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Sector farmacêutico em Coimbra 
continua a dar cartas

Preconizam dois dos maiores investimentos na região dos 
últimos anos. A Bluepharma e a Plural+Udifar destacam-se no 
sector empresarial em Coimbra, ambas na área farmacêutica. Para 
assinalar o Dia do Farmacêutico, que se comemora a 26 de Setem-
bro, o “Campeão” falou com cada um dos seus presidentes - Paulo 
Barradas e Miguel Silvestre, respectivamente - e esteve também à 
conversa com Anabela Mascarenhas, presidente da Secção Regio-
nal do Centro da Ordem dos Farmacêuticos. Páginas 12 e 13

Coimbra não dá valor ao que tem. A “queixa” já é recorrente e Horácio Pina Prata fez questão de frisá-
-la dizendo até que “Coimbra tem um grande problema psicológico”. Em Entrevista à Rádio Regional 
do Centro e ao “Campeão”, o presidente da NERC - Associação Empresarial da Região de Coimbra criti-
ca a CIM Região de Coimbra frisando que esta entidade deveria, sim, resolver questões de “habitação e 
problemas sociais, culturais, de infraestruturas, transportes, águas, saneamento resíduos, entre ou-
tros”. Pina Prata diz ainda que o desenvolvimento regional está intimamente ligado ao desenvolvimen-
to empresarial e aproveita para realçar a recuperação da Associação Comercial e Industrial de Coimbra 
(ACIC): “não há inovação sem tradição”.         Página 9

Presidente da NERC critica a criação de “Clubes-CIM”

Pina Prata diz que CIM
instrumentaliza empresários

Eleições no domingo
culminam intensa

campanha em Coimbra
Os oito candidatos à presidência da Câmara de Coimbra tiveram 

uma intensa campanha eleitoral para as eleições autárquicas do pró-
ximo domingo, com as mesas de voto abertas das 08h00 às 20h00. 

foram temas convergentes, mas que acabaram por dar maior atrito 
por promessas feitas.            Páginas 3 a 5
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Júlio Oliveira
SISTEMAS GPL

MANUTENÇÃO AUTO
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REPARAÇÕES
DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

NUNO MIGUEL GIL, UNIPESSOAL, LDA

ESPECIALIDADES
(Mariscos vivos e peixes frescos)

Arroz de Marisco
Bacalhau à D. Duarte

Paelha de Marisco
Polvo à Lagareiro

Rua de Moçambique, 34
3030-062 Coimbra

tel | fax 239 701 461

ENCERRA À 
SEGUNDA-FEIRA

ESPECIALIDADES
(Carne)

Picanha na Brasa à D. Duarte
Cabrito Assado à Padeiro

Chateaubriand
Tornedo à Americana
Mar e Terra Especial

Costeleta de Novilho de Churrasco

TAKE AWAY
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De que é feita 
uma coleção?

11 SET 2021 — 
— 30 JAN 2022
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Curadoria
David Santos 
José Maçãs de Carvalho

CENTRO DE ARTE
CONTEMPORÂNEA 
DE COIMBRA

Álvaro Lapa /

António Olaio /

António Sena /

Baltazar Torres /

Daniel Canogar /

Eduardo Luiz /

Emerenciano /

Gerardo Burmester /

Helena Almeida /

Joana Rêgo /

Joana Rosa /

João Pedro Vale /

João Penalva /

João Tabarra /

João Vieira /

Lawrence Weiner /

Matt Mullican /

Nikias Skapinakis /

Pedro Casqueiro /

Pedro Gomes /

Pires Vieira /

René Bértholo /

Rodrigo Oliveira /

Shirin Neshat /
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No próximo domingo 
realizam-se as eleições au-
tárquicas e, para a Câmara de 
Coimbra, existe uma coinci-
dência numérica: Há quatro 
candidatos à presidência 
que se repetem (Manuel 
Machado, José Manuel Silva, 
Francisco Queirós e Jorge 
Gouveia Monteiro) e outros 
quatro que se estreiam (Mi-
guel Ângelo Marques, Tiago 
Meireles Ribeiro, Filipe Reis 
e Inês Tafula).

As novidades, em Coim-
bra, são mesmo apresentar-
-se a eleições uma grande 
coligação com sete partidos e 
a estreia do Chega, Iniciativa 
Liberal e a coligação PDR/
MPT.

O socialista Manuel Ma-
chado, nascido em 09 de Ju-
lho de 1956 e militante socia-
lista desde Maio de 1974, que 
preside ao Município desde 
2013, sem maioria absoluta, 
candidata-se a um terceiro 
mandato consecutivo, depois 
de já ter sido presidente da 
Câmara de Coimbra entre 
1990 e 2001. O autarca, que 
preside também à Associa-
ção Nacional de Municípios 
Portugueses, promete conti-
nuar a valorizar o concelho e 
as margens do rio Mondego 

e a apostar no desenvolvi-
mento económico.

O PSD, que perdeu a 
Câmara em 2013, aposta no 
médico José Manuel Silva, 
actual vereador pelo movi-
mento Somos Coimbra, que 
vai liderar a coligação “Jun-
tos Somos Coimbra”,com 
o PSD, CDS-PP, Nós, Ci-
dadãos!, PPM, Volt, RIR e 
Aliança.

O antigo bastonário 
da Ordem dos Médicos 
(2011-2016), nascido em 
18 de Setembro de 1959, 
apresenta-se ao eleitorado 
com o propósito de “curar 
o declínio” de Coimbra, que 
“se expressa e manifesta em 
muitos indicadores” econó-
micos e sociais “em contraci-
clo com o desenvolvimento 
do país”.

O Somos Coimbra não 
vai apresentar candidatura, 
situação que motivou uma 
cisão no movimento em 
Outubro de 2020, e integra 
a coligação “Juntos Somos 
Coimbra” através do partido 
Nós, Cidadãos!, dado que a 
lei não permite coligações 
com movimentos indepen-
dentes.

Nestas eleições, a CDU 
(PCP-PEV) volta a apostar 

no vereador Francisco Quei-
rós, nascido em 02 de Junho 
de 1964, que se candidata 
pela quarta vez consecutiva.

Desde 2013 que integra 
o executivo liderado por 
Manuel Machado, a tempo 
inteiro, como vereador da 
Habitação Social, Desenvol-
vimento Social, Gestão do 
Parque Habitacional Muni-
cipal, Promoção da Habita-
bilidade e Serviço Médico 
Veterinário.

O empresário Jorge 
Gouveia Monteiro, nascido 
em 10 de Março de 1956, 
volta a ser o cabeça de lista 
do movimento Cidadãos por 
Coimbra (CpC) à presidên-
cia da Câmara Municipal, 
repetindo a candidatura de 

de uma centena de votos de 
ser eleito.

Antigo vereador eleito 
pela CDU, é licenciado em 
Direito pela Universidade de 
Coimbra e entre 1986 e 1990 
foi membro da Assembleia 
Municipal. Em 1997, foi 
eleito vereador na autarquia 
e voltou a ocupar esse cargo 
entre 2005 e 2009, quando foi 
responsável pelo pelouro da 
Habitação.

Novidade neste acto elei-

toral é a presença do Chega, 
que candidata o empresário 
e agente imobiliário Miguel 
Ângelo Marques, que quer 
apostar no fomento da eco-

empreendedores, e no apoio 
à população sénior.

Sem qualquer experiência 
política no passado, o candi-
dato, que nasceu em 21 de 
Setembro de 1971, revelou 
que foram as desigualdades 
sociais, a falência da econo-
mia e a falta de capacidade 
para criar emprego que o 
levaram a avançar com a 
candidatura.

O PAN vai a votos com 
o professor do ensino su-
perior Filipe Reis, nascido 
em 30 de Julho de 1964, 
que elegeu como bandei-
ras eleitorais o combate à 
crise social e às alterações 
climáticas, a mobilidade e a 
alimentação. “As alterações 
climáticas e a crise social, 
que resulta da covid-19, são 
as duas questões do partido 
para todas as autarquias.

O diretor de marketing 
Tiago Meireles Ribeiro, que 
nasceu em 06 de Junho de 
1991, encabeça a lista da 
Iniciativa Liberal (IL), que 
apresenta um programa base-

ado em maior transparência, 
participação cidadã, compe-
titividade e melhor ambiente.

O jovem com forma-
ção em Engenharia do Som 
numa instituição inglesa pre-
tende criar uma cidade mode-
lo, com maior transparência 
e participação cidadã, “ideal 
para viver”, que esteja ao 
serviço da população, e que 
seja uma “marca global, com-
petitiva e dinâmica”.

A coligação “Coimbra é 
Capital” (PDR/MPT) apre-
senta como cabeça de lista a 
jornalista Inês Tafula, a única 

candidata mulher a disputar 
a presidência da Câmara, que 
tem como principal objectivo 
contribuir para a recuperação 
da notoriedade e dos índices 
de desenvolvimento do con-
celho. “O nosso objectivo é o 
de que Coimbra se torne uma 
verdadeira capital de distrito 
e que não o seja só no papel. 
Esta não é a Coimbra de anti-
gamente, pujante e liderante” 
- refere a secretária-geral do 
Partido Democrático Repu-
blicano (PDR), nascida em 
08 de Março de 1985.

Eleições autárquicas do próximo domingo

Quatro repetentes para a Câmara de Coimbra
e igual número de novos candidatos

Quem se vai sentar nestas cadeiras?
Há quatro anos o PS teve cinco lugares,

o PSD três, o Somos Coimbra dois e a CDU um

O socialista Manuel Ma-
chado candidata-se ao terceiro 
mandato consecutivo à frente 
do Município de Coimbra, 
prometendo continuar a valo-
rizar o concelho e as margens 
do rio Mondego e a apostar no 
desenvolvimento económico.

Manuel Machado já anun-
ciou para o imediato a próxi-
ma fase do Coimbra iParque 
para haver novos “espaços 
para mais empresas que irão 
criar mais empregos para os 
jovens” e prometeu “uma ci-
dade virada para o rio Monde-
go”. Diz que pretende tornar 
aquele espelho de água “no 
centro de uma das maiores e 
mais atractivas zonas de lazer, 
de desporto, de recreio, de 
restauração, de diversão e de 
cultura, a benefício dos resi-
dentes e dos visitantes”. Esta 
nova relação da cidade “em 
harmonia” com o Mondego 
“é fruto da ampla operação 
em curso de requalificação 
de toda a zona ribeirinha”, 
acrescentou.

No âmbito da sua acção, 
salienta ainda o investimento 
no Programa Municipal para 
as Alterações Climáticas e a 
aposta no Programa de Apoio 
ao Acesso à Habitação, na 
Estratégia Municipal de Saúde 
e no Conselho Municipal de 
Saúde.

Além disso, reiterou a 
necessidade de ser criada 
uma nova Maternidade na 
cidade, assim como o “pleno 
aproveitamento do Hospital 
dos Covões, que tão im-
portante foi e está a ser no 
combate de primeira linha 
à pandemia”, combate no 
qual Coimbra já investiu sete 
milhões de euros.

A construção de um aero-
porto na região Centro conti-
nua a ser outra das grandes 
batalhas do autarca, que, nas 
eleições de 2017, enquan-
to recandidato à Câmara de 
Coimbra, pelo PS, prometeu 
uma infraestrutura aeroportu-
ária no concelho. O MetroBus, 
com ligação também a Con-

deixa-a-Nova, a valorização 
dos Serviços Municipalizados 
de Transportes Urbanos de 
Coimbra e a transformação de 
Coimbra-B numa “verdadeira 
estação ferroviária moderna e 
segura, bem como a requali-

da Beira Alta”, são outras das 
ambições apresentadas.

O socialista recorda, ain-
da, os “20 quilómetros da ci-
clovia de Coimbra” e a ciclovia 
intermunicipal do Mondego, 
“que vai servir, como mobili-
dade suave, a ligação Coimbra, 
Montemor-o-Velho e Figueira 
da Foz”.

Manuel Machado
aposta no Mondego

O médico José Manuel 
Silva encabeça uma coliga-
ção de sete partidos com o 
objectivo de “curar o declí-
nio” do concelho de Coim-
bra. Depois de quatro anos 
como vereador à frente do 
movimento ‘Somos Coim-
bra’, o antigo bastonário da 
Ordem dos Médicos lidera 
a coligação “Juntos Somos 
Coimbra”.

“Esta coligação é a maior 
de sempre em Coimbra, é 
abrangente, eclética, trans-
versal na sociedade e uma 
coligação de centro-esquerda, 
centro e centro-direita, em 
que as pessoas e os partidos 
estão neste projecto por amor 
e vontade de desenvolver 
Coimbra”, refere o candidato.

Considera que este “é um 
projecto válido” e uma “boa 
surpresa” para os cidadãos, 
que tem “um inequívoco 
potencial ganhador, e a ca-
pacidade e a competência já 
demonstrada de trabalhar 
em prol do interesse público 

e do desenvolvimento de 
Coimbra”.

“Vamos desburocratizar, 
abrir e acelerar a Câmara, 
reduzir as taxas urbanísticas, 
instituir uma via rápida para 
o investimento empresarial, 
fomentar a criação de milhares 
de empregos, elevar Coimbra 
à condição de metrópole di-
gital e trabalhar em conjunto 
com as principais institui-
ções”, promete.

 É com o espírito de 
médico que se apresenta ao 
eleitorado, considerando que 
“o declínio” de Coimbra “se 
expressa e manifesta em mui-
tos indicadores” económicos 
e sociais, “em contraciclo com 
o desenvolvimento do país”.

“Somos apenas o 67.º 
concelho do país em empre-

habitantes. Somos também 
o 60.º concelho do país na 
produção de bens para expor-
tação, incluindo o turismo. E 
tivemos de 2002 a 2018 uma 
redução do emprego em 7%, 

enquanto o emprego no con-
tinente cresceu 13%”, salienta. 
A situação “tem tratamento e 
cura, é preciso é que haja uma 
gestão competente e com 
uma visão de futuro, dinâmica, 
aberta, participada”.

O candidato acusa a 
liderança socialista de não 
valorizar o facto de o con-
celho “ser o único do país” 
onde está sediada uma em-
presa unicórnio (ou seja, que 
vale mais de mil milhões de 
euros) - a Feedzai - para atrair 
investimento privado, que é 
fundamental para “Coimbra 
crescer”.

José Manuel Silva
quer “curar declínio”
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O Município de Coimbra tem 319 quilómetros quadrados e 140.796 habitantes, de acordo os resultados preliminares dos Censos 2021. 
O número total de eleitores para as autárquicas de domingo é de 126.227. Em 2017 havia 127.834 inscritos e votaram 68.330 (53,45%). 
Serão eleitos 11 elementos para a Câmara Municipal (o presidente é o cabeça da lista vencedora) e 33 para a Assembleia Municipal. São 
também eleitos os membros das 18 Assembleias de Freguesia. Nas últimas eleições autárquicas, o PS conquistou cinco mandatos no Exe-
cutivo municipal, a coligação PSD/CDS-PP/MPT/PPM conseguiu três, o movimento Somos Coimbra alcançou dois e a CDU um. Nesta página 
prosseguimos a apresentação das linhas essenciais dos candidatos à Câmara.

Concelho de Coimbra 

Francisco Queirós en-
cabeça, pela quarta vez 
consecutiva, a candidatura 
da CDU (PCP-PEV) à Câ-
mara de Coimbra, na qual 
é vereador a tempo inteiro 
com pelouros atribuídos 
desde 2013, viabilizando 
a gestão do socialista Ma-
nuel Machado, que não 
tem maioria absoluta.

“Na Câmara de Coim-
bra, a CDU tem obra 
feita e reconhecida, com 
desempenho de funções 
executivas, em concreto, 
mas igualmente com tra-
balho na mobilização das 
populações em defesa dos 
seus direitos, na transmis-
são das suas reivindicações 
e na apresentação de pro-
postas”, salienta.

O candidato frisa que 
nas áreas de competência 
delegadas à CDU “há obra 
bem visível”, dando como 
exemplo o maior volume 

e reabilitação de habita-
ções municipais dos últi-
mos “largos anos”, com 
empreitadas que ascendem 

a 11 milhões de euros.
Segundo Francisco 

Queirós, foi também com 
a acção da CDU que “foi 
aprovada uma Estratégia 
Local de Habitação que 
nos próximos anos per-
mitirá investir mais de 33 
milhões de euros na habi-
tação no concelho”.

“Consideramos que 
os Executivos não devem 
ser monocolores e, por 
isso, estamos abertos a 
fazer parte da solução, 
mantendo sempre a nossa 
independência”, realça o 
vereador.

“Pela nossa interven-
ção, a maioria [socialista] 
da Câmara viu-se forçada 
a reforçar as verbas trans-
feridas para as freguesias”, 
sublinha o cabeça-de-lista, 
que destaca também a 
sua intervenção no refor-
ço do serviço municipal 
de transportes e na mo-
dernização dos serviços 
médico-veterinários.

Defende ainda uma 
“melhor educação”, com 

de jardins-de-infância e 
atividades de tempos li-
vres, “melhor ambiente e 
melhor cultura”.

“Exigimos e lutamos 
por um futuro melhor na 
cultura, com políticas de 
efectivo e transparente 
apoio à sua actividade”, 
diz, defendendo que a can-
didatura de Coimbra a Ca-
pital Europeia da Cultura 
“não pode servir para meia 
dúzia de eventos passagei-
ros que se esfumam por 
magia, mas tem de servir 
para lançar sementes que 
perduram”.

Francisco Queirós reclama obra feita

Miguel Ângelo Marques 
é o primeiro candidato do 
Chega à Câmara de Coim-
bra e assenta o projecto 
no fomento da economia, 

-
preendedores e no apoio à 
população sénior.

Sem qualquer experi-
ência política, o empresário, 
de 49 anos, revela que foram 
as desigualdades sociais, a 
falência da economia e a 
falta de capacidade para criar 
emprego que o levaram a 
avançar com a candidatura.

O cabeça de lista do 
Chega denuncia que, nos 
últimos 20 anos, Coimbra 
perdeu “cerca de 20% do 
mercado de trabalho no 
concelho”, situação que 
pretende inverter com o 
“primeiro pilar” da sua can-
didatura: “fomento à econo-
mia, angariando empresas 
e nunca descurando as já 
existentes”.

Nesta vertente, anuncia 
a intenção de organizar uma 
feira industrial e comercial 

de projecção nacional e in-
ternacional, com o objectivo 
de dar ênfase “às áreas das 
novas tecnologias, saúde, 
indústria 4.0, turismo, ideias 
criativas e culturais e setor 
aeroespacial”.

Miguel Ângelo propõe 
ainda a criação de um selo 
de apoio ao comércio local 
para promoção conjunta 

complementada com uma 
plataforma de comércio 
electrónico.

Para os jovens e empre-
endedorismo, o segundo 

pilar, propõe apoios à habita-
ção de novos residentes, em 
particular casais jovens até 
aos 35 anos, e incentivos à 
natalidade para os residentes 
no concelho. O terceiro pilar 
assenta na promoção do 
voluntariado para apoio aos 
mais idosos e num programa 
de combate ao isolamento 
das pessoas com mais idade.

Entre as suas propos-
tas, está ainda a intenção 
de tornar navegável o rio 
Mondego entre Coimbra e 
a Figueira da Foz, comple-
mentado com uma ciclovia 
e um percurso pedestre.

Sob o lema “Coim-
bra de todos, para todos!”, 
Miguel Ângelo Marques 
promete uma “visão de fu-
turo”, que acabe com uma 
cidade “de promessas, de 
aeroportos internacionais 
sem aviões, de metros de 
superfície com autocarros 
em estradas de alcatrão” e de 
políticas municipais “apenas 
para uma elite estabelecida e 
para os mais privilegiados”.

Miguel Ângelo focado na economia e nos jovens

O empresário Jorge 
Gouveia Monteiro volta 
a ser o cabeça de lista do 
movimento Cidadãos por 
Coimbra (CpC) à presi-
dência da Câmara Munici-
pal, da qual já foi vereador 
pela CDU de 1997 a 2009.

O candidato acompa-
nhou o CpC desde a sua 
fundação e aderiu formal-
mente ao movimento em 
2016, tendo sido cabeça 
de lista nas autárquicas de 
2017 e falhado a eleição 
para vereador por menos 
de uma centena de votos. 
O movimento foi a votos 
pela primeira vez em 2013, 
tendo conseguido eleger, 
nessa altura, o advogado 
José Augusto Ferreira da 
Silva.

“Quero unir pessoas 
em termos de objectivos 
concretos e gosto muito 
deste trabalho de longo 
curso de investimento na 
cidadania e na participa-
ção das pessoas”, realça 
Jorge Gouveia Monteiro, 
licenciado em Direito pela 
Universidade de Coimbra.

Para o antigo campeão 
de natação da Académica 
por equipas, em 1972, 
quando a Briosa venceu o 
“poderoso” Algés e Da-
fundo, “essa é a dinâmica” 
que o fez aderir ao CpC e 
“divergir da CDU”. “Nas 
eleições locais, não há 
divergências ideológicas, 
em que o embelezamento 
de bairros ou o trabalho 
cultural tenham de opor 
pessoas porque são de A 
ou B”, salientou o em-
presário, que pretende 
“inverter a ideia de que 

as pessoas são clientes do 
poder”.

Jorge Gouveia não 
quer uma “Câmara que 
não ouve ninguém e as 
pessoas comem e calam”. 
Por isso, o antigo verea-
dor, que foi responsável 
pelo pelouro da Habitação 
Social entre 2002 e 2009, 
pretende aplicar “um mo-
delo contrário”, em que os 
cidadãos participem nas 
decisões e deem ideias.

“Nas empreitadas que 
fiz nos bairros sociais 
ou na criação das hor-
tas urbanas, as pessoas 
participaram sempre em 
assembleias de moradores, 
contribuindo com ideias 
para as intervenções que 

Como coordenador 
do CpC, Gouveia Montei-
ro tem abraçado diversas 
causas da cidade, seja con-
tra o desmantelamento do 
Hospital Geral (Covões) 
ou o desmatamento das 
margens do Mondego na 
zona da Portela, que con-
sidera um erro ambiental.

Jorge Gouveia Monteiro quer dar voz aos cidadãos

O cabeça de lista do 
PAN à Câmara de Coimbra, 
Filipe Reis, elegeu como 
‘bandeiras’ eleitorais o com-
bate à crise social e às altera-
ções climáticas, a mobilidade 
e a alimentação.

“As alterações climáticas 
e a crise social, que resulta 
da covid-19, são as duas 
questões do partido para 
todas as autarquias. De for-
ma concreta, em Coimbra, 
isto pode ser trabalhado, 
por exemplo, na área da 
mobilidade, que é uma das 
nossas principais bandeiras”, 
defendeu o candidato.

Filipe Reis considerou 
que esta questão carrega 
“duas grandes ideias de for-
ça, como o ambiente e a jus-
tiça social”, e, por isso, quer 
criar uma rede de “transpor-
tes públicos entre Coimbra, 
as freguesias e concelhos 
vizinhos, de forma a evitar 
carros na cidade”.

A mobilidade será uma 
prioridade do PAN, que 
defende a implementação 

do Sistema de Mobilidade 
do Mondego (SMM), assim 
como a sua interligação 
com os restantes transpor-
tes públicos que servem a 
cidade de Coimbra, como 
a ferrovia ou os serviços 
municipalizados.

Uma melhoria da Eco-
via, a criação de opções 
para os fluxos vindos de 
concelhos como Vila Nova 
de Poiares ou Penacova, que 
não são servidos nem pelo 
SMM nem pela ferrovia, 
um reforço das ciclovias e 
um plano de mobilidade 

pedonal são algumas das 
propostas do PAN.

O candidato apontou 
ainda a alimentação nas can-
tinas escolares como outra 
das “bandeiras a erguer” nos 
próximos quatro anos, uma 
vez que esta “deve ser feita 
com produtos locais e não 
vindos de estufas de outros 
pontos do país”.

Propõe a criação de 
“parques de matilhas para 
os cães errantes” e um “ser-
viço de brigadas de socorro 
animal a funcionar todos os 
dias e a todas as horas e não 
a fechar às 17h00 de sexta e 
a reabrir na segunda-feira”.

Filipe Reis, 57 anos, pro-
fessor do ISCAC, candidata-
-se pela primeira vez como 
cabeça de lista, depois de 
nas anteriores eleições, em 
2017, ter sido o segundo da 
lista. Em 1995 fundou a Agir 
pelos Animais e “o cativis-
mo da causa animal entrou 

vida”. Faz parte da comissão 
política nacional do PAN.

Filipe Reis combate crise social e climática
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tem 126.227 eleitores
O director de marke-

ting Tiago Meireles Ribei-
ro, de 30 anos, encabeça a 
lista da Iniciativa Liberal 
(IL) à Câmara de Coimbra, 
que apresenta um pro-
grama baseado em maior 
transparência, participação 
cidadã, competitividade e 
melhor ambiente.

O jovem com for-
mação em Engenharia 
do Som numa instituição 
inglesa pretende criar uma 
cidade modelo, com maior 
transparência e partici-
pação cidadã, “ideal para 
viver”, que esteja ao ser-
viço da população, e que 
seja uma “marca global, 
competitiva e dinâmica”.

O programa da can-
didatura, que tem como 
lema “Eu escolho Coim-
bra”, defende ainda uma 
cidade “em harmonia com 
o ambiente, que protege o 
futuro”.

O candidato promete 
um plano “de transfor-
mação sustentável” e con-

sidera que “Coimbra está 
aquém das potencialidades 
de quem o habita”, o que 
o enche de optimismo 
porque “temos aqui um 
enorme potencial para um 
desbloqueio económico e 
de qualidade de vida para 
todos”, sintetiza.

“É tempo de devolver 
Coimbra à posição que lhe 
cabe de cidade referência, 
de líder regional, de cidade 
atrativa para o investi-
mento externo, amiga do 
ambiente e, sobretudo, de 
cidade acolhedora para 
jovens”, refere o cabeça 
de lista da IL.

Tiago Meireles Ribeiro 
imagina um concelho em 
que “construir habita-
ção própria ou abrir um 
negócio não podem ser 
as maiores lutas de uma 
vida, mas sim momentos 
de felicidade e realização 
pessoal profundas”.

A Câmara não pode 
ser um “obstáculo difícil 
de transpor, mas sim um 
parceiro facilitador dos 
sonhos e de projectos de 
vida”, frisa, considerando 
que, “numa era de acele-
rada digitalização, não há 
desculpas para não dar 
acesso a estimativas de 
custos, de licenciamento, e 
respostas rápidas, coeren-
tes, numa governação local 

incentive ao investimen-
to”. O candidato liberal 
promete uma Coimbra 
“em que a emigração para 
outras cidades nacionais 
ou internacionais não seja 
uma necessidade, mas 
apenas mais uma escolha”.

Tiago Ribeiro pela competitividade
A coligação “Coimbra é 

Capital” (PDR/MPT) apre-
senta como candidata à presi-
dência da Câmara a jornalista 
Inês Tafula, que tem como 
principal objectivo contribuir 
para a recuperação da noto-
riedade e dos índices de de-
senvolvimento do concelho.

“O nosso objectivo é 
que Coimbra se torne uma 
verdadeira capital de distrito 
e que não o seja só no papel. 
Esta não é a Coimbra de anti-
gamente, pujante e liderante”, 
diz a secretária-geral do Parti-
do Democrático Republicano 
(PDR).

A única candidata mulher 
à presidência do município, 
de um leque de oito candi-
daturas apresentadas, salienta 
que Coimbra “é capital de 
distrito, a principal casa dos 
estudantes, atravessada pelo 
maior rio que nasce em terri-
tório nacional, mas tem sido 
sempre relegada para papéis 
secundários em relação a ou-
tras capitais de distrito”.

Caso não vença as elei-

ções, a cabeça de lista do Parti-
do Democrático Republicano 
(PDR) e do Partido da Terra 
(MPT) salienta que a coligação 
não vai fazer oposição “suja 
nem de bota-abaixo, porque 
o foco são os conimbricen-
ses”. “Queremos mostrar 
que vimos por bem e que a 
oposição consegue colabo-

públicas”, disse Inês Tafula, 
de 36 anos, que se encontra 
também a tirar a licenciatura 
em Direito.

A candidata, que é atleta 
-

mica, realça que lidera uma 

candidatura “ao centro, em 
que se defendem políticas de 
esquerda e direita”. Salientan-
do que a sua candidatura “é 
uma mais-valia para Coimbra 
e para a modernização da 
cidade”, Inês Tafula aposta na 
reindustrialização de Coimbra 
para “recuperar do atraso 
em relação a cidades como 
Aveiro”.

Embora não queira fazer 
do Hospital Geral (Covões) 
uma bandeira eleitoral, a can-
didata da coligação “Coimbra 
é Capital” promete defender 
a sua importância na presta-
ção de cuidados de saúde e 
defende, ainda, o aumento 
do número de lares e centros 
de dia para idosos e doentes 
de Parkinson e Alzheimer, de 
forma a ajudar as famílias a 
lidar com estas situações.

Como grande medida 
para resolver o problema do 
estacionamento em Coimbra, 
propõe a construção de par-
ques verticais, “que podem ser 

o património”.

Inês Tafula quer recuperar notoriedade do concelho

A requalificação do 
Hospital dos Covões e a 
construção da nova Mater-
nidade foi um tema abor-
dado por todas as forças 
partidárias que concorrem 
à Câmara de Coimbra, as 
quais concordam com a ne-
cessidade de concretização, 
mas tiveram divergências 
em relação ao que foi consi-
derado um aproveitamento 
político por parte do líder 
nacional dos socialistas e 
primeiro-ministro.

No Teatro Académico 
Gil Vicente, num comí-
cio que juntou cerca de 
300 simpatizantes, António 
Costa declarou que o Hos-
pital dos Covões vai ter 
um Plano Estratégico de 
Desenvolvimento e “não 
vai ser algo que vai morrer, 
vai continuar a viver, com 
produção própria”.

Já sobre a construção da 
nova Maternidade, o líder 
nacional do PS e primeiro-
-ministro disse que “há ape-
nas 700 metros de diferença 
para tomar uma decisão 
e abrir concurso para o 
projecto”, apontando que 
“não se pode levar mais do 
que três semanas a resolver 

o problema”.
Momentos antes, com 

António Costa na linha da 
frente, Manuel Machado 
voltou a reiterar a necessida-
de de o Governo aproveitar 
“em pleno” o Hospital dos 
Covões, que está em pro-
cesso de desmantelamento, 
e a necessidade “urgente” 
de ser construída a nova 
Maternidade de Coimbra, 
que vai substituir as duas 
existentes na cidade.

As declarações de An-
tónio Costa, em Coimbra, 
levaram o presidente do 
PSD a acusar o secretário-
-geral do PS de “desplante” 
e “descaramento” por ter 
prometido uma nova Ma-
ternidade para Coimbra na 
campanha das autárquicas, 
dizendo que é uma reivindi-
cação antiga da cidade nun-
ca cumprida pelo Governo.

“Em 2015, quando An-
tónio Costa foi primeiro-
-ministro já existia [a reivin-
dicação], a doutora Marta 
Temido foi candidata por 
Coimbra, promete a Ma-
ternidade e não realiza Ma-
ternidade nenhuma, e agora 
vêm falar em três semanas? 
Podia parafrasear António 

Costa e dizer: macacos me 
mordam se isto é verdade 
(…) Eu acho que os maca-
cos vão mesmo morder”, 
criticou o líder do PSD, 
acrescentando que “não tem 
memória de ter visto numa 
eleição recente um des-
plante e um descaramento 
desta ordem, a prometer, a 
prometer a prometer”.

“Bolachinhas”

Outras reacções não se 

cabeça-de-lista da Iniciativa 
Liberal à Câmara de Coim-
bra, Tiago Meireles Ribeiro. 
“Privaram-nos durante anos 
de Maternidade e agora que 
a ida às urnas se aproxima 
prometem a Maternidade 
quando a região enfrenta 
uma crise demográfica”, 
criticou e lançou acusações 
ao PS de “distribuir bolachi-
nhas quando lhe apetece”.

Também o cabeça de 
lista do Chega à Câmara de 
Coimbra, Miguel Ângelo 
Marques, considerou que 
o anúncio do primeiro-mi-
nistro relativamente à nova 
Maternidade é “propaganda 
eleitoral” e salientou que 

o concelho está “cheio de 
anúncios por cumprir”.

“É mais um anúncio. 
Já estamos cheios de anún-
cios que estão por cumprir. 
Temos o Metro, temos o 
aeroporto”, referiu Miguel 
Ângelo Marques, salientan-
do que a discussão em torno 
de uma nova Maternidade 
para Coimbra também já 
tem alguns anos.

Nesta terça-feira, o 
movimento Cidadãos por 
Coimbra (CpC) concen-
trou-se junto ao Hospital 
Geral (Covões) para alertar 
para a necessidade “urgen-
tíssima” da construção da 
nova Maternidade, que deve 
ser instalada naquele espaço.

“A nossa posição tem 
sido clara: é urgentíssimo 
a resolução do problema 
das duas maternidades que 
existem. É uma urgência de 
primeira linha dos cuidados 
médicos em Coimbra” - 

cabeça de lista à Câmara 
Municipal.

Falando à entrada da-
quela unidade, que integra o 
Centro Hospitalar e Univer-
sitário de Coimbra, o cabeça 
de lista do CpC salientou 

que a localização da nova 
Maternidade nos Covões 
tem sido “a prioridade” do 
movimento.

Gouveia Monteiro con-
siderou que a experiência 
da fusão do Hospital dos 
Covões com os Hospitais da 
Universidade de Coimbra 
“é desastrosa” e que não 
satisfaz as necessidades das 
populações no acesso aos 
cuidados de saúde.

Ramalho Eanes
e Costa Andrade

Esta quinta-feira, pelas 
16h30, na antiga igreja do 
Convento São Francisco, o 
ex-Presidente da República 
António Ramalho Eanes e 
Manuela Ramalho Eanes 
vêm a Coimbra declarar 
o seu apoio à reeleição de 
Manuel Machado, candidato 
do PS à Câmara.

O general Ramalho Ea-
nes preside à Comissão de 
Honra da candidatura do PS 
aos órgãos autárquicos de 
Coimbra, que é apresentada 
nesta sessão, sendo acompa-
nhado de Manuela Eanes, 
com Manuel Machado a 
referir que “honra muito” 
a sua recandidatura e, tam-
bém, “a cidade de Coimbra, 
da qual o primeiro Presi-
dente da República eleito 
da democracia portuguesa 
é um amigo de longa data”.

Já a candidatura da 
coligação Juntos Somos 
Coimbra, liderada por José 
Manuel Silva, tem o ex-
-presidente do Tribunal 
Constitucional Costa An-
drade, como primeiro nome 
da lista de apoiantes. Do 
elenco, por ordem alfabéti-
ca, constam, entre muitos, 
os Professores Cunha Vaz 
e Norberto Canha.

A campanha eleitoral por Coimbra

Maternidade e Covões geraram maior atrito e consenso
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A Emília Ralha deixou-nos
Foi sempre uma mulher da Baixinha de Coimbra, 

desde os seus temos de menina em que a cidade tinha 
naquele espaço um dos mais fervilhantes focos de 
movimentação e vida social. Feita jovem, estudante no 
Colégio Alexandre Herculano (um colégio de raparigas, 
na altura) e depois na Faculdade de Medicina, tornou-se 

se fazer mulher de uma beleza rara que a toda a gente 
impressionava. De bom coração, amiga do seu amigo 
e atenta à vida da cidade e do mundo, foi médica dis-
ponível para muita gente de posses limitadas. Morreu 
há dias, aos 70 e tal anos, não resistindo a uma saúde 
frágil que cedo a fez afastar da vida social que sempre 
cultivou com elegância.
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Daniela Santos, Isabel Dinis e João Noronha – As 
docentes da ESAC (Escola Superior Agrária de Coimbra) 
deslocaram-se a Moçambique, mais propriamente às pro-
víncias de Nampula (distritos de Nampula e de Ribáuè) 
e Niassa (distritos de Lichinga e de Majune), para uma 
missão de avaliação intercalar de um projecto que visa a 
melhoria da qualidade de vida das comunidades rurais. A 
missão decorreu de 1 a 21 de Agosto. 

Paulo Paiva - O chef, natural e residente em Mira, 

Awards 2021”, na categoria de Melhor Carreira Jovem. 
No seu currículo conta com um percurso académico e 

do Porto. É ainda formador na Escola de Hotelaria de 
Coimbra e embaixador do Pescado da Arte Xávega da 
Região de Coimbra.

Paula Paixão – Tomou posse, na quinta-feira (16), 
como directora da Faculdade de Psicologia e Ciências da 
Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC). Maria 
Paula Barbas de Albuquerque Paixão foi eleita para o bi-
énio 2021-2023, numa votação realizada pela Assembleia 
da Faculdade em Setembro. A docente sucede no cargo 
a António Gomes Ferreira.

Pedro Mendes-Moreira – Representou a Escola 
Superior Agrária do Instituto Politécnico de Coimbra 
(ESAC-IPC), única entidade portuguesa, no Congresso 
Mundial de Agricultura Biológica que teve lugar em 
Rennes, França. O docente e investigador da instituição 
de ensino superior teve a oportunidade de participar na 

-
ção de uma rede Internacional para de Promoção do 
Desenvolvimento de Sistemas de produção de Sementes 
para Agricultura Biológica”, de fazer a apresentação de 
duas comunicações orais e de moderar uma das sessões.

Filipe Duarte Santos – Proferiu a conferência de 
abertura do ano lectivo da Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra (FEUC), ontem (22). O tema 

Século XXI e seguintes”. É Professor catedrático jubila-
do da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 
(UL), presidente do CNADS e director do Programa 
de Doutoramento em Alterações Climáticas e Políticas 
de Desenvolvimento Sustentável das Universidades 
de Lisboa e Nova de Lisboa. Foi review editor do 5.º 
Relatório do Painel Intergovernamental das Nações 
Unidas para as Alterações Climáticas e integra o grupo 
de investigação Climate Change Impacts, Adaptation and 
Modeling. 

 
Pedro Dinis Parreira – O professor da Escola 

Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) foi 
distinguido com o recém-criado Prémio Empreen-
dedorismo Prof. José Adrian que tem o objectivo de 
distinguir um docente do ensino superior politécnico 
que se tenha evidenciado pelos seus trabalhos na área 
do empreendedorismo. Pedro Dinis Parreira é fundador 
do Gabinete de Empreendedorismo da ESEnfC e 
coordenador Executivo do TecCare. É também doutorado 
em Gestão e mestre em Comportamento Organizacional. 
o professor coordenador da ESEnfC, ligado à instituição 
há mais de duas décadas, é autor e coautor de 15 livros e 
de mais de uma centena de artigos indexados em revistas 
nacionais e internacionais.

Guilherme Gomes – O piloto natural de Soure con-
quistou o pódio no Campeonato Nacional de Motocross 
65cc, em Águeda. Entre quase duas dezenas de jovens pi-
lotos nesta categoria, Gui Gomes – KTM 65SX conseguiu 
alcançar o segundo lugar, depois de um arranque menos 
positivo. A próxima ronda do Campeonato Nacional, 
decorrerá em Tarouca a 9 e 10 de Outubro. Até lá, Gui-
lherme Gomes ainda marcará presença no Espanhol de 
Motocross a 2 e 3 de Outubro em Don Benito - Badajoz.

Ana Rute Rodrigues – A atleta da Lousã fez, no 
domingo (19), a sua estreia pela selecção feminina de 
futebol. A jovem actou sete minutos na vitória da equipa 

bolas a zero. Ana Rute Rodrigues iniciou o seu percurso 
desportivo no Lousanense tendo actuado ainda no Ac. 
Gândaras, no Poiares e nas últimas três temporadas jogou 
no Condeixa. Esta época tomou ruma a Braga para repre-
sentar a equipa da cidade. As boas prestações valeram-lhe 
a chamada à selecção nacional de futebol feminino.

João Lavrador
do Castelo. O Papa Francisco nomeou João Evangelista 
Pimentel Lavrador para suceder a Anacleto Oliveira, que 
morreu em Setembro de 2020 num acidente de viação. O 
novo bispo nasceu a 18 de Fevereiro de 1956, em Seixo, 
concelho de Mira, diocese de Coimbra. Após a ordena-
ção sacerdotal em Coimbra, a 14 de Junho de 1981, foi 
colocado como vice-pároco na paróquia de Pombal, na 
qual se dedicou especialmente à pastoral juvenil. Em 7 
de Maio de 2008 é nomeado Bispo Titular de Lupercia-
na e Auxiliar do Porto e, em 2015, é nomeado Bispo de 
Angra, nos Açores.

António  Costa – Tem feito do PRR (Plano de Recuperação e 
Resiliência) a bazuca eleitoral nestas eleições autárquicas. Pode con-
seguir com isso, e conseguirá com certeza, alguns ganhos. Mas presta 
um mau serviço à ética política que a democracia exige e pressupõe, 
ao utilizar trunfos a que as demais forças políticas não podem lançar 
mão. Compreende-se que se agarre àqueles tantos milhões com o 

atenuar o mau caminho que o país tem vindo a seguir na utilização 
dos dinheiros públicos (ver dívida pública que é muito superior a toda 
a riqueza que o país produz num ano e tal) e que nos conduzirá a 
uma situação de crise dentro de alguns anos. O exemplo de Sócrates, 
iniciado há 15 anos e que se prolongou até 2013, bem poderia servir 
de aviso, mas pelos vistos nem para isso serve.

Celso Cruzeiro – Coube-lhe a missão de apresentar há oito dias, 

(1970-1971)”, obra deixada escrita pelo autor, Professor Gouveia 
Monteiro, narrando os 20 meses do seu Reitorado, entre 1970 e 1971. 

morte e a família decidiu-se recentemente pela sua edição, passados 

feito que fora preparado para ser editado pelo próprio e não pelos fa-

encaixe de documentos diversos terá sido tarefa difícil e prolongada. Da 
apresentação da obra, que levou ao auditório muita gente interessada 
nesse período da história académica de Coimbra, iniciado com a crise de 
1962, prolongado pela de 69 e continuado, ainda que de forma mitigada 
nos anos seguintes, encarregou-se Celso Cruzeiro, advogado de Aveiro 
e que na crise de 1969 integrava a direcção da AAC, revelando-se nessa 
altura um inconformado estudante e militante muito activo pela causa 
da superação da Universidade, então escola muito ligada ao regime e 
por ele inteiramente decidida. Esteve brilhante, Celso Cruzeiro. Não se 
limitou a apresentar a obra, de forma formal e distante como é vulgar 
acontecer, mas emprestando-lhe uma interpretação feita por alguém 
que viveu esse período muito por dentro e o sabe explicar por quem 
dele foi um dos protagonistas. Apresentação tão bem sucedida que a 

ao Reitor de então, Professor Gouveia Monteiro, cujo nome e cujo 
Reitorado se mantém ainda hoje vivos, muito vivos, na memória dos 
estudantes dessa altura e nas memórias da Universidade, agora enri-
quecidos por esta obra editada pela Casa da Imprensa da Universidade. 

Maló de Abreu – Não se espreitem aqui intuitos eleitoralistas que 
não colhem. Dizer agora, ainda que a dois dias de um importante acto 
eleitoral para Coimbra, que o deputado Maló de Abreu esteve muito 
bem, belissimamente bem, a defender a transferência do Tribunal 
Constitucional para Coimbra e o STA, é um imperativo ético e o tempo 
de o dizer é este. Foi, Maló de Abreu, o rosto mais visível nesta honrada 
e honrosa luta por uma causa que muitos sentem e entendem como 
justa, mas em que uns tantos não se revêem, com o mesmo direito 
aliás que os primeiros a abraçam. Esteve bem Maló de Abreu. Como 
o estiveram antes os Juízes desse mesmo Tribunal Constitucional 
Costa Andrade e Mariana Canotilho.  E o estiveram também, e em 
idêntica dimensão, os deputados socialistas eleitos pelo circulo eleitoral 

recuperou um quantum da sua tradicional ousadia política, e devolveu 
ao país a parte de orgulho que os portugueses sempre tiveram na sua 
cidade universitária por excelência, pese embora a dor de cotovelo de 
alguma burguesia lisboeta. 

José Marques – A Casa dos Enxovais fez 56 anos há dias. Um dos 
mais prestigiados estabelecimentos comerciais da Baixa de Coimbra, 
tem sido ao longo dos anos um dos símbolos mais emblemáticos de 
uma Baixa que tem vindo a sofrer profundas alterações na vertente 
comercial. Alterações nem sempre felizes, algumas até altamente 
descaracterizantes que muito têm ajudado a que este espaço da cidade 

boas zonas comerciais do país. Falar da Casa dos Enxovais é falar do 
seu proprietário, o empresário José Marques, ele próprio um símbolo 
dessa Coimbra de então, engrandecida com o trabalho de meia dúzia 
de miúdos que, vindo doutras zonas do país em busca de um futuro 
que lhes não deixasse passar fome, aqui começaram como marçanos 
ou mocos de recados, aqui aprenderam a trabalhar com empresários/

-
-se por conta própria e deram à Baixa de Coimbra uma das melhores 
gerações da sua história. Mas José Marques não foi apenas um desses 
empresários de sucesso. Com o recato que imprimiu à sua vida, foi 

de Moura estendia à cidade, muitas e tantas vezes que a dispensa da 
Casa se esvaziava. Por todo esse contributo, dado desde moço de 
recados ao empresário bem sucedido que honrou a cidade, Coimbra 
e nós  todos devemos a José Marques o reconhecimento de cidadão 
de corpo inteiro. 

Num encontro realizado em Macau, a Associação das Universidades de Língua Por-
tuguesa (AULP) elegeu, por unanimidade, a Universidade de Coimbra para a presidência 
do Conselho de Administração para o próximo triénio (2021/2024). O cargo passa a ser 
exercido pelo Professor Doutor João Nuno Calvão da Silva, vice-Reitor da Universidade 
de Coimbra para as Relações Externas e Alumni (por delegação do Reitor, Amílcar Fal-
cão). Este é um corolário e um reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo jovem e 
dinâmico Professor Doutor da Faculdade de Direito enquanto vice-Reitor, que tem levado 
a Universidade de Coimbra a percorrer o mundo, através da sua presença em encontros 
internacionais. O exercício da presidência do Conselho de Administração da Associação 
das Universidades de Língua Portuguesa é importante. Trata-se de uma entidade fundada em 1986, composta por 131 

-
tugal, São Tomé e Príncipe, Timor - e a Região Administrativa Especial de Macau. Esta associação tem como missão 
promover a colaboração multilateral entre as Universidades e Institutos Superiores dos países de expressão portuguesa 
e, nas palavras de João Nuno Calvão da Silva, estamos perante um reconhecimento inequívoco da Universidade de 
Coimbra como a instituição por excelência da língua portuguesa, uma das cinco Universidades UNESCO no mundo, 
também por causa desta dimensão cultural. No encontro em Macau, o vice-Reitor da Universidade de Coimbra para 
as Relações Externas e Alumni viu concretizado também um incentivo para a prossecução de um desígnio estratégico 

países e povos que deve assumir uma centralidade política maior na nova ordem global.

João Nuno Calvão da Silva



FACTO DA SEMANA

23 CAMPEÃO DAS PROVÍNCIASQUINTA-FEIRA

 DE SETEMBRO DE 2021 7
www.campeaoprovincias.ptFACTOS

Não se dê como adquirido que o Tribunal Constitucional virá para Coimbra, apesar da decisão do Assembleia 
da República na semana passada. Há ainda muita volta a dar e, porque não dizê-lo, parece muito pouco provável 

a dias de um importante acto eleitoral, não é a melhor altura para se discutir a parte substancial deste assunto, sério 
de mais para servir de pedra de arremesso eleitoral. Mas é perfeitamente defensável que o assunto se discuta, se 

-

mesmo: nada feliz. Estarão naturalmente convictos de ter razão, mas não a transmitiram de forma a acautelar 
hipotéticos e implícitos juízos desvalorativos relativamente a Coimbra que não caíram bem. O que está em causa 
é muito mais que o Tribunal Constitucional, órgão que nos deve merecer o maior respeito, até pela forma elevada 

acima de qualquer suspeita, incluindo mesmo pessoas de Coimbra, já defenderam isso mesmo. Recordamos que 

já foi presidente desse mesmo Tribunal. Isso é uma coisa e outra, bem diferente, é esta certeza primeira: por vir 

tem servido e de forma superior. Se está melhor em Lisboa que ali continue, mas se viesse não se diminuiria por 

vistas que podem ser observadas das suas janelas. Outra certeza é que a discussão é livre e deve ser feita no país e 

prestigiados magistrados serve para o Tribunal Constitucional como serviria para qualquer outro órgão relativa-

cidadãos que, tendo muita honra e orgulho na capital do seu país, sentem uma espécie de urticária incomodativa 

e suas gentes. Mas não se estranhe que assim seja. Recordam-se do que se passou com a falada transferência do 

em causa nem é, ou não o é sobretudo, o Tribunal Constitucional. O que preocupa é que possa estar em causa, e 

entre as partes do território e entre as pessoas mas se pratica e incentiva a desigualdade, de forma mais ou menos 

importante embora. Mas não será por continuar em Lisboa que Coimbra recusará enriquecer o colectivo de ma-
gistrados, enviando alguns dos seus melhores. Como tem sido até aqui.

Se o Tribunal Constitucional está bem em Lisboa
que se deixe estar

Experiência científica da UC pronta
para seguir para o espaço

Esrange Space Center, em Kiruna, no Norte da Suécia, é da 

Faculdade de Psicologia avança
com obra no próximo semestre

O 

-

tomada de posse da nova directora da faculdade, que com 
-

dade para juntar toda a sua actividade nos dois edifícios 

um investimento que ronda um milhão e meio de euros. 

Quarta edição do festival “Correntes”
decorre no início de Outubro

-

palco com os violinistas Manuel Rocha e Orlando Noronha; 

podem ser consultadas em www.coimbraconvento.pt. 

“Os Insectos e o Homem” é tema
do congresso ibérico a partir de Coimbra

O XIX Congresso Ibérico de Entomologia que aconteceu 

para o Homem. O evento é organizado pela Escola Superior 

-

Ecologia” são os temas do congresso.

UC descobre molécula
para combater vírus e parasitas

-

revolucionário, que abre caminho para o desenvolvimen-
to de um novo antimicrobiano de largo espectro com 

-

IPC promoveu debate
sobre mobilidade sustentável

-

Semana Europeia da Mobilidade e teve vários temas em 

-

FDUC acolheu encontro presencial de
projecto europeu sobre Direitos Humanos 

na UC e organizador nacional do evento, referiu que este 

em especial na área do Direito”.

Projecto “Cena literária” pretende dar
visibilidade a escritores da região

-
bra, os livros e seus autores” vai decorrer no domingo 

pretende juntar escritores da região e dar-lhes visibilidade. 

contar com uma sessão de histórias, uma feira do livro, um 
encontro de autores e uma performance de homenagem a 

dar visibilidade aos autores locais, promover os seus livros, 
gerar debate sobre a literatura produzida em Coimbra e as 

Letras da Universidade de Coimbra.

Semana Cultural da UC em 2022
debruça-se sobre “o tempo”

-

propostas para a Semana Cultural já se encontram abertas 

Noite Europeia dos Investigadores
em Coimbra

. 

, 
-

Universidade de Coimbra. 



www.campeaoprovincias.pt REPORTAGEM 23 CAMPEÃO DAS PROVÍNCIASQUINTA-FEIRA

 DE SETEMBRO DE 20218

ANA MAMEDE

Todos nós conhe-
cemos alguém, se não 
mesmo nós próprios, que 
nasceu, cresceu e se fez 
homem ou mulher nas 
pequenas localidades que 
fazem parte de Portugal.

Não é preciso perder 
muito tempo a conversar 
com esses “alguéns”, para 
compreender que a vivên-
cia deles é completamente 
diferente da experiência 
de quem nunca saiu da 
cidade.

A globalização e a tec-
nologia trouxeram novos 
ventos que alteraram o 
mundo, o tempo e a vida. 
Contudo, quais são as vi-
vências, dentro das aldeias, 
que o tempo ainda não 
fez esquecer? Quais são 
as tradições que ainda se 
mantêm vivas?

O peixeiro começa 
cedo mas o dia 
faz-se-lhe curto

Ouve-se, ao longe, 
uma buzina, muita carac-
terística do que aí vem. 
Várias cabeças surgem tí-
midas na janela. Mais uma 
vez, a buzina, muito alta. 
Já chegou, está mesmo 
ao fundo da rua. Algumas 
pessoas abrem já as portas 
e saem de casa com malas 
ao ombro, outras levam 
apenas o porta-moedas 
na mão.

As vizinhas conver-
sam. “Então hoje não vai 
comprar peixe?”. “Então 
não vou? Vou fazer sardi-
nha assada para o jantar”.

Carlos Almeida é pei-
xeiro há 26 anos. Entrega 
peixe dentro do concelho 
de Condeixa-a-Nova e do 
de Soure.

O seu dia começa 
ainda antes do sol nascer 
e termina muitas vezes 
quando o mesmo já se 
pôs. Sai de casa, às cinco 
da manhã, para ir buscar o 
peixe fresquinho à Figuei-
ra da Foz e só volta para 
casa por volta das oito 
horas da noite, quando já 
não há mais clientes.

“Corro o concelho 
de Condeixa todo. As 
aldeiazinhas todas, faço 
tudo a eito. Faço também 

uma parte do concelho 
de Soure, não todo, por-
que não consigo, seria 
uma volta muito grande”, 
conta Carlos Almeida. 
“Para além da distribuição 
porta a porta, vendemos 
também para alguns lares, 
centros de dia e alguns 
restaurantes que queiram 
comprar”, explica.

Carlos Almeida traba-
lha, em conjunto, com a 
sua esposa. Criou o negó-
cio em 1995 e vinculou-se 
à Docapesca, onde vai bus-
car o peixe todos os dias. 

Com um sorriso de 
orelha a orelha, o peixeiro 
admite adorar os laços de 
proximidade que já criou 
com os seus fregueses. 
“Eu gosto que as pessoas 
saibam o meu nome e me 
cumprimentem. É quase 
como se fossemos família. 
Criamos laços de amizade 
com os clientes, é muito 
bom”, enfatiza Carlos Al-
meida.

Fruta e legumes de 
porta em porta por-
que são cada vez 

mais as pessoas com 
dificuldades 

de mobilidade

Isabel Rodrigues e 
Mário Rodrigues não ven-
dem peixe. Mas prestam, 
também, um serviço de 
venda ambulante à po-
pulação.

A carrinha percor-
re as ruas apertadas da 
pequena localidade de 
Alcabideque, em Condei-
xa-a-Nova, vai parando 
de rua em rua e abre as 
portas. Maçãs, bananas, 

peras, pêssegos, uvas, 
morangos… O que não 
falta é variedade de fruta. 
Também se vêem alguns 
legumes da época.

 “Faço venda de porta 
em porta à sexta e ao sá-
bado, da parte da tarde”, 
esclarece Isabel Rodri-
gues. “Faço Alcabideque, 
Casal Novo, Traveira e 
Casal da Azenha. O res-
to da semana andamos 
pelos mercados”, diz a 
vendedora. 

Começam o dia bem 
cedo, lá por volta das seis 
da manhã. Metem-se na 
carrinha e vão buscar a 
fruta ao mercado abas-
tecedor, a Taveiro, em 
Coimbra. 

Já os legumes que 
vendem, são provenientes 
das suas próprias terras de 
cultivo. Têm cerca de um 
hectare de terra e produzem 
cebolas, tomate coração de 
boi, cenouras, courgettes… 
Tudo depende das épocas 
do ano.

O casal começou, já há 
mais de 30 anos, com uma 
pequena banca de frutos 
secos e quando foram de-
safiados pela Câmara de 
Condeixa para comprar 
uma banca no mercado 
alargaram o seu negócio até 
à fruta.

“Não tinha sentido 
comprar uma banca para 
vender pevides, tremoços, 
cajus… Por isso, conversa-
mos e decidimos comprar 
o espaço, mas passaríamos 
também a vender fruta”, 
expõe Isabel Rodrigues.

Mais tarde, tendo em 
-

gumas pessoas, em termos 

de mobilidade ou falta de 
transportes, o casal resol-
veu começar a vender fruta 
porta a porta, aliando isso 
com as idas aos mercados e 
às festas e romarias da zona.

“Pensei nas pessoas 
acamadas, nas pessoas sem 

que a vida traz, não é? Faze-
mos um trabalho essencial”, 

De olhos risonhos e 
máscaras na cara, Isabel 
Rodrigues e Mário Rodri-
gues, consideram os clientes 
uma pequena família. “Não 
é só o vender, é o convivo, 
os laços, a proximidade”, 

A venda do pão 
já vem da bisavó

Samuel Lamas é padeiro 
e dono de uma padaria 
centenária, localizada na 
Barreira, Condeixa, que já 
vem de quatro gerações 
passadas de familiares, to-
dos eles, também, padeiros. 
A primeira pessoa da sua 
família a seguir esta carreira 
foi a sua bisavó.

“O que faço é impor-
tante. Mas tem outro valor 
tendo em conta que tantas 
gerações passadas o fize-
ram”, declara ao Campeão. 
“Tenho uma ligação muito 
especial com o meu pai, 
avó e bisavó e quero passar 

reconhece o padeiro.
Trabalha em conjunto 

com a sua esposa, Sandra 
Tomas. Enquanto ele faz 
a volta de entrega do pão, 
pelas aldeias do concelho de 
Condeixa-a-Nova, ela toma 
conta da padaria, que tem 

também um café e passa 
ainda pelo espaço que têm 
no mercado, em Condeixa.

“Já lá vão 28 anos des-
de que comecei”, elucida 
Samuel Lamas. Realçando a 
grande relação de proximi-
dade que tem com os seus 

tanto em mim, que com al-
gumas já combino um local 
secreto para me deixarem a 
chave de casa, e eu lhes poder 
deixar o pão ou receber o 
dinheiro”, conta.

De segunda a sábado, os 
seus fregueses têm à porta 
pão fresco, que começa a ser 
distribuído por volta das seis 
da manhã.

“A Clara já gosta de ir 
connosco”, Sandra Tomas 

mais velha. “O que lhes 
queremos transmitir, é que 

-
tante não é o dinheiro, é 
a satisfação dos clientes e 
a felicidade por nos ver”, 

Faziam as feiras 
de burro e carroça 

carregados

Maria Alice Henriques e 
António Rodrigues têm 84 
e 83 anos, respetivamente, 
durante toda a sua vida 
trabalharam em campos 
de cultivo, não tendo mais 
nenhum rendimento para 
além do dinheiro que faziam 
nas feiras.

“Não foi uma vida fácil. 
Eu não terminei a escola, fui 
logo trabalhar para o meu 
pai, a cultivar a terra”, conta 
Alice Henriques. “Nos dias 
de feira, carregávamos o 
burro e a carroça e íamos”. 

Ao contrário da espo-
sa, António Rodrigues fez 
o exame da quarta classe, 
mas isso não o impediu de 
começar a trabalhar mal 
saiu da escola, tinha apenas 
12 anos.

“Só começamos a tra-
balhar para nós próprios 
quando casamos. Tínhamos 
várias terras arrendadas que 
amanhávamos e assim fomos 
vivendo”, esclarece António 
Rodrigues.

Foram a todas as feiras 
que conseguiam: Soure, Can-
tanhede, Montemor, Maior-
ca, Ferreira à Nova, Arazede, 
Tocha, os 23 e os 7.

“Ainda chegamos a fazer 
o mercado abastecedor de 
Coimbra, só com caixas de 
madeira cheias de alface”, 
lembra António Rodrigues. 
“Até ao Mercado de D. Pe-
dro, a Coimbra, chegamos a 
ir”, expõe.

Só compraram transpor-
te em 1985, uma carrinha de 
caixa aberta, que lhes permi-
tiu transportar as mercado-
rias e levar uns colchões para 
passarem a noite, quando 
tinham feiras seguidas. Antes 
disso, iam nas carrinhas da 
câmara, disponibilizadas para 

outros feirantes.
“Íamos de noite! E 

dormíamos lá pelo chão!”, 
recorda Alice Henriques. 
“Gostava muito dos meus 
fregueses. Já nos conheciam 
e compravam-nos sempre a 
nós”, declara.

Pararam de vender o ano 
passado, a idade e a pande-
mia foram os factores mais 
relevantes para a tomada de 
decisão.

“Fechou tudo com a 
pandemia e nós também 

-
gues. “Foi uma boa vida, mas 

alguma pena.
O peixeiro, a vendedora 

de fruta, o padeiro, os feiran-
tes. Estas são algumas das 

tempo ainda não fez esque-
cer nas aldeias. Preservar 
estes laços de proximidade 
e cumplicidade tem muita 
importância para estas pes-
soas. Todos eles falam da 
segunda família que têm, 
e de o que conta no fim 
do dia, é o sentimento que 
criaram com ela.

Vendedores ambulantes percorrem as nossas aldeias

Vendem produtos
e oferecem amizade

Clientes esperam na fila para comprar peixe 
a Carlos Almeida

Isabel Rodrigues vende fruta em Alcabideque, 
Casal Novo, Traveira e Casal da Azenha
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“Temos um tecido 
empresarial resiliente”, é 
desta forma que Horácio 
Pina Prata resume o o 
estado do sector empre-
sarial em Coimbra duran-
te e após a pandemia de 
covid-19. Em Entrevista 
à Rádio Regional do Cen-
tro e ao “Campeão das 
Províncias”, frisou ainda 
que a NERC - Associação 
Empresarial da Região 
de Coimbra, da qual é 
presidente, realizou um 
mapeamento de interven-
ção durante a pandemia 
cujos resultados obtidos 
demonstram que Coim-
bra e a região “podem sair 
muito mais fortalecidas, 
pela simples razão de que, 
feliz ou infelizmente, o 
mapeamento desta região 
é de natureza pública”. 
Os hospitais, os municí-
pios, a Universidade e um 
conjunto de investidores 
criam em Coimbra uma 
“energia potencial que 
não levou a uma cris-
tal ização negativa das 
pessoas que têm mais 
dinheiro para consumo”. 
Existe o enquadramento 
de natureza pública, no 
entanto, “precisamos de 
transformar esta energia 
potencial pós-pandemia 
em energia cinética, ou 
seja, o investimento tem 
que ser produtivo. É pre-
ciso uma nova atitude do 
poder público e também 
da intervenção empresa-
rial”, conclui.

Em sentido lato, o 
presidente da NERC não 
considera o emprego uma 
componente crítica em 
Coimbra. “O grande de-
sespero é que Coimbra 
gera talento - através da 
Universidade, dos Po-
litécnicos, e de Escolas 
de Formação - e não dá 
oportunidade àqueles em 
que os pais apostaram 
com grande esforço para 
os colocar num patamar 
de intervenção superior”. 
A falta de uma política es-
tratégica de atractividade 
associada à questão em-
presarial é um problema 
já antigo e a razão  pela 
qual Coimbra não conse-
gue fixar os jovens.

Quando incitado a 
falar do tecido empresa-
rial em Coimbra, Horácio 

Pina Prata considera que 
este desempenha bem o 
seu papel, dando o exem-
plo, em particular,  da 
BluePharma e da Critical 
Software, acrescentando 
que existem “outras em-
presas comerciais,  indus-
triais  e de turismo, um 
conjunto de pessoas em-
preendedoras que já de-
monstraram a vontade de 
inovar e quem tem suces-

so nas suas intervenções. 
O g rande problema é 
que estes bons exemplos 
não são replicados e du-
plicados”. O presidente 
da NERC considera que 
Coimbra tem um grande 
problema “psicológico”, 
não dá valor ao que tem, 
“em vez de fortalecer os 
empresários, tenta anular 
e  destruir, dividir para 
reinar aqueles que se es-
forçam para que o valor 
da marca de Coimbra e 
da região seja um factor 
positivo no todo nacional 
e internacional”. 

NERC vai 
refundar
a ACIC

“Não há  inovação 
sem tradição”, é este o 
exemplo que a NERC 
quer dar com o processo 
de recuperação da Asso-
ciação Comercial e Indus-
trial de Coimbra (ACIC). 
O processo da ACIC deu 
origem a um processo  
insolvência, no entanto, 
Pina Prata afirma que 
a associação só acabou 
“enquanto número de 
contribuinte, e não en-
quanto marca. Como se 
diz «vão os anéis ficam 
os dedos». A marca já 
está recuperável, a NERC 
fez esse trabalho difícil”. 
Segundo o presidente da 
NERC, o que vai permi-
tir fazer esta refundação 
e transformar a NERC 
em NERC-ACIC_As-
sociação  empresar ia l 
da região  de Coimbra, 
e o que foi decidido ao 
abrigo dos estatutos, a 

constituição da ACIC- 
Conselho Empresarial 
da Região de Coimbra 
que tem, desde já, como 
Núcleo fundador l, de 
“ex-presidentes (José da 
Costa, José Mariz; Maria 
Luísa Rodrigues; Espíri-
to Santo) ex-dirigentes 
da ACIC que estão a ser 
convidados e que está a 
haver uma grande ade-
são e ex-personalidades 

que tiveram um papel 
relevante, de natureza 
universitária, pública, cul-
tural  e de saúde” que irá 
ser a base e irão  definir 
a estratégia de refundação 
com uma nova liderança  
desse Conselho e assu-
mindo a autoestima dos 
empresários.

A ACIC, se existisse 
em termos materiais, teria 
158 anos. “Se percorrer-
mos esses anos, vemos 
que os empresários foram 
os defensores da ferrovia 
e de vários projectos para 
a Região  de Coimbra, 
desde a  união de gré-
mios em 1863  criada 
por alvará régio, foram 
os que tomaram posi-
ção e liderança, foram 
os resilientes”, destaca 
Pina Prata, acrescentando 
que “Coimbra não pode 
esquecer as pessoas, os 
empresários  que lutaram, 
desde 1863, que tiveram 
um papel relevante em 

termos públicos, que fize-
ram por Coimbra, porque 
Coimbra esquece muito 
facilmente quem faz e 
quem fez pela defesa da 
região ”.

A l i á s,  mu i tos  dos 
Centros  de  Inter face 
existentes na Região de 
Coimbra foram mobiliza-
dos pela ACIC tal como 

é o caso do Inst i tuto 
Pedro Nunes, do ITAP, 
Novotecna,  Tecnopo-
lo de Coimbra, ABILI,  
Exploratório Infante D. 
Henrique,  Centro  de 
Biomassa para a Energia, 
Iparque, etc. Além de que 
foram os  grandes  mobi-
lizadores de feiras como 
a CIC em Coimbra e em 
Cantanhede, entre outras.

“O posicionamento 
da CIM

é inadmissível”

A relação da Comu-
nidade Intermunicipal da 
Região de Coimbra (CIM) 
com o sector empresarial 
foi também comentada 
por Pina Prata. A cria-
ção de associações,  é 
“um completo desastre 
fomentado pela CIM o 
que enfraquece tanto o 
movimento empresarial 
como o posicionamento 
da região no todo na-
cional tentando fragili-
zar e abusar dele. Está 
a tentar posicionar-se 
como sendo as associa-
ções empresariais e não 
pode e não o deve fazer. 
A CIM tem que resolver 
questões de habitação e 
problemas sociais, cultu-
rais, de infraestruturas, 
transportes, águas, sane-
amento resíduos, etc.”. 
O responsável dá ainda 
exemplos destacando um 
que considera “caricato”: 
as missões de interna-
cionalização promovidas 
pela CIM, na qual só vão 
os presidentes de Câma-
ra. Pina Prata refere que 
“a internacionalização 
faz-se com actividade 

económica e com em-
presas. Em qualquer re-
gião do país, os actores 
importantes que vão nas 
missões empresariais são 
empresários, sim, poden-
do ser acompanhados pe-
las Câmaras em processos 
de geminação económica.

O Clube dos Empre-
sários de Coimbra sofreu 

também uma tentativa 
de instrumental ização 
por parte da CIM, se-
gundo o presidente da 
NERC. “Os empresários 
não se  podem de ixar 
ins t r umenta l izar  nem 
ficar dependentes. Quem 
empresarialmente se ins-
trumental iza ou deixa 
instrumentalizar está a 
fazer um mau serviço. 
Esperemos que no futu-

ro próximo com a nova 
configuração da CIM e 
com as eleições a postura 
e envolvimento com o 
tecido empresarial seja 
totalmente diferente e de 
uma verdadeira  mobili-
zação  de rede de parce-
rias  e de posicionamento 
estratégico em defesa de 
projectos para a região  
de Coimbra”.

Segundo o seu pre-
sidente, a NERC teve 
oportunidade de trans-
mitir,  em documentos 
escritos - no final do ano 
de 2020, para o Plano 
Estratégico da Região  de 
Coimbra 2030 – a defesa 
de projectos âncora como 
a navegabilidade do Mon-
dego, a consolidação de 
um porto seco Souselas /
Pampilhosa, a conclusão 
do IC6 e IC7, ligação do 
IC3 com A13, o reforço 
das Smart Cities com rede 

5G e ainda o apoio ao co-
mércio local de toda  área 
de intervenção no âmbito 
da estratégia regional etc. 
“Este é que deve ser o 
papel das CIM’s, além 
defender e mobilizar que 
não há desenvolvimento 
regional se não houver 
desenvolv imento em-
presarial e é preciso uma 
mudança radical  na pos-
tura da CIM e dos seus 

responsáveis que irão ser 
outros”.

Em jeito de conclu-
são, Horácio Pina Prata 
refere que, de forma ge-
ral, os exemplos surgidos 
de intervenções como es-
tas levam a que o empre-
sariado e associações de 
nível nacional e estruturas 
públicas vejam Coimbra 
como uma “brincadeira”. 
“Não podemos assistir a 
que a CIM queira incen-
tivar, instrumentalizar  a 
criação de Clubes-CIM 
de alguns em contrapon-
to com as associações 
empresariais  mas sim 
deve ter como missão 
construir uma relação de 
proximidade entre o cida-
dão e o cidadão empreen-
dedor a fim de construir 
uma comunidade e uma 
estratégia integrada de 
desenvolvimento para 
esta região”.

Pina Prata diz que “é um completo desastre os Clubes-CIM ”

Horácio Pina Prata está, desde 2014,
à frente da NERC

Coimbra esquece muito facilmente
quem faz e quem fez pela defesa da região.

O grande desespero é que Coimbra
gera talento - através da Universidade,

dos Politécnicos, e de Escolas de Formação
- e não dá oportunidade àqueles

em que os pais apostaram com grande
esforço para os colocar num patamar

de intervenção superior.

Esperemos que, no futuro próximo,
com a nova configuração da CIM e com
as eleições, a postura e envolvimento

com o tecido empresarial seja totalmente
diferente e de uma verdadeira  mobilização  
de rede de parcerias  e de posicionamento 
estratégico em defesa de projectos para

a região  de Coimbra.
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O prazo de entrega 
de propostas para o for-
necimento de autocarros 
eléctricos para transporte 
urbano de passageiros, 
equipamentos de carre-
gamento e serviços de 
manutenção do Sistema 
de Mobilidade do Mon-
dego (SMM), foi alargado 

até ao final de Outubro.
De acordo com o Diá-

rio da República, a socieda-
de Metro Mondego decidiu 
alargar o prazo até ao 35.º 
dia após esta publicação 
que ocorreu no passado 
dia 16.

“O Conselho de Ad-
ministração e o júri do 

concurso decidiram alargar 
o prazo por mais 15 dias 
a pedido dos potenciais 
interessados, já que se trata 
de um concurso de elevada 
complexidade”, explicou 
Eduardo Barata, vogal da 
Metro Mondego.

Segundo o administra-
dor, esta situação é encara-

da de forma “muito positi-
va na medida em que revela 
um interesse muito grande 
por parte dos potenciais 
candidatos ao concurso”, 
que estava previsto termi-
nar a meio de Outubro.

“Existe um conjunto 
de características que o 
tornam muito exigente”, 

frisou Eduardo Barata, 
que salientou o facto de 
o caderno de encargos 
abranger componentes 
produzidos por diversos 
fornecedores.

O SMM consiste na 
implementação de um Me-
troBus, utilizando veículos 
eléctricos a baterias que 
irão operar no antigo ramal 
ferroviário da Lousã e na 
área urbana de Coimbra, li-
gando esta cidade a Serpins, 
no concelho da Lousã, com 
passagem em Miranda do 
Corvo, numa extensão de 
42 quilómetros.

A 14 de Maio, a Me-
tro Mondego deliberou 

a abertura do concurso 
público para a compra de 
40 autocarros eléctricos e 
sistema de carregamento de 
baterias, cujo investimento 
está orçado em 39,5 mi-
lhões de euros.

O concurso prevê tam-
bém um investimento de 
19,1 milhões de euros na 
manutenção dos veículos e 
no sistema de carregamen-
to durante o seu prazo de 
vida útil (15 anos).

S egundo  a  Me t ro 
Mondego, a entrega dos 
primeiros veículos para 
o SMM estava prevista 
para o segundo semestre 
de 2023.

Dado o interesse e a pedido de vários potenciais candidatos

Concurso para viaturas do MetroBus

A Câmara anunciou um 
investimento de um milhão 
de euros num novo sistema 
de bilhética multimodal nos 
Serviços Municipalizados 
de Transportes Urbanos 
de Coimbra (SMTUC), que 
vai permitir aos utilizadores 
usarem vários modos de 
transporte com um único 
passe.

Trata-se de “uma apos-
ta num serviço que per-
mite a integração tarifária 
entre os vários modos de 
transporte de passageiros 
e operadoras na rede mu-
nicipal, possibilitando que 
os utilizadores necessitem 
apenas de um passe para 
circular dentro de todo o 
concelho”, refere a autar-
quia.

O sistema está ainda 
preparado para integrar, 
no futuro, o estaciona-
mento e os modos suaves, 
nomeadamente o sistema 
‘Park & Ride’ e os modos 
partilhados, incluindo o 
‘bike sharing’.

O novo sistema de bi-

lhética multimodal já se en-
contra a ser instalado e vai 
permitir o carregamento 
de títulos de transporte em 
máquinas de multibanco e a 
aquisição ‘online’ de títulos 
de transporte.

Há também uma aposta 
num sistema “com caracte-
rísticas que possibilitem, no 
futuro, a sua compatibilida-
de com o sistema da Co-
munidade Intermunicipal 
(CIM) da Região de Coim-
bra e com o Sistema de 
Mobilidade do Mondego”.

“Pretende-se, ainda, 
que o novo sistema tenha 
capacidade para aceitar a 
integração de outros ope-
radores supramunicipais, 
sejam rodoviários, ferrovi-
ários ou outros”, salienta o 
comunicado.

A operação está inte-
grada no Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Urba-
no (PEDU) de Coimbra e 

comunitário a 85% do pro-
grama operacional regional 
Centro 2020.

Investimento de um milhão de euros

SMTUC com novo sistema
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Campos de Arroz do Mondego 
Os campos do Mondego são conhecidos por 

serem bons solos de produção. Prova disso é que 
da região saem bons produtos agrícolas que são 
expandidos por todo o país e até exportados para 
outros. Uma das grandes produções que se faz 
nos campos do Mondego é o arroz. Uma cultura 

data precisa quanto à sua origem. Os campos com 
o cultivo do arroz fazem já parte do património do 
Baixo Mondego.

No próximo dia 27 de 
Setembro celebra-se o Dia 
Mundial do Turismo, uma 
data que já é assinalada 
há 41 anos. Desde a sua 
implementação (1980) este 
sector tem mostrado, e so-
bretudo promovido, uma 
certa consciencialização 
sobre os valores sociais, 
culturais, políticos e eco-
nómicos. 

A ONU (Organização 

na celebração dos 40 anos 
do Dia Mundial do Turis-
mo, que este sector “está 

Agenda 2030 das Nações 
Unidas para o Desenvol-
vimento Sustentável como 
um motor para o avanço da 
prosperidade protegendo o 
planeta e lançando as bases 

para a paz e o entendimento 
entre os povos”. 

Facto é que muita coisa 
mudou desde que se assi-
nalou o primeiro Dia Mun-
dial do Turismo. O mundo 
passou a estar mais aberto, 
permitindo que os mais co-
rajosos explorem o globo e 
as suas diferenças culturais. 

As pessoas querem co-
nhecer, explorar, adquirir 

novos conhecimentos, pro-
curar um escape à rotina, aos 
locais já conhecidos, e muitas 
vezes fazer uma própria 
introspectiva em locais até 
então desconhecidos. 

Numa altura em que o 
sector do turismo foi colo-
cado à prova devido à pan-
demia covid-19, e que agora 
começa a dar os primeiros 
passos para a normalidade, 

notaram-se as fragilidades 
que o sector pode causar a 
muitas pessoas. Milhões de 
cidadãos em todo o mundo 
dependem do turismo como 
fonte de rendimento e os 
últimos dois anos não foram 
positivos. O turismo teve 
uma quebra muito grande, a 
todos os níveis, e consequen-
temente as pessoas do ramo 
deixaram de poder trabalhar, 

bem como todas as pessoas 
deixaram de poder deslocar-
-se ou viajar. No entanto, e 
principalmente nestes últi-
mos anos tão desafiantes, 
não podemos descurar do 
que tão bom Portugal tem. A 
Região Centro é rica em lo-
cais e espaços característicos 
que lhe dão uma identidade 
própria, mas que por vezes 
não são tão conhecidos.

Turismo: escape económico
e cultural de um povo viajado

Fonte do Largo do Romal
(Cantanhede) 

Localizada no Largo do Romal este 
monumento é uma fonte moderna, com dois 
tanques rectangulares sobrepostos, jorrando a 
água de um para o outro. O tanque superior 
tem vários repuxos. Mesmo a seu lado é 
possível ver uma fonte com uma bica e com 
uma estrutura alta e muito trabalhada onde se 
destaca, no cimo, uma esfera armilar.

Praça Sá Carneiro n.º10 - loja A - 3200-212 Lousã | Loja online:  https://www.jigajoga.pt

Praça Sá Carneiro (Lousã) 
Inaugurada a 25 de Abril de 1998, esta 

Praça homenageia o percurso político de-
mocrático de Sá Carneiro. É um dos espa-
ços verdes de eleição do concelho da Lousã, 
sendo muito procurado para momentos 
de lazer por munícipes e visitantes. É um 
dos principais centros de comércio da vila, 
com bastante actividade e equipamentos de 
cafetaria e restauração.

Bolos e Biscoitos, Croissants
Fabrico Caseiro de Pão 

Telef.: 236 962 153
Casais de Além

3100-225 LOURIÇAL

Monumento ao Biscoito do Louriçal 
(rotunda) 

É na vila do Louriçal bem no centro de uma das 
grandes rotundas que foi inaugurado, em 2018, um 
monumento de homenagem ao Biscoito do Louriçal. 
Trata-se de um ícone da gastronomia local e que é 
imagem de marca do próprio território. No centro da 
rotunda está então a escultura, em pedra, de um biscoito, 
também com a sua forma característica do número 8, 
toda revestida em tons dourados. 

CARRASCAL - ABIUL POMBAL 
Escrit.: Tlf.: 236 922 120 | Fax: 236 922 138 | Telms.:  964 028 800 | 964 028 801

CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS
DELFIM DE JESUS MARTINS & IRMÃO, LDA.

Todo o tipo de pavimentos e calçadas
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Mata do Carrascal 
Situada na zona Sul da vila de Alvaiázere, 

a Mata do Carrascal é um local aprazível e de 
lazer onde o visitante pode desfrutar de um 
agradável parque de merendas, um moinho 
de vento e um parque botânico que reúne 
e resume o património natural que se pode 
encontrar na região de Sicó. A Mata do Carrascal está localizada numa zona que congrega um conjunto 
de equipamentos de desporto, recreação e lazer, como, percursos pedestres, circuito de manutenção, 
campo de ténis, campo polivalente, piscinas municipais cobertas e descobertas (com café, restaurante 
e esplanada), pavilhão desportivo, centro BTT, parque de campismo e caravanismo entre outros.

Av. Manuel Carvalho Coelho - 3350-154 Vila Nova de Poiares - Telef.: 239 421 304 / Fax: 239 423 516

Cooperativa Agro-Pecuária
de Vila Nova de Poiares, CRL
HORÁRIO: 2.ª a 6.ª - 8h30 às 12h00 | 15h00 às 18h30

Sábado - 8h30 às 12h00

Capela da Serra do Carvalho
(Vila Nova de Poiares)

Um ponto para visitar, em Poiares, é a Capela 
da Serra do Carvalho, que foi construída em honra 
da Nossa Senhora do Ar, sita na Serra do Carvalho, 
onde em 1955 aconteceu o maior acidente da his-
tória da aviação portuguesa e um dos maiores do 
género a nível mundial. Devido a essa ocorrência, 
todos os anos realiza-se, nesta capela, uma missa 
campal de acção de graças e sufrágio pelos pilotos 
falecidos. 
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Campeão das Provín-
cias [CP]: Qual a impor-
tância de assinalar o Dia do 
Farmacêutico?

Anabela Mascare-
nhas [AM]: O Dia do 
Farmacêutico constitui 
sempre uma oportunidade 
para dar destaque e visibi-
lidade aos farmacêuticos 
e à sua actividade. O dia 
é importante, também, na 
medida em que são home-
nageados os farmacêuticos 
que completam 50 anos 

são entregues os Prémios 
Sociedade Farmacêutica 
Lusitana aos jovens farma-
cêuticos que, recentemente, 
concluíram a sua formação 

-
cações mais elevadas. Por 
outro lado, são agraciados 
com a medalha de honra 
farmacêuticos, ou outros 
cidadãos que, pela sua gran-
de dedicação e elevado mé-
rito, tenham contribuído, 
de modo extraordinário, 
para a valorização da acti-
vidade farmacêutica no seio 
da sociedade.

[CP]: Acredita que a 
-

co tem sido valorizada ou 
desvalorizada?

[AM]: Depende do 
ponto de vista. Da parte de 
quem mais nos interessa, os 
nossos doentes, utentes e 
cidadãos em geral, sentimos 
o reconhecimento e a valo-
rização da nossa actividade. 
O mesmo se poderá dizer do 
ponto de vista dos restantes 

aliás, entrar num hospital 
para se perceber que, na prá-
tica quotidiana, o farmacêu-
tico é um elemento essencial 
e valorizado nas equipas 

acontece também, cada vez 
mais, na comunidade, com 
um entendimento e trabalho 
interdisciplinar crescente 
entre os farmacêuticos co-
munitários e os médicos, 
enfermeiros e outros pro-

política tarda, efectivamente. 
Contudo, também nos apraz 
registar que esta não valo-

rização assenta em razões 
muito diversas, mas em nada 
relacionadas com a compe-
tência e a capacitação pro-

[CP]: Que papel teve a 
Secção Regional do Centro 

-

de covid-19?
[AM]: A Secção Regional 

do Centro colaborou com a 
Direcção Nacional da Ordem 
na definição e implementa-
ção de algumas políticas de 
emergência, relacionadas com 
a actividade farmacêutica, no 
auge desta crise sanitária. Na 
urgência da pandemia, os far-
macêuticos foram chamados 
à linha da frente e solicitados a 
responder perante as adversi-
dades como parceiros e parte 
integrante do SNS. Desde a 
renovação da medicação a 
doentes crónicos, à dispensa 
de medicamentos hospitalares 
nas farmácias comunitárias, à 

administração das vacinas da 
gripe do contingente do SNS 
nas farmácias comunitárias, até 
à execução de testes rápidos de 
antigénio para diagnóstico da 
infecção por SARS-CoV-2. 

compete, e não só em perí-
odo de crise pandémica. O 
farmacêutico tem agora, mais 
do que nunca, uma imensa 
responsabilidade no acompa-
nhamento dos seus doentes 

população, contribuindo para 
mitigar o impacto que, inevita-
velmente, esta pandemia terá 

os próximos anos. Também 
na emergência da pandemia, 
a Ordem dos Farmacêuticos 
e a Ordem dos Médicos, com 
o apoio da Associação Por-

-
cêutica (Apifarma) e de outras 
instituições da sociedade civil, 
criaram uma Conta Solidária 

-
sionais que estão na linha da 
frente a combater a Covid-19. 
A iniciativa “Todos Por Quem 
Cuida”, aberta à sociedade civil, 
possibilita a entrega de donati-

de equipamentos hospitalares, 
equipamentos para protecção 
individual e outros materiais 
determinantes para a seguran-
ça e qualidade dos cuidados 
prestados aos portugueses. A 

no terreno é da responsabi-
lidade de uma Comissão de 
Acompanhamento, na qual 

está representado um ele-
mento da Secção Regional do 

a pandemia ou, pelo menos, 
os seus efeitos mais imediatos, 

-
macêuticos sempre souberam 
dizer presente!

[CP]: Enquanto pro-

saúde, o que acha que vai 
acontecer nos próximos 

tempos no que concerne 

[AM]: É difícil ante-
ver, com certezas contudo 
parece-me certo que a fase 
mais crítica da pandemia se 
encontra ultrapassada, o que 
se deve fundamentalmen-

te à vacinação e à adesão 
exemplar dos portugueses 
de todas as idades. Natu-
ralmente que permanecem 
algumas incertezas, como a 
possibilidade de surgimento 
de variantes mais transmis-
síveis e infecciosas, e que 
escapem à acção da vacina, e 
também a duração da prote-
ção conferida pelas próprias 
vacinas. Penso também 
que teremos que aprender 

a viver com este vírus, que 
se tornará endémico na po-
pulação mundial, e passar a 
incorporar no nosso quoti-
diano alguns hábitos como 
por exemplo a utilização de 
máscara em períodos mais 
críticos.

Este ano as comemorações do Dia do Farmacêutico realizam-se no sábado (25) no Museu Machado de Castro, em Coimbra

de olhos postos no futuro 
O primeiro diploma sobre a actividade far-
macêutica foi a Carta Régia dos Boticários 
do Reino, de 1449, de D. Afonso V. Esta é, 
portanto, uma profissão com séculos de 
existência. A 26 de Setembro assinala-se o 
Dia do Farmacêutico, este ano com come-
morações agendadas para o dia anterior 
- em virtude de coincidir com as eleições 
autárquicas - e o programa pode ser consul-
tado no site da Ordem dos Farmacêuticos. 
Para falar da profissão e, sobretudo, da rea-
lidade actual que se vive nesta área, o “Cam-
peão” esteve à conversa com a  presidente 
da Secção Regional do Centro da Ordem dos 
Farmacêuticos, Anabela Mascarenhas.

Anabela Mascarenhas enaltece papel dos farmacêuticos
na luta contra a covid-19

O farmacêutico é um elemento essencial
e valorizado nas equipas de saúde.

O desafio de superar a pandemia diz
respeito a todos. E os farmacêuticos
sempre souberam dizer presente!
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A indústria farmacêutica 
bem como o comércio de 
medicamentos são duas áreas 
ligadas à saúde com cada 
vez maior representação em 
Coimbra. A farmacêutica 
Bluepharma e a Cooperativa 
Plural, ambas com sede em 
Coimbra, destacam-se não só 
pelo trabalho desenvolvido 
como também por protago-
nizarem alguns dos últimos 
grandes investimentos na 
cidade. 

Balanço positivo para 
fusão Plural+Udifar 

“Unidos pela História” 
é o lema da nova identidade 
corporativa da Cooperativa 
Farmacêutica Plural, com sede 
em Coimbra, que após adqui-
rir activos da empresa Udifar 
II, criou a “Plural+Udifar”. 
Uma fusão que trouxe re-
sultados animadores. “O ba-
lanço não podia ser mais 
positivo, tendo-se efectuado 
um processo de integração 
que garantiu a manutenção 
de toda a nossa qualidade e 
nível de serviço às farmácias. 
Promovemos e consolidámos 
ao longo destes sete meses 

esta identidade como uma 
marca de referência junto das 
farmácias, quer para os nossos 
associados, quer para o utente. 
Ganhámos uma maior abran-
gência no território nacional e 
conquistámos o mercado ao 
subirmos ao primeiro lugar 
enquanto empresa de capital 
100% português e é assim 
que, com orgulho, dizemos 
que a Plural+Udifar é um 
exemplo de sucesso no sector 
cooperativo de distribuição 
farmacêutica em Portugal”, 
explica Miguel Silvestre, presi-
dente da Plural+Udifar, acres-
centando que também aqui as 
repercussões da covid-19 se 

-
sidade de reforçar equipas para 
atender ao elevado volume de 
encomendas ocorridas mas 
também pela “capacidade de 
acelerar processos e planos de 
contingência para que todos 
os pedidos diários das nossas 
farmácias associadas fossem 
atendidos dentro dos prazos 
e continuássemos a manter 
o nível de serviço elevado”, 
conclui.

Neste momento a 
Plural+Udifar conta com 
cerca de 350 colaboradores, 
distribuídos pelas cinco pla-
taformas logísticas de Norte 

a Sul do país. Miguel Silvestre 
destaca a aposta na comuni-
cação que tem sido “prepon-
derante, mantendo os nossos 
colaboradores com vários 
canais comunicacionais em 
aberto, estando informados de 
forma regular sobre todos os 
projectos em curso, permitin-
do de forma clara a diminui-
ção de tensões e ansiedades 
no mecanismo ajustamento 
organizacional que normal-
mente estão associadas a estes 
acontecimentos”, conclui.

Bluepharma
focada

no crescimento
interno

Começaram há 20 anos 
com 58 funcionários. Hoje 
a Bluepharma indústria, em 
Coimbra, conta com 550. 
Em 2020 a Bluepharma, que 
celebrou este ano o seu 20.º 
aniversário, deu a conhecer 
um plano estratégico a 10 
anos, o “Bluepharma acelera 

2030” sob o lema “O Futuro 
é Agora”, que representa um 
investimento de 200 milhões 
de euros. Nesse âmbito, tem 
em fase de conclusão as ins-
talações na Estrada de Eiras, 
num investimento de mais de 
46 milhões de euros. Consi-
derado já um dos maiores in-
vestimentos industriais no dis-
trito de Coimbra nos últimos 
anos, vai permitir instalar uma 
unidade industrial “state-of-
-the-art” para a produção de 
formas orais potentes. Além 
desta obra tem, igualmente, 
em curso a ampliação da sede 
em S. Martinho do Bispo e 
aguarda licenciamentos da 
Câmara para iniciar a obra em 
Cernache (nas antigas instala-
ções da Poceram, adquiridas 
pela Bluepharma em 2019). 

Para Paulo Barradas, pre-
sidente da farmacêutica, a 
indústria farmacêutica no 
país e, particularmente, em 
Coimbra, está bem de sáude: 
“temos muita gente a traba-
lhar, técnicos de excelência e 

conhecimento não só do saber 

Não deixámos perder esse 
conhecimento e temos uma 
boa indústria farmacêutica 
em Portugal, nomeadamente 
em Coimbra”, conclui. Ainda 
assim, o ano de 2021, apesar 
de financeiramente estável, 
terá resultados mais baixos 
que no ano anterior uma vez 
que, com a pandemia, muitos 
clientes tiveram receio da 
eventual escassez de medica-
mentos no mercado e por isso 

-
coar este ano. “2021 tem sido 
um ano de muito trabalho, de 
olhar muito para dentro da 
estrutura, com várias obras a 
decorrer. Estamos a aproveitar 
o tempo para crescer interna-
mente. Foram 20 anos a olhar 
para fora, à procura de clientes 
e parceiros que nos permitis-
sem ter o crescimento que 
temos tido e este ano, nesse 
aspecto, foi um ano mais cal-
mo. Temos na nossa análise de 
risco sempre a preocupação 

com a escassez das matérias 
primas que o mundo vive e 
de facto com essa escassez 
de fornecimento muito longa  
torna-se mais difícil o abaste-
cimento. Muitas coisas hoje 
vêm do outro lado do mundo 
e há uma necessidade de criar 
cadeias  de fornecimento 
mais curtas e mais próximas 

Paulo Barradas.
Já este ano a Bluephar-

ma foi distinguida com o 
Estatuto Inovadora CO-
TEC 2021, em reconheci-
mento dos seus elevados pa-

competências de inovação 
e desempenho económico. 
O Estatuto Inovadora CO-
TEC 2021 é uma iniciativa 
da COTEC Portugal, as-
sociação empresarial por-
tuguesa para a promoção 
da inovação e cooperação 
tecnológica empresarial, que 
pretende distinguir empre-
sas nacionais com elevado 
desempenho de inovação.

Plural+Udifar e Bluepharma protagonistas de grandes investimentos 

Área farmacêutica em Coimbra está 
bem de saúde e recomenda-se

Linha de assistência farmacêutica 
reconhecida internacionalmente

A Linha 1400, linha de assistência farmacêutica 
dinamizada pela Associação Nacional das Farmácias 
(ANF), foi distinguida pela Federação Internacional 
Farmacêutica (FIP) pelo seu seu «excepcional» con-
tributo para a “Melhoria da Prática Farmacêutica”. A 
Linha 1400 foi lançada no primeiro pico pandémico e 

-
lefónico de âmbito nacional e gratuito, também dispo-
nível online desde fevereiro de 2021 (www.1400SAFE.
pt), funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. 
Pode ser usado para planear visitas à farmácia, reservar, 
encomendar e ajudar a encontrar medicamentos que, 
sendo urgentes, têm disponibilidade reduzida e, mais 

do serviço de testes rápidos de antigénio. A sua utili-
zação é particularmente recomendada à noite, altura 

de serviço mais próxima e com disponibilidade para 
responder aos pedidos das pessoas, evitando assim 
deslocações desnecessárias.
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NÁDIA MOURA

Penela promete não dei-
xar morrer as tradições. Após 
uma última edição adaptada 
aos condicionalismos da co-
vid-19, a Feira São Miguel 
regressa este ano ainda com 
um programa cultural contido. 
O evento conhecido como 
Festas anuais de S. Miguel – 
Fagrip, assume por isso ainda 
a denominação da sua última 
edição – Feira de São Miguel  
- e mantém viva uma tradição 
que remonta ao século XV. 
Assim sendo, e de acordo com 
todas as medidas recomenda-
das pela Direcção Geral de 
Saúde, a vila de Penela festeja, 
a partir de amanhã (24), o seu 
santo padroeiro – S. Miguel 
– e, igualmente, o Feriado 
Municipal (29). 

Feira reajustada
devido à pandemia 

e às eleições
autárquicas

O Município não es-
queceu, apesar dos diversos 
entraves, o espírito que 
caracteriza este certame e 
conseguiu reunir um pro-
grama cultural de qualidade 
não esquecendo a com-
ponente patrimonial do 
concelho. À semelhança do 
que aconteceu há oito anos, 
as festas coincidem com as 
eleições autárquicas o que, 
de alguma forma, “traz 

alguns constrangimentos. 
Tivemos, por exemplo, de 
deslocalizar algumas mesas 
de voto – que costumam 
ser no Pavilhão Multiusos 
e passaram para o Agrupa-
mento de Escolas Infante 
D. Pedro - para que estejam 
mais distanciadas do centro 
da feira”, reconhece Luís 
Matias, presidente da Câ-
mara de Penela. O autarca 
realça ainda que continuam 
“a apostar nos produtos 
endógenos locais, na Feira 
das Nozes, no vinho e no 

mel e frutos secos, que 
têm sempre um destaque 
neste certame, além do 
foco numa oferta cultural 
ajustada à realidade actual 
convidando artistas liga-
dos à região”, conclui. A 
inaugurar o certame, esta 
sexta-feira (24) conta com 
o início da habitual Mostra 
de Produtos Endógenos e 
de Artesanato e uma noite 
dedicada aos jovens com 
as actuações de Henrique 
Mendes (Dança Acrobá-
tica) e do Dj Luís Silva. 

No sábado (25) à noite 
há concertos com Mário 
Mata e Grand Pulsar. Já no 
domingo (26) os visitantes 
podem contar,  por exem-
plo, com a centenária Feira 

das Nozes e o concerto 
da Sociedade Filarmóni-
ca Penelense além de, à 
noite, puderem assistir à  
actuação da Brigada Vítor 
Jara. A segunda-feira (27) é 

dedicada às comemorações 
do Dia Mundial do Teatro, 
com ‘Visitas Encenadas’ à 
villa romana do Rabaçal e 
na terça-feira (28) destaque 
para a Ópera do Território, 
no âmbito do projecto 
“Assim Somos Nós”, com 
espectáculo de música, 
dança, cinema e teatro. 
No último dia do certame 
Penela celebra o Dia do 
Município com a realização 
de uma sessão solene (pelas 
10h30), “um momento em-
blemático até porque será a 
minha última sessão solene 
além de que procurámos ter 
algum decoro não fazen-
do as habituais distinções 

homenagens a pessoas que 

não pudesse ser interpre-
tada com outros objectivos 
[políticos] que não aqueles 
que tem realmente”, realça 
Luís Matias que não se 
recandita a um próximo 
mandato. As festas encer-
ram pelas 21h30 com o 
espectáculo da ‘Mimo`s 
Dixie Band’.

Programa é contido mas preserva a sua identidade

Penela celebra Festas de S. Miguel
e Feriado Municipal

Feira de São Miguel arranca amanhã (24) e prolonga-se até quarta-feira (29)

A Associação Huma-
nitária dos Bombeiros 
Voluntários de Penela 
(AHB-VP) assinalou esta 
segunda-feira (19) o seu 
41.º aniversário. “A come-
moração da data é sempre 
feita de forma simbólica. 
No ano passado tínhamos 
um programa pensado que 
acabou por não se realizar 
devido à pandemia de co-
vid-19 e este ano celebrou-
-se da mesma forma que 
nos anos anteriores, sem 
festa”, esclarece o co-
mandante António Lima. 
Segundo o responsável a 
corporação que conta ac-
tualmente com 98 volun-
tários tem estabilizado em 
termos de elementos sal-
vaguardando que, devido à 
pandemia, não abriram as 

escolas. Este mês, no en-
tanto, as escolas reabrem 
e podem inscrever-se os 
interessados dos 14 aos 44 
anos. No passado dia 4 de 
Setembro a AHB-VP  não 
deixou de assinalar aquele 
que consideram um marco 
na história da Associação 
com a seguinte mensagem 
na página do Facebook: 

“Recordar um momento. 
4 de setembro de 1988 foi 
a data da Inauguração do 
Quartel dos Bombeiros de 
Penela. Faz hoje 33 anos. 
A título de curiosidade, o 
Clube Desportivo e Re-
creativo Penelense foram 
as instalações do primeiro 
Quartel dos Bombeiros 
Voluntários de Penela.”

Bombeiros Voluntários de Penela
a servir a população há 41 anos
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O Politécnico de Coim-
bra (IPC) venceu a 17.ª 
edição do Concurso Po-
liempreende com o projecto 
que mostra uma “solução 
inovadora” para a indústria 
da apicultura, que se traduz 
num dispositivo de controlo 
do efeito da vespa asiática.

Designado INOAPI, 
o projecto conquistou o 
primeiro lugar do Concurso 
Poliempreende anunciado 
em Santarém durante a Se-
mana Nacional do Empre-
endedorismo e da Inovação 
que reúne anualmente toda 

a Rede Politécnica Nacional, 
considerando a “maior rede 
de promoção do empre-
endedorismo do ensino 
superior em Portugal, que 
envolve a comunidade aca-
démica e conta com a par-
ceria de diversos agentes do 
ecossistema empreendedor 
nacional”, referiu o IPC.  

O projecto propõe um 
conjunto de soluções ino-
vadoras para a indústria da 
apicultura, entre as quais um 
dispositivo para o controlo 
do efeito da vespa asiática 
(espécie invasora) na pro-

dução de mel, um colector 
de pólen e extração de api-
toxina (veneno encontrado 
nos ferrões das abelhas), 
bem como a criação de uma 
nova geração de colmeias 

Desenvolvido pela equi-
pa constituída por Tiago 
Simões, Bárbara Araújo, Os-
valdo Silva e Rafael Simões, 
o projecto já tinha vencido 
a fase regional do concurso, 
conseguindo agora o lugar 
de maior destaque nacio-
nal, conquistando um valor 
monetário de 10 mil euros. 

Esta é a sexta vitória do 
-

liemprende, a que se juntam 
um segundo e um terceiro 
prémios e um prémio ino-
vação Delta.

Para além deste pro-
jecto foi ainda anunciado 
que o Instituto Politécnico 
de Coimbra alcançou o 3.º 
prémio na primeira edição 
do Concurso de Casos de 
Cocriação de Inovação Link 
Me Up com o projecto 
GRRE(IN) IPC, uma apli-
cação que promove a en-
treajuda entre a comunidade 

académica através da troca 
ou doação de bens entre 
estudantes.

A equipa constituída 
por Marco Filipe, Nuno 
Correia Pedro Gaspar, So-
raia Sousa, Fernanda Bres-
ciani, e pelas facilitadoras 
e docentes do IPC Cristina 
Agreira e Susana Paixão teve 
como parceira e mentora a 
empresa Critical Software. 
A GRRE(IN) IPC recebe 
um prémio monetário de 
1.500 euros.

Sara Proença, directora 
do INOPOL Academia de 

Empreendedorismo do IPC 
e coordenadora Regional 
do Poliempreende, realçou 
a qualidade dos projectos 
apresentados pelo IPC num 
concurso “extremamente 
competitivo” e o poten-
cial de transferência para o 
mercado. 

Já Jorge Conde, presi-
dente do IPC, mostrou-se 
“naturalmente feliz” e subli-
nhou que este tipo de con-
cursos são “uma mais-valia 
para os estudantes” e para a 
ligação que pretendem for-
talecer com a comunidade.

Objectivo é propor “solução inovadora” para a apicultura 

Politécnico de Coimbra vence projecto
para controlar efeitos da vespa asiática

Claro que tem sonhos. 
Quem os não tem aos 20 
anos? Para mais se preen-
chidos com um percurso 
que a deixa feliz e segura de 
si própria? Percurso que dá 
por bem empregue o tempo 
já vivido e lhe reforça a am-
bição e o sonho de ser feliz, 
vida além . Simples no estar 
e no dizer, a Inês saiu da sua 
aldeia do concelho de Tábua 
para estudar em Coimbra, 
tirando a licenciatura em 
Contabilidade e Gestão no 
Business School, escola que 
adora e onde prepara o mes-
trado na mesma área. Bonita, 
muito bonita, já entrou no 
mundo do trabalho que con-
cilia  - e diz que bem – com 
os estudos e com o desejo de 
dar sentido e futuro à beleza 
que sabe ter e que  todos os 

Quer ser Miss Coimbra 
e entrou no concurso que aí 
a poderá levar, caso consiga 
a votação que com humil-
dade pede a Coimbra lhe 
conceda. Miss Coimbra, para 
já. Se bem sucedida, outro 
escalão se seguirá, o de Miss 
Portugal. Importante para si? 
Muito, diz ao “Campeão”:  
É a  paixão que sempre tive 
pela moda que me levou a 
concorrer. Pode não parecer, 

pode unir-se com a área de 
paixão, a moda. A criação de 
uma empresa de vestidos, por 
exemplo. Seria dois em um. 
Claro que por enquanto não 

para concretizar esse sonho. 
Mas quem sabe se um dia…”

É para isso e por isso 
que concorre? “Não ape-
nas. Acredite que me move 
também, e imenso, levar o 
mais longe possível o nome 
do meu concelho de Tábua, 
dando-o a conhecer cada 
vez mais. Também concorro 

causas que este concurso re-

ambiental que é cada vez mais 
importante e a minha geração 
começa a ter disso séria cons-
ciência. Caso tenha sucesso 
neste concurso, isso ajudar-
-me-á a ganhar visibilidade 
para mais e melhor poder 
colaborar na sensibilização 
crescente da minha geração 
para esta realidade.”.

Donde vem essa paixão 
pela moda? “Não sei. Só 
sei que é a minha paixão e 
este concurso vem na hora 
certa e vejo-o como uma 
oportunidade que gostaria de 
aproveitar. Gostaria de ser, na 
minha terra, na minha região, 
quem sabe se no meu país, 

com capacidade inovadora e 

beleza ao belo, para fazer ain-
da mais bonitos os homens e 
as mulheres a quem isso faz 
felizes. Deixe-me dizer-lhe, 
confessar-lhe, que uma das 
coisas que mais me seduz é 
fazer felizes os outros. A mi-
nha felicidade, humildemente 

o confesso, assenta muito na 
felicidade dos outros e dar o 
meu contributo para que isso 
aconteça, mais me feliz me 
torna ainda. Como vê, sou 
uma rapariga de paixões va-
riadas mas todas elas passam 
pelo belo e pela felicidade de 
um sorriso.”

Emigrar um dia? “Não 
está nos meus planos. 
Espero e penso fazer a 
minha vida por cá. Mas, 
claro, fechando os olhos 
e sonhando, gosto de me 
imaginar bem sucedida 
enquanto empresária no 
mundo da moda e, ouro 
sobre azul, expandir essa 
ambição mundo fora. Não 
me leve a mal não calar 
esta vontade de ser feliz 
que me vai no peito. Mas 
se a não tiver agora, se não 
trabalhar nesta altura para 
o conseguir, quando o irei 
fazer? Adoro a Business 
School. Ensinou-me mui-
to e continua a ensinar-
-me. Confirmei ali, com 
as pessoas e o ambiente 
académico de suceso que 
ali se respira, que o sonho 
comanda mesmo a vida. 
Tenho consciência de que 
sou bonita e não me sinto 
deslocada em qualquer 
iniciativa ou lugar onde 
isso seja uma componente 
de valorização; sou nova; 
tenho saúde; tenho áreas 
de paixão; sou humilde; tra-
balhadora; quero ser cada 
vez mais feliz; amo a minha 

terra. Não acha que devo 
posicionar-me na vida, ape-
sar dos meus 20 anos, de 
forma a dar sentido a este 
desejo de crescimento que 
me enche a alma e acorda 
comigo todas as manhãs?

“No que depender de 
mim vou à luta. Neste con-
curso ou noutra iniciativa 
qualquer que me possa ajudar 
na minha valorização pessoal 

apesar de contida, não a calo 
nem escondo. Serei sempre 
uma rapariga que fará do 
trabalho, do trabalho com 
dignidade, a escada que me 
fará subir até onde o destino 
me disser um dia: chegaste.”

Vem de Tábua, carregada de sonhos 

Inês quer ser miss
nota-se porquê

Votação decorre por telefone
ou pelas redes sociais

As votações encontram-se já a decorrer. 
Terminam um dia antes do concurso distrital, 
que ainda não tem data marcada, mas será para 

decorre de duas maneiras: através de chamada 
telefónica e pelas redes sociais.  

A “Miss Portugal” é eleita pelo júri, já a 
“Miss Popular” é nomeada pelo público. Inês 
Rodrigues, tem como um dos seus grandes 
objectivos neste concurso conseguir o título de 
“Miss Popular Coimbra”, o que lhe dará mais 

A votação para “Miss Popular” está já a decorrer, estando suspensa no dia do concurso 
distrital, e retomando no dia seguinte. O número que permite votar em Inês Rodrigues é o 
760 459 179, cada chamada telefónica equivale a um voto. Também através das redes sociais 

Queen Portugal’ é possível votar, e ter acesso às restantes participantes do concurso, tanto 
em Coimbra como no resto do país.

Está a decorrer a votação.
Número da Inês: 760459179
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António Arnaut, o po-
lítico e escritor que ficou 
conhecido como o “Pai do 
SNS”, vai ser homenageado 
com uma Cantata de Natal. 

A obra, para além de ho-
menagear Arnaut, tem o ob-
jectivo de enriquecer a música 
portuguesa contemporânea, e 
será uma obra coral-sinfónica 
de grande envergadura. 

A composição, inspirada 
no livro “O Pássaro Azul – 
Contos e Poemas de Natal”, 
deve chegar aos palcos em 
2022 e será publicada pela 
Imprensa da Universidade de 
Coimbra (IUC).

Paulo Bernardino, orga-
nista titular da Capela de São 
Miguel da Universidade de 
Coimbra (UC), é quem vai 
compor a composição vocal 
de homenagem a António 
Arnaut.

O organista, natural do 
concelho de Penela como 
António Arnaut, propõe-
-se transformar em música 
a poesia e ficção de “O 
Pássaro Azul – Contos e 
Poemas de Natal” (obra 
publicada pelo conterrâneo 
em 1998). 

-
ciado no âmbito do pro-
grama “Garantir Cultura” e 
apoiado pela Universidade 

de Coimbra e pelos Mu-
nicípios de Coimbra e de 
Penela. 

“Pretende-se criar uma 
obra musical de grandes 
dimensões, quer em duração 
(cerca de 60 minutos), quer 
em dimensão (orquestra, 
coro, solistas), sobre textos 
natalícios escritos na perspec-
tiva de um agnóstico cristão 
português, por um compo-
sitor igualmente português 
e conterrâneo do escritor. 
Simultaneamente, a mesma 
procura contribuir para uma 
maior riqueza do património 
imaterial português, quer poé-
tico, quer musical, e espera-se 
que possa integrar o maior 
número possível de orques-
tras e coros portugueses, de 
modo a fazer chegar as ho-

menagens implícitas a todos 
os palcos no nosso país”, 

A posterior edição desta 
Cantata de Natal pela Im-
prensa da UC junta-se ao pro-
jecto de publicação da obra 
de António Arnaut, que a 
IUC tem dado à estampa des-
de 2017 (o último lançamento 
foi “Contos Escolhidos”, em 
Setembro de 2020). “É com 
muito gosto que a Imprensa 
se associa a este projecto de 
Paulo Bernardino em home-
nagem a António Arnaut, 
Doutor Honoris Causa pela 
Universidade de Coimbra”, 
aponta o director da IUC, 
Alexandre Dias Pereira.

Também os Municípios 
de Coimbra e de Penela 
associam-se igualmente ao 

projecto. “Que melhor ma-
neira pode haver de home-
nagear a obra de um autor 
do que a criação de uma 
outra, que se apropria da 
mensagem e a envolve na 
harmonia dos instrumentos 
e das vozes? Penela estará 
sempre, de algum modo, 
intimamente ligada a este 
trabalho artístico”, nota o 
vice-presidente da Câmara 
Municipal de Penela (com 
o pelouro da Cultura), Rui 
Seoane. 

“A aprovação deste pro-
jecto pelo programa ‘Garan-
tir Cultura’ honra Coimbra 
por diversos motivos. Desde 
logo, porque singulariza e 
enaltece um cidadão ilustre e 
um homem ímpar da nossa 
cidade, o saudoso António 
Arnaut. Mas também por-
que essa distinção se faz 
por via da cultura e, mais 
concretamente, pelas mãos 
do maestro, compositor e 
investigador Paulo Bernar-
dino que, com um percurso 
extraordinário na área da 
música sacra, também como 
organista e pianista, nos 
brindará com mais esta obra 
de arte”, expõe a vereadora 
da Cultura do Câmara Mu-
nicipal de Coimbra, Carina 
Gomes.

Obra estará nos palcos no próximo ano

António Arnaut vai ser homenageado 
com Cantata de Natal

Liga Portuguesa contra o Cancro
procura voluntários

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) está 
a recrutar voluntários para o peditório anual marcado 

peditório precisa de cerca de 10 mil voluntários e as 
inscrições já se encontram abertas. A Liga lançou uma 
campanha com o mote “Jogue em equipa com o me-
lhor do mundo”, na qual o embaixador da iniciativa é 
o jogador de futebol Cristiano Ronaldo. Para esta acção 
não há limite de idade para se ser voluntário, mas os 
menores têm de ser acompanhados. Todos os volun-
tários recebem instrução antes de arrancar o peditório. 
Quem quiser ser voluntário, deve inscrever-se em www.
ligacontracancro.pt/peditorio/.

Projecto para tratamento de cancros
hematológicos recebe apoio financeiro
A Associação Portuguesa Contra a Leucemia (APCL) 

e a Sociedade Portuguesa de Hematologia (SPH), com 
o apoio da Gilead Sciences, entregaram 15 mil euros ao 
projecto de investigação de Rosemeyre Cordeiro e da sua 
equipa do Centro de Neurociências e Biologia Celular da 
Universidade de Coimbra, vencedor da 3.ª edição da bolsa 
“Building Future Knowledge in mature B cell malignan-
cies”. “Engenharia de células CAR T por um método 
acessível e não viral de entrega de material genético” é o 
nome do projecto que tem o prazo de um ano para ser 
implementado. A iniciativa consiste “no desenvolvimento 
de um método de produção bastante mais acessível que 
os actualmente existentes, de um dos tratamentos mais 
inovadores e promissores contra cancros hematológicos, 
que é a terapia celular com células T”, explicou a respon-
sável do projecto. 

Diabetes dificulta o tratamento
de infecções dentárias

Um estudo realizado por uma equipa do Instituto de 
Endodontia da Faculdade de Medicina da Universidade 

-
catrização das infecções ósseas dos maxilares de origem 
dentária devido à alteração do processo de formação de 

irrigação sanguínea. O estudo avaliou o sucesso de des-
vitalizações dentárias realizadas em doentes diabéticos, 
entre 2015 e 2021, e comparou com os resultados obtidos 
em doentes não diabéticos. Esta investigação teve como 
objectivo compreender a associação entre o resultado do 
tratamento endodôntico e a diabetes mellitus e as altera-
ções do processo angiogénico.

Reabertura do voluntariado hospitalar
da LPCC no CHUC 

O Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro (LPCC) retomou o voluntariado hospita-
lar no Edifício São Jerónimo do Centro Hospitalar e Uni-
versitário de Coimbra (CHUC), nos Serviços de Hospital 
de Dia de Oncologia e de Radioterapia, actividade que visa 
contribuir para a humanização da assistência ao doente 
oncológico. O reinício desta actividade de voluntariado 
será feito com 20 voluntários, divididos em cinco equipas 
diárias, que darão apoio na prestação de informações, 
orientação, acompanhamento e suporte emocional, além 
do reforço alimentar aos doentes e acompanhantes, com a 
disponibilização de dois carrinhos equipados para o efeito.  

 
Associação aborda perspectivas

sobre Insuficiência Cardíaca 
-

ência Cardíaca (AADIC) promove no próximo dia 28 

Cardíaca: Perspectivas 2021-2022”, através de uma 
transmissão exclusiva no Facebook e site da AADIC. Este 
webinar conta com a participação de Lino Gonçalves, 
presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC), 
que refere que a curto prazo vão ser retomados alguns 
projectos entre os quais Porthos, um estudo de grande 
dimensão que pretende avaliar a prevalência real e carac-

CÁTIA BARBOSA (PORTO)

A ampliação do Museu 
de Serralves, no Porto, deverá 
estar concluída em 2023 e 
terá a assinatura do arquitecto 

comunitário para a execução 
da obra, no valor de cinco mi-
lhões de euros, já foi aprovado 
e será suportado quase na to-
talidade pelo programa Norte 
2020. A aprovação foi tornada 
pública no passado dia 13 de 
Setembro pela Comissão de 
Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional (CCDR) do 

Norte 2020 (Programa Ope-
racional Regional do Norte) 
será de 4. 250 milhões de euros 
para um investimento elegível 
que ascende aos cinco milhões 
de euros”, revelou a CCDR 
em comunicado.

O projecto deverá, assim, 
estar concluído até Junho de 
2023, quatro anos após o Mu-
seu de Arte Contemporânea 
de Serralves ter alcançado um 
marco histórico ao receber 

um milhão de visitantes. Os 
objectivos do investimento 

“a marca de arquitectura de 
referência mundial do espaço 
e da cidade” ao recorrer ao 
trabalho de Álvaro Siza. Além 
disso, a obra tem também 
o intuito de reforçar a área 
expositiva do Museu, permi-

a oferta museológica e artística 
existente, dedicar uma ala ao 
desenvolvimento da colecção 
da Fundação – que inclui parte 

do arquivo de Álvaro Siza e o 
acervo de Manoel de Oliveira - 
e capacitar as funções de reser-
va”, sublinhou ainda a CCDR 
no comunicado. De acordo 
com a entidade, “os benefícios 
culturais, patrimoniais e artís-
ticos e os impactos turísticos 
e económicos positivos, à 
escala regional, estão na base 

O novo edifício vai, assim, 
contar com um piso para 
reservas e dois pisos exposi-
tivos com salas interligáveis 
e ajustáveis, perfazendo um 

total de 4204 m2  de área bruta 
de construção. A CCDR frisa 
que a iniciativa foi reconhecida 
como “utilidade pública”, nos 
termos do despacho conjun-
to emitido pela Ministra da 
Cultura e pelo Secretário de 
Estado de Conservação da 
Natureza, das Florestas e do 
Ordenamento do Território, 
a 28 de abril de 2021.

O Museu de Arte Con-
temporânea de Serralves está 
enquadrado no conjunto pa-
trimonial de Serralves, monu-
mento nacional desde 2012, 

desenvolvida de amplo re-
conhecimento internacional 
nas suas áreas de intervenção 
bem como de um expressivo 
número de visitantes. O pro-
jecto do Museu de Serralves, 
da autoria do arquitecto Álva-
ro Siza, teve início em 1991. 
Em 1999, foi inaugurado 
o novo edifício, integrado 
na envolvente urbana e nos 
espaços preexistentes dos 
jardins, do Parque e da Casa 
de Serralves.

Obra de ampliação do Museu de Serralves 
concluída em 2023

Fundação de Serralves espera aumentar
número anual de visitantes

Paulo Bernardino, organista titular
da Capela de São Miguel da UC
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DO ELEITOR ABALDINA MARIA DA ENCARNAÇÃO PALMA CRUZ FERREIRA 1 OFICINAS
ATÉ AO ELEITOR ALEXANDRE BENNETT CARVALHO

DO ELEITOR ALEXANDRE BENTO DE ALMEIDA  2 OFICINAS
ATÉ AO ELEITOR ANA CLARA TEIXEIRA DA SILVA ALMEIDA

DO ELEITOR ANA CLÁUDIA ALEXANDRE MIRANDA LIMA  3 OFICINAS
ATÉ AO ELEITOR ANA MARIA DE ABREU GERALDES PESTANA PAIVA

DO ELEITOR ANA MARIA DE ABREU SERRA RIBEIRO  4 OFICINAS
ATÉ AO ELEITOR ANA SOFIA PEREIRA SIMÕES   

DO ELEITOR ANA SOFIA PEREIRA SUAREZ  5 OFICINAS
ATÉ AO ELEITOR ANTÓNIO AGOSTINHO LUCAS DA SILVA

DO ELEITOR ANTÓNIO AGOSTINHO MATOS ELIAS  6 OFICINAS
ATÉ AO ELEITOR ANTÓNIO MANUEL DE OLIVEIRA DE MATOS   

DO ELEITOR ANTÓNIO MANUEL DE OLIVEIRA GOMES MARTINS  7 OFICINAS
ATÉ AO ELEITOR AURORA MARIA DA COSTA

DO ELEITOR AURORA MARIA HENRIQUES DE CARVALHO  8 OFICINAS
ATÉ AO ELEITOR CARLA MARIA RODRIGUES DINIZ

DO ELEITOR CARLA MARIA SIMÕES MOURA AGOSTINHO  9 OFICINAS
ATÉ AO ELEITOR CARMELINA MARIA MEIRINHOS GRANJO

DO ELEITOR CARMELINA PRAZERES DO NASCIMENTO GUERRA PRATAS 10 OFICINAS
ATÉ AO ELEITOR CLÁUDIA ALVES DA SILVA

DO ELEITOR CLÁUDIA AMADO DE AGUIAR COELHO DA SILVA NUNES VICENTE 11 OFICINAS
ATÉ AO ELEITOR DAVID DOMINGUES SILVA

DO ELEITOR DAVID DOS SANTOS FERNANDES  12 OFICINAS
ATÉ AO ELEITOR EDUARDO CUSTODIO DA ROSA

DO ELEITOR EDUARDO DA CONCEIÇÃO FERREIRA LATA  13 R/C
ATÉ AO ELEITOR FÁBIO DIONÍSIO CAMARÁ QUIJERA

DO ELEITOR FÁBIO EMANUEL CORREIA SIMÕES  14 R/C
ATÉ AO ELEITOR FILIPA RAQUEL FERNANDES TROCA

DO ELEITOR FILIPA RAQUEL MONTEIRO DE ALMEIDA VINHAS  15 R/C
ATÉ AO ELEITOR GILDA DA PURIFICAÇÃO PIMENTEL

DO ELEITOR GILDA MARIA GASPAR DA SILVA VIEIRA 16 R/C
ATÉ AO ELEITOR HENRIQUE NUNES VICENTE DE AMARAL DIAS   

DO ELEITOR HENRIQUE PADRÃO ESPINHA 17 R/C
ATÉ AO ELEITOR ISABEL CRISTINA CORREIA MESQUITA DE SÁ NOGUEIRA

DO ELEITOR ISABEL CRISTINA DA COSTA MARTINS  18 R/C
ATÉ AO ELEITOR JOANA DE FÁTIMA SARAIVA AMARAL

DO ELEITOR JOANA DE MATOS PINTO BRONZE  19 R/C
ATÉ AO ELEITOR JOÃO FRANCISCO BAPTISTA DE MAURÍCIO GONÇALVES

DO ELEITOR JOÃO FRANCISCO BENTO VENTURA LUÍS   20 R/C
ATÉ AO ELEITOR JOÃO PEDRO VICENTE MARQUES

DO ELEITOR JOÃO PEDRO VIDAL URBANO  21 R/C
ATÉ AO ELEITOR JORGETTE VERÓNICA MENDES DUMBY

DO ELEITOR JORGINA ADELAIDE SOBRAL    22 R/C
ATÉ AO ELEITOR JOSÉ LUÍS COSTA NOGUEIRA

DO ELEITOR JOSÉ LUÍS COSTA SENA MARTINS    23 R/C
ATÉ AO ELEITOR JULIO DINIZ BASTOS PINTO

DO ELEITOR JÚLIO DO VALE CASTRO    24 R/C
ATÉ AO ELEITOR LUÍS ALBERTO RODRIGUES AGUIAR LOPES TAVARES

DO ELEITOR LUÍS ALBERTO SOARES GODINHO SIMÕES   25 R/C
ATÉ AO ELEITOR MADALENA ISABEL FER. BARRETO RAJADO CARV. PARENTE

  
DO ELEITOR MADALENA ISABEL MANO SIMÕES 26 R/C
ATÉ AO ELEITOR MARCOS PAULO RODRIGUES INÁCIO

DO ELEITOR MARCOS RAFAEL CATARINO SOARES   27 1º ANDAR
ATÉ AO ELEITOR MARIA APARECIDA DA ROCHA

DO ELEITOR MARIA APARECIDA FARIAS ALMEIDA  28 1º ANDAR
ATÉ AO ELEITOR MARIA DA CONCEIÇÃO QUERIDO

DO ELEITOR MARIA DA CONCEIÇÃO RAIMUNDO MATIAS FERNANDES  29 1º ANDAR
ATÉ AO ELEITOR MARIA DE LURDES ALVES CORREIA BENTO

DO ELEITOR MARIA DE LURDES ALVES DE PAIVA RODRIGUES 30 1º ANDAR
ATÉ AO ELEITOR MARIA ELVIRA BELUDO MARQUES MOREIRA

DO ELEITOR MARIA ELVIRA DE BRITO MARQUES POIARES MALTA 31 1º ANDAR
ATÉ AO ELEITOR MARIA HELENA GENS DE MOURA RAMOS

DO ELEITOR MARIA HELENA GERAL DA SILVA MARQUES PACHECO MENDES 32 1º ANDAR
ATÉ AO ELEITOR MARIA JOÃO RODRIGUES SIMÕES VELEZ REIS

DO ELEITOR MARIA JOÃO RODRIGUES VASCO MENDES ALCOBIA  33 1º ANDAR
ATÉ AO ELEITOR MARIA MANUELA DA CRUZ MADALENO SALTÃO

DO ELEITOR MARIA MANUELA DA ENCARNAÇÃO FERRAZ PEREIRA  34 1º ANDAR
ATÉ AO ELEITOR MARIA TERESA CLETO LEÃO

DO ELEITOR MARIA TERESA COELHO NUNES FLÓRIDO   35 1º ANDAR
ATÉ AO ELEITOR MÁRIO RUI JORGE CALDEIRA

DO ELEITOR MÁRIO RUI LEITE BARROS    36 1º ANDAR
ATÉ AO ELEITOR NÁDIA SOLANGE MATOS OLIVEIRA

DO ELEITOR NÁDIA VANESSA ANTUNES GARCIA   37 2º ANDAR
ATÉ AO ELEITOR OLGA MARIA LOPES QUEIRÓS DOS ANJOS

DO ELEITOR OLGA MARIA MARQUES DA CRUZ SIMÕES   38 2º ANDAR
ATÉ AO ELEITOR PAULO JORGE DA SILVA NOGUEIRA

DO ELEITOR PAULO JORGE DAHER DE FIGUEIREDO   39 2º ANDAR
ATÉ AO ELEITOR PEDRO MIGUEL FRANCO SANTOS

DO ELEITOR PEDRO MIGUEL FREIRE GUEDES 40 2º ANDAR
ATÉ AO ELEITOR RICARDO MANUEL FERREIRA ANDRADE

DO ELEITOR RICARDO MANUEL FIDALGO AZENHA 41 2º ANDAR
ATÉ AO ELEITOR RUI CARLOS DE ALMEIDA COSTA

DO ELEITOR RUI CARLOS DUARTE GONÇALVES  42 2º ANDAR
ATÉ AO ELEITOR SARA MELO GAGO

DO ELEITOR SARA MELO JUSTO HERNANDEZ CARDOSO 43 2º ANDAR
ATÉ AO ELEITOR SUSANA MARIA ASSIS LOUREIRO  DOS S. VÍTOR PODLESNIK

  
DO ELEITOR SUSANA MARIA DOS SANTOS GAMEIRA MATOS 44 2º ANDAR
ATÉ AO ELEITOR VALDEMAR ABRIL ARMINDO

DO ELEITOR VALDEMAR ALMEIDA BARREIROS    45 CN 2º ANDAR
ATÉ AO ELEITOR ZULMIRA ROSA DUARTE MARTINS RAMOS

   
DO ELEITOR CAROLYN PERSIS CEMLYNJONES    45 ER 2º ANDAR
ATÉ AO ELEITOR SERGIO ALVES DA COSTA

   
DO ELEITOR ADRIANO ZORZI     45 UE 2º ANDAR
ATÉ AO ELEITOR TIBERIO ZILIO

Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais - Coimbra
Eleições Autárquicas – 26 de Setembro de 2021

DESDOBRAMENTO DAS MESAS DE VOTO – GERAL
LOCAL DE FUNCIONAMENTO DE TODAS AS MESAS DE VOTO: ESCOLA SECUNDÁRIA DE AVELAR BROTERO

MANTENHA, POR FAVOR,
TODAS AS REGRAS

DE SEGURANÇA SANITÁRIA

ANDARELEITORES QUE VOTAM NA MESA Mesa de 
Voto n.º ANDARELEITORES QUE VOTAM NA MESA Mesa de 

Voto n.º
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Sete estabelecimentos de 
ensino do concelho de Soure 
receberam a Bandeira Verde, 
atribuída pela Associação Ban-
deira Azul da Europa (ABAE) 
no âmbito do projecto eco-
-escolas. Este é um programa 
internacional da “Foundaction 
for Environmental”, cujo ob-
jectivo é sensibilizar crianças e 
jovens para a responsabilidade 
ambiental, incentivando-os a 
desenvolver acções e imple-
mentar estratégias no âmbito 

da educação ambiental para a 
sustentabilidade. A Bandeira 
Verde é atribuída a instituições 
que desenvolvam um plano 
de acção e que realizem acti-
vidades relacionadas com os 
temas escolhidos para cada 
ano. Foi neste âmbito que 
o Centro Escolar do Marco 
(Samuel); o Jardim-de-Infância 
e a Escola Básica de Vinha da 
Rainha; o Jardim-de-Infância 
e a Escola Básica de Vila 
Nova de Anços; a Escola 3/

Secundária Martinho Árias; 
o Instituto Pedro Hispano; 
e a Associação Cultural Re-
creativa e Social de Samuel 
receberam o galardão, devido 
ao mérito dos trabalhos de-
senvolvidos no ano lectivo 
2020/2021. O Município de 
Soure é parceiro do programa 
“Eco-Escolas” desde 2008, 
colaborando activamente com 
os estabelecimentos aderentes 
no desenvolvimento das suas 
iniciativas.

Soure tem sete eco-escolas

Cerca de mil pessoas 
estiveram, no passado sá-
bado (18), no Parque Expo-
-Desportivo de São Mateus, 
em Cantanhede, a apoiar a 
candidatura da actual pre-
sidente do Município, He-
lena Teodósio. A autarca 
agradeceu “a tão expressiva 
mobilização” em torno do 
projecto que lidera, “fruto 
do extremoso cuidado da 
direcção da campanha e 
do trabalho inexcedível e 

especialmente dedicado de 
todos quantos nela estão 
envolvidos”. A candidata do 
PSD referia-se à “exigente 
operação que foi necessá-
rio montar para acomodar 
tanta gente sentada com o 
distanciamento estabelecido 
no âmbito do combate à co-
vid-19 e assegurar as demais 
medidas de prevenção”, 
como a obrigatoriedade do 
uso de máscara, a aplicação 
de gel desinfectante aos par-

ticipantes e o seu encami-
nhamento ordenado para os 
respectivos lugares. Helena 
Teodósio assinalou aspectos 
chave do seu programa que 
garantiu ser “totalmente 
orientado para a crescente 
elevação dos padrões de 
qualidade de vida de todos 
os sectores da população e a 
melhoria do seu bem-estar, 
com respostas adequadas 
às suas necessidades e legí-
timas expetativas”.

O concelho de Monte-
mor-o-Velho volta a associar-
-se à Semana Europeia do 
Desporto com um programa 
que visa celebrar a actividade 
física e incentivar um estilo de 
vida saudável durante todo o 
ano. A iniciativa, desenvolvida 
pela Comissão Europeia e 
coordenada em Portugal pelo 

Instituto Português do Des-
porto e Juventude, acontece 
sob o lema “BeActive”, entre 
hoje (23) e 3 de Outubro. Se-
rão dinamizadas actividades 
náuticas no Centro Náutico 
de Montemor-o-Velho; aulas 
de actividade física para se-
niores e crianças dos jardins-
-de-infância da rede pública 

do concelho; demonstrações 
e jogos de modalidades para-
límpicas de Boccia e goalball; e 
um encontro de professores de 
educação física que trabalham 
ou residem no concelho. O 
programa completo e os links 
para efectuar inscrições podem 
ser consultados no Facebook 
da autarquia. 

Comício de Helena Teodósio contou com cerca de mil apoiantes

Montemor-o-Velho celebra Semana
Europeia do Desporto 

Cristina de Jesus, can-
didata do PS à Câmara 
Municipal de Cantanhede, 

-
sentação da sua candida-
tura, que votar de forma 
útil é votar no Partido 
Socialista. A candidata 
dirigia-se a mais de 200 
pessoas e o apelo ao voto 
foi uma constante na noite 
que juntou os socialistas 
na Adega de Cantanhede. 
Cristina de Jesus falou 

de algumas medidas do 
seu programa eleitoral, 
como implementar siste-
mas locais de saúde; criar 
um conselho municipal 
de saúde; introduzir um 
departamento de apoio ao 
agricultor; estabelecer um 
plano municipal do des-

às exigências actuais; e ga-

Agrupamentos de Escolas 
Lima de Faria, Marquês de 

Marialva e Gândara Mar. 
Para além disto, a resolu-
ção do problema da ETAR 
das Cochadas; a criação do 
Gabinete de Apoio ao Jo-
vem e da Casa das Artes; a 
dinamização do comércio 
local; e a promoção de 
um sistema de incentivos 
municipais e de apoio ao 
investimento no concelho 
do tecido empresarial são 
outras das propostas da 
candidata.

Candidata socialista diz que voto útil é no PS

A exposição “Novos 
Olhares Sobre a Região de 
Coimbra” está patente ao 
público, até 2 de Outubro, 
na Biblioteca Municipal 
de Cantanhede. A mostra, 
constituída por 38 registos 

convite da Comunidade 
Intermunicipal da Região 
de Coimbra (CIM-RC) a 
um conjunto de fotógrafos 
para que estes desenvol-
vessem, em contexto de 

residência artística, um 
projecto expositivo e edito-
rial que tivesse como fonte 
de inspiração os recursos 
e produtos turísticos da 
Região. Segundo o Muni-
cípio de Cantanhede, esta 
exposição “tem como ele-
mentos inovadores o foco 
nos produtos turísticos e 
nos recursos patrimoniais 
da Região de Coimbra, 
sob uma visão artística 

altamente distintiva”. Para 
a autarquia, esta iniciativa 
valoriza “de forma distinti-
va e inovadora os produtos 
e recursos patrimoniais 
da Região de Coimbra, 
promovendo-os enquanto 
destino multifacetado e de 
experiências de excelência”. 
De referir que a mostra será 
exposta nos 19 concelhos 
que integram a CIM-RC 
e que, após Cantanhede, 
seguirá para Coimbra.  

Cantanhede acolhe exposição
“Novos Olhares sobre a Região de Coimbra”

O projecto Planet Care-
takers, que visa promover a 
sustentabilidade e a preserva-
ção do ambiente, promoveu, 
no passado sábado (18), uma 
acção de limpeza na praia 
do Cabedelo, concelho da 
Figueira da Foz. Segundo 

a organização, esta acção 
visou recolher o lixo exis-
tente no local, dados sobre 
os resíduos e sensibilizar os 
voluntários e a comunidade 
para a problemática do lixo 
marinho. De referir que o 
Planet Caretakers promove 

“recolhas de lixo em praias, 
matas, rios e outros ecossiste-
mas naturais e urbanos”, para 
“mitigar a enorme pegada 
do ser humano sobre estes 
espaços fundamentais para 
o equilíbrio dos recursos e 
biodiversidade do planeta”.

Planet Caretakers promoveu acção
de limpeza na praia do Cabedelo

Após um ano de in-
terregno, devido à pande-
mia, os antigos atletas de 
basquetebol dos anos 80 
voltaram a juntar-se, no 
passado sábado (18), para 
um jogo no Pavilhão Ga-
lamba Marques e um jantar 
num restaurante da cidade. 

Esta foi a 11.ª edição de 
uma iniciativa que foi pro-
movida por Rui Teixeira, 
figueirense residente em 
Serpa, e que para o Ginásio 
“constitui um exemplo a 
seguir por atletas de outras 
gerações e modalidades”. 
Este ano foi prestada senti-

da homenagem à memória 
de um dos habituais par-
ticipantes, Jorge Lopes, 
recentemente falecido. 
O director João Paiva re-
presentou o Clube, tendo 
entregue a Rui Teixeira um 
troféu que assinala mais 
esta realização.

Figueira da Foz comemorou
139 anos de elevação a cidade

A Figueira da Foz co-
memorou, a 20 de Setem-
bro, 139 anos de elevação 
a cidade, tendo a data sido 
assinalada na manhã da pas-
sada segunda-feira (20). De-
pois de hasteada a bandeira 
do Município nos Paços 
do Concelho, o presidente 
da Câmara, Carlos Mon-
teiro – acompanhado por 
autarcas, outras entidades e 
uma guarda de honra dos 
Sapadores Municipais e dos 
Bombeiros Voluntários –, 

-
res na estátua do Centenário, 
junto ao parque das Abadias. 

o presidente da autarquia 
agradeceu a presença de to-
dos e lembrou que este ano a 
cerimónia serviu apenas para 

assinalar a efeméride, mas 
garantiu que em 2022, por se 
tratar de uma data redonda, 
“as cerimónias terão outro 
brilho”, concluiu.

Antigos atletas do Ginásio Clube Figueirense
conviveram e recordaram Jorge Lopes

A NovaPolis – Associa-
ção Cívica da Figueira da Foz 
foi apresentada, na segunda-
-feira (20), como uma institui-

-
da na promoção da cidadania 
na defesa dos direitos e das 
responsabilidades políticas, 
morais e sociais do Estado, 
estimulando o conhecimen-
to informado, combatendo 
a iliteracia, incentivando a 
participação pública nas po-
líticas públicas que afectam 
a comunidade da Figueira 
da Foz”. António Tavares 
preside à Assembleia Geral, 
Nuno Maurício à Direcção e 

Paulo Mingachos ao Conselho 
Fiscal. Para a concretização 
da sua missão, a NovaPolis 
conta com o apoio de várias 
dezenas de personalidades 

-
sas áreas, desde empresários, 
cientistas, artistas, professores, 
advogados, estudantes e mui-
tos outros. A associação cívica 
“irá procurar reverter o actual 
quadro de desconhecimento e 
alheamento da sociedade civil 
em matéria de políticas públi-
cas concelhias, aplicação dos 
recursos e controle da quali-
dade dos serviços prestados, 
impulsionando uma maior e 

mais informada participação 
-

amente, “procurará favorecer 
o reconhecimento público da 
competência, excelência e me-
ritocracia, através da atribuição 
de prémios e distinções”. 
Constituindo um fórum de 
debate, consulta e troca de 
ideias entre os associados, 
mas aberto à sociedade civil, 
a NovaPolis congrega, local-
mente, vários representantes 
da sociedade civil “dispostos 

Associação com manifesto 
espírito de missão em prol da 
comunidade”. 

Associação NovaPolis quer promover cidadania 

Os elementos da Esta-
ção Salva-vidas da Figueira 
da Foz resgataram, na noite 
de segunda-feira (20), um 
homem de 56 anos, que se 
encontrava inconsciente a 
bordo de um veleiro com 
problemas no motor, ao 
largo da Figueira da Foz. Na 
sequência do alerta recebido 
cerca das 21h13, através do 
Centro de Coordenação de 
Busca e Salvamento Maríti-

mo de Lisboa (MRCC Lis-
boa), a informar que existia 
a necessidade de se proceder 
ao resgate urgente da vítima, 
de nacionalidade irlandesa, 
foi de imediato activada para 
o local uma embarcação 
da Estação Salva-vidas da 
Figueira da Foz. O veleiro 
fundeou ao largo da barra 
da Figueira da Foz, tendo os 
elementos da Estação Salva-
-vidas procedido ao resgate 

e transporte da vítima para 
o cais do Cabedelo, onde 
aguardavam elementos do 
INEM que assistiram e trans-
portaram a mesma para uma 
unidade hospitalar. O veleiro, 
onde seguiam mais duas 
pessoas, foi posteriormente 
rebocado pelos elementos 
da Estação Salva-vidas para 
a marina da Figueira da Foz, 
por questões de segurança 
para a navegação. 

Resgatado tripulante de veleiro
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A Câmara Municipal de 
Condeixa-a-Nova aprovou a 
manutenção da taxa de IMI 
(Imposto Municipal sobre 
Imóveis) a cobrar em 2022 no 
valor mínimo de 0,3%, mas as 

-
da deduções de até 70 euros 
sobre este valor, em função 

manutenção da taxa mínima 
do IMI nos 0,3%, a Câmara 
de Condeixa está a abdicar de 

uma receita de cerca de 800 

dos condeixenses, com o ob-
jectivo de manter uma política 
fiscal socialmente atractiva 

-
ciando as famílias com maior 

-
ma de equilibrar o orçamen-
to destas famílias que mais 
contribuem para o aumento 
e rejuvenescimento da nossa 

-

sidente da Câmara Municipal 
de Condeixa-a-Nova, Nuno 

só esta medida de discrimina-
ção positiva das famílias com 

de receita na ordem dos 55 

pagarão menos de IMI em 

Pampilhosa da Serra oferece livros

-

passada quarta-feira (15), a 
entrega gratuita de livros de 

-
dades a todos os alunos do 
Agrupamento de Escolas 

apoio ao desenvolvimento 
do bem-estar e qualidade 
de vida de pais e alunos e 

de promoção do sucesso 
escolar”, disse a Câmara de 
Municipal, acrescentando 
que se trata de um esforço 
da autarquia para dotar to-
dos os estudantes das ferra-
mentas necessárias para este 

que esta iniciativa é com-
plementar à medida imple-
mentada pelo Governo que 
prevê a oferta dos manuais 

escolares a todas as crianças 

e cadernos de actividades 
aos alunos, já realizada no 
ano lectivo passado, insere-
-se no âmbito do programa 

que conta já com mais de 10 
anos e que prevê uma série 

aprovou reduções do IMI

A Activar – Associação 

-

Com esta actividade, que 
tem a duração prevista de 

-
porcionar aos participantes 
a audição da brama dos 
veados”, disse a Associação, 

explicando que na época de 
-

bro e Novembro, é possível 

e reclamar os seus territórios, 
atraindo as fêmeas através de 
um tipo de grito designado 

é um local privilegiado para a 
observação de veados no seu 

depois da reintrodução desta 
espécie que esteve extinta no 
território por pelo menos 

-

formulário próprio que a 
Activar tem disponível nas 
suas redes sociais ou enviar 
um email para turismo@

-
dia para mais um conjunto 
de espectáculos musicais, que 
se vão realizar no Cineteatro, 

irá abrir o ciclo de concertos 

-

com a actuação de Aurea, a 
13 de Novembro, e terminará, 

plateia e lugares para pessoas 
com mobilidade reduzida) 

geral, que permite o acesso 

aos três concertos, pelo valor 

ingressos podem ser adqui-
ridos no Cineteatro Anadia 
às sextas-feiras e sábados, 

dos espectáculos, a partir das 

nos CTT, Fnac, Worten e 

do Futuro dinamizou, a 
-

sões de cinema para os in-
tegrantes do projecto, com 
o objectivo de se assinalar 

aglomerações no mesmo 
espaço, a actividade decorreu 
em duas sessões, no Cinema 
de Miranda do Corvo da 

participaram 37 idosos do 

-
curou sensibilizar e informar 
os participantes para esta 

entidade coordenadora a 

promotora o Município de 

seu eixo de intervenção passa 
-

cimento activo e apoio à po-

intervém junto de pessoas 
com mais de 65 anos que 
não usufruam de qualquer 
outra resposta social (Centro 

-
ressados entrar em contacto 

de Anadia, o maior número 
de sempre, foram galardoadas 

-
-

taram este galardão, atribuído 

- -
-Infância de Amoreira da Gân-

Município de Anadia apoiou 

estabelecimentos de educação 
e ensino que participaram 

Teresa Cardoso, presidente da 

desenvolvido no âmbito da 
sustentabilidade ambiental, 

-

-

em funcionamento desde 
Fevereiro, vai encerrar ama-

o Município, esta decisão 
prende-se com o número 
reduzido de pessoas que 

os interessados em imuni-
zar-se poderão, a partir da 
próxima semana, deslocar-

-
ram inoculadas mais de 

tomaram as duas doses da 
vacina neste serviço que 

-

funcionamento do Centro 

realizado numa parceria en-
tre a Câmara Municipal da 

-
timento e dedicação dos 

-
dades para que o processo 

-
-

so contou também com o 
-

Lousã

 Piódão recebe

-
ódão: Estrada Real”, que 

A programação, que visa 

outrora das gentes da aldeia, 
começa esta sexta-feira (24), 

-
nego Manuel Fernandes No-

gueira, com um espectáculo 

irá realizar-se, junto à casa 

-

dois momentos musicais na 

irá actuar Manuel Cruz dos 

-
xa-a-Nova e a Associação de 

-

assinaram, recentemente, um 
acordo de colaboração com 

-

para acelerar a transição digi-
tal dos serviços da Câmara e 

exemplo e ser um parceiro 
dos agentes geradores de 
riqueza na implementação 

de estratégias de sustentabili-

que assinámos este protocolo 
de colaboração científico-
-tecnológica que vai permi-
tir que os investigadores e 

capacitar quadros municipais 
para tornar Condeixa-a-Nova 

-

justificou o presidente do 

acordo com o protocolo, o 
-

mara Municipal de Condeixa 
-

volver soluções inteligentes 
e sustentáveis nas áreas da 
mobilidade, energia, abas-
tecimento de água e gestão 
de resíduos, contribuindo 
para a aceleração da tran-
sição digital de Condeixa-
-a-Nova, capacitando os 
quadros municipais para a 
implementação de modelos 

-
-feira (28), o espectáculo 

surge no âmbito da visita 
-

-
-

o espectáculo vai convidar 
os locais a cantarem o seu 
território, algumas vezes 
em vídeo e outras pesso-

gratuitas mediante reserva 
antecipada através do email 

o espectáculo, que é uma 
criação original para a Rede 

-
na, no âmbito do projeto 

-
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St. Paul’s School de 
Coimbra estabelece 
meta de 300 alunos 

O St. Paul’s School de 
Coimbra deu início, no dia 
14, à sua actividade lectiva. O 
colégio privado recebe este 
ano mais de duzentos alunos, 
mas pretende alcançar os 300 
o mais “rapidamente possí-
vel”. Em funcionamento há 
quatro anos, o Colégio tem 
registado um aumento no 
número de alunos, apresen-
tando um crescimento de 
25% relativamente ao último 
ano lectivo. Grande parte dos 
estudantes do St. Paul’s são 
de nacionalidade portuguesa, 
contudo, há um número 

origem em países da Europa, 
América, Ásia e África. 

Evento sobre
Sustentabilidade

e Energia para alunos 
do ensino superior

A PES WIEEEK (Power, 
Energy and Sustainability) vai 
decorrer entre 5 e 7 de Outu-
bro e pretende debater sobre 
a Sustentabilidade e Energia. A 
principal missão deste evento 
passa por conectar a comuni-
dade académica com o uni-
verso corporativo, levando à 
inclusão social e discussões só-
lidas de temas importantes do 
século. O evento é promovido 
pelo IEEE SB UC (Institute 
of Electrical and Electronics 
Engineers) e terá webinares, 
rodas de conversas e painéis e 
ainda uma feira de empregos, 
onde os participantes poderão 
interagir e candidatar-se a uma 

CIM quer criar Centro 
de Competências
para a Informação 

Geoespacial
A Comunidade Intermu-

nicipal (CIM) da Região de 
Coimbra e o eBUPi - Estrutu-
ra de Missão para a Expansão 
do Sistema de Informação 

-
ram um protocolo para a im-
plementação de um Centro de 
Competências para a Informa-
ção Geoespacial no território 
da Região Centro, com parti-
cular incidência na do Pinhal 
Interior. Esta parceria visa o 
desenvolvimento de acções 
destinadas à concretização e 
dotação com competências 
e recursos para a partilha e 
articulação de conhecimentos 
e capacidades no domínio da 
informação geoespacial.

A Pereira & Santos, 
SA, empresa dedicada à 
comercialização e distri-
buição de produtos ali-
mentares, premiou quatro 
IPSS (Instituição Particu-
lar de Solidariedade So-

cial), no seguimento da 
comemoração do seu 75.º 
aniversário. Cada Institui-
ção recebeu um cheque 
no valor de 300 euros. As 
IPSS premiadas foram: 
ARCIL - Associação para a 

Recuperação de Cidadãos 
Inadaptados da Lousã; 
Santa Casa da Misericórdia 
da Lousã; Instituto das 
Irmãs Hospitaleiras, em 
Condeixa e Fundação Fer-
reira Freire, em Portunhos.

Pereira & Santos premiou quatro
instituições de solidariedade

A Previdência Portugue-
sa e a FlixBus celebraram um 
protocolo que permite aos 
seus Associados descontos 
de 20% para viagens em Por-
tugal e 15% em viagens in-
ternacionais, (excepto entre 
12/12/2021 e 10/01/2022).

Fundada por três jo-
vens empreendedores em 
Munique, a FlixBus é uma 
combinação de startup tec-
nológica, plataforma de 
e-commerce e empresa de 
transportes, detentora de 

uma das maiores redes de 
autocarros intercidades da 
Europa promovendo a mo-
bilidade jovem com o ob-
jectivo de oferecer viagens 
de autocarro sustentáveis, 
cómodas e acessíveis.

Com um sistema de re-
servas intuitivo, de planea-
mento inteligente da rede 
e de uma gestão dinâmica 
de preços, a FlixBus per-
mite criar ofertas à medida 
dos passageiros de modo a 
criar oportunidades de estes 

conhecerem o mundo, seja 
qual for o seu orçamento e 
mantendo elevados níveis de 
conforto proporcionando 
óptimas ofertas.

Esta start-up alemã pas-
sou a ser nº1 na Europa. 
Os seus autocarros verdes 
regem-se pelos mais eleva-
dos padrões ambientais e de 
segurança sendo assim uma 
alternativa cómoda e susten-
tável ao transporte privado 
promovendo a mobilidade 
verde e com graças aos do-

nativos dos passageiros para 
a protecção climática, na 
redução das emissões de car-

o projecto Gold Standard 
“Fornos com Eficiência 
Energética” em Ruanda.

Para além da sua res-
ponsabilidade ambiental 
também se alia à experiência 
e ao know-how das PME 
tradicionais apoiando os par-
ceiros de pequenas e médias 
empresas como por exem-
plo parceiros de autocarros 

regionais que muitas vezes 
são empresas familiares com 
décadas de existência. 

O desenvolvimento de 
parcerias que promovam a 
responsabilidade ambiental e 
social é uma das apostas d’A 
Previdência Portuguesa para 
o presente ano assim como 
oferecer aos seus associa-
dos benefícios não apenas 
na poupança, mas também 
na aquisição experiências e 
vivencias que promovam o 
bem-estar físico e mental.

Associados passam a ter descontos de 20% para viagens em Portugal

A Previdência Portuguesa e FlixBus
celebraram parceria

O projecto “O Bom Sa-
bor da Serra” é já um sucesso 
entre os clientes que procu-
ram produtos de referência. 
A plataforma online vende 
produtos endógenos de For-
nos de Algodres e também é 
possível encontrar aquele que 
é, para muitos, o melhor queijo 
do mundo, o Queijo Serra da 
Estrela.

Desde o lançamento, 
Marco de 2019, os clientes 
multiplicaram-se, as encomen-
das sucederam-se e o sucesso 
tem sido notório.

Em dois anos e meio 
foram vendidas mais de duas 
toneladas de Queijo Serra da 
Estrela DOP, para todo o país, 
iniciando-se, assim, uma distri-
buição mais frequente e com 

uma abrangência nacional.
Mas o sucesso d‘O Bom 

Sabor da Serra não se restringe 
apenas ao Queijo Serra da 
Estrela DOP. São inúmeros 
os produtos comercializados 
na plataforma e que são ex-
pedidos diariamente para o 
país inteiro.

Além disso, o formato 
“loja online” revelou-se funda-

mental para a sobrevivência de 
muitos produtores da região 
que, devido à pandemia, viram 
os seus stocks aumentar, sem 
capacidade de escoamento. 

Este é um projecto com 
futuro, que contribui activa-
mente para a prosperidade 
da produção nacional, para a 
manutenção dos empregos e 
crescimento da região, e que 

se orgulha de ter o Queijo 
Serra da Estrela DOP como 
embaixador.

A loja pode ser visitada 
em http://www.obomsa-
bordaserra.pt e a gestão das 
encomendas na plataforma é 
da responsabilidade de cada 
produtor, pelo que, todos os 
valores transacionados rever-
tem nesse sentido.

Plataforma online vende produtos endógenos para todo o país 

 “O Bom Sabor da Serra” já vendeu
mais de duas toneladas de queijo

O EuroSkills, maior even-
to de educação e formação 

-
re até domingo (26) na Áustria 
e conta com a participação de 
um jovem do IEFP de Coim-
bra, Bruno Reis. 

Organizado de dois em 
dois anos, este evento reúne 
centenas de jovens com idade 
inferior a 25 anos, dos vários 
países Europeus, que compe-
tem pela oportunidade de ga-

nhar uma prestigiada medalha 

Este ano é possível assistir 
-

tição e demonstração, agru-
padas em seis sectores da 
indústria, onde cerca de 400 
jovens vão demonstrar as 
suas competências. Pela pri-
meira vez, desde a criação do 
EuroSkills, este Campeonato 
Europeu terá lugar na Áustria.

A comitiva portuguesa 

é composta por 18 jovens, 
que vão competir em 15 pro-

Chegaram a esta fase de-
pois de ultrapassarem várias 
etapas e de terem sido se-
leccionados pelo seu bom 
desempenho no campeonato 

decorreu em Setúbal, em 
Fevereiro do ano passado. 
Bruno Reis foi o seleccionado 

entidade formadora Instituto 
do Emprego e Formação Pro-

Para alcançar os me-
lhores resultados dos con-
correntes nacionais, foram 
postos em prática planos in-
dividuais de preparação téc-
nica e realizadas actividades 
de grupo, que visaram pro-
mover o desenvolvimento de 
‘soft skills’ como a gestão do 

stress, a resistência à fadiga, o 
trabalho em equipa, a orien-
tação para os resultados ou a 
auto motivação.

Integram ainda a comiti-
va 21 jurados e representan-
tes do Instituto do Emprego 

Este evento será visitado 
por Miguel Cabrita, Secretá-
rio de Estado Adjunto, do 
Trabalho e da Formação 
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Há quase um ano, al-
guém alvitrou que o Tri-
bunal Constitucional (TC) 
fosse transferido para 
Coimbra. No Campeão 
das Províncias surgiu um 
artigo (de figura que eu 
muito estimo), defendendo 
que o lugar do TC era a 
capital. Grande parte da 
argumentação tinha cunho 
meramente sentimental, 
até certo ponto compre-
ensível, da parte de quem 
deu o seu melhor para o 
nascimento desse órgão 
(ainda que desnecessário) 
da arquitetura do Esta-
do. Acrescentavam-se-lhe 
muitos outros argumentos, 

alguns inaceitáveis no séc. 
-

culdades da transferência 
da biblioteca do TC para 
Coimbra, a inexistência de 
instalações condignas…. 

Para além da recusa 
da sugestão, o artigo cau-
sava a impressão de retirar 
a Coimbra (e até à sua 
Faculdade de Direito) o 
reconhecimento do seu 
valor e potencialidades. E
argumentava também que 
o TC, em Lisboa, permitia o 
mais fácil contacto com as 
individualidades de outros 
órgãos de soberania.

Como me parece ób-
vio e para muitos outros 

cidadãos, um dos gran-
des benefícios dessa des-
centralização seria o de 
dificultar convívios que 
podem macular a aparente 
independência do TC.

Na altura, redigi um 
texto a contrariar aquele 
desastroso artigo. Não o 
publiquei por graves moti-
vos de saúde, entretanto, 
sobrevindos.

Num noticiário de hoje 
veio à baila aquela mesma 
questão. Parece que nem 
toda a gente a esqueceu. 
Na verdade, Coimbra tem 
ótimas condições de am-
biente intelectual e mate-
riais, para nela se instalar 
esse órgão constitucional.

Naquele artigo, não me 
escapara a inclusão dos 
Estados Unidos como um 
dos países que possuem 
um TC, o que não é ver-
dade. Não havia e creio 
que ainda não há, nos 
USA, um TC. As funções 

deste são exercidas pelo 
Supremo, que integrava 
apenas 9 membros. Só o 
nosso TC contava 13 juízes 
e o nosso Supremo, no 
seu organigrama, 60 (erro 
do “dr.Google?) estrutura 
e dinâmicas não compa-
ráveis?) … Portugal tem 
cerca de 10 milhões de 
habitantes... os Estados 
Unidos cerca de 330 mi-
lhões. … pobre!

Não admira: numa re-
cente e importante reu-
nião, em Lisboa, que uma 

-
ras estrangeiras referiu, 
com sorriso benevolente, 
que os trabalhos tinham 
sido prejudicados por-
que os métodos usados 
já não se praticavam há 
30 anos!

Em 2017 surgiu a opor-
tunidade de a importante 

estatal “INFARMED”, se-
diada em Lisboa, fosse 

deslocada, total ou parcial-
mente, para outra cidade. 
Enviei um e-mail ao Sr. 
Presidente da CMC, que 
terminava assim: “ Certo 
de que Coimbra possui as 
melhores condições para 
acolher uma instituição 
de tão grande importân-
cia...tomo a liberdade de 
sugerir que a cidade se 
envolva vigorosamente 
nesse processo, exigindo 
um concurso público e 
se apresente a ele como 
candidata a acolher o IN-
FARMED, sob o impulso 
e liderança do seu Presi-
dente da Câmara. Creio 
que seria um ato digni-
ficante….contrariando 
a forte, injusta e nociva 
tendência macrobiocéfa-
la do País”. Nunca obtive 
qualquer resposta.

E nunca Coimbra mos-
trou público sinal de interes-
se por essa oportunidade 
de descentralização que, 

essa sim, teria enorme 
importância social e econó-
mica para a cidade.

Há não muito tempo, 
li um lamento do actual 
presidente da CMC sobre 
a maledicência de origem 
interna nesta cidade. Ao 
longo deste 2.º mandato, o 
que pude ir observando e 
lendo deixa-me a triste im-
pressão de uma cidade que 
precisa de uma mudança, 
numa das suas principais 
forças motrizes. Coimbra 
… a sua velha estação B 
vê passar os comboios 
entre as duas capitais... o 
delírio  do aeroporto… a 
tragédia do IP3, o silo para 
o concentrado complexo 
hospitalar….etc, etc,,,

Mesmo quando não 
corrompe, o poder muito 
prolongado cansa, por ve-
zes amolece, outras vezes 
satura, perde criatividade e 
dinâmica.

(*) Médico

Coimbra, a ver passar os comboios...

LINHARES FURTADO *

No século XV e XVI
com as caravelas e as 
naus fomos os pioneiros 
mundiais do conhecimento 
na navegação.

O Infante D.Henrique e 
o rei D.João II aliciaram a 
inteligência nacional e in-
ternacional e partiram para 

a maior epopeia da nossa 
história,os descobrimentos.

Com o tratado de Tor-
desilhas entre Portugal e 
Espanha criaram um meri-
diano a dividir os territórios.

No século XXI temos 
a estrada nacional 2 de 
Chaves a Faro que separa 

os dois países, o do litoral 
e o do interior.

Falta-nos um tratado 
não de domínio dos mares 
mas um de coesão nacio-
nal.

Olho para a bazuca 
de ajuda europeia para a 
coesão e nem a discussão 
do meridiano existe quanto 
mais do tratado.

O meridiano está de-

existe.
Foi mais fácil um trata-

do de divisão de interesses 
económicos internacionais 
no século XV do que um 
de coesão nacional com 

enorme ajuda europeia no 
século XXI.

Faltam- nos a ambição 
e os cérebros do século XV 
e XVI .

O ouro
branco

O Brasil é a potência 
mais rica em água.

A OPEP aumentou a 
produção de petróleo em 
400.000 baris por dia.

A energia solar já repre-
senta mais de 10 por cento 
e a eólica mais de 22 por 
cento da energia produzida 
na Europa.

O Brasil em alguns es-
tados está a racionar o con-
sumo de energia porque a 
seca limitou a sua produção 
de energia hídrica.

Na Europa a subida dos 
preços dos combustíveis e 
da energia é enorme com 

e nas importações.
A energia é hoje o mo-

tor do mundo e o seu con-
sumo sobe mais do que a 
revolução das tão faladas 
energias renováveis.

Portugal tem condições 
únicas na Europa para se 
tornar auto sustentável e 
ser exportador de energia.

Temos sol, vento e a 
maior riqueza da Europa do
ouro branco do século XXI
que é o lítio.

Falta- nos a energia 
humana da ambição e o re-
púdio conformista de viver 
à custa dos outros.

Festejamos a bazuca 
europeia e repudiamos o 
ouro branco do século XXI.

Na Colômbia,Argentina 
e Chile há uma guerra polí-
tica das grandes potências 
mundiais para dominarem 
a posse do ouro branco do 
século XXI.

A China está a ganhar 
a batalha.

Falta tratado de coesão nacional

A crónica de hoje já não
é. É outra. Impressionou-
-me a mensagem de Tiago:
“Onde há inveja e rivalidade, 
também há desordem e toda 
a espécie de más acções… a 

compreensível, generosa, 
imparcial e sem hipocrisia… 
De onde vêm as guerras? De 

entre vós?”...
Tiago propõe como mo-

delos Abraão, Job, Raab 
e Elias e mostra grande 
afinidade aos Livros Sa-

pienciais e Proféticos, além 
de outros. 

Tantos séculos depois, 
são me impostas outras ci-
tações. É a tua vez Ricardo
Roque – 1984/1985 : “A
Tomada da Bastilha esteve 
então sempre presente, 
não só no 25 de Novem-
bro, quando proliferaram 
as iniciativas culturais e 
desportivas integradas na 

-

pela cidade (marcha silen-
ciosa nocturna evocativa do 

acto ousado e rebelde que 
em 1920 tinha sido execu-
tado pelos estudantes para 
dignificar a Associação 
Académica), mas também 
no dia quando, enquanto 
representantes dos estu-
dantes, lutámos pelos seus 

da AAC e da Academia de 
Coimbra.

Portanto, a “Bastilha”, a 
nossa e única, a que agora 
comemoramos o primeiro 
centenário da sua tomada, 
ainda que inspirada pela 
de 1789 continua sempre 
presente como ideal inspi-
rador e materializado num 
código de conduta para 
quem assume os destinos 
da Associação Académica.
Ontem, hoje e amanhã. 
Também para nós foi um

um tempo que não passa, 

neste passar de um tempo 
que não volta, como escre-
ve o poeta.

E connosco, nesse ano 
de 1984, com a utopia como 
horizonte e com herança 
de gerações e gerações a 
darem-nos instrumentos para 
lidar com a realidade comple-
xa e exigente, enfrentámos os 

se tratassem e que precisa-
vam de ser conquistadas. Em 
democracia e em liberdade, e 
em nome de valores como a 
solidariedade e a igualdade, 
ADN da Academia Coimbrã, 
travámos as nossas lutas, 
pelos e com os estudantes 
de então mas também de 
nomes dos de gerações pas-
sadas pois o nosso património 
imaterial não estava, nunca 

ou tempo na sua dimensão 
universal…”.

Meu caro Ricardo Ro-
que, tenho de te cortar a pa-
lavra para não ultrapassar 
os limites do meu espaço. 
Por aquilo que li e ouvi, não 
perdes pela demora.

Sei que da tua prosa de 
-

sa e única, me vai sobrar 
mais uma inquietação, não 
no sentido de perturbação 
causada por incerteza ou 
apreensão mas mais de 
apoquentação, no preocu-
pante sentido de incomodo 
de quem procura única e 
exclusivamente a verdade. 
Não como uma realidade 
absoluta mas como uma 
conformidade entre o pen-
samento ou a sua expres-
são e o objeto desse mes-
mo pensamento. Sei, sabe-
mos todos, que a verdade 
no sentido de realidade, 
exatidão, rigor, precisão é 

qualquer coisa muito difícil 
de trazer aqui. Razão tem a 

consistente na conformida-
de do pensamento ou da 
informação com um dado 
factual, material ou não. 
Mais atingível que a verda-

como “proposição evidente 
mas indemonstrável, por-
que é necessária a toda a 
demonstração e que por 
consequência constitui de 
facto e de direito, a primei-
ra certeza de que se parte 
para raciocinar.” 

Todas estas citações
têm autoria declarada an-
teriormente. De tão evi-
dentes, sei que seria um 
insulto, aos nossos leitores, 

(*) Ex-Presidente
da AAEC

Dia do Antigo Estudante de Coimbra

Ponto de vista para uma proposta de unidade - Parte XVIII
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5.ª Punkada concretiza sonho com 27 anos
No início era apenas um sonho mas, 27 anos depois, 

esse sonho concretiza-se na Quinta da Conraria, em Coim-
bra, onde os 5.ª Punkada, banda de utentes da Associação 
de Paralisia Cerebral de Coimbra (APCC), estão a gravar 
o primeiro disco. Na pequena sala de música da APCC, 
baptizada com o nome do criador do grupo - o musico-
terapeuta Francisco Sousa, já falecido -, quatro músicos 

-
coterapeuta, técnicos e artistas convidados registam, por 
estes dias, temas para o álbum de estreia dos 5.ª Punkada, 
que sai em Dezembro. Faltava um disco para “legitimar 
e validar um bocadinho a ideia de artista”, refere Paulo 
Jacob, musicoterapeuta que hoje coordena o grupo, onde 
é guitarrista. “Mas”, nota, “um disco é apenas 10% do que 
a banda é. O que nos interessa de facto é tocar ao vivo. Aí 
é que se pode desconstruir uma série de preconceitos”. O 
disco dos 5.ª Punkada tem o apoio do Instituto Nacional 

Hugo Ferreira, da editora, assume “imenso carinho e 
admiração” pela banda, uma “deslumbrante lição de 
superação e de inspiração”.

Ginastas da Região Centro
em competições internacionais

Centro está representada ao mais alto nível em duas 
provas internacionais. Representando as cores nacionais, 
o ginasta Tiago Sousa, da Academia CantanhedeGym, 
fez parte do trio luso sénior que alcançou o 15.º lugar 
no Campeonato da Europa de Aeróbica, que decorreu 
em Pesaro (Itália), de 17 a 19. Com a maior delegação de 
sempre, Portugal conseguiu uma medalha de prata com 
o par Misto Júnior Luís Rosas e Tânia Almeida, além de 
um 5.º lugar histórico para o ginasta Rui Cansado, na 
categoria de Individual masculino Sénior. Por outro lado, 
o par misto João Carreira e Matilde Cruz, do Grupo Des-
portivo Vigor da Mocidade preparam-se para viajar até à 
mesma cidade para a Competição Europeia por Grupos 

de Idades de Ginástica Acrobática, onde irão competir no 
escalão 11-17 anos. Esta prestigiada competição Europeia 
decorrerá entre 29 de Setembro e 3 de Outubro.

Assinatura do protocolo ‘Abraço de Gerações’
-

vido pela Associação das Cozinhas Económicas Rainha 
Santa Isabel, foi assinado ontem (22) o protocolo ‘Abraço 
de Gerações’. A iniciativa visa promover o envelhecimen-
to activo e combater o isolamento das pessoas idosas 
residentes na zona histórica da cidade de Coimbra. A 
Associação Académica de Coimbra surge como ponte 
de ligação à comunidade estudantil, de forma a divulgar 
e potenciar o número de voluntários do projecto, incen-
tivando ainda à participação por parte das suas secções 
culturais e desportivas.

Depois do aeroporto... vem aí uma marina!
Há quatro anos, Manuel Machado agitou o ar, na 

campanha, ao prometer um aeroporto para Coimbra. 
Agora foi a vez de agitar as águas, no comício no TAGV, 
ao anunciar um dos grandes compromissos do PS para 
os próximos quatro anos em Coimbra: o novo Parque 
Urbano Verde Desportivo e de Lazer, com espaços verdes, 
campos desportivos para várias modalidade, a criação de 
uma grande Nave de Exposições e uma MARINA no 
rio Mondego. As marinas são locais de atracar barcos, 
de pequenas e médias dimensões, geralmente de recreio, 
junto ao mar. Uma marina num rio, em Coimbra, será um 

Um vereador para os... agricultores
“Vamos introduzir uma novidade na Câmara de 

Coimbra - que eu saiba nunca existiu , que é haver um 
vereador com o pelouro da Agricultura para ser o ponto 
de contacto com os agricultores, que são muitos neste 
concelho” - anunciou José Manuel Silva, que lidera a 
coligação com sete partidos. O médico e ex-bastonário 

-
-

tância que a agricultura tem no concelho, na actividade 
económica e social, quer com os grandes agricultores 
do Baixo Mondego quer com pequenos agricultores”. 
Segundo José Manuel Silva, esse vereador irá ajudar os 

agricultores a resolver problemas, nomeadamente através 

também recursos técnicos e até de apoio a candidaturas 
a fundos europeus”. Apesar de os Municípios não terem 
jurisdição directa sobre a actividade agrícola, José Manuel 
Silva considera que é importante a Câmara de Coimbra 
ter uma intervenção nesse sector.

Coimbra Liberal... à noite
Coimbra e os candidatos da Iniciativa Liberal ao 

Município de Coimbra receberam o líder do partido, João 
Cotrim Figueiredo, que aproveitou para contactar de perto 
com os jovens e estudantes que usufruíam da liberdade 
de poder frequentar os cafés da Praça da República. O 
presidente da Iniciativa Liberal esteve em Coimbra com 
os liberais da cidade no âmbito da campanha autárquica 
“Eu Escolho Coimbra”. Após ter jantado com membros 
e simpatizantes, João Cotrim Figueiredo visitou os esta-
belecimentos comerciais da Praça da República, tendo 
partilhado com muitos conimbricenses que abordaram o 
deputado a importância de no próximo domingo eleger “o 
vereador liberal Tiago Meireles Ribeiro” (sic). Interpreta-

mos nós que isto é uma vitória, se tal acontecer, porque a 

Cidadãos também pelo campo
Quem diz que o movimento Cidadãos por Coimbra 

só percorre a cidade está enganado, porque há muitas 
fotos que comprovam o contrário, com o calcorrear das 
freguesias rurais. Esta imagem diz respeito a S. João do 
Campo, em frente à antiga casa de Jaime Cortesão, e tem a 
seguinte mensagem: “Defender o mundo rural e defender 
o património”. Ali está Jorge Gouveia Monteiro, que lidera 
a candidatura à Câmara de Coimbra, e a sua equipa. A este 
propósito lembramos que já em 2012 lia-se no diário “As 
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LUÍS SANTOS

Há muitos autarcas que se vão des-
pedir no próximo domingo, enquanto 

trabalho realizado para serem recorda-
dos, os outros vão continuar a concretizar 
projectos.

A avaliação cabe aos cidadãos, que 
são chamados a pronunciar-se através 
do voto, após uma campanha eleitoral em 
que se assistiu de tudo. Desde as mais 

-
dos genéricos, até à mera propaganda. 
Estão nas redes sociais...

Os autarcas que na região Centro 

nomeadamente das Câmaras e das Fre-
guesias, nunca se irão esquecer destes 
quatro anos.

-

nharam com os grandes incêndios, quer 
o de Pedrógão, quer o que varreu quase 
todo o distrito de Coimbra.

Ainda estavam a começar a respirar 
e a fazer o rescaldo dos danos causa-

tempestade Lesli, com ventos ciclónicos 

de prejuízo.
Estavam a levantar a cabeça e a 

da conjugação de precipitação e ventos 

Se tudo isto parece muito mau não 
nos podemos esquecer do que aconteceu 

As consequências da pandemia será 
um fardo que os autarcas herdam para o 
novo mandato.

Anos terríveis para os autarcas

Beiras” que “a recuperação de uma das duas casas onde 
Jaime Cortesão viveu em São João do Campo, no Largo 
da Cruz, poderia funcionar como alavanca para a requali-

de uma nova centralidade da vila, considera o executivo 

partidária, decidido e desiludido com a mesma e escreve, 

verdade, não deve manchar essa missão com a cegueira das 

os corações alheios devem ter a voz clara e isenta e não 

Quem é que vai voar?

de escolha entre um avião comercial ou uma avioneta. 
Quem escolhe o avião comercial imediatamente se aper-

a avioneta consegue levantar voo, mas só consegue uma 

tendo em conta o desfecho surgem personagens alusivas 

Queixas de campanha
Nesta campanha eleitoral muito se queixou a CDU. 

queixar-se e a quei-

Bloco de Esquerda 

de destruição de 
propaganda eleito-
ral no concelho de 
Montemor e o PS 

queixa foi a CDU 
da Figueira da Foz, 
que apresentou 
queixa na GNR 
por vandalismo da 
propaganda eleito-
ral na freguesia de 

Quiaios foram recortados os rostos de dois dos candidatos, 
-

viadas pela CDU. É caso para perguntar: Quem tem medo 
da CDU? É que os comunistas há muito que deixaram de 

Ainda há quem não tenha vertigens
-
-

des Tomás, levou a Câmara Municipal da Figueira da Foz a 

Santana Lopes foi colocada na estátua e adaptada com um 

de altura, está colocada na chamada Praça Nova, na Baixa da 
cidade, no topo de um pedestal em pedra com cerca de seis 

-

São cidadãos... mas há um MAS

-

CpC, liderado por Jorge Gouveia Monteiro, tem elementos do 

alternativa de esquerda forte para ter um papel interventivo 

com o CpC para construir uma alternativa de esquerda ao 
PS, à direita e extrema-direita, com a convicção de podermos 
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