficar in Rio”, na albufeira do açude 
de Coimbra, do rio Mondego, pelo operador Pedro 
Figueiredo
Emitida autorização, em forma de declaração expres-
sa, citada no parecer favorável informal de licencia-
mento da utilização do plano de água da albufeira 
do açude de Coimbra, emanado pela Agência Portu-
guesa do Ambiente , I.P. (APA, IP)/ARHC via email, de 
04/11/2019, atestando da posição favorável do Municí-
pio quanto às respetivas acessibilidade e localização 
dos espaços destinados à tomada e largada de passa-
geiros, atracadouros descritos e situados na informa-
ção da DMTT, bem como posição favorável no que diz 
respeito aos efeitos da atividade de transporte turísti-
co de passageiros na via navegável, nos termos e com 
as condições expressas na informação da DMTT.

HABITAÇÃO

Deliberação 2635/2021 (Processo 39875)
J.R.S.M. – Proposta de realojamento do agregado 
familiar na habitação municipal, de tipologia T2, 
sita no Bairro da Rosa, Lote 9, 2.º esquerdo, me-
diante celebração de contrato de arrendamento
Realojado o agregado familiar de JRSM, mediante a ce-
lebração de contrato de arrendamento, na habitação 
municipal, de tipologia T2, sita no Bairro da Rosa, Lote 
9 – 2.º esquerdo, pela renda mensal de 4,39€, ao abrigo 
do n.º 1 do artigo 14.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de de-
zembro, alterada e republicada pela Lei n.º 32/2016, de 
24 de agosto e do Regulamento Municipal de Acesso e 
Atribuição de Habitação em Regime de Arrendamento 
Apoiado.

Deliberação 2636/2021 (Processo 39867)
J.R.F.M. – Proposta de realojamento do agregado 
familiar na habitação municipal sita no Bairro 
da Misericórdia, Porta 21, mediante celebração de 
contrato de arrendamento
Realojado o agregado familiar de JRFM, mediante a cele-
bração de contrato de arrendamento, na habitação mu-
nicipal, de tipologia T2, sita no Bairro da Misericórdia, 
Porta 21, pela renda mensal de 13,79€, ao abrigo do n.º 1 
do artigo 14.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, alte-
rada e republicada pela Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto 
e do Regulamento Municipal de Acesso e Atribuição de 
Habitação em Regime de Arrendamento Apoiado.

Deliberação 2637/2021 (Processo 39495)
M.A.C. – Proposta de realojamento do agregado fa-
miliar para a habitação municipal sita no Bairro 
da Rosa, Lote 11, 1.º centro
Realojado o agregado familiar de MAC, mediante a 
celebração de contrato de arrendamento, na habi-
tação municipal sita no Bairro da Rosa, Lote 11 – 1.º 
centro, pela renda mensal de 42,67€, ao abrigo da Lei 
n.º 81/2014, de 19 de dezembro, alterada e republicada 
pela Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto e do Regulamento 
Municipal de Acesso e Atribuição de Habitação em Re-
gime de Arrendamento Apoiado.

Deliberação 2638/2021 (Processo 39255)
M.B.F.S. – Proposta de realojamento do agregado 
familiar para a habitação municipal sita no Bairro 
da Rosa, Lote 5, 2.º centro
Realojado o agregado familiar de MBFS, mediante a 
celebração de contrato de arrendamento, na habi-
tação municipal sita no Bairro da Rosa, Lote 5 – 2.º 
centro, pela renda mensal de 10,05€, ao abrigo da Lei 
n.º 81/2014, de 19 de dezembro, alterada e republicada 
pela Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto e do Regulamento 
Municipal de Acesso e Atribuição de Habitação em Re-
gime de Arrendamento Apoiado.

Deliberação 2639/2021 (Processo 35935)
M.S.S.C.C.S. – Proposta de realojamento do agre-
gado familiar na habitação municipal de tipologia 
T4, sita na Quinta da Rosa, Lote 3, Entrada 1, Rés-
-do-chão Direito
Realojado o agregado familiar de MSSCCS, mediante a 
celebração de contrato de arrendamento, na habita-
ção municipal de tipologia T4 sita na Quinta da Rosa, 
Lote 3, Entrada 1 – R/ch direito, pela renda mensal de 
4,39€, ao abrigo da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, 
alterada e republicada pela Lei n.º 32/2016, de 24 de 
agosto e do Regulamento Municipal de Acesso e Atri-
buição de Habitação em Regime de Arrendamento 
Apoiado.

AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO

Deliberação 2640/2021 (Processo 40373)
Programa Municipal para as Alterações Climáticas
Aprovado o documento “Programa Municipal para as 

-
co e orientador na prossecução do combate às alte-
rações climáticas e transição climática à escala local 
e decisivo para o interesse público nacional e global; 
Enviado à Assembleia Municipal.

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Deliberação 2641/2021 (Processo 32711)
Devolução de valores retidos como garantia na 

público dos Bairros da Rosa, do Ingote e do Ex-I-
GAPHE – 1.ª Fase”
Aprovado que, dado que existem garantias bancárias 
prestadas na percentagem de 10% do valor da adjudi-
cação, sejam devolvidos os valores já retidos nos autos 

público dos Bairros da Rosa, do Ingote e do Ex-IGAPHE 
– 1.ª Fase” que totalizam 1.158,31€. 

Deliberação 2642/2021 (Processo 40440)
Reabilitação e valorização das margens do rio 
Mondego entre a praia do Rebolim e a ponte da 
Portela
Aprovado o programa preliminar constante do pon-
to IV da informação da Divisão de Estudos e Projetos, 
com vista à sequente contratação de uma prestação 
de serviços para a elaboração de projeto de “Reabilita-
ção e valorização das margens do rio Mondego entre a 
praia do Rebolim e a ponte da Portela”.

Deliberação 2643/2021 (Processo 34218)
Relatório Intermédio – Estudo de Recuperação da 
zona ripária do Vale das Flores (margem direita) e 
da vegetação do Miradouro da Bela Vista e Promo-
ção do conhecimento sobre os ecossistemas urba-
nos e seus serviços à população
Tomado conhecimento da aprovação do relatório 

UO potencialmente envolvidas (DEVJ; DOAD; SMPC) 

(Da análise efetuada entende-se que a erradicação 
de invasoras, as ações de plantação e de execução de 
percursos pedonais poderão ser executadas por em-
preitada/prestação de serviços); do desenvolvimento 
do projeto de execução para posterior lançamento de 
empreitada para a intervenção na margem direita 
do Vale das Flores no troço paralelo à ciclovia e a 
manutenção e reabilitação do Parque Linear do Vale 

das Flores; do envolvimento da Águas de Coimbra 

na ribeira do Vale das Flores (troço aberto e troço 
subterrâneo).

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
URBANISMO

Deliberação 2644/2021 (Processo 36265)
Prédio sito na Av. Emídio Navarro, n.º 45, artigo 
matricial n.º 45, da União das Freguesias de Coim-
bra (Sé Nova, Santa Cruz, Almedina e São Barto-
lomeu) – Reconhecimento da intervenção de rea-
bilitação, ao abrigo do artigo 45.º do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais, para efeitos de isenção do IMI 
e do IMT
Aprovado, para efeitos do artigo 45.º do EBF, com a 
redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 114/2017, de 
29 de dezembro – Orçamento do Estado para 2018, em 
vigor à data do início das obras (2019), o reconheci-

na Av. Emídio Navarro, n.º 45, com o artigo matricial 

Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu), descrito na 
1.ª Conservatória do Registo Predial de Coimbra, sob o 
n.º 369/20121019, e consequentemente as isenções do 
Imposto Municipal sobre Imóveis pelo período de três 

Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas, 
cumpridos que foram os requisitos do n.º 1 do artigo 
45.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais.

Deliberação 2645/ 
2021 (Processo 2022)
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, 
S.A. – Licenciamento – Instalação Antena Tele-
comunicações – São João do Campo – Registo n.º 
3257/2021
Aprovado reconhecer, nos termos do disposto no n.º 1 
do artigo 32.º do Regulamento do PDMC, que a implan-
tação proposta para a estrutura de telecomunicações 
não acarreta prejuízos inaceitáveis para o ordena-
mento e desenvolvimento local; Aprovado o pedido de 
autorização para instalação de antena de telecomuni-
cações que instrui o registo n.º 3257/2021, nos termos e 
para os efeitos do disposto no Decreto-Lei n.º 11/2003, 

título emitido pelo ICP – ANACOM, nos termos do De-
creto-lei n.º 151-A/2000, de 20 de julho.

Deliberação 2646/2021 (Processo 1206)
Fernando da Cruz Lopes – Pedido de licenciamento 
de operação de loteamento/Junção de elementos – 
Rua Américo Dinis, 51, União das Freguesias de São 
Martinho do Bispo e Ribeira de Frades – Registo 
n.º 25703/2021
Aprovado o pedido de licença da operação de lotea-
mento que instrui o registo n.º 25703/2021, de acordo 
com o parecer da CCDRC, nas condições expressas na 
informação n.º 1206, de 23/07/2021, da DGUS, e ao abri-
go dos artigos 21.º e 23.º do RJUE.

Deliberação 2647/2021 (Processo 39344)
A Previdência Portuguesa – Associação Mutualista 
– Pedido de licenciamento de obras de reabilitação 
– Projeto de arquitetura – Rua Mário Pais, 9, União 
das Freguesias de Coimbra (Sé Nova, Santa Cruz, 
Almedina e São Bartolomeu)
Dispensado o cumprimento da dotação de 1 lugar pú-
blico e 3 privados de estacionamento, face à dotação 
mínima prevista no artigo 132.º do Regulamento do 
PDM, nos termos do previsto nas alíneas a) e b) do 
ponto 1 do artigo 133.º do mesmo Regulamento, quer 
por se tratar da reabilitação de um edifício arquite-
tonicamente interessante localizado na ZEP do bem 

nacional, quer porque a sua localização se enquadra 
no circuito urbanístico de “Cidade 15 Minutos/Cidade 
de proximidade” face à proximidade de equipamentos, 

Deliberação 2648/2021 (Processo 2017)
Briopul – Sociedade de Obras Públicas e Privadas, 
S.A. – Pedido de emissão de certidão/planta de sín-

dos Olivais
-

tivo título e sequente emissão de certidão, ao abrigo 
do artigo 174.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo, na sua atual redação, tendo presentes as ra-
zões de facto e de direito enunciadas na informação 
n.º 2017, da DGUN.

Deliberação 2649/2021 (Processo 38312)
Delimitação de duas novas Áreas de Reabilitação 
Urbana (ARU) – ARU Área Empresarial da Pedrulha 
e ARU Área Empresarial de Cernache – Início do 
Procedimento de delimitação
Aprovado promover a reabilitação urbana de áreas 

-

Urbana (ARU) e respetivas Operações de Reabilitação 
Urbana (ORU); Aprovado iniciar o procedimento da 
delimitação de duas Áreas de Reabilitação Urbana 

em PDM, que abranjam: 
a) A área empresarial da Pedrulha, a poente do IC2, 
localizada na União de Freguesias de Coimbra e na 
União de Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades; 
b) A área empresarial de Cernache, a poente do IC2, 
localizada na freguesia de Cernache; 

Aprovada a delimitação das Áreas de Reabilitação 
Urbana (ARU) referidas na informação da Dire-
tora do DPEE, em momento anterior à aprovação 
das respetivas Operações de Reabilitação Urbana 
(ORU); Aprovado que as propostas de delimitação 
das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) e respeti-
vas Operações de Reabilitação Urbana (ORU) sejam 

- Departamento de Planeamento e Estudos Estra-

Territorial (DPT) e da Divisão de Estudos e Projetos 

-
ção da Diretora do DPEE; Aprovado que os projetos 
de delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana 
(ARU) sejam devidamente fundamentadas e conte-
nham, cfr. n.º 2 do artigo 13.º do RJRU, os seguintes  
elementos:

-

b) Planta com a delimitação da área abrangida; 
-

tos municipais sobre o património (designadamente 
IMI e IMT) nos termos da alínea a) do artigo 14.º do 
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana; 
Aprovado que no prazo de 3 anos a contar da data da 
delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) 
sejam elaboradas as respetivas Operações de Reabili-
tação Urbana (ORU); Enviado à Assembleia Municipal.

Deliberação 2650/2021 (Processo 40446)
Projeto de delimitação das Áreas de Reabilitação 
Urbana (ARU) da Área Empresarial da Pedrulha e 
da Área Empresarial de Cernache
Aprovado o Projeto de Delimitação da ARU - Área Em-
presarial da Pedrulha e da ARU - Área Empresarial 
de Cernache; Enviado à Assembleia Municipal para 
aprovação. 

FREGUESIAS

Deliberação 2651/2021 (Processo 37516)
Freguesia de Almalaguês – Contrato Interadmi-
nistrativo de Delegação de Competências do qua-
driénio 2018 a 2021 – Obra a inserir através de 
Adenda ao Contrato Interadministrativo
Aprovada a obra “Pavimentação da Estrada de Vale 
Manso e Rua do Tradeiteiro – Portela do Gato e Torre 
de Bera, Rua do Outeiro – Outeiro de Bera e Rua de 
Santo António e Rua da Capela – Quinta do Colaço”, 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Com-

Almalaguês.

Deliberação 2652/2021 (Processo 35142)
Freguesia de Santo António dos Olivais – Contrato 
Interadministrativo de Delegação de Competên-
cias do quadriénio 2018 a 2021 – Obras a inserir 
através de Adenda ao Contrato Interadministra-
tivo
Aprovado. 

Deliberação 2653/2021 (Processo 31798)
União das Freguesias de São Martinho do Bispo e 
Ribeira de Frades – Contrato Interadministrativo 
de Delegação de Competências do quadriénio 2018 
a 2021 – Obras a inserir através de Adenda ao Con-
trato Interadministrativo
Aprovado.

Deliberação 2654/2021 (Processo 29395)
União das Freguesias de Taveiro, Ameal e Arzila 
– Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências do quadriénio 2018 a 2021 – Obras 
a inserir através de Adenda ao Contrato Interad-
ministrativo
Aprovado.

Deliberação 2655/2021 (Processo 37664)
Freguesia de Torres do Mondego – Contrato Inte-
radministrativo de Delegação de Competências do 
quadriénio 2018 a 2021 – Obras a inserir através de 
Adenda ao Contrato Interadministrativo
Aprovado.

Deliberação 2656/2021 (Processo 38214)
União das Freguesias de Trouxemil e Torre de Vi-
lela – Contrato Interadministrativo de Delegação 
de Competências do quadriénio 2018 a 2021 – Obras 
a inserir através de Adenda ao Contrato Interad-
ministrativo
Aprovado.

OUTROS

Deliberação 2657/2021 (Processo 38154)
“FENGE 2021: 20.ª Edição da Feira de Engenharia de 
Coimbra” – Pedido de apoio institucional
Aprovado.

Deliberação 2658/2021 (Processo 40274)
Apoio do Município de Coimbra à IPN Incubadora 
– Associação para o desenvolvimento de atividades 
de incubação de ideias e empresas | Proposta de 
protocolo de colaboração

-
tituto Pedro Nunes no valor de 85.000€, mediante a 
celebração de um protocolo.

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

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

DOS PROCESSOS RESPETIVOS.
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Isabel Marques Carreira - A Professora catedrática da 
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC) 
é a nova presidente do European Board of Medical Gene-

-
sional” e ao mesmo tempo uma “honra representar Portugal”. A 
Professora é também, desde 2014, vice-presidente da especialidade 
europeia de Genética Clínica Laboratorial, que actualmente tem 
registados 386 especialistas europeus oriundos de 39 países. 

André Sousa – O guardião conimbricense foi chamado 
para integrar os trabalhos da selecção nacional de forma a estar 
presente no Mundial de futsal, que se iniciou no domingo, dia 12, 

o colega Edu que testou positivo à covid-19. André Sousa conta 

conquistando o título europeu na Eslovénia, em 2018.

Adriana Rodrigues - É a nova presidente da Direcção 
da Centro Portugal Film Commission, eleita para o quadriénio 

passam por atrair produções de cinema e audiovisuais para o 
Centro e criar condições organizacionais mais favoráveis para a 

divulga a Região. Adriana Rodrigues garante que a nova equipa 

está “muito motivada” e que se irá empenhar na construção de 
um plano estratégico e de actividades para cumprir neste mandato, 
que será divulgado brevemente.

Ana Marta Gonçalves – A investigadora coordena o 
projecto MENU, que está a desenvolver refeições alternativas 
pré-cozinhadas, com elevado valor nutricional, de rápida con-
fecção, baseadas em macroalgas marinhas da costa portuguesa. 
Este projecto, da Universidade de Coimbra, em parceria com a 
Universidade de Aveiro e duas empresas, propõe oferecer aos 
consumidores uma dieta rica e saudável, aproveitando todas as 
propriedades destas verduras do mar, conhecidas, por exemplo, 
pelas suas propriedades antivirais, antibacterianas, antidiabéticas, 
antioxidantes e anticancerígenas, entre outras.

Diogo Ventura – Ao assegurar pelo segundo consecuti-
vo a vitória no Enduro Sprint de Tábua, o piloto conquistou 
igualmente pelo segundo ano consecutivo o ceptro máximo na 
disciplina. Depois de ter integrado, em Itália, a equipa nacional, 
que terminou a edição 95 dos International Six Days Enduro 
na quinta posição, o piloto de Góis garantiu com a vitória o seu 
primeiro título absoluto do ano.

Vasco Vaz Parreiral – Sagrou-se campeão europeu com a 
Selecção Nacional de Hóquei em Patins sub-19 ao vencer a vizinha 
Espanha por 4-2. Com uma longa carreira ligado aos escalões de 
formação da Federação Portuguesa de Hóquei, o treinador para 
além deste título de campeão europeu, conta já com um mun-
dial de sub-20 e dois europeus de sub-19. Vasco Vaz Parreiral é 
também sub-director da Faculdade de Ciências do Desporto e 
Educação Física da Universidade de Coimbra.

Pedro Guimarães – O autor que cresceu, estudou e casou 
em Coimbra vai lançar sexta-feira (17) o livro “Cindazunda”. A 

 a lenda da fundação da cidade de Coimbra, 
no início do século V, bem como procura explicar a conjuntura, 
os costumes, os trajes, os hábitos alimentares e as ambições do 
povo de Colimbria. O autor para além deste livro é autor de mais 
três obras publicadas: “Diário de um Morto”, “Crianças, bichos 
e outros patifes” e “Criadores de Estrelas”.

Bruno Paixão

Comovido, o país disse obrigado a Jorge Sampaio

uníssono, um verdadeiro homem de Estado e fez do funeral e das cerimónias fúnebres uma manifestação de reco-
nhecimento e gratidão pela sua dedicação a causas que são hoje estruturantes na civilização democrática mundial: a 
liberdade, pela qual se bateu desde jovem estudante na Faculdade de Direito de Lisboa, em pleno Estado Novo; pela 

-
soas mais carenciadas que se acoitavam nas barracas periféricas de Lisboa; pelos consensos políticos que considerou 
necessários a um entendimento político à esquerda e lhe valeram a eleição para presidente da Câmara de Lisboa e, depois, 
para a presidência da República, cargos que desempenhou com coragem, com honra, com lisura e com a discrição que 

preocupação constante pelos destinos do país, viu sempre nele um homem de bem e corajoso quando foi necessário, 

melindrosa ao coração para correcção de um mal congénito. Apesar de bem sucedida, foi-se tornando cada vez mais 

seríssimo, bondoso, distante dos labirintos políticos onde por vezes o poder político esconde e protege interesses nem 
sempre transparentes. Corajoso também, como o comprovou a defesa que fez do povo de Timor, bem como noutras 
ocasiões em que sempre colocou a res publica na primeira linha das suas preocupações, como estadista comprometido 
com a defesa da República.

intermédio de todas as suas instâncias da soberania nacional e pelas palmas de homenagem ouvidas nas ruas de Lisboa, 
teve a dignidade e a dimensão de luto devidas aos melhores do nosso país.

Aurélio de Campos – Nascido há 90 anos no 
concelho de Pampilhosa da Serra, na freguesia de 
Fajão, Monsenhor Aurélio de Campos ali voltou há 
dias para assinalar o seu 90.º aniversário no seio da 
sua família, rezando missa onde o fizera pela primeira 
vez em Agosto de 1956. Foi pároco em muitas das 
freguesias da diocese de Coimbra, foi pastor e foi 
amigo em muitas ocasiões e para muita gente, dando 
à sua condição de padre um sentido que honra o 
múnus, acredita a Igreja, confirma o seu perfil que, 
jovem ainda, desce da Pampilhosa aos seminários 
da Figueira da Foz e Coimbra, preparando-se para 
dedicar uma vida inteira à nobre causa que abraçou e 
tanto honrou. Têm passado pela diocese de Coimbra 
figuras notáveis de cultura, de disponibilidade pelos 
mais necessitados, de rara sensibilidade para entender 
o sentido da vida, sobretudo quando sabem repartir 
pão e afecto por quem deles tem falta. Uma honra 
para Coimbra ter tido Monsenhor Aurélio de Campos 
no seu seio, enquanto homem humilde e bom que 
muito terá ajudado a Igreja a vincar os seus valores.

Pedro Santana Lopes –
há muito tempo: sondagens eleitorais são estudos de 
opinião, são amostragens feitas a partir de uma parte 
de determinado universo que, quando projectadas 
para o todo desse mesmo universo, indiciam um 
determinado e provável sentido de voto. Têm fortes 
exigências legais para que se não desviem dos fins 
em vista, aumentam as probabilidades de acerto dos 
resultados para que apontam, mas o mundo está cheio 
de sondagens cujas previsões se não confirmaram. A 
sondagem do Expresso sobre as eleições na Figueira 
da Foz aponta para um resultado de Santana Lopes tão 
robusto que, apesar de falível como todos, aumenta 
em muito a probabilidade de acerto. É à luz dessa 
probabilidade que se torna difícil passar ao lado de 
um perfil de personalidade como o de Santana Lopes 
que, vivendo grande parte do seu tempo e da sua vida 
em Lisboa, se decide pela recandidatura na Figueira 
da Foz e em poucos meses provoca uma autêntica 
reviravolta na realidade político-eleitoral que estava 
desenhada, com disputa acesa entre Carlos Monteiro 
e Pedro Machado, ambos pessoas de bem e capazes 
de bom trabalho em prol do concelho. Mas Santana 
Lopes tem um tipo de carisma justificado durante anos 
com a sua fogosidade política, com a sua juventude, 
com a sua imagem também. Mas o certo é que há 
nele algo que vai para além disso. Há ali um quid que 
o faz diferente, mobilizador como ninguém, levando 
as pessoas a juntarem-se-lhe, mesmo quando elas 
próprias podem nem saber ao certo as razões dessa 
aproximação. Se se confirmar a sua vitória, que ao 
fim do seu tempo de presidente se possa dizer que 
foi um tempo de crescimento para a Figueira da Foz.

Ana Abrunhosa – A ministra da Coesão Territo-
rial, que foi presidente da Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento da Região Centro, viu aprovada, 
no último Conselho de Ministros, a actualização do 
Plano de Revitalização do Pinhal Interior, com a in-
clusão de um conjunto de novos projectos, no valor 
de cerca de 200 milhões de euros e com um horizonte 
temporal de cinco anos. O Pinhal Interior abrange 
os concelhos de Alvaiázere, Ansião, Arganil, Cas-
tanheira de Pêra, Figueiró dos Vinho, Góis, Lousã, 
Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilho-
sa da Serra, Pedrógão Grande, Penela, Tábua, Vila 
Nova de Poiares, Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e 
Vila de Rei. Em relação à distribuição das verbas, a 
ministra afirmou que cerca de 50% serão atribuídas 
ao ambiente, florestas, agricultura e ordenamento 
do território, 20% atribuídas ao domínio pessoas, 
inovação social e habitação, 25% na economia e 
inovação e 5% no marketing territorial. A criação 
de uma equipa com pessoas de grande experiência 
que vai andar no terreno a ajudar os candidatos aos 
apoios “vai fazer a grande diferença” nesta actuali-
zação do Plano, segundo Ana Abrunhosa.

principais impulsionadores culturais da região, apoiando e incentivando iniciativas de 

a concretização de um sonho, a publicação de um lendário, uma compilação de 100 
lendas da região de Coimbra. Bruno Paixão sobe-se rodear de uma excelente equipa e 
teve um trabalho notável ao estabelecer parcerias com 18 Câmaras, a Universidade de 
Coimbra e as Fundações Inês de Castro e Sara Beirão. Este é um legado de histórias 
transmitidas de séculos para séculos, que valorizam a pertença a um lugar, entrelaça o 

-
mónio. As lendas transportam em si narrativas onde a fantasia assume primazia, neste 

Morreu Rui Baptista
um dos grandes defensores

da educação física
Foi a sepultar esta quarta-feira Rui Baptista, falecido 

aos 90 anos. Professor de Educação Física em África e 

um dos grandes defensores da Faculdade de Desporto e 
Educação Física da Universidade de Coimbra e grande 
promotor desta actividade que muito ajudou a elevar 
no sentido do Estado e da sociedade a reconhecerem 
como essencial para o desenvolvimento harmonioso 
do corpo e da mente. Publicou livros, escreveu dezenas 
de artigos, lutou nesse campo enquanto as forças lho 
permitiram. 
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Chuva intensa causa inundações
em Coimbra

Embora precisa, a chuva sempre foi madrasta de Coim-

a atacar, inundando a Igreja de Santa Cruz e a Praça 8 de 

-

-

Dia Mundial do Turismo
vai ser assinalado em Coimbra

 o Dia Mun-

-

Autonomia das escolas é reforçada
com mais 3,1 milhões de euros

-

-

Linha n.º 41 dos SMTUC vai servir mais ruas

-

Coimbra adere à Rede
de Autarquias Participativas

-

-

os municípios aderentes.

Jardim Botânico de Coimbra acolhe
espectáculo “JazzNãoJazzPT”

-

GNR de Coimbra recebeu novas viaturas

-

-
-

-

Queima das Fitas de Coimbra espera
lotação entre 10 e 20 mil pessoas

SMTUC contam com mais 34 motoristas

Universidade de Coimbra compra terreno 
para ampliar Faculdade de Economia

-

-

-

Ruas de Coimbra recebem
25.ª edição de Encontros Mágicos  

-

Centro de Documentação 25 de Abril
apresenta exposição sobre SNS

-

-

-

-

IPO de Coimbra avança com requalificação
num investimento de 27,9 milhões de euros
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SAÚDE
II Congresso para Pessoas com

Diabetes destacou actividade física 
A Federação Portuguesa das Associações de Pes-

soas com Diabetes realizou, nos dias 11 e 12, o II 
Congresso Nacional das Associações de Pessoas com 
Diabetes, na Reitoria da Universidade de Coimbra. O 
evento teve como tema “O desporto e a actividade física 
na Diabetes”, tendo sido “O equilíbrio está na união!” o 
lema desta iniciativa. O seu grande objectivo passou por 

com esta patologia e sensibilizar as pessoas para os 
seus benefícios na gestão e na prevenção da Diabetes. 
O congresso abordou sete temáticas: a Diabetes e a 
vida activa; desporto e integração na Diabetes; o papel 
do poder local na promoção de iniciativas desportivas 

promotor de boas práticas desportivas; a Diabetes e a 
-

porto com Diabetes. 

LPCC promove Congresso 
de Psico-Oncologia

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) vai 
promover o 2.º Congresso de Psico-Oncologia entre 
os dias 7 e 9 de Outubro, num regime presencial e 
virtual. O evento vai contar com um painel de ora-
dores nacionais e internacionais, que vão promover 

intervenção da Psico-Oncologia ao longo da trajec-
tória da doença, bem como os obstáculos inerentes 

impacto em doentes, cuidadores e profissionais 
de saúde. O Congresso destina-se a psicólogos e 

da Psico-Oncologia, que poderão assistir, mediante 
inscrição no site da LPCC. 

Ordem dos Médicos enaltece papel
dos profissionais de saúde

O Bastonário e o Gabinete de Crise para a co-
vid-19 da Ordem dos Médicos, no momento em que 
se assinalam os 18 meses da declaração da pandemia 
e os nove meses da maior campanha de vacinação de 
sempre em território nacional enaltece todo o trabalho 

Ordem agradece a dedicação dos médicos e de todos 

têm procurado garantir aos doentes covid e não covid 
os melhores cuidados de saúde possíveis, bem como 

Lions assinam protocolo com LPCC
Os Lions Clubs assinaram um protocolo com a Liga 

Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) para atribuição de 
donativo que visa impulsionar a investigação na área do 

com a noção de mortalidade que traz uma doença on-
cológica, em particular a dor inimaginável, que é ter um 

investigação médica é possível aliar a palavra esperança a 
este duro golpe.

Rega da Oliveira assinalou
Dia do Serviço Nacional de Saúde

A cerimónia da rega da “Oliveira SNS” que assinala 
os 42 anos da SNS decorreu ontem, dia 15, no Parque 
Verde do Mondego, em Coimbra. O evento acontece 
todos os anos de forma a cumprir com a promessa feita 
a António Arnaut de perpetuar a luta pela defesa do SNS. 
“Oliveira SNS” é o símbolo de resistência e de esperança 
na vitalidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS), essen-

Arnaut de “construir uma sociedade mais livre, justa e 
solidária”. A Secção Regional do Centro da Ordem dos 
Médicos (SRCOM) é parceira desta iniciativa desde 2014.

A Feira das Lambarices, 
cuja 1.ª edição estava mar-
cada para decorrer entre 
3 e 12 de Setembro, em 
Águeda, foi adiada para 
o mês seguinte, entre 8 e 
17 de Outubro, e promete 
muita festa. 

A 1.ª edição da Feira 
das Lambarices alia um 
grande cartaz artístico a 
uma forte componente 
gastronómica, onde cerca 
de trinta municípios, de 
Norte a Sul do país, estarão 
presentes para promover o 
melhor da doçaria tradicio-
nal de cada região, prome-
tendo fazer as delícias da 
população local, regional, 
nacional e até internacional.

A programação artística, 
bastante eclética, mantém-
-se praticamente a mesma, 
tendo alterado apenas a par-
ticipação de artista brasileira 

Luísa Sonza, uma vez que a 
pandemia não permite estar 
presente. No seu lugar vem 
agora o cantor espanhol 
Álvaro de Luna. Ao todo são 
mais de vinte artistas durante 
dez noites de espectáculo.

A Feira das Lambari-

da Águeda, perto do rio, e 
inclui a mostra de doçaria 
tradicional, com entrada livre 
e que terá lugar no pavilhão 
desportivo do GICA; uma 
zona de restauração dedica-

iguaria tão apreciada e típica 
desta região, também com 
entrada gratuita; e o recinto 
dos espectáculos, ao ar livre, 
que inclui uma área de co-
mida e bebida. O acesso aos 
concertos é feito através da 
aquisição de passes diários (a 
preços variáveis) ou de pas-
ses de dez dias, pelo preço 

locais habituais.
Os passes já adquiridos 

para a data inicial do evento 
são válidos para as novas 
datas. 

A decisão de adiar o cer-
tame foi tomada pela organi-
zação, depois de concertada 

e Avaliação Culturais) e com 
a Direcção-Geral de Saúde, 
que consideraram mais apro-
priado adiar o evento, tendo 
em conta a actual situação 
pandémica.

“Apesar de todo o esfor-
ço feito entre as diferentes 
entidades, consideramos 
que é mais adequado, com 
base nas opiniões dos espe-
cialistas, adiar o evento para 
Outubro, altura em que se 
espera estarem reunidas 
todas as condições para que 

esta importante e emblemá-
tica feira possa acontecer”, 
disse Ricardo Pereira, pre-
sidente da Associação de 
Vale Domingos, promotora 
do evento, agradecendo a 
compreensão de todos pelos 
constrangimentos associa-
dos ao adiamento.

“não tenha sido tomada de 
ânimo leve”, a organiza-
ção optou pela segurança e 
sobretudo pela saúde dos 
espectadores do certame 
depois de deliberar em algu-
mas reuniões com a direc-
ção de saúde de Águeda e 
com os restantes parceiros, 
nomeadamente a Câmara 
de Águeda e o Governo, 

Participativo Portugal do 
qual a Feira das Lambarices 
foi o projecto vencedor.

Certame reúne espectáculos de música e gastronomia

Feira das Lambarices em Águeda
vai ser o palco de muita animação

CÁTIA BARBOSA (PORTO)

A Associação Plano I, se-
diada no Porto, nasce em 2015, 
com o objetivo de “constituir 
um lugar de promoção dos di-
reitos humanos na zona norte 
do país e dar resposta a algumas 
situações que consideramos 
estarem por resolver, nome-
adamente, relacionadas com 

Sofia Neves, presidente da 
direção da Plano I e uma das 
cinco mulheres fundadoras da 
associação.

Ariana Correia, Dora Pinto e 
Ana Teles tinham já trabalho 
prévio na área quando de-
cidiram levar para a frente a 
ideia de fundar a Plano I. O 
trabalho levado a cabo pela as-
sociação é, assim, um trabalho 
de continuidade. “Aquilo que 
pretendemos é trabalhar as 
questões da igualdade, prevenir 
e combater qualquer forma 
de discriminação e violência”, 

Nesse sentido, a Asso-
ciação Plano I destaca-se por 
ser uma organização não go-
vernamental com estatuto de 
IPSS que procura dar respostas 
concretas a uma série de ques-
tões sociais atuais. Apresenta-se 
como um “coletivo empenha-
do em promover a igualdade 
através da difusão de discursos 
e da concretização de práticas 
de inclusão”, tendo como 
referência diferentes pertenças 
identitárias, entre elas, o género, 
a etnia e a nacionalidade.

Por forma a alcançar os 
seus objetivos, a Plano I atua 
em várias frentes. São três as 
estruturas para as vítimas de 
violência LGBTI: o Centro 
Gis, a Casa Arco-Íris e o Plano 
3C, sendo que o Centro Gis é 
uma estrutura de atendimento 
e os restantes são projetos de 
acolhimento de emergência. 
Além disso, a associação conta 
também com o único gabinete 
especializado no apoio a víti-
mas de violência no namoro. 

plataformas de denúncia in-
formal que permitem mapear 
fenómenos urgentes e atuais: 
o Observatório da Violência 
no Namoro e o Observatório 
Nacional do Bullying. As várias 
dimensões da Plano I depen-

dos projetos.

“Temos muitos 
sonhos”

Com o intuito de concre-
tizar todos os seus objetivos, a 
Associação Plano I desenvolve 
atividades e projetos de sensi-
bilização, formação, educação, 
intervenção e consultadoria 
dirigidas a toda a comunidade. 
“Temos muitos sonhos, muitas 
vontades e muitos projetos”, 

-
dente da associação ambiciona 
que, no futuro, este trabalho 

-
grações, das pessoas refugiadas 

Por enquanto, a Plano 
I tem várias iniciativas em 
marcha, sendo uma delas o 

UNigualdade, um projeto 
cujo propósito é difundir uma 
cultura de igualdade de gé-
nero, de diversidade e de não 
violência. O UNigualdade é 

para a Cidadania e Igualdade de 
Género (CIG), no âmbito da 
subvenção dedicada ao apoio 

-
zações não governamentais de 

4ª edição e pretende repercutir 
a falta de igualdade e de inclu-
são do mundo real na banda 
desenhada. 

As “Super I’s” são, assim, 
seis heroínas que contestam os 
estereótipos sociais, descons-
truíndo-os através da aborda-
gem de temas como a saúde 
mental, as etnicidades, a diversi-
dade funcional, a orientação se-

refugiadas. O intuito é “numa 
linguagem acessível a crianças 
e jovens, transmitir valores po-

e ainda promover a prevenção 

garante a presidente da Plano I.

e revela que o objetivo é que “o 
projeto chegue o mais possível 

desenhadas possam ser ferra-
mentas de intervenção para 
que estas questões comecem 
a ser tratadas com o rigor e 
importância que merecem”. 
Na perspetiva da presidente da 
Associação Plano I, “falta abor-
dar estes temas numa lógica 
mais educacional e menos de 
sensibilização”, referindo que a 

abordagem atual nem sempre 
é a que mais motiva os jovens. 

As várias iniciativas dire-
cionadas para os mais novos 
revelam a importância que 
este público assume para a 
Associação Plano I. “Temos 
vindo a concluir que este pú-
blico em concreto pode vir a 
fazer a diferença, porque está 
num processo de aprendiza-
gem que poderá resultar na 
multiplicação da difusão de 

Neves, frisando que “a preven-
ção precoce é mesmo aquilo 
que resulta e sabemos que, do 
ponto de vista académico, tem 
melhores resultados”. 

Tendo em conta o vasto 
número de iniciativas, o retorno 
recebido pela Plano I tem sido 

conseguimos apoiar efetiva-
mente as pessoas e ter um 
lugar de fala de grupos que são 
socialmente mais vulneráveis”, 

-
tiva da presidente da associação, 
uma franja da sociedade está, 
atualmente, mais consciente 
e implicada nestas questões. 
Todavia, “debatemo-nos com 
fenómenos de retrocesso com 
movimentos populistas e con-
servadores a quererem ocupar 
um terreno que parece trazer 
algum saudosismo ao tempo 
da ditadura e do fascismo”, 

atrasa esse progresso que a de-

não é garantido. Temos, por 
isso, de nos manter vigilantes”. 

Associação Plano I pretende promover
igualdade e inclusão
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A empreitada de regu-
larização do rio Arunca, 
em Soure, prevista para 
estar concluída este ano, 
foi reprogramada finan-
ceiramente até 2023, de 
acordo com uma resolução 
publicada em Diário da 
República (DR).

De acordo com o do-
cumento, publicado a 7 de 
Setembro, alusiva à “re-
programação dos encargos 
plurianuais relativos à em-
preitada de regularização 
do rio Arunca”, afluente 
da margem esquerda do 
Mondego, o processo foi 
afectado por “vicissitudes 
várias” que “impediram 
a adjudicação e início da 
execução do contrato no 
prazo inicialmente previsto 
(2019)”.

O Conselho de Minis-
tros tinha, em Setembro de 
2019, autorizado a Agência 
Portuguesa do Ambiente 
(APA) a despender de seis 
milhões de euros acresci-

dos de IVA, pelo período 
de três anos, até 2021, 
estipulando a distribuição 
plurianual desses encargos 
da obra.

No mesmo documen-

o procedimento de contra-

audiência prévia e relatório 
final de apreciação das 
propostas”. A resolução 
vem agora autorizar a APA 
a realizar uma despesa de 
5,3 milhões de euros mais 
IVA (cerca de 6,5 milhões 
de euros).

Assim, a reprograma-
ção da despesa atribui à 
empreitada dois milhões de 
euros este ano, cerca de 3,3 
milhões de euros em 2022 
e quase cinco mil euros em 
2023, valores igualmente 
acrescidos de IVA.

Em declarações ao 
“Campeão”, o presidente 
da Câmara Municipal de 
Soure, Mário Jorge Nunes, 
refere que encara esta alte-
ração com duplo sentimen-
to: “com alguma frustração 

pelo investimento ter volta-
do a ser reprogramado, mas 
também com a esperança 
de que o mesmo se realize”.

“A informação que te-
nho é que está a decorrer o 
segundo concurso público 

porque o primeiro não se 
tornou exequível por diver-
sas vicissitudes. Uma delas 
é o atraso na derrapagem. 
A Covid-19 obrigou a que, 
após dois anos, o projecto 
tivesse de receber alguns 

ajustamentos. Aqui tam-
bém não serão alheias as 

que danificaram algumas 
infraestruturas existentes”, 
frisa Mário Jorge Nunes, 
acreditando que “ainda 

este ano se lance a obra, 

em derrapagem até ao ano 
de 2023”.

As cheias que todos 
os anos afectam as popu-
lações do Baixo Mondego 
serão, segundo o presiden-
te da Câmara Municipal de 
Soure, uma “inevitabilida-
de à medida que tudo aqui-
lo que são as alterações 
climáticas de fenómenos 
extremos não tenham um 
acompanhamento mais 
eficaz e mais bem pre-
parado, quer no tempo 
quer no espaço”, acres-
centando que “havendo 
início das obras e posterior 
conclusão das mesmas, 
obviamente que haverá 
uma melhoria e mitigação 
destes sobrefeitos”. “Não 
se concretizando estas 
obras, a vulnerabilidade 
do sistema hidráulico do 
Mondego será sempre 
maior. Como tal, o que 
desejamos é o melhor e 
que as obras sejam feitas 
rapidamente”, conclui.

Regularização do rio Arunca em Soure
reprogramada até 2023

A requalificação do Rio Arunca beneficia uma área
de cerca de 2.200 hectares
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As Festas de São Mateus 
em Soure começam hoje 
(16) e prolongam-se até 21 
de Setembro. Durante estes 
seis dias, a animação tomará 
conta da vila de Soure, res-
peitando todas as normas 
estipuladas pela Direcção 
Geral da Saúde (DGS).

No ano passado, devi-
do à pandemia, o certame 
realizou-se com algumas 
condicionantes, no en-
tanto, este ano, com as 
medidas em vigor actu-
almente, espera-se uma 
maior liberdade. Mário 
Jorge Nunes, presidente 
da Câmara Municipal de 
Soure, refere que no ano 

foi possível para atrair pes-
soas à Feira. “Infelizmente, 
as condições climatéricas 
não ajudaram, sendo que 
essa “não-ajuda” acabou 
por ser uma condicionante, 
de alguma forma, até favo-
rável, visto que o inverso 
(um grande aglomerado de 
pessoas) também não era o 
desejável”. Este ano, com 
a experiência acumulada 
e com as novas medidas, 
“voltamos a desejar que 
venha muita gente à Feira, 
cumprindo, evidentemente, 
as normas estipuladas”. 

No contexto actual e 
perante o sentimento e 
vontade das pessoas de 
retomar um pouco da sua 

-
nar, “estamos convencidos 
de que não se coloca ne-
nhum problema relaciona-
do com motivar as pessoas 

para visitarem a Feira, mas, 
sim, orientar as pessoas e 
promover a adopção de um 
comportamento seguro e 
responsável”, acrescenta 
Mário Jorge Nunes.

Desde o dia 12 de Se-
tembro que deixou de ser 
obrigatório o uso da más-
cara em espaços públicos, 
no entanto, o presidente da 
Câmara Municipal de Soure 
expõe que não tem uma 
opinião muito favorável à 
dispensa do uso de más-
cara. “Num evento como 
este, embora em circuito fe-
chado e controlado, iremos 

motivar para que, havendo 
pessoas que não sejam do 
mesmo agregado familiar, 
usem máscara, uma vez 
que estarão na presença 
de muitas outras pessoas. 
Espero que exista um grau 
de responsabilidade ele-
vado de quem nos visita, 
de quem vem usufruir das 
Feiras”. O uso da máscara, 
a desinfecção regular das 
mãos e o distanciamento 
social fazem parte do Pla-
no de Contingência. “É 
por este cumprimento que 
nos vamos bater, para que 
não haja surpresas e para 

existam casos ou surtos 
com origem nas Feiras de 
São Mateus de Soure” frisa 
Mário Jorge Nunes.

Espectáculos
animam as noites

da Feira

A Praça da República, 
em frente aos Paços do 
Concelho, vai acolher as 
actuações de São Mateus. 
Este ano, os espectáculos 
integrados na Feira de São 
Mateus e FATACIS — Fei-
ra de Artesanato, Turismo, 

Agricultura, Comércio e 
Indústria de Soure voltam 
a ser gratuitos, mas a entra-
da é efectuada mediante a 
apresentação de ingresso, 
dando cumprimento às 
orientações da DGS para a 
reserva de lugares sentados 
e distanciamento entre es-
pectadores que não façam 
parte do mesmo grupo de 
pessoas. Os bilhetes podem 
ser levantados sempre no 
dia do respectivo concerto 
até às 18h00 no Posto de 
Turismo, a funcionar no 
Espaço Finisterra, junto ao 
Castelo de Soure e a partir 

das 18h00, na entrada do 
recinto dos espectáculos.

Nos espectáculos agen-
dados, os artistas vão subir 
ao palco, todas as noites a 
partir das 21h30. Hoje (16), 
actua a Orquestra Clássica 
do Centro e as Vozes do 
Rádio; amanhã (17), é Estrela 
Gomes & Filipe Muller e 
ainda Big Jovem e Mikael 
Lopes; sábado (18), a cantora 
Rita Guerra; no domingo 
(19) João Conde & Big Band 
15; e no último dia, segunda-
-feira (20), será a vez de Fado 
no Povo e Jukas Pires. 

Feiras seculares
são identidade

patrimonial

As Feiras de Artesana-
to, das Nozes, das Cebolas 
e da Madeira são dos prin-
cipais atractivos desta festi-
vidade, e permitem ao Mu-
nicípio promover os pro-
dutos locais. Mário Jorge 
Nunes considera que estas 
feiras contribuem, acima de 
tudo, “para a consolidação 
da nossa identidade patri-
monial e da nossa riqueza 
cultural” e também “para 
a actividade económica dos 
pequenos agricultores, pro-
dutores e comerciantes de 
produtos agrícolas. E, por 

-
jecção e imagem do nosso 
Concelho. Por isso, conti-
nuamos a dar importância 
e a investir nestas feiras 
promocionais daquilo que 
são os nossos endógenos”.

A FATACIS abre hoje 
(16), às 19h00, no Espaço 
Multiusos de Soure 1111, 

Soure está em festa de 16 a 21 de Setembro

Feira de São Mateus prese

As limitações de lotação permitem 6000 pessoas na Feira em permanência,
com controle de entradas e saídas
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O Município de Soure 
está integrado no projecto 
“Cultura Na Sua Rua”, uma 
iniciativa que tem como prin-
cipal objectivo descentralizar 
a oferta cultural em Soure, 
Condeixa-a-Nova e Tomar. 
Com a duração de um ano, 
este projecto em rede de 
alcance intermunicipal quer 
promover os valores culturais 
e naturais desses territórios.

O projecto de “Progra-
mação Cultural em Rede” 
envolve acções de carácter 
itinerante com protagonistas 
que, sendo os mesmos em 
cada uma das localidades, 
respeitam a identidade de 
cada município.

Segundo os responsáveis 
do projecto, este visa ainda 
permitir a integração do pa-

e natural, tradições, gastro-
nomia, artistas locais, jardins, 
monumentos, museus, entre 
outros. Depois de mais de 
um ano de confinamen-
to, o “Cultura na Sua Rua” 
compromete-se a assinalar a 
retoma das actividades cultu-
rais neste três municípios. A 
grande maioria dos espectá-
culos tem transmissão online 
e são de entrada gratuita, com 
espaços preparados com 
rampas e plataformas para 
que os cidadãos com mobi-
lidade condicionada possam 

assistir confortavelmente às 
apresentações.

A necessidade de mudar 
os hábitos de responsabilida-
de ambiental e patrimonial 
está também no topo das 
prioridades, nomeadamente 
através da divulgação de boas 
práticas de reciclagem e con-
sumo responsável de água e 
de uma maior interacção das 
populações com o seu patri-
mónio material e imaterial. 
Pensado pelos Municípios 
de Soure, Condeixa-a-Nova 
e Tomar, este projecto tem 
em atenção o cumprimento 
de todas as normas preco-
nizadas pela Direcção Geral 
da Saúde.

Embora a entrada para 
qualquer um destes es-
pectáculos seja gratuita, 
o seu acesso obriga ao 
levantamento prévio de 
bilhetes através do site 
www.culturanasuarua.pt. 
De acordo com a situação 
epidemiológica na altura, 
a programação vai sendo 
disponibilizada no site do 
projecto, redes sociais, bem 
como nos canais oficiais 
dos Municípios envolvidos.

O concerto de Antó-
nio Zambujo, inserido na 
iniciativa “Há Música na 
Praça”, era a mais recen-
te actividade programada 
para o Município de Soure, 

estando prevista decorrer 
no passado sábado (11). 
Todavia, o espectáculo foi 

cancelado e segundo o site 
oficial será reagendado 
oportunamente.

“Cultura Na Sua Rua”  pretende descentralizar a cultura no Município

Animação percorre as ruas de Soure

O projecto “Cultura Na Sua Rua”, integrado
na “Programação Cultural em Rede”

começou em Junho deste ano

Venha descobrir o “novo”
Parque de Merendas

da Fonte Velha
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erva as tradições 
onde se vai manter até 
segunda-feira (21).

A Feira da Madeira abre 
amanhã (17), pelas 9h30, na 
Várzea das Mós. Esta Feira 
assume-se como um ponto 
de encontro de muitos visi-
tantes, que podem encontrar 
aí vários produtos relaciona-
dos com a época da colheita 
e com a agricultura.

As Feiras das Cebolas e 
das Nozes abrem no sábado 
(18) às 9h30, na Várzea das 
Mós. A Feira das Cebolas 
traz a Soure muitos agricul-
tores que se dedicam ao cul-
tivo de cebolas e encontram 
aí uma grande oportunidade 
de negócio. Já a Feira das 
Nozes é um evento muito 
concorrido por pequenos 

agricultores, que se dedicam 
ao comércio de frutos secos.

Tradicional
piquenique

do Dia da Família
de Soure marca

o Feriado Municipal

No dia 21 de Setembro, 
data em que se assinala o Fe-
riado Municipal, decorrerá 
o tradicional piquenique do 
Dia da Família de Soure no 
Olival de São Mateus. Má-
rio Jorge Nunes apela a um 
comportamento responsável. 
“Mantemos esta actividade, 
permitida no enquadramento 
actual, sendo um convívio 
salutar dos Sourenses e uma 
tradição a manter, obedecendo 

logicamente às medidas pre-
ventivas em vigor. Sei que está 
prevista igualmente a actividade 
religiosa, conforme as normas 
da DGS e que a Igreja tem 
adoptado. Aquilo a que apelo 
é que a zona envolvente da 
Capela não seja transformada 
numa Feira Franca ou Romaria 
igual aos anos anteriores à pan-
demia, pois estas encontram-se 
ainda proibidas”.

Também no dia 21 se 
realiza a entrega dos prémios 
aos alunos do Ensino Secun-
dário e a atribuição da Me-
dalha de Mérito Municipal. 
Os prémios são atribuídos, 
tendo já um novo regulamen-
to que visa a atribuição de 
Bolsas aos melhores alunos 
no futuro. Estes alunos que 

irão ser distinguidos foram 
os melhores alunos do ano 
letivo 2020/2021 no ensino 
secundário do Concelho. 
“É sempre um incentivo à 
continuidade do estudo e 
do empenho, reconhecendo 
o seu mérito escolar. Espe-
ramos que nos próximos 
anos, ao abrigo deste novo 
regulamento, o leque de alu-
nos abrangidos possa ser 
aumentado”, refere o presi-
dente da Câmara Municipal 
de Soure, acrescentando que 
o interesse “é que haja muitos 
jovens estudantes a trilhar 
caminhos de sucesso e saudar 
a sua dedicação, pois quantos 
mais tivermos melhor será 
para o Concelho e para o seu 
desenvolvimento”.

Sabia que...
As Festas de São 

Mateus, que se rea-
lizam no fim-de-se-
mana mais próximo 
do dia 21 de Setem-
bro, data do Feriado 
Municipal do Con-
celho, são em honra 
do apóstolo Mateus. 
Estas festas represen-
tam uma das maiores peregrinações e romarias da região 
do Baixo-Mondego, Gândaras e Norte da Estremadura.

A fé neste santo milagreiro, funciona, desde tempos 
longínquos, como uma atracção para devotos, peregrinos 
e romeiros que cumprem promessas e fazem ofertas ao 
longo dos anos. Segundo a tradição, as ofertas provinham 
de produtos roubados durante o caminho percorrido 
pelos devotos e são depositados no altar de São Mateus. 

No decorrer das festividades, todos os munícipes se 
reúnem e participam em várias actividades. De fora, são 
muitos os visitantes que se deslocam até Soure por esta 
altura, seja atraídos pelo cartaz ou pela festa em si. Durante 
estes dias, Soure vive só para esta feira que é conhecida 
em todo o país.
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O concelho de Soure 
tem uma oferta variada. 
Desde a serra ao campo, 
caracteriza-se pela forte 
componente agrícola e ru-
ral e pela história e cultura 
muito ricas. Os campos de 
arroz de Soure e a encosta 
da Serra do Sicó são duas 
realidades que atravessam 
todo o concelho.

Na paisagem no con-
celho de Soure realça-se a 
beleza dos arrozais. Todos 
os anos, grandes grupos 
de homens e mulheres, 
novos e velhos, faziam a 
monda, trabalho manual 
que consistia em arrancar 
as plantas nocivas ao arroz 
e limpar os limos que se 
formavam à superfície da 
água. 

Desta vila templária 
restam ainda algumas ru-
ínas do castelo local onde 
se inclui a torre de me-
nagem e um dos lanços 
da muralha. Também se 

salientam as quintas e sola-
res, como é o caso do Solar 
dos Freitas, o Solar do Dr. 
Mourão de Paiva, Solar dos 
Melos, Edifício da antiga 
Casa do Povo ou os Paços 
do Concelho.

Em Soure não faltam 
igrejas e capelas. Em tem-
pos, os devotos deposita-
vam sobre o altar abóboras 
e espigas, milho e trigo, 
centeio e arroz e também 
fruta. Reza a lenda que 
há também igrejas com o 
diabo dentro. Em Samuel, 
na freguesia de Soure, 
existe a “Igreja do Diabo”. 
Onde se encontra o altar 
das almas, que foi sempre 

-
bo. Nesta zona do Baixo 
Mondego é frequente nas 
igrejas existirem pinturas 
associadas à imagem das 
almas e do Inferno, o que é 
muitas vezes interpretado 
como uma crítica ao poder 
da igreja na altura. O que 

não falta em Soure são 
tesouros para os visitantes 
descobrirem.

Doçaria do concelho 
faz as delícias

de todos

A gastronomia do con-
celho de Soure divide-
-se entre pratos típicos 
da “Serra” e o padrão 
da gastronomia do Baixo 
Mondego.

Na doçaria podemos 
destacar os biscoitos de 
azeite e o pão-de-ló de 
Soure e os suspiros. Os 
biscoitos de azeite terão 

-
ências conventuais que 
Soure e o Louriçal terão 
recebido através das frei-
ras da Ordem do Desa-
gravo, da primeira Regra 
de Santa Clara. Pensa-se 
que o pão-de-Ló tenha 
sido um exclusivo, du-
rante anos, das famílias 

mais ricas que possuíam 
grandes propriedades na 
vila. Confeccionado com 
açúcar, uma matéria muito 
cara na época, a receita do 
pão-de-ló foi sendo trans-
mitida entre um grupo 
muito restrito de pessoas 
até se tornar numa receita 
ao dispor de todos. Não 
existe registo do apareci-
mento dos suspiros mas, 
mais uma vez, devido a ser 
uma receita confeccionada 
com açúcar, supõe-se que 
também tenha sido restrito 
às famílias mais ricas.

Arrozais, a encosta da Serra do Sicó e doçaria são atractivos

Do rio à serra não faltam motivos 
para visitar Soure

Biscoito de azeite de Soure venceu o concurso 
da Rede de Castelos e Muralhas do Mondego, 

em 2014

Soure tem 17.264 ha-
bitantes, segundo os re-
sultados preliminares dos 
Censos 2021, revelados 
em Julho. De 2011 para 
2021, o concelho perdeu 
10,3% da sua população, 
sendo que em 2011 tinha 
19.245 habitantes. 

Em Portugal registou-
-se um aumento de 2,4% 
dos agregados familiares, 
no entanto, Soure contra-
ria esse resultado e regista 
uma diminuição de 6,2% 
na última década. O con-
celho tem 7.223 agregados 
familiares e as freguesias 
de Samuel (-13,1%) e Vi-
nha da Rainha (-13,3%) 
foram as que registaram 
maior diminuição. 

Em termos do núme-
ro de edifícios, a perda 
de Soure foi de 5,2%. De 

2011 para 2021, passou 
de 10.697 edifícios, para 
10.146. As freguesias de 
Tapéus (4,2%), Alfarelos 
(2,6%) e de Vila Nova de 
Anços (2,0%) foram as 
únicas que registaram um 
aumento na última década. 

A variação do número 

de alojamentos no conce-
lho entre 2011 e 2021 foi 
de -4,6%. Soure tem, ac-
tualmente, 11.206, menos 
539 comparativamente 
a 2011. No concelho, a 
maior perda registou-se 
em Degracias e Pombali-
nho, com -12,5%.

Soure tem 17.264 habitantes
menos 1.981 do que em 2011
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O restaurante Caçaro-
la Dois, em pleno Bairro 
Novo, na Figueira da Foz, 
está a realizar, desde 10 de 
Setembro e até domingo 
(19), o 11.º Festival de Ma-
risco. Durante o festival, os 

de um desconto de 20% na 
cerveja Super Bock de barril 
e, ainda, no vinho verde 
Bico Amarelo. Segundo o 
proprietário do Caçarola 
Dois, Mário Esteves, o ma-

“não é uma aposta de ago-
ra”, trata-se de “algo mais 
profundo e emblemático 
no cardápio desta casa ao 
longo de quatro décadas”. 
O empresário reforça a 
continuidade na qualidade 

dos produtos que servem, 
mas também na excelência 
do atendimento e do aco-
lhedor espaço. Falar hoje 
da evolução do turismo em 
Portugal é falar da gastrono-
mia “que também é cultura 
e animação” e tudo o que se 

destino turístico na Figueira 
da Foz e da região, subli-
nha Mário Esteves, tendo 
presente “a importância de 
cativar clientes e visitantes 
não só nestas alturas pontu-
ais, mas todo o ano”.

Festival do Marisco no Caçarola Dois
decorre até domingo

O Instituto de Apoio às 
Pequenas e Médias Empre-
sas e à Inovação (IAPMEI) 
vai instalar um balcão de 
atendimento no Mercado 
Municipal Engenheiro Sil-
va, na Figueira da Foz. A 
Câmara vai assegurar os 

funcionários, a quem será 
-

sional especializada, disse a 
vice-presidente do Municí-
pio da Figueira da Foz, Ana 
Carvalho. Esta medida tem 
como objectivo descentra-
lizar os procedimentos bu-

rocráticos relacionados com 
empresas e investimentos. 
De referir que no Mercado 
Municipal da Figueira da 
Foz já existe o Balcão do 
Cidadão e que o piso supe-
rior do edifício se encontra 
ocupado por serviços.

Mercado Municipal vai acolher balcão
de apoio a empresas

A Selecção Portuguesa 
de futebol de praia conquis-
tou, no passado domingo 

Europeia, pela oitava vez, 
a terceira consecutiva, ao 
vencer a Bielorrússia, na 

da Foz. Frente ao surpreen-
dente vencedor do Grupo 
1, no qual se superiorizou 
à Rússia, campeã do mun-
do, e à Espanha, ambos 
com cinco títulos europeus, 
os bielorrussos estiverem 

aquém do seu desempenho 
no torneio, ao contrário dos 
lusos que estiveram sempre 
em crescendo. Portugal co-
meçou por sentir algumas 

-
íça, com tangencial 3-2, mas 
subiu de rendimento frente 
à Itália (6-3), melhoria que 

acabou por fazer valer a sua 
experiência, conseguindo 

estancar a reação do con-

que foi perdendo fulgor 
à medida que o tempo 
escoava. Portugal somou 
o seu oitavo título, depois 

2020, mais três cetros do 
que Espanha e Rússia, com 
cinco. A Itália tem dois 
títulos, enquanto a França, 

ganharam a prova em uma 
ocasião.

Praias foram vistoriadas após avistamento de tubarões
Várias praias na linha 

de costa da Figueira da Foz 
foram, na passada segunda-
-feira (13), vistoriadas pela 
Autoridade Marítima, devido 
ao avistamento de três tuba-
rões, no passado domingo 
(12), que levou à proibição 
de banhistas no mar. De 
acordo com o comandante 
do Porto da Figueira da Foz, 

manhã de segunda-feira 
foi realizada uma acção de 
vigilância, em viaturas todo-
-o-terreno do programa 
“Sea Watch” do Instituto de 

Socorros a Náufragos (ISN), 
sem que tenham sido avista-
dos ou localizados tubarões. 
“Hoje não foi detectado 

-
do que, no domingo (12), a 
bandeira vermelha – que 
proíbe os banhos de mar – 
foi içada “por uma questão 
de precaução” e que as praias 
visadas na medida “nunca 
estiveram interditas”. A Au-
toridade Marítima desconhe-
ce qual a espécie de tubarões 
avistada no domingo – de 
acordo com vários órgãos 

de comunicação social, o 
alerta foi dado cerca das 

na zona da praia da Casa 
(localizada na Cova-Gala, a 
Sul das praias do Cabedelo 
e Hospital) –, mas João 

possa tratar do tubarão-
-azul “que é inofensivo”. 
O avistamento de espécies 
de tubarões na costa portu-
guesa, não sendo habitual, 
pode, no entanto, ocorrer. 
“Não é recorrente, mas 
também não é inédito”, 

Portugal sagra-se tricampeão
da Liga Europeia de futebol de praia

O Ginásio Clube Fi-
gueirense recordou Elísio 
Godinho, que faleceu há 
10 anos e que continua a 
ser “uma figura sempre 
presente no dia-a-dia do 
Ginásio”. A “longevidade 
como praticante de futebol 

-
tudo o notável percurso 
como dirigente durante 
mais de meio século” são 
razões apontadas para jus-

Para o Ginásio, é “muito 
importante salientar que 
nas ocasiões em que o 
Clube entrou em crise, e 
outros fugiram, foi ele que 
apareceu para enfrentar 

“inúmeros e relevantes ser-
viços” prestados, o Ginásio 
refere que se deve a existên-
cia do Arquivo-Histórico a 
Elísio Godinho que, quan-

se dedicou à investigação 
da história do Clube, re-
colhendo documentação 
e publicando obras, entre 
as quais o “dicionário” de 

acordo com o Ginásio, 
quem consultar o Arquivo 
“depara-se com a presença 
do trabalho do comandante 
– como era conhecido – em 
quase todas as consultas 
que efectuar”.

Os elementos da Esta-
ção Salva-vidas da Figueira 
da Foz resgataram, na pas-
sada segunda-feira (13), um 

sequência de uma queda 
enquanto praticava surf, 
na praia do Cabedelo. De 
acordo com a Autoridade 
Marítima Nacional, elemen-
tos do projecto “SeaWatch” 
aperceberam-se da situação 

acção de vigilância, tendo 
sido de seguida activada 
de imediato para o local 
uma mota de salvamento 
marítimo da Estação Salva-
-vidas da Figueira da Foz, 
assim como elementos do 
Comando-local da Polícia 
Marítima da Figueira da 
Foz. À chegada ao local 

-
ta, os elementos da Estação 
Salva-vidas constataram que 
a vítima apresentava dores 

no corpo e alguns sinais de 
cansaço, tendo procedido 
ao seu resgate e transporte 
até às instalações da Estação 
Salva-vidas da Figueira da 
Foz. Para o local desloca-
ram-se elementos do INEM 
que prestaram auxílio ao 

-
cessário prestar assistência 
médica. O Comando-local 
da Polícia Marítima da Fi-
gueira da Foz tomou conta 
da ocorrência.

Porto de pesca vai ser alvo de acção de limpeza
A Docapesca vai rea-

-
tembro, acções de limpeza 
costeira em vários portos 
do país, entre os quais se 
encontra o da Figueira 
da Foz, que irá acolher a 
iniciativa entre as 09h00 e 

mês. Esta iniciativa, na qual 
poderão participar todos 
os utilizadores de portos 
de pesca e a população 

em geral, irá realizar-se no 
âmbito das celebrações do 

-
peza Costeira e através do 
projecto “A Pesca por um 

da remoção de resíduos, a 
acção visa sensibilizar para 
a problemática do lixo no 
meio marinho e envolver 
a comunidade no projec-
to”, disse a Docapesca. A 
inscrição nesta iniciativa 

deve ser feita através de um 
formulário disponibilizado 
nas redes sociais da Do-
capesaca, sendo a mesma 
limitada a 30 voluntários 
por acção, devido à situação 
pandémica. Para além do 
porto de pesca da Figueira 
da Foz, esta iniciativa vai 
realizar-se, também, na 
Póvoa de Varzim, Sines, 
Viana do Castelo, Sagres e 
Cascais. 

Ginásio Clube Figueirense recorda Elísio Godinho

O fadista Marco Rodri-
gues vai homenagear Carlos 
do Carmo num espectáculo 
que será apresentado no 
CAE da Figueira da Foz, a 2 
de Outubro, pelas 21h30. Se-

gundo o CAE, neste concerto 
“apenas têm lugar canções 
imortalizadas na voz de Car-
los do Carmo”, que “marcou 
a história do fado e da música 
portuguesa” e que “é uma re-

ferência para várias gerações 
de cantores”. A entrada no 
espectáculo tem o custo de 10 
euros por pessoa e os bilhetes 
estão à venda na bilheteira do 
CAE e na Ticketline.

Maestro da Banda de Santana apresentou novo livro 
O maestro da Sociedade 

Musical Santanense, Francis-
co Relva Pereira, apresentou, 
no âmbito dos festejos do 

o livro “A Comemoração 

entre colectividades”. A obra 
pretende dar a conhecer o 
projecto que foi efectuado 
entre 2019 e 2020 e que 
envolveu, para além da So-
ciedade Santanense, colecti-

vidades musicais concelhias 
e de outros municípios. De 
acordo com o autor do li-
vro, neste estão retratados 
todos os procedimentos 
efectuados para a realização 
de espectáculos, desde “as 
descrições detalhadas dos 
contactos, episódios, factos 
e muitos outros relevantes 
detalhes”. Francisco Relva 
Pereira refere ainda que “é 
de inteira justiça agrade-

cer” à Câmara Municipal da 
Figueira da Foz; às Juntas 
de Freguesia de Ançã e de 
Ferreira-a-Nova; à Fundação 

Caixa de Crédito; Transpor-
tes Pelichos; Transportes 
Saraiva; Minimercado Ade-
laide; Helenos, S.A.; Maqui-
tudo; Farmácia Santa Ana; 
Pisciarte; e Silvino Manuel 
Santos Pereira, que custe-
aram a impressão da obra. 

Centro de Vacinação está a funcionar em horário reduzido
O Município da Figueira 

da Foz informou que o Cen-
tro de Vacinação covid-19 

funcionar com um horário 
mais reduzido. Entre segun-
da e sexta-feira, o Centro 

18h00, enquanto ao fim-
-de-semana se encontra a 
funcionar entre as 09h00 e 

as 13h00. Para além disto, 
a autarquia revelou que o 

e 19) será o último em que o 
Centro de Vacinação estará 
a funcionar. A modalidade 
“Casa Aberta” encontra-se 
disponível para a vacinação 
de primeiras doses de uten-
tes elegíveis que não estejam 
agendados, com idade igual 

ou superior a 12 anos e que 
não tenham sido infectados 
com covid-19 nos últimos 
três meses. Para isto, é ne-
cessário tirar uma senha no 
dia em que se pretende ser 
vacinado, bastando para isso 
aceder ao link https://co-
vid19.min-saude.pt/senha-
-digital-casa-aberta/ e seguir 
as instruções. 

CAE recebe concerto de homenagem a Carlos do Carmo em Outubro
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O Município de Monte-
mor-o-Velho está a preparar 
o arranque do próximo ano 
lectivo e a desenvolver esforços 
para que não se verifiquem 
os constrangimentos com os 
transportes escolares ocorri-
dos no início do ano passado. 
Recorde-se que o director 
do Agrupamento de Escolas 
de Montemor-o-Velho (AE-
MOV) garantiu uma adaptação 
dos horários escolares aos 
horários definidos com as 

transportadoras, na reunião 
de 17 de Junho do Conselho 
Municipal de Educação, quan-
do, por unanimidade, foi dado 
o parecer favorável do Plano 
de Transportes Escolares para 
o ano letivo 2021/2022. Esta 
medida, que teve o seu início 
com um encontro prévio entre 
o Município de Montemor-
-o-Velho e o director do AE-
MOV, teve como objectivos 

com os transportes escolares 

no início do ano letivo anterior 
e dar garantias de que os alunos 
possam estar nas suas escolas às 
08h30 e que o regresso possa 
ocorrer às 13h30, 16h50 ou 
17h50. Segundo a autarquia, 
com este ajuste “pretende-se 
proporcionar um ambiente 
educativo mais forte, capaz de 
prevenir também o abandono 
e insucesso escolares, bem 
como possibilitar aos estudan-
tes uma melhor gestão do seu 
tempo de estudo e lazer”.

Biblioteca Municipal dinamizou sessão de ioga para crianças
A Biblioteca Municipal 

de Cantanhede promoveu, 
a 7 de Setembro, uma ses-
são de ioga para crianças, na 
qual participaram 12 alunos 
do ATL do Centro Social 
e Polivalente de Ourentã. 
Esta foi a segunda edição 
da iniciativa, que se destina 
“a esclarecer aspectos desta 
prática ancestral através de 
uma abordagem adequada 

à faixa etária dos partici-
pantes”, disse a Câmara 
Municipal de Cantanhede. 
A acção teve por base a 
leitura e explicação do livro 
“A grande questão”, da 
autoria de Wolf  Erlbruch, 
cujas ilustrações e textos 
serviram de mote para os 
participantes desenvolve-
rem as posturas de ioga. A 
actividade foi realizada sob 

a orientação da educadora 
de infância Cândida Siegle. 
Segundo o Município, a 
responsável “possui uma 
sólida formação vasta na 
prática do ioga para crian-
ças e tem-se dedicado a 
fazer a sua divulgação com 
a realização de sessões para 
pequenos grupos de alu-
nos do 1.º ciclo do ensino 
básico”.

Montemor-o-Velho ajusta horários
dos transportes escolares

A Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo de Can-
tanhede e Mira entregou, 
na passada sexta-feira (10), 
estojos escolares para todos 
os alunos do 1.º ciclo do 
Agrupamento de Escolas 
de Mira. O material, que 
é ecológico, foi distribuí-
do pelos professores aos 
estudantes no início deste 

ano lectivo. Esta oferta 
enquadra-se num vasto 
programa que a Caixa tem 
desenvolvido ao longo de 
vários anos, direccionado 
para os mais jovens, no 
âmbito da política de res-
ponsabilidade social que 
activamente promove. Des-
te programa, destaca-se o 
“Prémio O Melhor Aluno” 

do último ano escolar de 
cada estabelecimento de 
ensino de ambos os con-
celhos. Os responsáveis 
desta instituição bancária 
acreditam que, deste modo, 
contribuem para elevar os 
valores do conhecimento 
como principal instrumen-
to para um futuro mais 
sustentável.

Alunos do 1.º ciclo receberam estojos escolares 

O projecto piloto SIT 
Flexi – Transporte Flexível 
a Pedido foi implementado, 
na passada segunda-feira 
(13), no concelho de Mon-
temor-o-Velho. A iniciativa, 
que é desenvolvida pela Co-
munidade Intermunicipal da 
Região de Coimbra (CIM-
-RC) em articulação com 
a Câmara Municipal, vai 
ter duas rotas disponíveis, 
às quartas e sextas-feiras, 
“facilitando o acesso à sede 
de concelho e aos serviços 

aí disponíveis, bem como ao 
apeadeiro de Montemor-o-
-Velho”, disse o Município. 
De acordo com a autarquia, 
com esta medida pretende-
-se “melhorar a ligação de 
áreas do território de den-

acesso ao serviço regular de 
transporte de passageiros”. 

-
co de paragem do projecto 
piloto SIT Flexi, a rota 1 faz 
a ligação da Moita Vaqueira 
e dos Linhaceiros ao Merca-

do de Montemor-o-Velho e 
ao apeadeiro de Montemor-
-o-Velho. Já a rota 2 liga o 
Mercado e o apeadeiro. A 
reserva para o SIT Flexi 
pode ser feita até às 15h00 
do dia anterior ao dia da 
viagem, para o número de 
telefone 800 200 201 (de 
segunda a sexta-feira, das 
09h00 às 12h30 e das 14h00 
às 17h30), devendo ser indi-
cado o serviço pretendido 
(horas, locais de embarque 
e de destino).

Cantanhede recebeu concerto de Jacinta 
com assistência de 300 pessoas

Cerca de três centenas 
de pessoas assistiram, na 
passada sexta-feira (10), ao 
espectáculo da cantora de 
jazz Jacinta, que decorreu 
no Multiusos de Febres, 
concelho de Cantanhede. 
A cantora internacional 
apresentou-se em palco 
acompanhada pelo Ensem-
ble Sinfónico, orquestra 
formada por músicos da 
Phylarmónica Ançanense, 
Filarmónica Marialva de 

Cantanhede, Filarmónica 
de Covões e da Associa-
ção Musical da Pocariça, 
juntamente com músicos 
oriundos de 14 bandas dos 
concelhos da Figueira da 
Foz e de Soure, perfazendo 
um total de 90. Tratou-se do 
primeiro espectáculo que a 
artista realizou no âmbito 
do “HAPPY JAZZ – A Mú-
sica que nos Une” e que foi 
replicado no Centro de Ar-
tes e Espectáculos (CAE) da 

Figueira da Foz e na Praça 
da República de Soure, nos 
dias 11 e 12 de Setembro, 
respectivamente. Recorde-
-se que o Ensemble Sinfó-
nico é uma das vertentes 
do projecto concebido no 
âmbito de uma candidatura 
à “Programação Cultural 
em Rede”, que tem como 
principal objectivo pro-
mover o desenvolvimento 
artístico dos instrumentistas 
no campo do jazz.

Transporte Flexível a Pedido está em funcionamento no concelho

O Comando Territorial 
de Coimbra, através do Nú-
cleo de Protecção Ambiental 
(NPA) de Cantanhede, resga-
tou, na passada segunda-feira 
(13), um falcão peregrino no 
concelho de Mira. Na se-
quência de um alerta de po-
pulares a informar que uma 
ave de rapina se encontrava 
a deambular na localidade 
de Palheirão, os militares da 
GNR deslocaram-se para o 
local onde constataram que 

se tratava de um falcão, tendo 
procedido à sua recolha. A 
ave, apesar de não apresentar 
ferimentos visíveis, encon-
trava-se bastante debilitada 
e incapacitada para voar, 
tendo sido recolhida e en-
tregue na Direcção Regional 
do Centro da Conservação 
da Natureza e Florestas do 
Centro, na Mata do Choupal 
em Coimbra, para monitori-
zação e recuperação do seu 
estado de saúde, e posterior 

libertação ao seu habitat 
natural. A Guarda Nacional 
Republicana tem como pre-
ocupação diária a protecção 
dos animais, apelando à de-
núncia de eventuais situações 
de maus-tratos ou abandono. 
Para o efeito, poderá ser utili-
zada a Linha SOS Ambiente 
e Território (808 200 520) 
funcionando em perma-
nência para a denúncia de 
infracções ou esclarecimento 
de dúvidas.

Monumento presta homenagem aos combatentes de Arazede
O Largo Nossa Senhora 

do Pranto, em Arazede, con-
celho de Montemor-o-Velho, 
acolhe, desde o passado sába-
do (11), um monumento de 
homenagem aos combaten-
tes da freguesia que estiveram 
na 1.ª Guerra Mundial e na 
Guerra do Ultramar. A inicia-
tiva, promovida pela Junta de 
Freguesia de Arazede, reuniu 
diversas entidades civis e 
militares, nomeadamente os 
presidentes da Câmara Muni-

cipal de Montemor-o-Velho, 
Emílio Torrão; da Assembleia 
Municipal, Fernando Ramos; 
da Junta de Freguesia de 
Arazede, Eusébio Campos; 
da Liga dos Combatentes, o 
tenente-general Joaquim Chi-
to Rodrigues; e do Núcleo de 
Coimbra da Liga dos Com-
batentes, o tenente-coronel 
João Paulo Silvestre Paulino. 
A homenagem, que decorreu 
junto à peça escultórica da 
autoria de António Noguei-

ra, contou com a colocação 
de bandeiras e a execução 
do Hino Nacional pela Aca-
demia Musical Arazedense 
(AMA) e a imposição de con-
decorações a combatentes 
(Medalhas Comemorativas 
das Forças Armadas). Foi, 
ainda, colocada uma coroa 

combatentes falecidos e a 
Junta de Freguesia de Ara-
zede entregou cerca de 100 
medalhas.

Mira GNR resgatou falcão 

A Universidade Aberta, 
que tem um Centro Local 
de Aprendizagem em Can-
tanhede, vai promover, na 
próxima terça-feira (21), pe-
las 14h30, o webinar “Media-

à Multiculturalidade”. De 
acordo com a Universidade 
Aberta, os participantes te-

sobre os mecanismos psico-
lógicos que estão na base dos 

mediação; perceber o que é 
a mediação familiar, qual o 
seu enquadramento legal e a 
sua aplicação nos processos 
de regulação do exercício das 
responsabilidades; e debater 
os desafios que o acolhi-
mento de migrantes coloca 
ao nível da saúde mental e 
de uma integração positiva 
na comunidade. A inscrição 
no evento é gratuita, mas 
obrigatória, através do link 

devendo ser feita até à pró-
xima segunda-feira, 20 de 
Setembro. Este webinar 
inaugura o Ciclo Matrizes de 
Conhecimento 2021/2022 e 
é organizado pelos Centros 
Locais de Aprendizagem 
da Universidade Aberta em 
Ansião, Cantanhede, Madei-
ra, Ponte de Lima, Sabugal 
e São João da Madeira, em 
estreita colaboração com a 
Unidade de Aprendizagem 
ao Longo da Vida. 

Exposição “Fases de Isolamento” 
continua patente no Museu da Pedra

-
ca “Fases de Isolamento”, 
do fotografo João Carlos, 
continua patente no Museu 
da Pedra, em Cantanhede, 
até 14 de Novembro. Para o 
artista, a exposição apresenta 
a sua interpretação sobre as 
várias fases de isolamento 
e respectivas emoções, tais 
como o ajuste, a ansiedade, 
o tédio, a frustração, a raiva, 
a paranoia, a aceitação e a 
adaptação. Recorde-se que 
esta mostra foi inaugurada a 
24 de Julho, data que marcou 

a reabertura do espaço muse-
ológico após um período de 
encerramento para obras de 
reabilitação. De acordo com 
o Município de Cantanhede, 
a exposição assinala uma ex-
periência de cinco semanas 
de isolamento e o impacto 
que este “pode ter na saúde 
mental, nomeadamente em 
temas tão importantes como 
o teletrabalho, o isolamento 
em casa, o bombardeamento 
de informação contraditória 
e o distanciamento físico das 
pessoas, perspectiva a partir 

do qual o artista interpreta as 
várias emoções vividas por 
muitos intervenientes”. De 
recordar que a exposição fo-

um trabalho premiado pela 
International Photography 
Awards (IPA); Tokyo In-
ternational Awards (TIFA); 
PX3 – Paris Silver Award; e 
London International Crea-
tive Competition (LICC). As 
imagens foram conseguidas 
com o auxílio dos modelos 
Fabrícia Pereira e Rodrigo 
Castelhano.

Universidade aberta vai realizar webinar

Sofia Gomes, ciclista 
do Clube União Vilano-
vense, foi convocada para 
representar a Selecção Na-
cional e irá participar no 
Campeonato do Mundo de 
Estrada, que se vai realizar 
na Bélgica, entre 19 e 26 

de Setembro. De acordo 
com o Município de Can-
tanhede, “esta será uma 
edição muito especial do 
Campeonato do Mundo”, 
uma vez que se assinala 
o centenário do início da 
competição, que se reali-

zou pela primeira vez na 
Dinamarca, em 1921. A 
autarquia cantanhedense 

o Clube União Vilanovense 
e desejou que ciclista e a 
associação “consigam al-
cançar os seus objectivos”.

Ciclista do Clube União Vilanovense
vai representar Portugal no Campeonato do Mundo
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A autarquia de Oliveira 
do Hospital recebeu a dis-
tinção “Município Amigo 
do Desporto”, atribuído 
pela Associação Portugue-
sa de Gestão do Desporto, 
numa cerimónia que se 

passada, em Albergaria-a-
-Velha. Durante a mesma 
sessão, foi também distin-
guido o projecto “Boccia 

Sénior”, uma iniciativa 
desenvolvida pelo Municí-
pio de Oliveira do Hospital 
com a parceria das IPSS 
do concelho, na categoria 
“Programa de Actividade 
Física Sénior: Envelheci-
mento activo e saudável”. 
No âmbito do programa 
municipal “Desporto para 
Todos”, a autarquia de 
Oliveira do Hospital tem 

vindo a incentivar, desde 
meados de 2017, os uten-
tes seniores a participarem 
no “Boccia Sénior”. Para a 
Câmara, “o presente galar-
dão distingue assim todos 
os que têm contribuído 
para a dinamização deste 
projecto e todos os pra-
ticantes pela sua resposta 

Anadia avança com recolha de biorresíduos
O Município de Anadia 

viu aprovada a candidatura 
apresentada ao POSEUR 
para a recolha de biorresí-
duos no concelho. Nesse 
âmbito, o Executivo muni-
cipal, na sua última reunião, 
deliberou a abertura de dois 
concursos públicos para a 
recolha de biorresíduos, no 
valor global base de 560 mil 
euros. Um dos concursos diz 
respeito à aquisição de uma 
viatura nova para recolha de 
biorresíduos, com um valor 

base de 200 mil euros e um 
prazo de execução de 60 dias. 
O segundo procedimento 
refere-se à aquisição de 80 
unidades metálicas para co-
locação de contentores para 
a recolha de biorresíduos 
e respectivo controlo de 
acesso, com um valor base 
de 360 mil euros e um pra-
zo de execução também de 
60 dias. De acordo com a 
autarquia, a aquisição destes 
equipamentos vai permitir 
a implementação de uma 

rede de recolha selectiva 
de biorresíduos na origem 
(compostagem comunitária) 
em todo o concelho. Através 
de um sistema inteligente, o 
Município vai poder efectuar 
a monitorização do parque 
de contentores, nomeada-
mente o controlo de acessos, 
a estatística de utilização por 
utilizador, dando também 
a indicação do nível de en-
chimento dos contentores 
e recolhas realizadas, entre 
outros dados.

Oliveira do Hospital renova galardão
“Município Amigo do Desporto”

O Município da Mea-
lhada aderiu à 20.ª edição da 
Semana Europeia da Mo-
bilidade (SEM) e à 22.ª do 
Dia Europeu Sem Carros, 
que decorre entre hoje (16) 
e a próxima quarta-feira (22). 
Estas iniciativas, cujo tema 
é “Mobilidade Sustentável: 
em Segurança e com Saúde”, 
contarão com diversas acções, 
como caminhadas, circuitos 
pedonais e de bicicleta. A 

Semana Europeia da Mobili-
dade volta a realizar-se – após 
um ano de interrupção por 
causa da pandemia – com o 
slogan “Mova-se de forma 
sustentável. Seja saudável”, 
que procura encorajar a popu-
lação a manter a forma física 
e mental enquanto explora a 
beleza dos territórios, respei-
tando o ambiente e a saúde 
aquando da escolha do meio 
de transporte. Na Mealhada, 

serão realizadas, em todas as 
freguesias, acções intituladas 
“Mova-se de forma sustentá-
vel. Seja Saudável!”, das 20h30 
às 22h00, que incluem uma 
sessão de sensibilização sobre 
os cuidados a ter ao caminhar 
e pedalar na via pública e uma 
sessão prática, numa organi-
zação conjunta da Câmara 
Municipal da Mealhada e do 
Destacamento Territorial da 
GNR.

Condeixa-a-Nova alarga passes escolares 
gratuitos até ao 12.º ano

A Câmara Municipal de 
Condeixa-a-Nova aprovou, 
na sua última reunião, o alar-
gamento dos transportes es-
colares gratuitos aos alunos do 
ensino secundário, que até aqui 

de 50% no valor do passe es-
colar. Assim, já no início deste 
ano lectivo a autarquia passará 
a assumir uma comparticipa-
ção de 100% dos transportes 

escolares a todos os alunos 
inscritos no ensino obrigatório 
que residam a mais de três qui-
lómetros dos estabelecimentos 
de ensino, respeitando as áreas 

que a frequência do ensino 
secundário é obrigatória, não 
fazia sentido manter esta dis-
criminação da comparticipação 
do passe escolar em relação 
aos alunos do ensino básico”, 

disse Nuno Moita, presiden-
te da Câmara Municipal de 
Condeixa-a-Nova, revelando 
que “esta nova medida na área 
da Educação representa um 
investimento estimado de cerca 
de 12 mil euros e antecipa uma 
decisão que se aguarda para 
breve com a publicação de 
portaria, pelo que este apoio 
faz sentido que seja oferecido 
desde o início do ano lectivo”.

Penacova tem projecto de intervenção
para rua Dr. Artur Soares Coimbra

A rua Dr. Artur Soares 
Coimbra, em Penacova, será 
alvo de intervenção para 
repor as normais condições 
de segurança, para peões e 
automóveis, e terminar com o 
deslizamento de terras e esco-
amento de águas, que se veri-

no Inverno. Neste momento, 
depois de efectuado o levan-

-
do geológico e geotécnico e 
o relatório de consultoria téc-

nica, o prestador de serviços 
procedeu à entrega do estudo 
prévio, que foi aprovado pelo 
Município, tendo, agora, a 
empresa 60 dias – que termi-
nam a 23 de Outubro – para 
concluir a entrega do projecto 
de execução. A obra irá ter 
uma estrutura de contenção 
e suporte, através de um 
muro de gabiões a construir 
paralelamente à plataforma 
da via, com passeio para pe-
ões, estando ainda previsto a 

reabilitação/reforço dos 
órgãos de drenagem de 

e subterrâneas, e repostos 
os serviços de saneamento 
afectados. O presidente 
da Câmara Municipal de 
Penacova, Humberto Oli-
veira, salienta que esta é 
uma “intervenção urgente 
e imperiosa”, pois “trata-se 
de um dos acessos mais uti-
lizados pelos penacovenses 
ao centro da vila”.

Mealhada adere à Semana Europeia
da Mobilidade

O Município de Arga-
nil está a promover, até 30 
de Setembro, o concurso 
de fotografia digital “à 
Beira do Ceira@Arganil”. 
De acordo com a Câmara 
Municipal, a iniciativa pre-

-
nidade a olhar, explorar 
e revisitar o património 
natural do concelho”, 
convidando as pessoas a 
partilharem fotografias 
que tenham como cenário 
o rio Ceira, mais concre-
tamente o percurso do rio 
situado no concelho. Serão 

que destaquem o patrimó-
nio natural e sociocultural 
do rio Ceira no concelho 
de Arganil, nomeadamen-
te os ecossistemas, as 
actividades culturais e 
de lazer, assim como as 
infraestruturas hidráulicas 
e socioculturais, como por 
exemplo, açudes, levadas 
ou moinhos de água. As 

-
viadas para o email geral@
cm-arganil.pt, fazendo-se 

inscrição preenchida, que 

se encontra disponível no 
site da autarquia. Serão 
premiadas as três fotos 
com mais votos. O pri-
meiro lugar irá receber um 
voucher para duas pessoas 
que dará acesso a uma 
noite nas Casas da Serra 
do Açor, Casal Novo. O 

receber um voucher re-
feição para duas pessoas 
no restaurante “O Mira-
douro”, Cepos, enquanto 
o terceiro classificado 
receberá um cabaz com 
produtos locais.

Câmara repõe busto do pintor Fausto Sampaio
A Câmara Municipal de 

Anadia repôs, na passada 
quinta-feira (9), o busto do 
pintor Fausto Sampaio na 
praça Visconde de Seabra, em 
frente ao Tribunal. O busto 
original, inaugurado em 1993 
por ocasião da comemoração 
do centenário do seu nasci-
mento, foi furtado em 2011, 
tendo agora sido substituído 
por um da autoria do escultor 

conimbricense Pedro Figuei-
redo. O momento contou 
com a presença das duas 

-
ria José Paulo Sampaio e Ma-
ria Teresa Paulo Sampaio da 
Costa Macedo; assim como 
da presidente da Câmara de 
Anadia, Maria Teresa Car-
doso; dos vereadores Lino 
Pintado e Ricardo Manão; 
do presidente da União das 

Freguesias de Arcos e Mogo-
fores, Fernando Fernandes; 
e do artista plástico Pedro 
Figueiredo. “Esta intervenção 
contribui assim, à semelhança 
de outras já realizadas, para 
a preservação da memória 
dos nossos antepassados e 
para relembrar os seus con-
tributos para a cultura local 
e nacional”, disse a autarquia 
de Anadia.

Arganil
sobre o rio Ceira

O Auditório Municipal 
de Penela acolheu, a 10 de 
Setembro, mais um Fórum 
da Educação, tendo este sido 
subordinado ao tema “De-

XXI – A Era Digital e as Me-
todologias Activas”. O Fórum 
da Educação, uma iniciativa 
do Município de Penela em 
parceria com o Agrupamento 

de Escolas Infante D. Pedro, 
tem sido consolidado, nos 
últimos anos, como um marco 
que assinala o início do ano 
lectivo no concelho e como 
“um momento formativo 

partilha de experiências entre 
a comunidade educativa”, 
disse o Município de Penela, 
referindo que se pretende que 

o Fórum da Educação seja, 
cada vez mais, um espaço de 
debate de ideias. Para além 
disto, a autarquia refere a 
importância de sensibilizar e 
capacitar os docentes para a 

-
vas tecnologias como “uma 
ferramenta imprescindível 
para combater o insucesso 
escolar”.

Pampilhosa da Serra premiou
melhores alunos do ano lectivo 2020-2021

O Município de Pam-
pilhosa da Serra premiou, 
pelo 16.º ano consecutivo, 
os melhores alunos de todos 
os anos lectivos do Agrupa-
mento de Escolas do conce-
lho, que inclui a escola sede 
de Pampilhosa e o Centro 
Educativo de Dornelas do 
Zêzere. A propósito do bom 
desempenho escolar no ano 
lectivo 2020/2021, foram 

distinguidos 16 jovens, alunos 
do 1.º ao 12.º ano, através de 
um cartão-presente e respec-
tiva viagem a Coimbra para 
usufruto do mesmo. “Antes 
do arranque do novo ano 
lectivo, promovemos sem-
pre esta actividade com os 
melhores alunos do Agrupa-
mento”, salientou Alexandra 
Tomé, vereadora da Câmara 
Municipal de Pampilhosa da 

Serra, acrescentando que a 
lista é fornecida pelas escolas, 
sendo que o Município “ape-
nas dá cumprimento a este 
prémio simbólico no valor 
de 100 euros”, que os alunos 
podem gastar livremente 
consoantes os seus interesses. 
Para a Câmara Municipal, 
esta distinção é mote para a 
valorização dos estudos e da 
aprendizagem.

Penela promoveu 16.ª edição
do Fórum da Educação

A Câmara de Oliveira do 
Hospital vai homenagear, no 
âmbito das comemorações 
do seu Feriado Municipal, 
que se assinala a 7 de Outu-
bro, um conjunto de cidadãos 
e entidades com a Medalha de 

Mérito Municipal. A proposta 
dos nomes foi aprovada por 
unanimidade na reunião da 

pela Assembleia Municipal 
realizada na passada sexta-fei-
ra (10). A autarquia informou 

que serão distinguidos Antó-
nio Pires Almeida; Armazéns 
de Mercearia A. Monteiro 
S.A; Casa do Povo de No-
gueira do Cravo; Grupo IG 
(Irmãos Gonçalves); e Mário 
Fernando Ramos Brito.

Câmara vai distinguir cidadãos e entidades 
no seu Feriado Municipal
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B R E V E  S

A Associação Empre-
sarial da Região de Coim-
bra (NERC) mudou o seu 
nome para NERC-ACIC e 
vai promover a refundação 
da antiga associação, que 
teve mais de 140 anos de 
actividade até ser declarada 
insolvente em 2013.

A NERC anunciou 
a vontade de recuperar 
o legado da Associação 
Comercial e Industrial de 
Coimbra (ACIC), fundada 
em 1863, declarada in-
solvente em 2013 e cujo 
processo de insolvência foi 

dado como encerrado em 
Maio de 2019.

A Direcção aprovou 
a alteração do nome da 
NERC para NERC-ACIC 
- Associação Empresarial 
da Região de Coimbra, bem 
como a promoção da insta-
lação da ACIC - Conselho 
Empresarial da Região, no 
seio da associação.

Este conselho em-
presarial será constituído 
por ex-presidentes, ex-
-dirigentes, empresários e 
ex-associados da extinta 
ACIC e por personalida-

des “relevantes do desen-
volvimento associativo e 
empresarial da Região de 
Coimbra”, referiu a NERC.

Esse conselho, com 
um núcleo fundador com-
posto por ex-presidentes 
da ACIC, irá “mobilizar as 
actividades para a refunda-
ção do legado da ACIC”, 
acrescenta.

“O que queremos é 
-

mar a marca da ACIC e daí 
a alteração do nome”, disse 
o presidente da NERC, 
Horácio Pina Prata. Segun-

do o dirigente, a médio pra-
zo poderá ser recuperada a 
marca da ACIC.

Horácio Pina Prata re-
alça que se está a falar de 
“um legado de 158 anos”, 
salientando a importância 
que a ACIC teve na região 
ao longo de mais um sé-
culo.

Para além do “legado 
simbólico”, Pina Prata con-
sidera que esta decisão “é 
fundamental porque puxa 
pelas empresas, ainda para 
mais depois da pandemia”.

Questionado sobre 

que efeitos concretos terá 
esta mudança na vida das 
empresas, o responsável 
da NERC asseverou que 
a recuperação do legado 
“cria uma autoestima” jun-
to dos empresários. “Não 
há inovação se não houver 
tradição”, acrescentou.

A NERC realça ainda 
todo o percurso da ACIC 
com “várias vicissitudes 
com momentos de glória 
e outros menos consegui-
dos”, lembrando assim 
de “um histórico que não 
pode ser esquecido”.

Antiga entidade associativa está encerrada desde 2019

Associação empresarial da Região de Coimbra 
volta a recuperar legado da ACIC

CBS | ISCAC assina 
protocolo com APG

A Coimbra Business Scho-
ol (CBS)- ISCAC assinou um 
protocolo geral de cooperação 
com a APG (Associação Por-
tuguesa de Gestão de Pessoas). 
Este protocolo surge da neces-
sidade de potenciar a coopera-
ção entre as duas instituições 
em projectos de investigação 
ou prestação de serviços a 
empresas e outras instituições 
comunitárias e divulgação de 
eventos organizados por cada 
um dos outorgantes. Os dois 
outorgantes comprometem-
-se a: promover a imagem 
um do outro; disponibilização 
dos seus recursos humanos 
e técnicos, em condições a 
acordar; partilhar parcerias e 
experiências resultantes da co-
operação com redes nacionais 
e transnacionais.

SunEnergy instala 
painéis solares

no Hospital
de Santa Maria

A SunEnergy, empresa de 
Coimbra, instalou 3.267 painéis 
solares fotovoltaicos no Hospi-
tal de Santa Maria, em Lisboa. 
Até à data, este é o maior 
projecto em modelo de auto-
consumo executado. Foram 
instalados 3.267 painéis solares 
de 300W, perfazendo um total 
de 980 kW. Esta Unidade de 
Produção para Autoconsumo 
(UPAC) no Hospital vai per-
mitir uma redução de apro-
ximadamente 180 mil euros 
por ano na fatura energética, 
além do mais vai ainda permitir 
uma redução assinalável das 
emissões de CO2, na ordem 
das 320 toneladas por ano.

Bluepharma celebra 
20 anos com

exposição fotográfica 
no Porto

 A Bluepharma comemora 
20 anos e para assinalar a data 
vai exibir uma exposição foto-

da Farmácia, no Porto, de 
Setembro a Novembro. Em 

-
corridas duas décadas de vida 
da farmacêutica através das 
objectivas do fotógrafo Pedro 

momentos do quotidiano da 
Bluepharma. O resultado é 
uma homenagem a todos os 
colaboradores Bluepharma 
que, com o seu empenho, 

contribuíram para uma das 
mais recentes e interessantes 
histórias empresariais em Por-
tugal.

São já 17 os anos que 
a loja Ilda Peres, situada na 
rua Martins de Carvalho, 
em Coimbra, tem as portas 
abertas ao público. 

Com um aspecto bem 
característico das grandes 
lojas históricas, quem por ela 
passa depara-se, através das 
grandes vitrines, com vários 
objectos que podem receber 
gravações dos mais diversos 
significados. Prémios des-
portivos, medalhas, troféus, 
taças, placas, quadros, entre 
outros, são alguns desses 
objectos, sendo que o grande 
foco do negócio é direccio-
nado para a área desportiva 
e eventos de espectáculos. 

Ilda Peres afirmou ao 
“Campeão” que o negócio 
sempre correu bem, mas de-

pois que surgiu a pandemia 
covid-19 sofreu um grande 
abalo. “O negócio tem cor-
rido muito mal, os principais 
eventos desportivos, assim 
como os espectáculos tive-
ram de encerrar”, começou 
por dizer a proprietária. O 
próprio estabelecimento foi 
obrigado a encerrar portas 
durante um mês e meio, no 
ano passado, e já neste actual 
fechou durante dois meses, 
tudo por conta do vírus. No 
entanto, Ilda Peres acredita 
que melhores ventos virão 
e que o negócio vai voltar à 
normalidade. “Esperemos 
que agora as coisas comecem 
a desbloquear e o negócio 
volte ao que era, neste tempo 
atípico não há volta a dar, 
temos de aguentar”, disse.

Ilda Peres gere o negó-
cio sozinha e é a própria 
a realizar as respectivas 
gravações nos objectos. 
Através dos computadores 
e máquinas monitorizadas 
consegue fazer qualquer 
tipo de gravação, desde da-
tas, letras ou mesmo frases 
complexas. No seu estabe-
lecimento tem tudo o que 
é necessário para que os 
clientes saiam satisfeitos 
e tem ao dispor diversos 
exemplares. No entanto, 
a proprietária só trabalha 
com metais, mas isso não a 
faz deixar de aceitar certos 
pedidos. “Muitas pessoas 
querem fazer gravações 
em prata ou ouro e eu não 
trabalho com isso, mas elas 
trazem as peças e eu faço a 

gravação”, transmitiu Ilda 
Peres. O tipo de letra, o seu 
tamanho e a frase é tudo 
pensado a dedo e consoante 
o desejo do cliente. 

Este ano o estabele-
cimento não vai ter qual-
quer celebração alusiva à 

data de aniversário, que se 
comemora este mês de Se-
tembro, devido à situação 
que atravessa, contudo, a 
proprietária espera que a 
situação melhore e “que 
para o ano as coisas nor-
malizem”.

Estabelecimento trabalha com gravações a computador 

Ilda Peres celebra 17 anos
de muitas histórias gravadas

A cerveja da Praxis foi 
considerada a melhor “Im-
perial Stout” no prestigiado 
World Beer Awards 2021. 

A competição que tem 
como objectivo premiar as 
melhores cervejas a nível 
mundial atribuiu à “Impe-
rial Stout” da Praxis, Coim-
bra, a medalha de ouro na 

categoria “Stout & Porter”, 
inserida no estilo “Imperial 
Stout”.

A cerveja Praxis que 
já tinha ganho semanas 
antes o título de melhor 
“Imperial Stout” de Por-
tugal, volta assim a estar 
em destaque. Entre tantas 
outras cervejas de países di-

ferentes, a “Imperial Stout” 
foi reconhecida como a 
melhor do mundo.

A “Imperial Stout” é 
uma cerveja escura que foi 
produzida pela primeira 
vez, no século XVIII em 
Londres, sendo exportada 
para a corte de Catarina II 
da Rússia. É por esta ra-

zão histórica que a cerveja 
também é denominada por 
“Russian Imperial Stout”.

Esta cerveja da Praxis, 
agora reconhecida como 
melhor do mundo, caracteri-
za-se pela sua complexidade 
de sabores, desde o choco-
late preto ao café e até aos 
maltes caramelizados. No 

torradas originando, assim, 
o toque a café e a chocolate 
em concordância com um 
amargo médio a lúpulo.

A Praxis mostrou-se 
orgulhosa pelo reconheci-
mento internacional, numa 
competição tão importante 
para a indústria cervejeira.

Cerveja de Coimbra foi a vencedora na categoria “Stout & Porter” 

Praxis foi considerada a melhor “Imperial Stout” do mundo

 O negócio atravessa momentos difíceis uma vez 
que os eventos desportivos são o principal foco
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CARLOS COSTA ALMEIDA*

Coimbra é uma velha 
cidade universitária, conhe-
cida em todo o mundo como 
tal. A sua relevância em
Portugal deriva do Ensino 
e da Saúde, esta muito re-
lacionada com aquele, seja 
pré, seja pós-graduado e de 
especialização. Ambos, En-
sino e Saúde, atraem muita 
gente a Coimbra, quer tran-
sitoriamente, como alunos e 
doentes, quer de modo de-

nessas áreas. E é lógico que 
seja neles que se procure 
antes de mais o desenvolvi-
mento da cidade, embora ele 
também se possa processar, 
naturalmente, noutros as-
pectos. Mas como poderá 
alguém aceitar que a Saúde 
regrida, com encerramento 
dum grande Hospital público, 
e com ela forçosamente o 
Ensino nessa área, com a 
saída da cidade de muitos 

-
mente diferenciados, e muito 

poderá alguém responsável 
pensar que essa redução no 
Ensino e na Saúde possa 
ser compensada, até em 
população da cidade, pela 
instalação de fábricas de 
bolachas ou de telhas, ou 
abertura de lojas de carpin-

Com certeza que o co-
mércio e a indústria são fun-
damentais e devem ser es-
timulados e protegidos, em 
qualquer cidade. Mas numa 
cidade centrada no Ensino 
e na Saúde, eles deverão 
andar mais à volta dessas 
áreas, como sucede em 
Cambridge, cidade univer-
sitária de renome mundial, 
da mesma dimensão que 
Coimbra embora um pouco 
mais pequena, com uma 
Universidade ainda mais 
antiga que a nossa, e onde a 

-
nha a actividade da cidade 
na Saúde e no Ensino. Como 
em Coimbra, afinal, com 
a fábrica da Bayer, depois 
substituída pela portuguesa 
Bluepharma, que cresce 
a olhos vistos de paredes 
meias com o polo de saúde 
do Hospital dos Covões, a 
Olympus, no iParque, ou a 
Critical Software, e várias 
outras empresas ligadas 
aos hospitais e à univer-
sidade. Ou a UC Biomed, 
para estudo multidisciplinar 
do envelhecimento, com a 
construção anunciada de 
mais um edifício junto ao 
HUC.

O futuro da Saúde em 
Coimbra faz parte integran-
te e indissociável do futuro 
da cidade. Por isso, neste 

momento crucial, em que 
se escolhe quem vai gerir a 

é fundamental saber o que 
cada um dos candidatos 
pensa na matéria. E, embora 
sejam muitos, não é difícil, 
porque tudo se resume a 
duas opções globais. Dos 
concorrentes mais viáveis, 
todos tomaram uma delas: 
uns uma, outros, agrupados 
embora num conjunto hete-
rogéneo onde têm de fazer 
cedências uns aos outros, 
outra. Vejamos. 

De 1973 a 2012, durante 
40 anos, Coimbra teve dois 
Hospitais Gerais Centrais, 
os da Região Centro, traba-
lhando a par, sempre cheios, 
colaborando quando neces-
sário, na assistência, no en-
sino e na investigação, num 
período em que Coimbra foi 
uma capital da saúde, refe-
rência nacional, chamando 

Foi depois decretada, por 
razões políticas e sem qual-
quer estudo ou avaliação, 
uma fusão desses hospitais 
e, actualmente, Coimbra tem 
apenas um Hospital Geral 
Central, o HUC, nas mes-
mas instalações que tinha, 
assoberbado com trabalho 
e com doentes, com listas 
de espera enormes, bloque-
ado no trânsito no meio da 
cidade, com acesso e esta-
cionamento difíceis. O outro 
Hospital, o dos Covões, que 
desempenhou ainda há um 
ano um papel fulcral notável 
no combate à pandemia de 
covid-19, está quase des-
mantelado, reduzido a um 
mínimo, servindo apenas 
de apoio ocasional ao outro. 

Como a Região Centro, com 
a sua população de mais de 
dois milhões de habitantes, 
necessita de, pelo menos, 
dois Hospitais Gerais Cen-
trais, o segundo, se não for 
em Coimbra, terá de ser 
noutra cidade da Região.

Nova
Maternidade

Por outro lado, pretende-
-se construir em Coimbra 
uma nova Maternidade, que 
substitua as duas que con-

ao HUC, outra que o estava 
ao Hospital dos Covões. O 
problema que permanece 
é onde construir essa Ma-
ternidade. 

Vejamos, portanto, as 
duas opções em confronto 
para a Saúde em Coimbra.

Numa, entende-se que 
o HUC não tem capacida-
de funcional nem espaço 
para lhe construírem em 
cima uma Maternidade, a 
qual, a fazer-se, teria de ser, 
necessária e irremediavel-
mente, de dimensões muito 
reduzidas, sem, por isso, 
capacidade para substituir 
cabalmente o que as duas 
agora fazem, sendo que já 
neste momento o Serviço de 
Ginecologia está ultrapassa-
do no seu funcionamento, 
havendo, até, necessidade 
de consultas com duas do-

sendo, nesta opção defende-
-se a construção da Materni-
dade junto ao Hospital dos 
Covões, no polo de saúde na 
margem esquerda, na perife-
ria da cidade (que é por onde 
as cidades crescem, não 

pelo centro), com a Escola 
Superior de Enfermagem, a 
Escola Superior de Tecnolo-
gia de Saúde, o Centro de 
Sangue e da Transplantação
de Coimbra, o Centro de 
Estudo do Sono, o Centro 
de Saúde de S. Martinho, e 
com a Bluepharma em conti-

sanitário. Onde há o espaço 
necessário para a dimensão 
requerida, boa acessibilida-
de, quer de dentro quer de 
fora da cidade, estaciona-

um Hospital Geral Central. 
Para isto, obviamente, nesta 
opção defende-se também 
a manutenção do Hospital 
dos Covões como Hospital 
Geral Central, com as valên-
cias necessárias para essa 
função (e para as quais tem 
as instalações requeridas, 
algumas construídas de raiz 
há poucos anos), que lhe 
permita trabalhar de novo a 
par do outro, aliviando-lhe 
o trabalho assistencial, de 
investigação e de ensino, 
e dando à medicina e à as-
sistência clínica pública em 
Coimbra e na Região Centro 
uma diversidade que lhes é 
fundamental para melhorar 
os resultados. Com esta op-
ção, o SNS em Coimbra iria 

-
sionais que foi perdendo nos 
últimos anos, bem com atrair 
de novo os doentes que se 
foram afastando por falta de 
reposta atempada. 

A outra opção apoia e 
defende a construção da 
nova Maternidade no HUC, 
mais precisamente sobre 
o HUC, acumulando ainda 

nesse espaço já saturado, 

de acesso rodoviário e de 
estacionamento (razão que 

camarário não autorizar essa 
construção). E apoia tam-
bém o desaparecimento do 
Hospital dos Covões como 

-

HUC (como antes de 1973). 
Como já se percebeu que o 
HUC, sozinho, não se basta 
a si próprio nesse papel, 
ficariam algumas funções 
suplementares no edifício 
dos Covões, projectando-
-se para o restante outras 

nomeadamente de hospital 
geriátrico (agora que se vai 
construir mais um edifício em 
Celas, junto ao HUC, para 
investigação do envelheci-
mento…), eventualmente 
com lar de idosos acopla-
do, ou qualquer outra coisa 

dum edifício que há pouco 
tempo era um hospital geral 
perfeitamente equipado para 
todas as valências corres-
pondentes. 

E são estas as duas op-
ções na Saúde em confronto 
nestas eleições. Fulcrais 
para o futuro de Coimbra 
como referência na Saúde e 
no Ensino, na Região Centro 
e no País. E é fulcral que se-
jam conhecidas e avaliadas 
por quem vai votar. Porque 
irá necessariamente ter de 
votar numa delas… Que 
depois não se diga que não 
se sabia.

(*) Médico cirurgião
e professor universitário

As eleições autárquicas e a Saúde em Coimbra

CHC, grande parte ou mes-
mo a generalidade dos 

a sua actividade no Hospital 
dos Covões transitaram, 
juntamente com as respec-
tivas áreas profissionais 
para o HUC.

Até nesta fase, sempre 

-
-

vel. De facto, o alto nível 
dos cuidados prestados no 
Hospital dos Covões era 

solidários, bem prepara-
dos, sensatos, afectivos e 
solidários.

Muitas histórias têm 
sido escritas e lidas acerca 
da desactivação do Hospi-
tal dos Covões. Não conhe-
cemos qualquer descrição 
negativa relativamente à 
forma como foram inte-
grados nem tão pouco à 
sua adaptação à nova re-
alidade.

O nosso aplauso para 
eles mas também para os 

os acolheram.
Chegados aqui pode-

-se concluir que o proble-
ma que subsiste, estará 
relacionado com a capa-
cidade de resposta aos 

concentração num espaço 
densamente povoado, o 
que degrada e fomenta a 
desumanização de ser-
viços.

Quando se provoca 
uma mudança, não será 
esse o resultado que se 
pretende atingir. Quando
se muda será sempre para 

atingir novos, melhores e 

Coimbra e a zona Cen-
tro precisam do Hospital 
dos Covões autónomo, 
convenientemente equipa-
do, renascido e a funcionar 
plenamente.

Francisco JC Pereira

Desactivação do Hospital dos Covõe

Pior que errar é não emendar o erro

AMÉRICO BAPTISTA DOS SANTOS *

Antes de dar a palavra a 
Luis Parreirão – 1983/1984, 
uma palavra a Jorge Sam-
paio. Nenhum homem é 
Deus, seja Deus para cren-
tes ou deus para agnos-
ticistas no seu melhor, ou 
seja, para aqueles segundo 

os quais o espírito humano 
ainda se encontra impossi-
bilitado de alcançar um co-
nhecimento absoluto sobre 
a origem da vida e que não 
são ateus, graças a Deus.

Jorge Sampaio, apesar 
de pertencer à Academia de 

Lisboa, era um dos nossos, 
como sócio honorário da 
Associação dos Antigos Or-
feonistas da Universidade 
de Coimbra.

Por isso, o minuto de 
silêncio comandado pelo 
Manuel Rebanda, na noite 
do dia 10 do corrente, não 
foi um acto formal. Foi o 
sentir da partida de um de 
nós. Na imensa pluralidade 
de pensamentos e opções, 
mas FRATELLI TUTTI. Não 
ouso publicar os testemu-
nhos, mas permito-me re-
cordações como: dirigir-se 
ao Melo, segredando-lhe 

ao ouvido, que quando 
fosse “grande queria cantar 
como ele”. No convite ao 
Coro para o acompanhar, 
quando tinha perto de si 
oficiais do mesmo ofício. 
Na aceitação do cheque 
para ajuda aos refugiados. 
No dia em que, em frente 
ao Instituto Jurídico, teve 
um quase-não-gesto, tão 
pequeno que enorme. Jor-
ge Sampaio falava com um 
grupo de gente muito ilus-
tre. No meio deles estava 
um humilde cidadão. Por 
essa condição mantinha-se 
meio passo atrás. Sampaio, 

sem dizer nada, alargou um 
-

ram equidistantes. Simples 
e tão inútil como as coisas 
mais belas do mundo, que 
só acontecem com Pesso-
as capazes de criar circuns-
tâncias sublimes.

Desculpa, caro Luís, 
dou-te a palavra: “Cada 
geração tem a sua Batilha 
para tomar. Em 1789, a 
afirmação da trilogia Li-
berdade, Igualdade, Fra-
ternidade, tão actual como 
acaba de ser evidenciado 
pela última encíclica Fratelli 
Tutti, a par da Declaração 

dos Direitos do Homem e 
do Cidadão fundaram o 
estado de direito em que, 
250 anos depois, ainda 
vivemos.

Em 1920, os nossos co-
legas de então entenderam 
que a AAC precisava de se 

e conseguiram-no.”
Meu caro Ricardo Ro-

Sei que não me levas a 
mal, pois concordarás que 
a causa é justa.

(*) Ex-Presidente
da AAEC

Dia do Antigo Estudante de Coimbra

Ponto de vista para uma proposta de unidade - Parte XVII
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Milu Loureiro apresenta novo livro
O lançamento do 

novo livro de Milu 
Loureiro vai decorrer 
no próximo sábado 
(18), pelas 17h00, na 
Casa da Cultura de 
Coimbra. A nova obra 
– “Uma folhas nas 
dobras do vento”/“A 
leaf  in the folds of  
the wind” – é bilin-
gue e o seu conteúdo 
pretende levar a uma 

Previdência Portuguesa realiza exposição
de fotografia “Lente APP”

A APP – A Previdência Portuguesa inaugurou, no sába-

Portuguesa lançou no início do presente ano com a 

sendo expostas nesta mostra 75 onde todos os participantes/

vários artistas. 

IPC renova galardão Eco-Escolas 
O Politécnico de Coimbra (IPC), um dos pioneiros 

e maiores Eco-Politécnicos do país, viu, pelo terceiro 
ano consecutivo, todas as suas Escolas a renovarem 

com as seis escolas do IPC e demais unidades e serviços, 
continua a desenvolver em prol de um Politécnico e de 
um planeta mais sustentáveis. As Unidades Orgânicas de 
Ensino do IPC têm desenvolvido, ao longo do último 
ano, acções no âmbito dos temas base – Água, Resíduos 
e Energia, Espaços Exteriores e Ar.  Por esse motivo a 

sustentabilidade tem sido “uma prioridade e uma aposta 

programa internacional da Foundation for Environmental 

Afinal os tubarões da Figueira da Foz são seis

têm vindo a dar umas dentadinhas ao parceiro do lado. É 

rastilho da campanha eleitoral. Há dias foram avistados no 
mar três outros tubarões, estes de espécie bem diferente e 

-

conta do recado. A grande dúvida de momento é saber 

Coimbra é linda!...vista de fora
Uma das características apontadas aos conimbricenses 

encanto na hora da despedida... Foi preciso vir a revista 

mais “deslumbrantes” cidades de Portugal, para aumentar 
um bocadinho a auto-estima dos coimbrões.  A cidade 

-
tura complexa e monumentos históricos preservados”. A 

-

um dos locais “deslumbrantes” a visitar. Em tempo de 

veio mesmo a calhar...

Machado a passear o neto

-

carrinho de bebé. Contornando as cadeirinhas dispostas, 

um anterior presidente da Câmara de Coimbra, Carlos 

o mandato a meio e saiu, dando lugar ao número dois, 

Coimbra como 3.ª cidade para se viver

cidade do país para viver, logo a seguir a Lisboa e Porto! 

e Coimbra, o mesmo ‘top 5’ do estudo anterior.  Estes 
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dados constam do estudo Portugal City Brand Ranking, 
que indica que Coimbra lidera também a Região Centro 
nas categorias “Negócios” e “Viver”. Para esta subida 
contribuíram as pontuações obtidas em variáveis como 
“Poder de compra” (6,17 em 7) “Estudantes Ensino 
Superior/ População” (6,70 em 7) e “Pesquisas Viver” 
(6,13 em 7). Há quem vá às estatísticas do INE e de outras 
fontes e chegue a outras conclusões...

Aritmética para ser Coimbra
No primeiro dia de campanha eleitoral, num café no 

Bairro do Brinca, uma mulher dirigiu-se a José Manuel 
Silva, candidato da coligação “Junto Somos Coimbra” e 
declarou: “Só tirar de lá o Machado já é bom. Que seja 
desta, que já não posso mais com ele”. E a senhora até 
prometeu ao médico e ex-bastonário que ia “pôr uma 
velinha” para que o candidato ganhasse. Questionado 
pela Lusa, o cabeça de lista disse sentir o apoio por parte 
das pessoas e também uma vontade de mudança, apon-

“O PS teve [em 2017] 24 mil votos e o Somos Coimbra 
[movimento independente cujos elementos integram 
agora as listas da coligação pelo Nós, Cidadãos!] e o Mais 
Coimbra [PSD/CDS/MPT/PPM] tiveram 29 mil votos”. 
“As probabilidades são muito reais” - conclui.

CpC não dá para peditórios
Sábado estava prevista a apresentação do programa 

eleitoral do movimento “Cidadãos por Coimbra” (CpC), 
no tradicional Largo do Romal, na Baixa de Coimbra, com 
música e poesia. Mas o falecimento do ex-Presidente Jorge 

no primeiro dia de campanha, no salão de chá, no Jardim 
da Sereia, o CpC deu a conhecer as linhas programáticas. 
Jorge Gouveia Monteiro, candidato à Câmara, disse que 
o movimento “não entra em jogos de xadrez”, nem tem 
torres, bispos ou peões. “O nosso foco é Coimbra, somos 
um movimento de cidadãos e não damos para outros 
peditórios”. Portanto, estão fora das contabilidades que 
se fazem na noite eleitoral, se o PS, o PSD ou a CDU, 
entre outras forças políticas, perderem ou ganharem mais 
Câmaras.

A surpresa que vem da Lousã
Voltando ao ranking feito pela Bloom Consulting 

Portugal, o topo da tabela mantém-se inalterado com 
Coimbra, Aveiro, Leiria, Viseu e Torres Vedras entre os 

-
-se, no entanto, algumas mexidas. Aveiro perde o segundo 
lugar em “Viver” para Viseu e Torres Vedras ganhar uma 
posição no ranking de “Visitar”. Figueira da Foz mantém 
a sua posição, mas no 7.º lugar aparece Caldas da Rainha, 
a quem é atribuída a Marca Estrela da Região Centro. Mas, 
o relatório do estudo deste ano tem três destaques, todos 
relacionados com a pandemia. Aqui sobressai a Lousã 
como “um dos municípios que mais se destaca positiva-
mente face a 2019, sendo que o interesse pro-activo para 
este concelho tem especial incidência em tópicos como 
Praias (+121%), Atracções turísticas (+114%) e Mara-
vilhas naturais (+173%). A procura por estes três temas 
da dimensão turismo está em linha com a subida a nível 
nacional das procuras por ‘Turismo rural e sustentável’ 
que no último ano subiu também 59%”.

Aceitar o Metro, mas manter o comboio
Ao contrário dos que vêem uma oportunidade para a 

beira-rio de Coimbra a saída da ligação ferroviária entre 
a Estação Nova e a Estação Velha, a CDU mantém-se 

O cabeça de lista da CDU à 
Câmara, Francisco Queirós, 
defende a continuidade de 
estação de Coimbra A, na 

que a coligação “não abdica” 
de uma ligação ferroviária 
no centro da cidade. Segundo o candidato, é “possível 
compatibilizar” a ferrovia com o Metrobus e manter 
uma ligação ferroviária entre Coimbra-B (Estação Ve-
lha) e Coimbra-A (Estação Nova), mas o cabeça de lista 
realçou também que a CDU sempre foi contra o Metro 

de um embuste que nasceu em 1996, a montanha pariu 
um rato. As populações hoje já estão por tudo, quando 
viram que os carris foram levantados. [...] Algumas das 
pessoas já sentem que o que aí vier, que venha”, notou. 

Como vai a campanha na Figueira da Foz

autárquicas também foi pródigo em acções e declarações 
dos candidatos à presidência da Câmara da Figueira da 
Foz. Pedro Santana Lopes, que foi presidente da Câmara 
da Figueira da Foz entre 1997 e 2001 e candidata-se como 
independente, disse que “exclui outros cenários que não 

margem de erro, não dou como adquiridos os resultados 
das sondagens e, por isso, em nada altera a  estratégia por 
prudência e humildade. Sinto na rua que há uma certa 
correspondência com as sondagens, pelos apoios recolhi-
dos”. Já Pedro Machado, candidato do PSD à Câmara , 
defendeu uma regulamentação da zona industrial, visando 
lotes abandonados ou devolutos que representam “amea-
ças para a saúde”. E aproveitou para deixar uma “farpa”: 
“Desde o pecado original, que foi a posse administrativa 
que aconteceu entre 1997 e 2001 [no mandato de Pedro 
Santana Lopes, quando o parque era detido pelo empresá-
rio Aprígio Santos] e custou aos cofres da Câmara mais de 
quatro milhões de euros, que não se revolveram problemas 
estruturais”. Carlos Monteiro, do PS, actual presidente da 
Câmara tem outra pespectiva: “O turismo é importante 
porque emprega muita gente e permite potenciar os empre-
sários em nome individual e as pequenas e médias empresas. 
Mas, em termos de volume de negócios, a indústria anda 
na ordem dos 20 e tal por cento e o turismo, restauração 
e hotelaria, é 1,5%. Por isso a nossa principal prioridade é 

-
didato da CDU, Bernardo Reis, “um dos graves problemas 
é a falta de transportes, o que limita a circulação dentro da 
cidade e entre as freguesias e a cidade”. “Assegurada por 

e o recentemente criado transporte a pedido não satisfaz 
por ser marcado na véspera”, conclui.

LUÍS SANTOS

Perder população tem sido visto como um aspecto 
-

mente desertos.
Os dados preliminares dos Censos deste ano reve-

laram que, na última década, 257 dos 308 municípios 
perderam população e que só em duas regiões vivem 
mais pessoas do que há 10 anos (Algarve e Área Me-
tropolitana de Lisboa). Portugal tem agora 10.347.892 
residentes, menos 214.286 do que em 2011, uma descida 
que, em termos de Censos, só tinha acontecido entre 
1960 e 1970.

Uma perspectiva contrária ao negativismo é apresen-

tada por vários geógrafos, ouvidos pela agência Lusa, 
ao declararem que num município é preciso pensar no 
bem-estar dos que vivem nas zonas despovoadas.

-
na e professor na Faculdade de Arquitectura da Universidade 
do Porto, “o que interessa é o que está lá hoje, quais são as 
condições de vida hoje, quem são as populações fragilizadas. 
É aí que as políticas públicas se devem prioritariamente focar. 
O que me interessa é que se viva bem”.

Álvaro Domingues dá como exemplo a forma como 
a covid-19 “demonstrou a desumanidade dos lares” para 

e “reinventar o Estado social a nível municipal ou inter-
municipal”, após um ciclo de grande investimento público 

que se seguiu à entrada na União Europeia e se traduziu 
na modernização do território com fundos comunitários. 

“Algo me diz que, contrariamente à solução genérica 
do ‘faça-se isto para todas as situações’, o segredo está 
numa estratégia focada em saber-se quem é que são os 
que aqui estão, quais são as novidades que deram certo 

Para o geógrafo, as áreas rurais de um município 
vão, genericamente, continuar a perder população e tem 
é de se garantir qualidade de vida a quem lá vive, sendo 
que “outra questão é quando a sede de concelho tem 
menos população, menos emprego e a população que 
tem, além de menos, é mais envelhecida. Isso é que é 
dramático, é que é a luz vermelha” conclui.

Despovoamento e viver bem
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NÁDIA MOURA

“Um Prédio do Avesso!” 
retrata histórias e aventuras de 
10 vizinhos que vivem num 
prédio que, por vezes, parece 
de loucos. Além disso, aborda 
temas como a valorização da 
pessoa mais velha, a inclusão 
social, o respeito pelos outros 
e o cuidar do ambiente. Após 
o sucesso e boa receptividade 
à primeira minissérie, “Coim-
bra dos Amores”, que foi vista 
por mais de 150 mil pessoas, 

Beatriz Melo, Doutora Pa-
lhaço há cerca de dois anos 
e meio, repetiu a “façanha”:  
idealizou e escreveu o texto e 
o resto é mérito do trabalho 
de toda a equipa da Associa-
ção. “Já há muito tempo eu 
tentava perceber a dinâmica 
dos prédios, uma vontade que 
aumentou com a quarentena 
decorrente da pandemia de 
covid-19, altura em que pas-
sávamos mais tempo em casa. 
Além das relações entre vizi-
nhos abordam-se temas que 

se agravaram com a pandemia. 
É uma comédia e a parte mais 
positiva foi, sem dúvida, o 
trabalho em equipa”, esclarece 
a mentora do projecto.

Minissérie
pode chegar 

às salas de cinema

A produção iniciou-se 
no passado mês de Junho, 
foi gravada em Agosto e o 
primeiro dos quatro episódios 
será apresentado no dia 18 de 

Setembro nas redes sociais 
da Palhaços d’Opital e no seu 
canal de youtube d’Opital TV, 
estando ainda aberta a pos-
sibilidade de, mais tarde, ser 
projectado em salas de cine-
ma. “Um Prédio do Avesso!” 
conta com a participação es-
pecial dos Embaixadores Nil-
ton e Pedro Abrunhosa e 
as músicas são originais do 
professor de música da Asso-
ciação e também vocalista da 
banda Anaquim, José Rebola. 
Isabel Rosado, directora e co-fundadora da Palhaços 

d’Opital, explica que este 
projecto surgiu pelo conciliar 
de algumas circunstâncias: “a 
iniciativa deveu-se ao sucesso 
conseguido com a primeira 
minissérie que lançámos no 
Verão de 2020 e também 
devido ao facto de gostarmos 
de trabalhar em equipa e pro-
porcionar experiências «fora 
da caixa» que enriquecem os 
artistas da Associação. A nossa 
equipa tem um espírito fan-
tástico e todos colaboraram 
para este projecto que conta 
com quatro episódios, será 
transmitido um por semana, 
e onde procuramos criar mo-
mentos de humor, afectos e 

fomentando a inclusão”, frisa 
Isabel Rosado.  Direccionada, 
em especial, ao público adul-

to, particularmente aos mais 
velhos, a minissérie foi uma 
das vencedoras do Programa 
Garantir Cultura e conta com 
o apoio do Ministério da 
Cultura tendo como parceiros 
a BMM (Black Monster Me-
dia), a Sodicentro Coimbra, a 
Santa Casa da Misericórdia de 
Coimbra, Padel Live, OnShot 
Estúdio Rui de Carvalho e a 
ColorFoto. 

Recorde-se que a Palha-
ços d’Opital é uma Associação 

criada há oito anos, tendo 
sido a primeira associação 
cul tural de palhaços na Eu-
ropa, a trabalhar com adultos 
e a segunda no mundo a ser 
formada de raiz para traba-
lhar com público adulto, em 
particular com seniores. Em 
Portugal é a única. 

Minissérie inicia-se a 18 de Setembro

Palhaços d’Opital estreia “Um Prédio do Avesso!”

“Um Prédio do Avesso” proporciona
quatro episódios de bom humor
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