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Empresário Arnaldo Baptista sobre Coimbra empresarial

“Burocracias, incompetência e um IAPMEI emperrado”
“Amo esta cidade”, é uma das frases que frisa ao longo da Entrevista à Rádio Regional do Centro
e ao “Campeão das Províncias”. Uma paixão que, ainda assim, não impede Arnaldo Baptista de deixar
duras críticas às “burocracias, incompetência de alguns órgãos decisores e a um Instituto de Apoio às
Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI) a quem falta sensibilidade para saber aquilo que
é uma empresa”. Uma análise do fundador das Pastelarias Vasco da Gama e da Praxis sobre o lado
empresarial de uma cidade “mais emotiva que racional”: Coimbra.
Página 9

Análise das eleições
por Carlos Fiolhais
e Jaime
Ramos Página 5

José Manuel Silva: candidatura de Coimbra a Capital Europeia da Cultura
Página 24
precisa ser muito mais forte
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A vitória de Carlos Moedas, em Lisboa, e de José Manuel Silva, em Coimbra, são dois dos mais poderosos factores que fortaleceram em
muito a agora mais que provável continuidade de Rui Rio como líder do PSD. O sucesso eleitoral em Lisboa não fora nunca sequer equacionado como possível por qualquer estudo de opinião ou até pelo próprio PSD que colocara a fasquia do desejável num resultado que não
ficasse aquém das eleições anteriores. Já em Coimbra, a segunda cidade mais representativa onde a mudança se verificou – a par de outras,
desde Portalegre ao Funchal – a vitória do “Juntos Somos Coimbra” começou a ganhar probabilidade, e até visibilidade, a partir de meados
de Agosto, altura em que o seu líder emprestou à campanha maior poder de afirmação, mais certeza dos passos a dar, espalhando em seu
redor e em sentido crescente um clima de confiança que, aos poucos, foi sendo assumido como certeza pelos eleitores. Páginas 2 a 5
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Coimbra e Lisboa
ajudam a segurar
Rui Rio à frente do PSD
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PS baixou de 12 para nove Câmaras, PSD sobe de cinco para sete

Há oito novos presidentes de Câmara
no distrito de Coimbra
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Nos 17 Municípios do
distrito de Coimbra assinalaVHXPDVLJQLÀFDWLYDPXGDQoD
GH URVWRV FRP D HOHLomR GH
RLWR QRYRV SUHVLGHQWHV GH
Câmara.
2VQRYRVOtGHUHVPXQLcipais surgem em Coimbra
-RVp 0DQXHO 6LOYD  QD )LJXHLUDGD)R] 3HGUR6DQWDQD
/RSHV  HP *yLV $QWyQLR 6DPSDLR  HP 2OLYHLUD
GR+RVSLWDO -RVp)UDQFLVFR
5ROR HP3DPSLOKRVDGD6HUUD -RUJH&XVWyGLR 3HQDFRYD
ÉOYDUR&RLPEUD HP3HQHOD
(GXDUGR6DQWRV HHP7iEXD
5LFDUGR&UX] 
(VWD VLWXDomR DFRQWHFH
HPWUrVFRQFHOKRVGHYLGRj
QmR UHFDQGLGDWXUD GRV UHVSHFWLYRV SUHVLGHQWHV WHQGR

sucedido os candidatos que
JDQKDUDPSHODPHVPDIRUoD
SROtWLFD FRPR p R FDVR GH
2OLYHLUD GR +RVSLWDO 36 
3DPSLOKRVDGD6HUUD 36' 
H7iEXD 36 
1R FDVR GH &RLPEUD
)LJXHLUD GD )R] *yLV 3HQDFRYD H 3HQHOD RV QRYRV
protagonistas surgem por
WHUHPYHQFLGRDVIRUoDVSROtWLFDVTXHHVWDYDPjIUHQWHGDV
UHVSHFWLYDV&kPDUDV
1RF{PSXWRJHUDOR36
TXHOLGHUDYDGDV&kPDUDVGRGLVWULWRGH&RLPEUD
perdeu quatro Municípios
&RLPEUD )LJXHLUD GD )R]
*yLVH3HQDFRYD HJDQKRX
XP 3HQHOD  PDQWHQGR D
PDLRULDGDVDXWDUTXLDVÀFDQGRDJRUDFRPQRYH236'

Presidentes de Câmara
do distrito de Coimbra
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/XtV3DXOR&RVWD 36'
0DULD +HOHQD7HRGyVLR 36'
-RVp0DQXHO6LOYD -6&
1XQR0RLWD 36
6DQWDQD/RSHV ,QGHSHQGHQWH
$QWyQLR6DPSDLR 36'
/XtV $QWXQHV 36
5D~O $OPHLGD 36'
0LJXHO %DSWLVWD 36
(PtOLR 7RUUmR 36
-RVp)UDQFLVFR5ROR 36
-RUJH&XVWyGLR 36'
ÈOYDUR&RLPEUD 36'
(GXDUGR6DQWRV 36
0iULR-RUJH1XQHV 36
5LFDUGR&UX] 36
-RmR0DQXHO+HQULTXHV 36

A negro estão assinalados os novos presidentes de Câmara

passou de cinco para sete pre- SHOR36DWLQJLXROLPLWHGH nalar que uma lista de inde-   FRUUHVSRQGHQGR D
VLGrQFLDV GH &kPDUD WHQGR mandatos.
SHQGHQWHVFRQTXLVWRXDR36 XPDDEVWHQomRGH$
FRQTXLVWDGR&RLPEUD*yLV
236'PDQWHYHDOLGH- D&kPDUDGD0HDOKDGD $Q- QtYHOQDFLRQDODDEVWHQomRIRL
H3HQDFRYDHSHUGLGR3HQHOD UDQoD HP &DQWDQKHGH TXH WyQLR-RUJH)UDQFRpRQRYR GH
RVVRFLDOLVWDVVyFRQTXLVWDUDP SUHVLGHQWH  H HP 0RUWiJXD
Coimbra e Figueira
PS quebra 45 anos
SRUXPDYH]HP HR JDQKRXR36FRP5LFDUGR
fogem ao PS
de PSD em Penela
PRYLPHQWRHQFDEHoDGRSRU 3DUGDOFRPRQRYRSUHVLGHQSantana Lopes conquistou a WHXPDWDUHIDIDFLOLWDGDSRU
3DUDRVVRFLDOLVWDVDSHVDU )LJXHLUDGD)R]TXHHUDGR R36'QmRWHUDSUHVHQWDGR
O socialista Eduardo
de continuarem com maior 36GHVGH
6DQWRV YHQFHX DV HOHLo}HV
candidatura.
número de Câmaras no distriSDUD D &kPDUD GH 3HQHOD H
Os socialistas perderam
São 117 mandatos
WRIRLSHVDGRWHUHPSHUGLGR DLQGD3HQDFRYDSDUDR36'
FRORFRXXPSRQWRÀQDOD
nas Câmaras
as duas maiores cidades: que candidatou o ex-jornalisDQRVGHJRYHUQDomRLQLQWHU&RLPEUD SDUD D FROLJDomR WDGD573ÉOYDUR&RLPEUDH
UXSWDGR36'GHVGH
$R WRGR QR GLVWULWR
36'&'6331yV &LGD- *yLVWDPEpPSDUDRVVRFLDLV´e FRP PXLWD VDWLVIDGmRV3309ROW5,5  GHPRFUDWDVTXHVyWLQKDP GH &RLPEUD IRUDP GLVWUL- omR H KXPLOGDGH TXH YHQFL
$OLDQoDH)LJXHLUDGD)R]SDUD conquistado aquela autarquia buídos 117 mandatos para HVWD HOHLomR SRLV GHVGH R
RPRYLPHQWRLQGHSHQGHQWH do interior do distrito por DV&kPDUDV236WHYH primeiro momento senti o
XPWRWDOGH  DSRLRGDVSHVVRDVµGLVVHR
´)LJXHLUDD3ULPHLUDµHQFD- XPDYH]HP
EHoDGR SRU 3HGUR 6DQWDQD
236PDQWpPDOLGHUDQoD YRWRV PDQGDWRVQRYH SUHVLGHQWHHOHLWRVDOLHQWDQGR
Lopes.
GH&RQGHL[DD1RYD/RXVm SUHVLGrQFLDVHQRYHPDLR- TXHDSRSXODomR´TXHULDXPD
1RHQWDQWRRVVRFLDOLVWDV 0LUDQGDGR&RUYR0RQWH- rias absolutas.
PXGDQoDQDIRUPDGHID]HU
236'DFRQFRUUHULVR- SROtWLFDHP3HQHODµ
DOFDQoDUDP XP UHVXOWDGR PRUR9HOKR 6RXUH H 9LOD
KLVWyULFRHP3HQHODTXHIRL 1RYDGH3RLDUHVFRQFHOKRV ODGRREWHYH 
2 JHVWRU KRWHOHLUR GH
VHPSUH GR 36' GHVGH DV RQGHIRUDPUHHOHLWRVSHOR36 YRWRV   PDQGDWRV H VHLV  DQRV IULVRX TXH D VXD
Câmaras (cinco delas com candidatura apresentou um
SULPHLUDV HOHLo}HV DXWiUTXL- RVUHVSHFWLYRVSUHVLGHQWHV
FDVHPFRPDYLWyULD
-i HP 7iEXD RQGH R PDLRULD DEVROXWD  0DV D programa “em que as pessoas
de Eduardo Santos para a actual presidente da Câma- LVWR Ki MXQWDU TXH R 36' HVWmR HP SULPHLUR OXJDUµ
presidência do Município.
UD 0iULR /RXUHLUR WLQKD LQWHJURX D FROLJDomR SDUD D 3DUDD&kPDUDH$VVHPEOHLD
(P &RLPEUD D FROLJD- GHFLGR QmR VH UHFDQGLGDWDU &kPDUDGH&RLPEUDTXHIRL 0XQLFLSDO D FDQGLGDWXUD
omR-XQWRV6RPRV&RLPEUD R 36 YROWRX D JDQKDU FRP JDQKDFRPPDLRULDDEVROXWD VRFLDOLVWDYHQFHXHPWRGDVDV
HQFDEHoDGDSRU-RVp0DQXHO XPDFDQGLGDWXUDHQFDEHoDGD FRUUHVSRQGHQGR D  IUHJXHVLDV
6LOYDDOFDQoRXPDLRULDDEVR- SHORYLFHSUHVLGHQWH5LFDUGR  GRVYRWRVGLVWULWDLVH
O candidato social-deVHLVPDQGDWRV$FUHVFHQWHVH PRFUDWD 5XL 6HRDQH YLFHOXWDFRPGRVYRWRVH &UX]
VHLVPDQGDWRVFRQTXLVWDGRV
236'PDQWHYHWDPEpP DLQGDDFROLJDomR36'&'6- -presidente no actual execuderrotando o presidente da $UJDQLOH0LUDRQGHIRUDP 33TXHREWHYHH WLYRDVVXPLXSHVVRDOPHQWHD
&kPDUDHSUHVLGHQWHGD$V- reeleitos os respeitos presi- PDQGDWRVHRXWUD36'330 GHUURWD´$VSHVVRDVQmRUHVRFLDomR1DFLRQDOGH0XQL- GHQWHVDVVLPFRPR3DPSL- FRPHWUrVPDQGDWRV FRQKHFHUDPHPPLPPpULWR
2V JUXSRV GH FLGDGmRV nem capacidade para conduFtSLRV3RUWXJXHVHV $103  OKRVDGD6HUUDRQGHRDFWXDO
0DQXHO 0DFKDGR TXH VH SUHVLGHQWH GD &kPDUD -RVp WLYHUDP  GRV YRWRV ]LURVGHVWLQRVGRFRQFHOKRµ
UHFDQGLGDWDYDSHOR36DXP %ULWR QmR VH UHFDQGLGDWRX  FRPXPWRWDOGHVHLV 0pGLFRGHQWLVWDGHIRUPDomR
PDQGDWRV H D &'8 REWHYH o autarca salientou que os
terceiro mandato.
por limite de mandatos.
236FRQTXLVWRX
1HVWDVDXWiUTXLFDVKDYLD XP WRWDO GLVWULWDO GH  UHVXOWDGRV ´QmR FRUUHVSRQGRVYRWRVHTXDWURPDQGDWRV  SUHVLGHQWHV GH &kPDUD YRWRV DSHQDVFRP GHUDPjVH[SHFWDWLYDVLQLFLDLV
HD&'8IRLDWHUFHLUDIRUoD no distrito que se recandida- XP YHUHDGRU HP &RLPEUD TXH WLQKDP H DVVXPHVH D
HOHLWDFRQVHJXLQGRHOHJHUXP WDYDP DR FDUJR VHQGR TXH $LQGD QR GLVWULWR R &KHJD GHUURWDTXHpLQFRQWHVWiYHOµ
YHUHDGRU
DSHQDV 0DQXHO 0DFKDGR WHYH   YRWRV  H ´eDGHPRFUDFLDDIXQFLRQDU
'DV RXWUDV WUrV FLGDGHV HP&RLPEUDQmRFRQVHJXLX R%ORFRGH(VTXHUGD QD VXD YHUGDGHLUD HVVrQFLD
GRGLVWULWRRVVRFLDOLVWDVDSH- DUHHOHLomR
3HQVRTXHDVSHVVRDVQmRVH
YRWRV
QDVOLGHUDPHP2OLYHLUDGR
No distrito de Coimbra LGHQWLÀFDUDPFRPRSURMH[WR
8P WHUPRV GH &RPX+RVSLWDORQGHRSUHVLGHQWH QLGDGH ,QWHUPXQLFLSDO GD HVWDYDP LQVFULWRV  RXFRPRVFDQGLGDWRVµVXVGH &kPDUD FHVVDQWH HOHLWR 5HJLmRGH&RLPEUDKiDVVL- HOHLWRUHVHYRWDUDP tentou Rui Seoane.

'DVFkPDUDVGRSDtVIRUDPJDQKDVSRUXPDPXOKHURTXHFRUUHVSRQGHDDSUR[LPDGDPHQWHGRWRWDOHPHQRVGRTXHDVDXWDUFDVHOHLWDVHPVHJXQGRRSRUWDOGHGDGRVHVWDWtVWLFRV(\H'DWD
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José Manuel Silva derrotou Manuel Machado e ajuda Rui Rio

Novo ciclo em Coimbra com Câmara arejada

José Manuel Silva (JSC)

Francisco Veiga (JSC)

Manuel Machado (PS)

O presidente do PSD
apostou claramente em
Coimbra, com Rui Rio a
estar várias vezes presente
na campanha de José Manuel Silva, com a coligação
de sete partidos a revelar-se
triunfante, não apenas ao
conquistar a presidência da
Câmara, afastando o socialista Manuel Machado, mas
a obter maioria absoluta.
Na noite eleitoral de
domingo, Rui Rio respirou de alívio, ao também
ver o candidato do PSD
Carlos Moedas a ganhar
a Câmara de Lisboa ao
considerado “delfim” de
António Costa, primeiro-ministro e líder do PS.
Mas o arranque começou
por Coimbra, onde estava
outro símbolo socialista, o
presidente da Associação
Nacional de Municípios
que se recandidatava para
um terceiro mandato na
Câmara, após já ter sido
entre 1990 e 2001.
Logo após terem surgido as projecções, Maló
de Abreu, braço direito de
Rui Rio e que foi director

Ana Bastos (JSC)

Carlos Cidade (PS)

de campanha da coligação
Juntos Somos Coimbra, fez
os primeiros comentários,
antes de se deslocar para
Lisboa. “Foi uma votação
expressiva e esmagadora
numa candidatura para dar
a volta a Coimbra”, declarou, dando os parabéns ao
“povo de Coimbra” por
este resultados e dedicando-lhe a vitória.
No Hotel D. Inês, José
Manuel Silva discursou
depois das 01h00, quando era já tida como certa,
pela candidatura, a maioria
absoluta para a coligação
que liderava. O presidente
eleito da Câmara, José Manuel Silva, pela coligação
Juntos Somos Coimbra,
DÀUPRXTXHYDLLQLFLDUXP
novo ciclo na cidade, com
um Município de “portas
abertas e janelas arejadas”.
“O novo ciclo irá ser
sentido por todos os munícipes”, declarou, garantindo que “irão trabalhar
unidos e em conjunto, com
uma lealdade crítica para
que todos nos possamos
melhorar, com as nossas

Carlos Lopes (JSC)

Regina Bento (PS)

sugestões, com as nossas
críticas, que serão sempre
bem vindas, governando
uma Câmara de portas
abertas e janelas arejadas,
de forma transparente e
para as pessoas”.
O cabeça-de-lista da
coligação PSD/CDS-PP/
Nós, Cidadãos!/PPM/
Volt/RIR /Aliança, que
incluiu ainda membros do
Somos Coimbra, movimento independente pelo
qual José Manuel Silva foi
eleito vereador na oposição em 2017, considerou
o resultado alcançado no
domingo como “uma manifestação de vontade do
concelho de mudança”.
O presidente eleito
salientou que foi “muito
importante” eleger seis vereadores, de um total de 11,
mas destacou que pretende
trabalhar “com outras forças políticas”, sem “quaisquer discriminações”, asVLPFRPRUHDÀUPRXRTXH
durante a campanha muito
falou da necessidade de
atracção de investimento
para o município: “os em-

Carina Gomes (PS)

presários poderem agora
voltar a olhar para Coimbra
como um concelho onde
vale a pena investir” - disse.
Resultado igual
deu em triunfo

Juntos Somos Coimbra perde por um para o PS
omR-6&ÀFDQD$VVHPEOHLD
Municipal com 21 elementos
(15 eleitos directos e seis presidentes de Junta), menos um
do que o PS que obtém 22
lugares (12 eleitos directos e
10 presidentes de Junta).
A composição da AsVHPEOHLD0XQLFLSDOÀFDFRPpleta com cinco eleitos da
CDU três directamente e
dois presidentes de Junta

(Cernache e Taveiro, Ameal
e Arzila; dois eleitos directos
do movimento Cidadãos por
Coimbra e um do Chega, partido estreante nas autárquicas,
também em Coimbra.
Na presidências de Juntas de Freguesia, após as
eleições de domingo, o PS
continua a ser maioritário,
com 10 das 18 destas autarquias, enquanto a coli-

gação JSC ganhou em seis
freguesias, tendo mantido
o grande núcleo urbano da
cidade (Santo António dos
Olivais, UF de Coimbra e
UF de Santa Clara e Castelo Viegas), a que juntou a
conquista da União de Freguesias de Eiras e S. Paulo
de Frades. Lidera ainda em
Assafarge e Antanhol e
Souselas e Botão.

Miguel Fonseca (JSC)

Francisco Queiros (CDU)

quatro anos tinha triunfado
com 24.232.
Manuel Machado
assume derrota

O socialista Manuel Machado assumiu a derrota na reA coligação Juntos So- eleição para um terceiro manmos Coimbra teve 43,92% dato consecutivo à Câmara de
para a Câmara, correspon- Coimbra, garantindo que o PS
dendo a seis mandatos, YDLFRQWLQXDUDWUDEDOKDUHDÀVenquanto o PS, que recan- calizar a actividade municipal.
didatou Manuel Machado, “Estamos aqui para continuar
alcançou 32,65% e quatro a valorizar Coimbra”, referiu o
lugares, e a CDU (PCP- candidato, numa declaração à
-PEV) elegeu um vereador, porta da sede de candidatura
com 7,51% dos votos. O efectuada depois das 23h00 de
movimento Cidadãos por domingo.
Coimbra, com 6,29%, não
Manuel Machado salienconseguiu um vereador, tou que recebeu o resultado
pela segunda vez conse- que dá a vitória à coligação
cutiva.
Juntos Somos Coimbra com
eFXULRVRYHULÀFDUTXH “espírito democrático”, frihá quatro anos, concorren- sando: “Coimbra está melhor
do em separado, o total de graças ao nosso trabalho e
votos do PSD (incluindo o isso deixa-nos com grande
CDS-PP, MPT e PPM) e do tranquilidade e espírito de
movimento Somos Coim- missão cumprida, apesar de
bra foi de 29.127. Nas elei- inacabada”.
ções do passado domingo,
“É preciso fazer o que
a coligação Juntos Somos falta para valorizar a nossa ciCoimbra obteve 29.349, dade. Por isso, não deixaremos
contra 21.820 do PS, que há órfãos todos os conimbri-

Assembleia Municipal

A coligação Juntos Somos Coimbra (JSC) obteve
15 lugares directos na Assembleia Municipal, com o PS a
conseguir 12 dos 33 lugares
em disputa. Mas a Assembleia
Municipal é composta por 51
elementos, com a inclusão
dos 18 presidentes de Junta
das Freguesias, o que faz
mudar a proporção.
Desta forma, a coliga-

Ana Cortez Vaz (JSC)

censes que em nós confiaram”, sublinhou o socialista,
salientando que “ao longo
desta caminhada demos o que
tínhamos, da melhor forma
que sabíamos por Coimbra”.
Apelando aos apoiantes para que “não desistam
nunca”, sublinhando que
“só é vencido quem desiste
de lutar”, Manuel Machado
disse que, oportunamente,
vai revelar se assume o cargo
de vereador.
Já o candidato da CDU
em Coimbra, Francisco Queirós, que foi reeleito, sublinhou
TXHDFROLJDomRUHDÀUPRXD
sua “força”, num quadro onde
foi posta a possibilidade de
“voto útil”.
Por outro lado, o movimento Cidadãos por Coimbra
(CpC) lamentou que a Câmara
Municipal venha a ser governada nos próximos quatro
anos em maioria absoluta e
alertou para os riscos dessa
´SRVWXUDGHDXWRVVXÀFLrQFLDµ
Jorge Gouveia Monteiro não
conseguiu a eleição para a
vereação, contrariando as
sondagens à boca das urnas
que apontavam nesse sentido.

Presidentes das freguesias
-) $OPDODJXrV
8) $QWX]HGHH9LOGH0DWRV
8) $VVDIDUJHH$QWDQKRO
-)%UDVIHPHV
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'LDPDQWLQR-RUJH 36
$QWyQLR 7HRGRUR -6&
-RmR3DXOR0DUTXHV 36

-)&HLUD

)HUQDQGR6DQWRV 36

-)&HUQDFKH

9tWRU&DUYDOKR &'8

8) (LUDVH63DXOR)UDGHV
-)6DQWR$QWyQLR2OLYDLV

/XtV&RUUHLD -6&
)UDQFLVFR 5RGHLUR -6&

-)6mR-RmRGR&DPSR

'LQL]3HUHLUD 36

-)6mR6LOYHVWUH

-RVp6DOJDGR 36

-) 7RUUHVGR0RQGHJR
8)&RLPEUD

3DXOR&DUGRVR 36
-RmR )UDQFLVFR&DPSRV -6&

8)60DUWLQKRÈUYRUHH/DPDURVD

-RmR3LPHQWD 36

8)60DUWLQKR%LVSRH5LE )UDGHV

-RUJH9HORVR 36

8)6DQWD&ODUDH&DVWHOR9LHJDV

-RVp6LPmR -6&

8)6RXVHODVH%RWmR
8) 7DYHLUR $PHDOH$U]LOD
8) 7URX[HPLOH7RUUHGH9LOHOD

5XL6RDUHV -6&
-RUJH0HQGHV &'8
+RUiFLR&RVWD 36
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Vitória com empate em número de vereadores com o PS

Santana Lopes precisa da oposição
para governar a Figueira da Foz
Pedro Santana Lopes
foi eleito presidente da
Câmara da Figueira da Foz
e na hora da vitória o exSULPHLURPLQLVWUR TXH Mi
OLGHURXR0XQLFtSLRÀJXHLrense, disse que quer “enterrar machados de guerra”
H HVWi GLVSRVWR D DWULEXLU
pelouros aos vereadores da
oposição.
Santana Lopes “apelou
a que antigos machados
de guerra sejam enterrados”, acrescentando que
o movimento “sabe ler os
VLJQLÀFDGRVGRVUHVXOWDGRV
eleitorais”.
“Quero dizer à oposição que se quiserem participar, as portas estão abertas.
Se algum quiser algum pelouro, estou disposto a isso,
porque todos os esforços
são poucos”, afirmou o
presidente eleito, depois de

conseguir quatro mandatos
na Câmara municipal, contra outros quatro do PS e
um do PSD.
Dirigindo “um abraço” à candidatura do
PSD liderada por Pedro
Machado, que recorreu
para os tribunais contra
o movimento ‘Figueira a
Primeira’, Santana Lopes
esclareceu que foi “ensinado a perdoar”, frisando,
contudo, que “perdoar é
uma coisa e esquecer é outra” e que o “entristeceu
ver o partido onde militou
GXUDQWH DQRV D WUDWiOR
bastante mal” na Figueira
da Foz, depois de ter sido
convidado pelo PSD a
VHUFDQGLGDWRQRXWURV
concelhos.
Apesar de querer “enterrar machados de guerra”, o líder do movimento

‘Figueira a Primeira’ deixou
FODURTXH´QLQJXpPRYHUi
GR ODGR FRQWUiULR DR GRV
seus princípios por interesses políticos”, ao dizer
que “sabe bem qual é o seu
bando”.
O movimento ‘Figueira
a Primeira” conquistou
ainda as freguesias de Buarcos/São Julião e Paião,
mas não conseguiu ganhar
a Assembleia Municipal.

Pedro Machado
volta ao Turismo

Em declarações à agência
Lusa, Pedro Machado, líder
da candidatura social-democrata Figueira do Futuro,
UHFXVRXSDUDMiFRPHQWDUR
futuro do partido num exeFXWLYRPLQRULWiULRGH6DQWDQD
Lopes, fazendo apenas uma
declaração sobre o resultado
eleitoral.
“O PSD apresentou,
PS destaca
do meu ponto de vista, pro“fenómeno”
postas credíveis, o melhor
Na hora da celebração, Santana Lopes disse
programa, seguramente um
estar aberto a dar pelouros à oposição
O candidato do PS à
conjunto de candidatos tamCâmara da Figueira da Foz
bém eles competentes e cre“Temos aqui um resul- na Assembleia Municipal, díveis, mas que não mereceu
e actual presidente, Carlos
Monteiro, assumiu na noite tado em que o fenómeno perdendo, no entanto, a Câ- DFRQÀDQoDHDDFHLWDomRTXH
de domingo a derrota nas de Santana Lopes existiu mara Municipal que liderou gostaríamos que tivesse do
HOHLo}HVDXWiUTXLFDVSDUDR e o fenómeno de Carlos QRV~OWLPRVDQRV
eleitorado da Figueira da
“Tínhamos um bom Foz”, frisou Pedro Machado.
executivo municipal, atri- Monteiro não existiu”, disbuindo-a ao “fenómeno” se o candidato do PS, num programa, não foi essa a
“Cumpre-nos respeitar o
discurso perante algumas GHFLVmRGRVÀJXHLUHQVHVp TXHIRLDYRQWDGHGRVÀJXHLde Santana Lopes.
dezenas de militantes.
evidente que respeitamos, renses e, quanto ao futuro,
´236JDQKRXIUH- respeitamos as decisões to- vamos avaliar e analisar. E tal
guesias, o PSL [movimento das em democracia, vamos TXDO WLQKD VLGR Mi SRU PLP
Figueira a Primeira] duas e continuar a trabalhar para antecipado, é evidente que irei
o PSD uma. É um resul- o progresso da Figueira. retomar a minha actividade
tado atípico que evidencia Aqui, se houve alguém SURÀVVLRQDO >QD SUHVLGrQFLD
que a derrota é minha”, UHVSRQViYHO SHOD GHUURWD do Turismo do Centro] e
frisou Carlos Monteiro. fui eu, enquanto presidente deixarei para uma próxima
Em termos eleitorais como se entender, mas plo o cargo de PrimeiroPelas contas do candidato, da Comissão Política [con- avaliação aquilo que vai acontemos que tirar o chapéu VHUi GLItFLO QmR FRQVLGH- -Ministro para onde se deiR36JDQKDHP-XQWDV celhia do PS] e enquanto tecer em relação à posição do
a Santana Lopes, tal é rar este facto como um xou atrair, eventualmente
de Freguesia da Figueira candidato à Câmara”, sus- partido na Câmara da Figueia capacidade de mobili- acontecimento político de forma precipitada mas
da Foz e tem “maioria” tentou.
ra da Foz”, acrescentou.
zação que sempre teve da maior relevância, cujo mesmo assim em gesto
e mantém ainda, apesar eco vai muito para além de solidariedade para com
de ter “andado por aí” dos limites do concelho Durão Barroso, seu amigo
a fazer prospecção no da Figueira da Foz.
pessoal e companheiro de
espaço político-eleitoral
Não se cuida aqui algumas lutas políticas dos
disponível. Estar afas- de saber se o concelho tempos a seguir ao 25 de
tado da Figueira da Foz decidiu bem ou mal. Isso Abril.
vinte e tal anos após um são outras contas que se
O resultado por si
mandato que foi visível, farão a seu tempo e por agora conseguido não deiPedro Coimbra foi continuar. Mais ainda por- gue a Álvaro Coimbra,
é verdade, mas nem por TXHP VH FRQVLGHUDU VXÀ- xa margens para dúvidas
uma das surpresas da noite que iria competir com um ÀJXUD TXH DPD 3HQDFRYD
todos aplaudido; voltar no cientemente qualificado do apoio que a Figueira
eleitoral. Anterior presi- independente na lista do e que o concelho retriseguimento de uma deci- para o fazer. Do que aqui da Foz lhe continua a disdente da Distrital de Coim- PSD, homem convidado bui como agora se viu.
são pessoal que se tornou se trata é este caso raro pensar. Prova à evidência
bra em cujo desempenho SDUDXPGHVDÀRTXHDFHL- É um quadro novo na
GHÀQLWLYD Ki SRXFR PDLV de empatia que se estabe- que deixou a sua marca na
conseguira magníficos tara, parece-nos, mais em SROtWLFD DXWiUTXLFD GD UHde três meses, depois de lece entre um político e passagem anterior. Mais
resultados eleitorais, fez-se solidariedade para com o gião. Eventualmente sem
para isso ter sido sondado determinada comunidade ainda se tivermos em condeputado e preparou a sua concelho e sua gente, do grande experiência política
e motivado por um grupo eleitora, empatia de tal ta que foi conseguido em
candidatura à presidência que no cumprimento de neste tipo de funções. Mas
de pessoas do concelho maneira forte que os faz luta aguerrida com outros
da Câmara de Penacova, uma aspiração que se lhe não se vê que isso o desaque são seus apoiantes parecer parentes de uma candidatos que consigo
onde o anterior presiden- não conhecia. A polémica ERQH%HPSHORFRQWUiULR
assumidos; fazer as malas mesma família em cujo repartem fatias do apoio
te e seu amigo pessoal GDViJXDVVXUJLGDDTXDQGR Vale mais entrar de mãos
em pouco mais de uma corpo corre sangue do que a Figueira dispensa
(Humberto de Oliveira) da fundação da APIN, limpas e alma lavada do
semana e apresentar-se na mesmo tipo. Esta circuns- aos seus líderes. Tem Pese aprontava para sair, empresa intermunicipal que esgrimir armas de
Figueira da Foz com o seu tância, este resultado agora dro Santana Lopes pela
ÀQGRVRVWUrVPDQGDWRVD constituída para gerir as experiências nem sempre
ar despachado de “vamos conseguido por Santana frente, agora que ganhou
que tinha direito. Deu-se iJXDV  FRQFHOKRV SRGH felizes. Tem Álvaro Coima isso”; reunir as tropas, Lopes, faz dele um caso e ganhou de forma muito
como certa a vitória de ter custado o lugar de pre- bra o destino de Penacova
refazer programa eleitoral singular na política por- expressiva, um grande dePedro Coimbra. Por ser sidente da Câmara a Pedro nas suas mãos nos próxique teria em grande me- tuguesa, particularmente VDÀRSURYDUHGHPRQVWUDU
um homem do concelho; Coimbra. Foi decisivo e mos anos, sejam 4, 8 ou
dida na cabeça, constituir bem sucedido na política que a sua eleição se vai
por integrar uma família eventualmente precipitado doze. Serão os que ele e
equipas que chegassem DXWiUTXLFDQD)LJXHLUDGD traduzir efectivamente na
com fortes pergaminhos DRLQÁXHQFLDUDUHWLUDGDGH os eleitores quiserem que
a parte significativa das Foz, bem mais do que o melhoria de todo o concena vida colectiva local, Penacova desse conjunto VHMDP3HQDFRYDSUHFLVDUi
freguesias; chegar, fazer foi noutras funções onde lho, cuja capital guarda no
pelo bom desempenho GHFRQFHOKRVHRSRYR agora muito mais de unir
uma campanha serena e não disfrutou de condi- peito dos portugueses um
à frente do PS distrital, eleitor não lhe deu a carta esforços do que procurar
ganhar da forma folgada ções e circunstâncias que quantum de carinho que
pelo exercício das funções branca com que por certo explicações para factos
como ganhou; diga-se o o pudessem levar mais a torna ainda mais bela e
de deputado, cargo que contaria.
que o tempo rapidamente
que se disser, explique-se longe, como foi por exem- desejada.
DLQGD PDQWpP H GHYHUi
Fica Penacova entre- IDUiYHOKRV

Olhar do país focado
em Santana Lopes

O que aconteceu
a Pedro Coimbra?
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O vira de Coimbra

CARLOS FIOLHAIS

$ LPSUHYLVLELOLGDGHGR
YRWR SRSXODU p XP GRV
HQFDQWRVGDGHPRFUDFLD
9LUDGDVDVXUQDVKiXPD
YLUDJHP FODUD HP &RLP
EUD $FROLJDomROLGHUDGD
SRU -RVp 0DQXHO 6LOYD
RQGHR36'PDQGD³HV
PDJRX´ R 36 WLUDQGR R
OXJDU GH 3UHVLGHQWH GD
&kPDUD TXH SDUHFLD
YLWDOtFLR D 0DQXHO 0D
FKDGR
+iHYLGHQWHPpULWRGH
-RVp 0DQXHO 6LOYD TXH
HOHLWR SHOR 6RPRV &RLP

EUDHPIRLFRPEDWL
YRQD&kPDUDHWDPEpP
GH 5XL 5LRTXHRHVFROKHX
FRQWUDDVHVWUXWXUDVORFDLV
GRSDUWLGR$SURSRVWDGR
36' GD WUDQVIHUrQFLD GR
7ULEXQDO &RQVWLWXFLRQDO
SDUD &RLPEUD TXH HX
DSRLR  IRL XPD ERD FDU
WDGD TXH HPEDUDoRX R
36)RLPXLWRPDLVH¿FD]
GR TXH SURPHWHU XP DH
URSRUWRRXXPDPDULQD(
KiXPHYLGHQWHGHPpULWR
GH0DQXHO0DFKDGRTXH
SRXFRWLQKDSDUDRIHUHFHU

DOpP GH DOFDWUmR QDOJX
PDVUXDVHXQVFDQWHLURV
HGH$QWyQLR&RVWDTXHR
DSRLRX YLQGR D &RLPEUD
GL]HUTXHVyIDOWDYDP³
PHWURV´ VLF SDUDDQRYD
PDWHUQLGDGH2SUHVLGHQ
WHFHVVDQWHIRLGXUDQWHD
FDPSDQKD PXLWR GLVSOL
FHQWH6HQGRIUDFDDVXD
HQWRXUDJH QmR IH] D UH
QRYDomRTXHVHLPSXQKD
$ DULWPpWLFD HOHLWRUDO
p VLPSOHV D FROLJDomR
YHQFHGRUDMXQWRXRVYRWRV
GR 36' H GR H[6RPRV
&RLPEUD DR SDVVR TXH
R 36 FRQWLQXRX D VXD
WUDMHFWyULD GHVFHQGHQWH
TXHYLQKDGHWUiV&RLP
EUDPXGRXSRUTXHHVWDYD
VDWXUDGDGDDUURJDQWHJR
YHUQDomRGR36TXHDR
ORQJRGHPXLWRVDQRVIRL
GHL[DQGRFDLUDUHOHYkQFLD

GD /XVD$WHQDV QR WRGR
QDFLRQDO +i FRLVDV TXH
SRGHP H GHYHP PXGDU
H TXH HVWmR SURPHWLGDV
SHORV YHQFHGRUHV IDFL
OLGDGHV FDPDUiULDV SDUD
R LQYHVWLPHQWR PHOKRULD
GRV WUDQVSRUWHV GHVFHQ
WUDOL]DomRSDUDDVIUHJXH
VLDV HWF 0DV Ki RXWUDV
TXH VHUmR PDLV GLItFHLV
GH PXGDU DWp SHOD VXD
DXVrQFLD QR SURJUDPD
FRPR D QHFHVViULD PX
GDQoD QD ³&DSLWDO (X
URSHLD GD &XOWXUD ´
TXH HVWi VHP HOm  D
PDLRUDWHQomRDRVOLYURVH
ELEOLRWHFDV &RLPEUD QmR
WHP )HLUDGR/LYURHWHP
XPDELEOLRWHFDDEDQGRQD
GD HRLPSXOVRjFXOWXUD
FLHQWt¿FDOLJDQGRFLrQFLDV
H KXPDQLGDGHV R 36'
QmR VDEH RTXHID]HUQD

UXDGD6R¿DHQRVtWLRGD
3HQLWHQFLiULD 
9DPRV YHU FRPR p
TXH &RLPEUD YDL JDQKDU
SURWDJRQLVPR QR SDtV
R TXH SDVVD SHOD FRQ
MXJDomR HQWUH FLGDGH H
XQLYHUVLGDGH 3RU H[HP
SORTXHSURSRVWDVWHUiR
36' SDUD D UHJLRQDOL]D
omRDOpPGHDOEHUJDUHP
&RLPEUDRUHIHULGR7ULEX
QDO" 6HUi LQWHUHVVDQWH
YHU R QRYR GLiORJR GH
&RLPEUD FRP R JRYHUQR
FHQWUDOHFRPDVGHPDLV
FLGDGHV GDV %HLUDV QD
LQGLVSHQViYHOFRQVWUXomR
GD UHJLmR +DYHUi VXIL
FLHQWHKDELOLGDGHSROtWLFD"
$RV QRYRV JHVWRUHV GH
&RLPEUD GHYH VHU GDGR
REHQHItFLRGDG~YLGDe
WHPSRGHSURYDUHPRTXH
YDOHP

4XDQWR DRV SDUWLGRV
PHQRUHV Vy R 3&3 WHUi
XP YHUHDGRU &DLX HP
YRWRV WDO FRPR QR UHVWR
GR SDtV 2V &LGDGmRV
SRU&RLPEUDFDtUDPWDP
EpPDSHVDUGHDOJXPDV
ERDVSURSRVWDVQmRFRQ
VHJXLUDP VDLU GR QLFKR
OLYUDQGRVHGDVXDOLJDomR
DR%ORFRGH(VTXHUGD $
FROLJDomR YHQFHGRUD WDO
YH]SUHFLVHGRV&LGDGmRV
QD $VVHPEOHLD0XQLFLSDO
3RU ~OWLPR XPD SDODYUD
VREUH D IUHJXHVLD RQGH
YRWR 6DQWR$QWyQLR GRV
2OLYDLVDtDVXSHULRULGDGH
GDFROLJDomROLGHUDGDSHOR
36'IRLPXLWRPDLVDFHQ
WXDGDGRTXHQRFRQFHOKR
&RLPEUD YLURX *D
QKRX D GHPRFUDFLD H WH
QKRHVSHUDQoDTXH&RLP
EUDHDUHJLmRJDQKHP

A ressurreição de Rui Rio
em eleições desautarquizadas
JAIME RAMOS

2VHOHLWRUHVIRUDPPD
QLSXODGRVHRVFDQGLGDWRV
PHQRUL]DGRVSHODDOLDQoD
HQWUHOtGHUHVSDUWLGiULRVH
DFRPXQLFDomRVRFLDO
23RGHU/RFDOIRLQD
FLRQDOL]DGR DSURSULDGR
SHODOyJLFDFHQWUDOLVWDGD
FDSLWDO IDYRUHFHQGR D
DEVWHQomR H R GHSDXSH
UDPHQWRGRUHJLPH
$V QRWtFLDV VREUH R
&RYLG H R IXWHERO DVVR
FLDUDPVH j YRQWDGH GR
OtGHUGR36GHHVYD]LDUDV
HOHLo}HV ORFDLV WUDQVIRU
PDQGRDVQXPDVOHJLVOD
WLYDVLQWHUFDODUHVTXHOH
JLWLPDVVHPRDEVROXWLVPR
VRFLDOLVWD
$QWyQLR&RVWDIRLFOD
UR SHUGHGRU SHUDQWH DV
H[SHFWDWLYDV FULDGDV H
5XL 5LR FUXFLILFDGR QD
FRPXQLFDomRVRFLDOWHYH
DVXDUHVVXUUHLomRQRVUH
VXOWDGRV23&3FRQWLQXD
HPGHFOtQLR
2 3ULPHLURPLQLVWUR
FRQWRXFRPDSUHFLRVDFR
ODERUDomRGRVOtGHUHVGRV
SHTXHQRV SDUWLGRV TXH
QmR WHQGR UHSUHVHQWDWLYL
GDGH ORFDO FRPR R &KH
JD %ORFR GH (VTXHUGD

,QLFLDWLYD /LEHUDO VH PR
YLPHQWDPFRPRREMHWLYR
GH FRQVHJXLU YLVLELOLGDGH
QDFLRQDO DEVROXWDPHQWH
GLYRUFLDGRV GRV LQWHUHV
VHVORFDLV$ FRPXQLFDomR
VRFLDOQDFLRQDOSDWURFLQRX
RGHVSUH]RSHORVSUREOH
PDVGR3DtVUHDO
2&'63&3HR36'
IRUDPDUUDVWDGRVSHUDQWH
DOyJLFDHOHLWRUDOLVWDHSR
SXOLVWDGH$QWyQLR&RVWD
WUDQVIRUPDGR QXP 3DL
1DWDOGHPDJRJRDGLVWUL
EXLURGLQKHLURGD(XURSD
GR355
$R ODGR GRV FDQGL
GDWRV GR 36 IRPHQWRX
D LGHLD GD H[LVWrQFLD GH
FRPSDGULR H QHSRWLVPR
RVLQYHVWLPHQWRVLUmRSUH
IHUHQFLDOPHQWH SDUD RV
PXQLFtSLRV RQGH R SRYR
HVFROKHVRFLDOLVWDVRVRX
WURVTXHVHOL[HP$KLVWy
ULDGR+RVSLWDO&RPSDL[mR
pH[HPSORGRVHFWDULVPR
LQVWDODGR
7U D Q V I R U P D G R  H P
0DGXUR YHQH]XHODQR R
3ULPHLURPLQLVWUR FDSD]
GHGL]HUXPDYHUGDGHHR
VHXFRQWUiULRFRPDPHV
PD LQÀDPDGD FRQYLFomR

WHYHWHPSRSDUDDPHDoDU
XPDGDVPDLVLPSRUWDQWHV
HPSUHVDVQDFLRQDLVTXH
VHJXQGRSDUHFHVHOLPLWD
DGHVHQYROYHUDHVWUDWpJLD
DPELHQWDOHQHUJpWLFDGR
*RYHUQR
'HSRLV GH 6yFUDWHV
WHPRVDJRUDXPOtGHUVR
FLDOLVWDGHIDFomRTXHWHP
FRPRHVWUDWpJLDDFDSWXUD
GRSRGHUHDDSURSULDomR
GR (VWDGR ERP SDUD RV
SDUWLGiULRVSpVVLPRSDUD
RIXWXURGH3RUWXJDO
'HL[REUHYHVDSRQWD
PHQWRVVREUHD5HJLmR
$ &,0 GH &RLPEUD
p KRMH XPD GDV UHJL}HV
PHQRVGLQkPLFDVGR3DtV

0DOy GH$EUHX H 5XL
5LR VmR RV YHQFHGRUHV
GD HVWUDWpJLD TXDQGR
PDUJLQDOL]DUDP 1XQR
)UHLWDV SDUD DSRVWDU QR
FDQGLGDWR TXH LPSHGLX D
GHUURWDGH0DQXHO0DFKD
GRHP)RLDYLWyULD
GRSUDJPDWLVPRSDUWLGiULR
DVVRFLDGRjDPELomRSHU
VLVWHQWH GH -RVp 0DQXHO
6LOYD
Pelo distrito
1D )LJXHLUDDQRWRULH
GDGH GH 6DQWDQD /RSHV
D PHGLDWL]DomR QDFLRQDO
GD VXD FDQGLGDWXUD D
GLQkPLFD GR VHX DQWHULRU

A CIM Coimbra deve assumir
uma postura reivindicativa, abandonando
a mendicidade do respeitinho, obrigando
o Governo a cumprir promessas.
FRPGHPRJUD¿DHHFRQR
PLDHPSHUGD
2V UHVXOWDGRV HOHLWR
UDLVFRQ¿UPDUDPDOJXPDV
H[SHFWDWLYDV PDV KRXYH
JUDQGHVVXUSUHVDV
0DQXHO 0DFKDGR VR
IUHXRGHVJDVWHGHGpFD
GDVGHSRGHUFRPUHVXO
WDGRV PHGtRFUHV SDUD D
FLGDGHHUHJLmR
$ GHUURWD GR 36 HUD
SUHYLVtYHO TXDQGR WRGRV
RV SDUWLGRV GH FHQWUR
GLUHLWD VH XQLUDP QXPD
FROLJDomR RQGH D VRPD
SRWHQFLDOGHYRWDQWHVJD
UDQWLDDYLWyULD

PDQGDWR R PDUDVPR UH
FHQWH GD FLGDGH DJUDYD
GR SHOD FULVH QR WXULVPR
RULJLQDGD SHOD HSLGHPLD
WRUQRXR YHQFHGRU DQ
WHFLSDGR 1mR IRUD HVWD
FDQGLGDWXUDLQHVSHUDGDH
3HGUR0DFKDGRRJUDQGH
GHUURWDGRWHULDVLGRRSUR
YiYHO YHQFHGRU 6DQWDQD
/RSHVGHSRLVGRGHVDVWUH
QR $OLDQoD UHQDVFH GDV
FLQ]DV
(P0LUDQGDGR&RUYR
 XP GRV GRLV FRQFHOKRV
GD &,0 FRP VRFLRORJLD
HOHLWRUDO PDLV VRFLDOLVWD 
QmRKRXYHVXUSUHVDDQmR

VHUDDomRGHXQVHQHUJ~
PHQRV FREDUGHV QR SH
Q~OWLPRGLDGDFDPSDQKD
QD SRYRDomR 0RLQKRV
TXHGHFLGLUDPYDQGDOL]DU
HIXUDURVSQHXVGHXPD
GH]HQD GH YLDWXUDV GH
DSRLDQWHV GR 36' e OD
PHQWiYHOTXHRIDQDWLVPR
UHFRUUD D HVWHV DWRV GH
WHUURULVPR (VSHUDPRV
TXHD*15HD3-FRQVL
JDPLGHQWL¿FDURVDXWRUHV
GRVFULPHV
(P *yLV D SXOYHUL]D
omRGHYLGRDRVLQGHSHQ
GHQWHVEHQH¿FLRXR36'
TXHDVVLPUHFXSHURXXP
FRQFHOKR TXH WHP VLGR
GRPLQDGRSHOR36
1D 3DPSLOKRVD GD
6HUUD -RUJH &XVWyGLR Gi
FRQWLQXLGDGH j VXSUHPD
FLDGR36'VREUHYLYHQGR
DR OLPLWH GH PDQGDWRV
GH -RVp %ULWR 'HVHMR
OKHEHPFRPRD$QWyQLR
6DPSDLR GH *yLV PXLWD
IRUoDSDUDTXHFRQVLJDD
VROLGDULHGDGH GD &&5&
&,0 H GR *RYHUQR SDUD
FRQVHJXLUHPHQIUHQWDURV
FXVWRVGDLQWHULRULGDGH
(P3HQHODR36'QmR
VREUHYLYHX DR DEDQGRQR
SUHFRFH GH /XtV 0DWLDV
WDOYH] R 3UHVLGHQWH PDLV
FULDWLYR GD &,0 (VWH UH
VXOWDGR IRL XPD HQRUPH
VXUSUHVD WDO FRPR 3HQD
FRYDRQGHR36VRIUHXXP
LPSRUWDQWHGHVDLUH
$ GHUURWD VRFLDOLVWD
QD 0HDOKDGD PDV TXH

YHQFHX HP 0RUWiJXD
PDQWpPR36FRPPDLR
ULDQD&,0&RLPEUDPHV
PR WHQGR SHUGLGR QRV
WUrVPDLRUHVPXQLFtSLRV
FRP D SRSXODomR PDLV
XUEDQD
,PSRUWDDJRUDSHQVDU
QRIXWXUR$ UHJLmRWHPGH
LQYHUWHURVHXGHFOtQLR
2 36 WHQGR GH] GRV
 PXQLFtSLRV GHYH WHU
D FRUDJHP GH SHUFHEHU
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Francisco Rodeiro - Foi claramente um dos vencedores da noite
eleitoral em Coimbra. Teve mais votos que todos os demais candidatos
juntos, o que não deixa de constituir um feito digno de relevo, tanto
mais que a vida de Francisco Rodeiro não foi feita, ao longo dos anos,
QDVWHUW~OLDVFLWDGLQDVGRVEHPIDODQWHVQHPQDVSiJLQDVGRV-RUQDLV
Foi feita, a par dos fugazes contributos que deu à vida municipal do
concelho, sobretudo a nível da Assembleia Municipal, no trabalho sério
e persistente do recato do seu gabinete de advogado, no seguimento
DOLiVGRSHUÀOGRKRPHPWUDEDOKDGRUTXHXPGLDMRYHPDLQGDVDLX
da sua aldeia do concelho de Sabugal, deixando o seu chão e a sua
família de origem, para vir entregar-se nos braços da Universidade de
Coimbra, que tantos e bons futuros tem dado a muita gente. E deu-o
também a Francisco Rodeiro que, com mestria e naturalidade, soube
DOLDUDKXPLOGDGHGDVVXDVRULJHQVDRUHFDWRGDVXDYLGDSURÀVVLRQDOH
pessoal, enriquecidos com uma superior educação e disponibilidade
para com os outros, cultivando sempre um sentido de amizade que
UHVSLUDVD~GHWUDQVSDUrQFLDHDXWHQWLFLGDGH
Rui Rio – É frequente ouvir dizer que a gente do norte é rija e
dura de torcer, pelo empenho, capacidade de trabalho e persistência
TXHHPSUHVWDDRVVHXVFDPLQKRVGHYLGD5XL5LRSDUHFHFRQÀUPDU
uma vez mais, essa mística, no seu caso feita convicção em crescendo.
Há uns anos, ninguém dava grande coisa por ele em termos políticos,
surpreendeu tudo e todos ao conquistar a Câmara Municipal do Porto
FRPDÀUPH]DFRPTXHRIH]HQDIRUPDFRPRGHVHPSHQKRXDV
funções, sem receio de confrontar interesses de grupo que respeitava
PDVFRPRVTXDLVVHQmRLGHQWLÀFDYD$JRUDTXDQGRJHQWHGRVHX
SDUWLGRMiKDYLDHQFRPHQGDGRDVÁRUHVGRVHXIXQHUDOSROtWLFRHLOR
que se reergue e consegue um score eleitoral que, sendo um resultado
de vencido quando em confronto com a maioria robusta do PS, surpreendeu de novo o país, particularmente nos resultados conseguidos
em Lisboa, onde Fernando Medina estava verdadeiramente instalado à
espera que lhe entregassem S. Bento nos braços. Mas outros concelhos
GDSULPHLUDOLQKDGHLPSRUWkQFLDWLYHUDPVLJQLÀFDGRLGrQWLFRHQWUH
os quais Coimbra se destaca, se bem que aqui mais pelo mérito das
gentes locais que propriamente pelo emprenho ou contributo de Rui
Rio para que isso tivesse acontecido. Será Rui Rio, reconhecidamente,
um dos políticos da primeira linha que tem mais vincado e notório
sentido de Estado, que tanta falta faz a outros com responsabilidades
LGrQWLFDV/HYDWHPSRDDÀUPDUVHPDVWHPSRUVLRPpULWRGHVDEHU
esperar, sem ceder a interesses de ocasião para ganhar simpatias, de
ocasião também.
Maló de Abreu – Tivesse o resultado eleitoral sido outro e Maló
GH$EUHXFRUULDRULVFRGHVHUFRQVLGHUDGRÀJXUDQRQJUDWDGHQWURGR
36'GH&RLPEUD&ODURTXHHVWDPRVDH[DJHUDUDÀJXUDUXPDVLWXDomR
TXHQXQFDVHYHULÀFDULDPDVTXHDTXLFRQJHPLQDPRVSDUDHYLGHQFLDU
DVDQWLSDWLDVTXH0DOyGH$EUHXIRLJDQKDQGRQRV~OWLPRVPHVHVSRU
a ele pertencer uma boa quota parte da responsabilidade no desenho
e concretização desta estratégia de se aliar ao “Somos Coimbra” e
construírem uma solução alternativa ao PS, tarefa que parecia ser superior às forças do PSD nesta altura. A estratégia política-eleitoral que
conduziu a esta profunda reviravolta teve dois autores determinantes
e decisivos: José Manuel Silva e Maló de Abreu. Com este resultado
Maló ganha centralidade político-social em Coimbra e alarga espaço na
taste force que conduz os destinos do PSD a nível nacional. Tem pela
frente, e já de imediato, um papel de dimensão não menor: valendo-se
da sua capacidade de negociação, ajudar Rui Rio não só a ganhar o
próximo Congresso mas a consegui-lo com a segurança e o peso de
uma vitória que em alguma medida possa deixar antever o início de
um novo ciclo da vida político-partidária em Portugal, na qual o PSD
se vinha deixando escorregar.
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José Manuel Silva

Foi claramente o vencedor em Coimbra das eleições autárquicas de domingo
SDVVDGR1R~OWLPRPrV²GHSRLVVREUHWXGRGRUHJUHVVRGHIpULDV²UHVSLUDYDVHMi
um ambiente de vitória em que José Manuel Silva acreditou de forma muito assertiva
desde cedo. Não sendo tempo para se fazer contas ao detalhe, não será muito arriscado dizer que este triunfo deve ser creditado em grande medida a José Manuel Silva,
já que foi ele que liderou a candidatura desde o início, remetendo o PSD e demais
partidos da coligação para posições secundárias o que, no caso do PSD, foi particularmente notório, atendendo sobretudo ao peso eleitoral que este partido tem tido
desde sempre no concelho de Coimbra. Apesar dessa posição secundária que lhe foi
atribuída, as estruturas do partido – a começar por Rui Rio, a continuar em Maló de
Abreu e incluindo presidentes da Distrital e Concelhia – tiveram a humildade digna de registo de, apesar disso, não
regatearem a sua colaboração para que o sucesso da estratégia escolhida se efectivasse. Não será despropositado
dizer que José Manuel Silva foi o vencedor primeiro deste projecto por ter feito valer o tom decidido e assertivo
TXHLPSULPLXjVXDFDQGLGDWXUDHQTXDQWRTXHR36'JDQKRXSHODKXPLOGDGHTXHDVVXPLXVDFULÀFDQGRDOJXQV
dos seus em nome do projecto que acredita melhor servir os interesses e necessidades de Coimbra.
Ana Bastos – Considerada a melhor vereadora da oposição, pelo movimento “Somos Coimbra”, Ana Bastos vai entrar
no próximo Executivo da Câmara com a vitória da coligação
OLGHUDGDSRU-RVp0DQXHO6LOYD$HODVHUiFRQÀDGRRLPSRUWDQWH
pelouro do Urbanismo, uma área que tão bem domina, dado
que Ana Bastos é doutorada em Engenharia Civil, na especialidade em Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação, e
integra a Comissão de Especialização em Transportes e Vias de
Comunicação da Ordem dos Engenheiros, com mandato para o
triénio 2019-2022. É docente do Departamento de Engenharia
Civil da Universidade de Coimbra, onde actualmente coordena
o mestrado em Gestão da Mobilidade Urbana.
Rui Curado Silva – O docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) e
investigador do LIP - Laboratório de Instrumentação e Física
Experimental de Partículas orienta um grupo de estudantes da
Secção de Astronomia, Astrofísica e Astronáutica da Universidade de Coimbra (UC) que lançou o projecto Stratospolca para
o espaço no balão BEXUS 31 da Agência Espacial Europeia
(ESA). $H[SHULrQFLDFLHQWtÀFDVHUiODQoDGDDWpGLDGH2XWXEUR
a partir das instalações do Esrange Space Center, em Kiruna,
no Norte da Suécia.
Ana Cristina Santos – A investigadora liderou a equipa do
projecto europeu CILIA Vidas LGBTQI+, desenvolvido no
Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Este
estudo procurou compreender, a partir das vivências e experiências de pessoas LGBTQI+, o que mudou, mas também o
que persiste actualmente em Portugal, em que a igualdade na lei
se debate com a discriminação na prática. Ana Cristina Santos é
Socióloga e doutorada em Estudos de Género pela Universidade
de Leeds, Reino Unido.
Daniel Rijo – O docente da Faculdade de Psicologia e
de Ciências da Universidade de Coimbra liderou o projecto
“Psychopathy.comp”, que consiste num programa pioneiro de
LQWHUYHQomRSVLFROyJLFDTXHPRVWURXVHUHÀFD]QRWUDWDPHQWR
de jovens e agressores com traços psicopáticos. O estudo visou
RGHVHQYROYLPHQWRGHXPDLQWHUYHQomRHVSHFtÀFDEDVHDGDHP
QRYRVPRGHORVGHSVLFRWHUDSLDFXMDHÀFiFLDIRLWHVWDGDQXP
ensaio clínicos com 119 menores a cumprir medida tutelar
educativa de internamento. De referir que o projecto envolveu
várias fases, nas quais participaram mil jovens com idades entre
os 14 e os 18 anos, 400 deles considerados agressores juvenis.

da engenharia”, numa cerimónia que assinalou os 10 anos
da criação do Fundo e do prémio que apoia o ensino e a
divulgação da engenharia.
Cláudia Cavadas – Tomou posse, na segunda-feira,
dia 27, como directora do Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra (IIIUC). Directora
do IIIUC desde Março de 2019, também vice-Reitora com
as áreas de acção de Investigação e 3.º Ciclo do Instituto,
Cláudia Cavadas foi reconduzida para o mandato 2021-2023,
por nomeação do Reitor.
Bruno Reis – O jovem do Instituto de Emprego e
)RUPDomR 3URÀVVLRQDO ,()3  GH &RLPEUD JDQKRX XPD
medalha de excelência no WorldSkills, Campeonato Mundial
GDV3URÀVV}HVTXHGHFRUUHXQDÉXVWULD%UXQR5HLVFRPSHWLXQDiUHDGH'HVHQKR*UiÀFRHIRLR~QLFRUHSUHVHQWDQWH
do IEFP de Coimbra a participar na competição mundial,
tendo ainda outros 18 participantes portugueses.
João Mendes Ribeiro – O projecto do arquitecto
de Coimbra, “A Casa no Castanheiro”, foi o vencedor do
Prémio Nacional de Arquitectura em Madeira de 2021
(PNAM’21). O artista recebeu o valor monetário de dez
mil euros, correspondentes ao primeiro lugar. O PNAM
WHPFRPRREMHFWLYRLQFHQWLYDUHSURPRYHUDÀOHLUDÁRUHVWDO
portuguesa através da promoção e utilização da madeira.
Afonso Santos – O atleta em skiff sagrou-se camSHmRGRPXQGRM~QLRUGHUHPRGHPDU2MRYHPUHPDGRU
SRUWXJXrVGHDQRVTXHpDWOHWDGR1~FOHRGH$QWLJRV
Remadores da Associação Naval 1.º de Maio, venceu, na
ÀQDORIUDQFrV0DWKLDV6ROGDWLHJDUDQWLXRVHJXQGRWtWXOR
mundial da história do remo nacional.
João Correia e Matilde Cruz – Os atletas do Grupo
Recreativo Vigor da Mocidade conquistaram uma medalha
de bronze nos europeus de ginástica acrobática, que decorreu em Pesaro, Itália. A dupla representou a freguesia
de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, bem como
Coimbra e Portugal.

João Farinha – 2P~VLFRFRQLPEULFHQVH vai apresentar
no
dia
5 de Outubro, no Convento São Francisco, em CoimA DESCER
bra, pelas 21h30, o espectáculo “Tempo sem sombras”, que
Manuel Machado – Perdeu as eleições a seguir ao que terá sido
se insere no âmbito da 4.ª edição do Festival Correntes de um
o seu melhor mandato à frente da Câmara Municipal, aquele em que
João Carlos Pereira – É o novo treinador da Académica só Rio. Para além da voz de João Farinha, Hugo Gamboias
estava no terreno um conjunto de obras que, não sendo todas da de Coimbra/OAF e assume o comando técnico da equipa até estará na guitarra portuguesa, Diogo Passos na guitarra
responsabilidade da Câmara Municipal, como o Metrobus que per- ÀQDOGDpSRFDVXEVWLWXLQGR5XL%RUJHV2WpFQLFRSDVVRXSHOD clássica, Ricardo Mingatos na percussão, Ricardo Melo no
WHQFHj$GPLQLVWUDomR&HQWUDOVHSUHSDUDPSDUDGDUXPQRYRSHUÀO
‘Briosa’ nas épocas de 2003/2004 e, mais recentemente, na baixo e José Rebola na guitarra eléctrica. João Farinha prevê
a algumas áreas da cidade, nomeadamente as que mais se avizinham
do rio Mondego. Não terá sido por causa deste mandato que perdeu, época de 2019/2020. Actualmente encontrava-se sem clube, lançar novo disco em 2022.
mas muito mais por lhe ser imputada -- dados os seus 20 anos em que GHSRLVGHWHUVDtGRGR*UDVVKRSSHUVGD6XtoDDQWHVGRÀQDO
Bernardo Tralhão – O judoca da ACM de Coimbra
esteve à frente do município, se bem que não seguidos -- a primeira da época passada.
alcançou a prata na Taça Internacional Kiyoshi Kobayashi,
responsabilidade pela perda de activos importantes para Coimbra e que
Carlos Reis – A Faculdade de Economia da Universidade que se disputou no passado sábado (25), em Cernache. A
-RVp0DQXHO6LOYDDJDUURXFRPDVGXDVPmRV SHUGDGHLQÁXrQFLD
GH&RLPEUDQRWRGRQDFLRQDO DGLÀFXOGDGHGHÀ[DUQDUHJLmRXPD de Coimbra (FEUC) prestou homenagem ao Professor, jubilado $&0UHIHUHTXHRDWOHWDGLVSXWRXXPFRPEDWHÀQDO´PXLSDUWHVLJQLÀFDWLYDGRVHVWXGDQWHVTXHSDVVDPSHOD8QLYHUVLGDGH XPD no ano passado. Foi docente de literatura portuguesa e de teoria to exigente” e que um descuido permitiu ao adversário,
sensibilidade diminuída por parte de Manuel Machado para a realidade da literatura na FEUC onde se licenciou e doutorou. Foi ainda Rodrigo Lopes, marcar vantagem. Bernardo Tralhão está
HPSUHVDULDOWHQGRVHFRPRFHUWRTXHDÀ[DomRGHQRYDVSHVVRDVHVWi director da Biblioteca Nacional e Reitor da Universidade Aberta. convocado para o Campeonato do Mundo de Juniores,
directamente relacionada com a criação de novos emprego, logo de- eDXWRUGHXPDYDVWDELEOLRJUDÀDSXEOLFDGDHPGLYHUVRVSDtVHV que se realizará em Olbia, Itália, entre 6 e 10 de Outubro.
senvolvimento da vertente empresarial. Acrescente-se que em termos
No entanto, a sua participação poderá estar comprometida
de pré-campanha e campanha eleitoral a coligação “Juntos Somos
Carlos
Sá
Furtado
e
Celestino
Quaresma
A
Ordem
uma vez que a Federação Portuguesa de Judo coloca como
&RLPEUDµIRLPXLWRPDLVDÀUPDWLYDDVVHUWLYDHWUDEDOKDGRUDGRTXH
dos
Engenheiros
da
Região
Centro
homenageou
os
dois
condição o custo mínimo de 1.500 euros, quantia que cabe
R3DUWLGR6RFLDOLVWDTXHSRGHUiWHUFRQÀDGRHPGHPDVLDQRWUDEDOKR
responsáveis pela criação do Fundo “As novas fronteiras ao participante pagar.
desenvolvido pela Câmara com as obras atrás referidas.
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AAC assinou protocolo que ajuda
a combater o isolamento dos mais velhos
A Associação Académica de Coimbra (AAC) e a Associação das Cozinhas Económicas Rainha Santa Isabel
(ACERSI) assinaram, no dia 22, o protocolo de colaboração “Abraço de Gerações”. Este é um novo projecto
conjunto que possibilitará que os estudantes de Coimbra
possam acompanhar idosos em situações de isolamento,
auxiliando-os nas tarefas do dia-a-dia e promovendo novas
experiências lúdicas e sociais aos estudantes e idosos. Além
disso, possibilitará, também, que estudantes deslocados
e em situação de carência económica possam coabitar
com idosos que vivam sozinhos, de forma gratuita. Esta
possibilidade estará dependente da avaliação da situação
psicológica e económica dos interessados e merecerá uma
PRQLWRUL]DomRSURÀVVLRQDOFRQWtQXD
Bissaya Barreto lecciona pós-graduação
em “Enfermagem em Cuidados Intensivos”
O Centro de Formação Bissaya Barreto - Campus
do Conhecimento e da Cidadania, em Coimbra, vai
leccionar uma pós-graduação em “Enfermagem em
Cuidados Intensivos” e as candidaturas estão abertas até
dia 8 de Outubro. A pós-graduação tem como destinatários licenciados em Enfermagem, está acreditada pela
Ordem dos Enfermeiros e visa promover a actualização
das recomendações aplicadas ao suporte e tratamento
GR GRHQWH FUtWLFR QRV GLYHUVRV FRQWH[WRV GH FXLGDGRV
intensivos para adultos. O curso contempla 276 horas de
contacto obrigatórias e 60 horas opcionais. Realiza-se às
sextas-feiras e sábados, quinzenalmente, de Outubro de
2021 até Novembro de 2022.
Orquestra Académica da UC deu arranque
para o novo ano lectivo
A Orquestra Académica da Universidade de Coimbra
(OAUC) promoveu, de 19 a 20 de Setembro, um estágio
de abertura do ano lectivo 2021/2022. Com a direcção
dos maestros André Granjo e Leandro Alves, a OAUC
apresentou-se com obras de Joly Braga Santos e Astor
3LD]]ROODWHQGRDFRQWHFLGRRFRQFHUWRÀQDORQWHP  
no Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV). O estágio
contou também com a presença do maestro Jan Wierzba e,
ainda, estreou a peça do compositor David Miguel em comemoração dos cinco anos da fundação da orquestra. Esta
iniciativa foi dirigida a estudantes, ex-alunos e docentes da
UC, bem como a instituições de Ensino Superior da cidade.
“MENTALBike Tour” vai ligar
Coimbra à Guarda
A 3.ª edição do evento “MENTALBike Tour” está
agendada para o dia 10 de Outubro e vai ligar as cidades
de Coimbra e da Guarda. A iniciativa está inserida nas
comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental. Este
ano, à semelhança das edições anteriores, irá realizar-se
uma etapa de bicicleta com cerca de 200 quilómetros,
ligando duas instituições de actuação na área da saúde
mental (Hospital Sobral Cid – Coimbra/Hospital de Sousa
0DUWLQV*XDUGD $VDtGDHVWiPDUFDGDSDUDDVQR
Hospital Sobral Cid, em Coimbra, prevendo-se a chegada
j*XDUGDSHODV$LQLFLDWLYDpDSRLDGDSHOR&HQWUR
Hospitalar e Universitário de Coimbra e pela Unidade
Local de Saúde da Guarda.
ESAC recebe 2.ª fase de candidaturas
aos Cursos Técnicos Profissionais
A Escola Superior Agrária do Politécnico de Coimbra
(ESAC-IPC) recebe, até dia 8 de Outubro, a 2.ª fase de
candidaturas aos CTeSP – Cursos Técnicos Superiores
3URÀVVLRQDLV$JURWHFQRORJLD'HIHVDGD)ORUHVWD,QWHUpretação da Natureza e dos Espaços Rurais (a leccionar em
Fátima, no Espaço Fatimae da AdsTerritórios – AssociaomRSDUDR'HVHQYROYLPHQWR6XVWHQWiYHOGRV7HUULWyULRV 
0DQHLRGH(TXLQRV(TXLWDomR7HUDSrXWLFDHGH/D]HU
3URGXomR$JUtFROD%LROyJLFDH4XDOLGDGH$OLPHQWDUVmR
os CTeSP a serem ministrados na ESAC no ano lectivo
de 2021/22. Para obter mais informações sobre a oferta
formativa e candidaturas deve ir ao site portal.esac.pt.
Coimbra recebeu rodagem de filme indiano
A cidade de Coimbra acolheu, durante três dias, as
JUDYDo}HVGH´<XGKUDµXPÀOPHLQGLDQRUHDOL]DGRSHODV
produtoras EXCEL e All Around Globe. De acordo com
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Entraram 5.519 alunos no Ensino Superior em Coimbra.
Há 520 vagas na 2.ª fase.

Mais de 49 mil novos alunos (49.452 no total) entraram no
(QVLQR 6XSHULRU VHQGR TXH  GR FDQGLGDWRV ÀFDUDP VHP
colocação nesta 1.ª fase do concurso nacional de acesso, segundo
dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Este
número é o segundo maior dos últimos 30 anos (o primeiro foi no
DQRSDVVDGRHPTXHPLODOXQRVÀFDUDPFRORFDGRVQHVWDIDVH 
(P&RLPEUDH[LVWLDPYDJDVGLVSRQtYHLVHIRUDPSUHHQFKLGDV
5.519. Sobram, assim, 520 vagas, 128 das quais na Universidade, e
392 no Politécnico (174 no ISEC, 112 na ESAC e uma na ESEC).
Ficaram ainda por ocupar 96 vagas na ESTGOH. Contas feitas, a UC acolhe, nesta 1.ª fase, 3.303 novos alunos,
ou seja mais 21 do que no ano passado, conseguindo preencher todas as vagas em sete das oito faculdades (as
vagas sobrantes são de cursos leccionados na Faculdade de Ciências e Tecnologia). Já no caso do IPC, a instituição
recebe 1.894, menos 109 alunos do que em 2020. De destacar que na ESEnfC todas as vagas foram preenchidas
(322) e na Coimbra Business School|ISCAC e na ESTeSC esgotaram as vagas oferecidas na 1.ª de candidaturas.
-iQD(67*2+KRXYHXPFXUVRVHPQHQKXPFRORFDGRDOLFHQFLDWXUDHP6LVWHPDVH7HFQRORJLDVGD,QIRUPDomR
As candidaturas à 2ª fase de acesso ao Ensino Superior decorrem até dia 8 de Outubro.
R0XQLFtSLR&RLPEUDVHUiSURMHFWDGDSDUD´SDUDXPGRV
PDLRUHVPHUFDGRVFLQHPDWRJUiÀFRVGRPXQGRµMiTXH
VHUiXPDGDVSULQFLSDLVFLGDGHVGHVWHÀOPHGH%ROO\ZRRG
que vai contar a história de uma jovem estudante da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Está
“prevista a divulgação e promoção do melhor que existe
na cidade, e também em Portugal, com reduzido impacto
e transtorno para os habitantes”, disse o Executivo, acrescentando que a última produção da EXCEL em Espanha
“incrementou o turismo em 35%, resultando num impacto
económico substancial para as cidades envolvidas”.
Profissionais de saúde
homenageados no Dia do CHUC
O Conselho de Administração do Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra (CHUC) vai homenagear, hoje
 WRGRVRVSURÀVVLRQDLVGR&+8&EHPFRPRRVSURÀVVLRQDLVTXHVHDSRVHQWDUDPQRSHUtRGRFRPSUHHQGLGR
entre o dia 1 de Janeiro de 2020 e 31 de Agosto de 2021.
O evento terá lugar no Centro de Congressos do CHUC
– Auditório Principal – Polo HUC, pelas 11h00. O programa iniciará com a recepção aos homenageados e posteriormente a sessão solene. Será entregue uma placa alusiva
DRVKRPHQDJHDGRVHXPFDUWmRGHSURÀVVLRQDLVDSRVHQWDGRVGR&+8&1RÀQDOGDFHULPyQLDVHUiGLYXOJDGR
o Plano de Desenvolvimento Estratégico do CHUC e o
lançamento da campanha #CHUCseguro#equipaCHUC.

João Rasteiro apresenta
‘OFÍCIO Poesia: 2000-2020’
2SRHWDHHQVDtVWDSRUWXJXrV-RmR5DVWHLURQDWXUDO
de Ameal, em Coimbra, vai apresentar no próximo dia
GH2XWXEURQD4XLQWDGDV/iJULPDVSHODVKD
DQWRORJLD ¶2)Ì&,2 3RHVLD · UHFHQWHPHQWH
editada pela Porto Editora. A obra será apresentada pela
Professora Graça Capinha, da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra (FLUC), e a sessão contará com
leituras de alguns poemas da obra, pelo poeta e diseur
Aurelino Costa. Haverá lugar ainda para um momento
musical com Fernando Marques e José Tiago Rodrigues,
que se vão fazer acompanhar pela guitarra portuguesa e
clássica. Na apresentação estará ainda o escritor Valter
+XJR0mHFRRUGHQDGRUGDFROHFomR¶HORJLRGDVRPEUD·
Conselho junta comunidades
de alunos estrangeiros
As várias associações de estudantes da Universidade
GH&RLPEUDRÀFLDOL]DUDPWHUoDIHLUDDFULDomRGR&RQselho Académico Internacional, que pretende juntar e
dar voz às comunidades de alunos estrangeiros, nomeaGDPHQWHGRVSDtVHVOXVyIRQRV2SURWRFRORIRLDVVLQDGR
pela Associação Académica de Coimbra (AAC), a Associação de Estudantes Angolanos de Coimbra (AEAC), a
Associação de Pesquisadores e de Estudantes Brasileiros
(APEB), pelos Académicos Timorenses de Coimbra
(ATC) e pela Associação de Estudantes Cabo-Verdianos
em Coimbra (AECVC). Esta nova estrutura pretende
WHU´XPDSUHVHQoDFRQWtQXDQDYLGDGHVWDVDVVRFLDo}HVH
juntar na mesma mesa associações representativas para
desenvolver projectos conjuntos”, seja do foro lúdico,
recreativo ou de integração, como também de intervenção
SROtWLFDDÀUPRXRSUHVLGHQWHGD$$&-RmR$VVXQomR
Segundo aquele dirigente estudantil, o Conselho tem já
GXDV DFo}HV LPHGLDWDV SUHYLVWDV DMXGDU D UHDWLYDU RX D
FULDUDVVRFLDo}HVGHHVWXGDQWHVGHRXWUDVSDtVHV FRPR
0RoDPELTXH *XLQp%LVVDX H 6mR 7RPp H 3UtQFLSH  H
organizar um arraial internacional em 16 de Outubro,
nos jardins da AAC, em que as diferentes associações
darão a conhecer a sua gastronomia, actividade cultural
HWDPEpPDUWtVWLFD

“O Mundo do Vinho” regressa a Coimbra
A 4.ª edição da iniciativa “O Mundo do Vinho” vai
decorrer em Coimbra, entre 3 e 16 de Outubro, com exSRVLo}HVSURYDVGHYLQKR¶VKRZFRRNLQJ·ODQoDPHQWRGH
XPOLYURSDOHVWUDVHXPMDQWDUYtQLFR(VWDHGLomRUH~QH
SHODSULPHLUDYH]D&RPLVVmR9LWLYLQtFRODGD5HJLmRGH
Lisboa e a Associação de Vitivinicultores da Associação
GH0XQLFtSLRVGD6HUUDGH6LFy 9LQLVLFy 2SURJUDPD
começa com a apresentação de Vinhos Terras de Sicó,
para prova e degustação, no dia 3 de Outubro, pelas 17h00,
QD4XLQWDGH6mR-HUyQLPRHP&RLPEUD2SURJUDPD
contará com a apresentação do livro “O Vinho sentido
- sem descrever aromas ou atribuir pontuações”, com a
SUHVHQoDGRVDXWRUHV9LUJtOLR/RXUHLURH0DQXHO0DOIHLWR
Ferreira, na Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra,
QRGLDGH2XWXEUR¶6KRZFRRNLQJ·SURYDHGHJXVWDISEC e CENFORTEC leccionam curso
ção, e palestras são outras actividades que vão decorrer
de Técnico de Manutenção de Aeronaves
durante os restantes dias. O programa encerra no dia 16
O Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
FRPXPMDQWDUYtQLFR
(ISEC) Engineering Academy e o CENFORTEC, em
parceria, vão leccionar o curso que permitirá ao aluno
Dia Mundial da Música celebrado
preparar-se para a examinação autoproposta com vista
no Centro Cultural Penedo da Saudade
à obtenção da licença de Técnico de Manutenção de
O Centro Cultural Penedo da Saudade do Instituto $HURQDYHVFDWHJRULD%(VWHFXUVRTXDOLÀFDRVDOXQRV
Politécnico de Coimbra (IPC) vai assinalar, na sexta-feira FRPR 7pFQLFRV (OHFWURPHFkQLFRV GH &HUWLÀFDomR HP
(1), o Dia Mundial da Música. Irá realizar-se uma “Festa da $HURQDYHVHDXWRUL]DRVVHXVWLWXODUHVDHPLWLUHPFHUWLÀMúsica” que está programada acontecer entre as 17h30 e cados de aptidão para serviço, na sequência de operações
DVKQDTXHOHHVSDoR'XUDQWHHVWHSHUtRGRQRSDOFR de manutenção, incluindo na estrutura, nos grupos moto
do Centro Cultural vão passar vários artistas, como os propulsores e nos sistemas mecânicos e eléctricos das aeOne Drop Experimente, Ode e Eigreen. A iniciativa de- ronaves. Podem candidatar-se à formação os titulares do
corre presencialmente, mas também será transmitida, em 12.º ano de escolaridade ou curso legalmente equivalente
simultâneo, via online, através das páginas do Facebook e e que tenham pelo menos 17 anos de idade. O curso irá
do Youtube do Centro Cultural Penedo da Saudade. Os funcionar de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 23h00,
espectáculos estão sujeitos a reservas através do email H WHUi LQtFLR HP GDWD D GLYXOJDU DSyV DV PDWUtFXODV $V
cultura@ipc.pt.
candidaturas decorrem até hoje (30).

0DLVGHGRVSRUWXJXHVHVDSRQWDUDPDVYLDJHQVFRPRRSULQFLSDOPRWLYRSDUDSRXSDUGLQKHLURTXDQGRHPDQWHVGDSDQGHPLDGHFRYLGHUDPFRQFOXLXXPHVWXGRGD,QWUXP



ZZZFDPSHDRSURYLQFLDVSW

ACTUALIDADE

30
48,17$)(,5$

DE SETEMBRO DE 2021
CAMPEÃO DAS PROVÍNCIAS

Escritora Milu Loureiro tem 16 livros infantis editados

“Escrevo para crianças porque
é um público que ainda aceita bem”
Milu Loureiro é, provavelmente, uma das
maiores escritoras infantis que Coimbra
tem. No seu currículo conta com 16 livros
editados dedicados às crianças, mas promete não ficar por aqui. Em entrevista ao
“Campeão”, a autora afirma que o seu público é quem aceita ainda o ‘mistério’ de
devorar um livro do início ao fim e que ler
um livro é a criação de um hábito para um
desenvolvimento mais inteligente.
acolhe bem. As crianças ainda
aceitam aquilo o que lhes ofeHá dez anos que Milu recem”, contou.
Para a professora os novos
Loureiro dedica a sua imaginação à escrita e, embora não tempos, onde as crianças estão
IRVVHXPDSURÀVVmRTXHÀ]HVVH inseridas num mundo tecnoparte do seu leque de opções, lógico avançado, faz com que
acabou por ir descobrindo haja um desinteresse pelos maaos poucos este ‘dom’, que nuais e sobretudo pela leitura.
“Vivemos numa época em
reconhece ter estado sempre
consigo pelo facto de gostar que as imagens correm muito
depressa e as crianças sofrem
muito de ler e escrever.
Licenciada em Filologia XPERFDGLQKRGDVtQGURPH
Românica, na Faculdade de do pensamento acelerado”,
Letras da Universidade de DÀUPRXDGLDQWDQGRTXHLVVR
Coimbra, deu aulas durante lhes tira o prazer da leitura de
muitos anos, mas a sua “segun- um livro, porque acaba por
da vida” (escritora) veio quan- ser demasiado parado para as
do era professora bibliotecária. dimensões de hoje.
“A leitura tem uma imFoi a contar histórias aos mais
pequenos que esta paixão se portância vital e é um sentido
que se deve dar às crianças
reacendeu.
Confessa que é uma apai- desde o leite materno. É prexonada pela natureza e que ciso que o livro faça parte do
ver um pôr-do-sol, uma bor- leque de brinquedos e é muito
boleta a pousar no ombro importante que os pais, nestas
RXRÁRUHVFHUGDVÁRUHVVmR LGDGHVWHQKDPRSHUtRGRREULmomentos que a realizam. São, gatório de leitura”, realça. Para
precisamente, estes estados da a escritora este é um gesto que
natureza que a levam a querer pode mudar a vida da criança
incutir nas crianças a procura “porque certamente isso vai
criar hábitos” e torná-la numa
pelas “pequenas coisas”
“Sou de Letras, mas tenho pessoa mais atenta e mais
uma grande paixão pelas Ciên- conhecedora do mundo. Milu
cias e pela natureza. Procuro Loureiro destaca ainda que um
alimentar e transmitir às crian- livro é sempre um objecto que
ças essa vertente, sobretudo da SHUPLWHDXPHQWDURHVStULWR
natureza, e também do amor FUtWLFRHHQULTXHFHUDQtYHOGH
pelos livros e palavras”, referiu vocabulário, bem como ajuda
no processo de crescimento e
a escritora.
de aprendizagem.
Incutir às crianças
Defesa de valores
o gosto pela leitura
CRISTIANA DIAS

Milu Loureiro escreve sobretudo para o pré-escolar, 1.º
e 2.º ciclos e este é um público
com qual gosta de trabalhar.
“Gosto de escrever para crianças porque é um público que

Milu Loureiro procura na
sua escrita representar temas
que tenham valores actuais e
que, mesmo que tenham uma
carga emocional forte, sejam
entendidos de uma forma

A autora pretende transmitir ensinamentos
sobre a natureza e os afectos

simples e clara pelos mais
pequenos. No meio das suas vivências e experiências a autora
acaba por encontrar inspiração
para as suas histórias, sendo que
a própria confessou ao “Campeão” que é durante a noite,
quando não consegue dormir,
que lhe surge grande parte da
imaginação e criatividade.
“Não sou uma pessoa de
escrita fácil. Tenho de maturar
a ideia na minha cabeça, consWUXLUDKLVWyULDHWHUXPLQtFLR
PHLRHÀPµ
Amante da natureza, Milu
Loureiro aborda nos seus livros
temas que consciencializam as
crianças. Nas várias obras que
tem em seu nome, a professora
trata temas como a natureza,
o plástico, o abandono dos
animais, a igualdade de género
e também a importância dos
afectos.
“Uma das minhas preocupações é a Ecologia, tentar
consciencializar as crianças para
isso. E outra são os afectos.
Todos os livros têm uma mensagem ecológica ou afectiva”,
sublinhou.
Embora os seus livros
sejam direccionados para as
crianças, isso não faz com que
a autora se prive de utilizar uma
linguagem mais formal. “Não
gosto de infantilizar a linguagem. Penso que as crianças
percebem e caso não estejam
a perceber vão perguntar”,
realçou, considerando ainda
que as crianças estão a perder
muito vocabulário. “Noto que
as crianças têm uma falta de
YRFDEXOiULRLQFUtYHOµ

“Uma folha
nas dobras do vento”

O livro “Uma folha nas
dobras do vento” é a última
obra lançada pela escritora
e é já o 16.º da sua colecção.
Embora a maioria dos livros
sejam escritos em narrativas,
este último destaca-se pela
utilização de uma escrita metafórica.
Milu Loureiro pretendeu
levar os seus leitores à imaginação através de uma folha
que vai voando com o vento.
Desde o momento que cai da
árvore, a folha leva um percurso onde muito pode acontecer
e é essa “viagem” que a autora
pretende despertar, criando
uma imaginação e criatividade
por parte da pessoa que a
encontra.
“A folha é um grito de
liberdade. Ela vai ser papagaio
de papel, bilhete de amor entre
crianças, gestos de ternura, vai
ser dança e até poesia”, descreveu Milu Loureiro.
“Uma folha nas dobras
do vento” é também um grito
de alerta e manifesto contra o
consumismo. A autora defende
que é importante dar valor “às
coisas simples” e ajudar os mais
pequenos a perceber o que os
rodeia. “É um apelo para as
crianças perceberem o que se
passa à sua volta e não estarem
sempre ligadas à tecnologia. A
natureza tem tanto para lhes
dar”, disse.
No fundo este é um livro
que “apela ao desapego das
coisas materiais”.

Direitos dos animais: há ainda um longo caminho a percorrer
Francisco de Assis, o santo
padroeiro dos animais.
A causa do bem-estar aniCelebra-se na próxima
segunda-feira, 4 de Outu- mal tem vindo a ganhar cada
bro, o Dia Mundial do Ani- vez mais relevância na sociedamal. A efeméride foi institu- de, servindo a efeméride para
tGDGXUDQWHXPDFRQYHQomR relembrar a importância dos
de ecologistas em Florença, animais na vida das pessoas e
no ano de 1931, devendo- sensibilizar a população para as
-se a escolha da data ao suas necessidades e para a prefacto deste ser o dia de São servação de todas as espécies.
CATARINA DUARTE

Vivemos numa época em
que a consciencialização para
as causas relacionadas com
os animais é cada vez maior.
No entanto, nunca é demais
relembrar que estes merecem
o respeito e o carinho dos
donos e que a sociedade se
GHYHHVIRUoDUSDUDS{UÀPD
problemáticas como os maus
tratos e o abandono.

Que este Dia Mundial
do Animal, assim como os
YLQGRXURVVLUYDQRPtQLPR
para reflectirmos sobre os
nossos actos e para que estejamos mais alerta no que
concerne, por exemplo, às
atitudes daqueles que nos
rodeiam porque denunciar
este tipo de crimes é já uma
UHVSRQVDELOLGDGHFtYLFD

6$Ò'(
Livro “Ornitorrincos Psiquiátricos”
apresentado em Coimbra
A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) apresenta hoje (30), na sua sede em Coimbra,
pelas 19h00, a sessão de apresentação do livro “Ornitorrincos
Psiquiátricos”. A iniciativa vai decorrer online e conta com as
intervenções de: Jorge Humberto Silva, director do departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar
Tondela-Viseu (CHTV); Nuno Pessoa Gil, médico especialista
em Psiquiatria no CHTV e coordenador do livro; David Teixeira, médico interno de Psiquiatria e coordenador do livro; Ana
Gaspar, Editora da Lidel.
Núcleo Regional do Centro da LPCC
reúne voluntários
O Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra
o Cancro (LPCC.NRC) promoveu, no sábado (25), o XIII
Encontro Regional do Voluntariado em Oncologia, e, simultaneamente, o 52.º Encontro do Voluntariado Comunitário
do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra
o Cancro. A iniciativa representou o reconhecimento pelo
trabalho desenvolvido por todos os voluntários, sobretudo no
contexto de pandemia. “Covid-19 e vacinação”, “80 anos da
Liga Portuguesa Contra o Cancro” e “Voluntariado e humanização” foram algumas das temáticas abordadas.
IPO de Coimbra iniciou obras no novo
edifício de Cirurgia e Imagiologia
$(PSUHLWDGDGH5HTXDOLÀFDomRGR(GLItFLRGH&LUXUJLD
Imagiologia do Instituto Português de Oncologia (IPO) de
Coimbra iniciou-se na segunda-feira (27) com uma previsão de execução de 675 dias. Esta obra obrigará à alteração
dos circuitos de acesso ao IPO de Coimbra, passando a ser
privilegiada a circulação pela Rua Dr. José Alberto Reis. Ao
longo das próximas semanas o campus hospitalar irá sofrer
alterações estruturais para a instalação do estaleiro e demolição
GRHGLItFLRDFWXDO
UC autorizada a distribuir isótopo
essencial para diagnóstico do cancro
Uma empresa da Universidade de Coimbra (UC) foi autorizada a distribuir o “GalliUC”, uma formulação de Gálio-68
SURGX]LGRHPDFHOHUDGRUHVGHSDUWtFXODV FLFORWU}HV TXHYDL
revolucionar o uso deste isótopo para o diagnóstico do cancro.
De acordo com a UC, a autorização à ICNAS-Produção foi
concedida pelo Infarmed e é a primeira na Europa para o GáOLRHDSULPHLUDDQtYHOPXQGLDOSDUDXPSURFHVVRGHVWHWLSR
Montemor-o-Velho encerrou
Centro de Vacinação
O Centro de Vacinação covid-19 de Montemor-o-Velho encerrou no passado sábado, 25 de Setembro. A
Câmara Municipal revelou que, desde 15 de Fevereiro, o
equipamento acolheu a administração de 35.768 doses
da vacina, estando praticamente “toda a população do
FRQFHOKR YDFLQDGDµ 'H DFRUGR FRP R 0XQLFtSLR D
imunização contra a covid-19 irá agora continuar na
UCSP de Montemor-o-Velho e na Unidade de Saúde
Familiar (USF) de Arazede.
IPO de Coimbra em destaque
no Prémio de Boas Práticas em Saúde
O IPO de Coimbra destaca-se na 14.ª Edição do
Prémio de Boas Práticas em Saúde (PBPS) da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar,
que irá decorrer no dia 22 de Novembro. O projecto
da equipa Humaniza, “Em tempos de pandemia…
Reinventemo-nos. Programa de Visitas Virtuais do IPO
Coimbra”, foi reconhecido como uma boa prática e é
um dos candidatos ao Prémio na categoria de “Melhor
Projecto”. Também os projectos dos Serviços de Saúde
2FXSDFLRQDOH6HUYLoRGH3DWRORJLD&OtQLFD´3URJUDPD
GH$FRPSDQKDPHQWRGRV3URÀVVLRQDLVGH6D~GHLQFOXtdos no Plano de Vacinação contra a covid-19 do IPO de
Coimbra”, e o do Serviço de Oncologia Médica, “Dividir
equipas, multiplicar segurança - projecto de melhoria
FRQWtQXD GD TXDOLGDGH GRV FXLGDGRV GH HQIHUPDJHP
em contexto pandémico”, foram seleccionados como
candidatos à categoria de “Melhor Poster”.
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O motivo para a “incapacidade empresarial” da cidade, segundo Arnaldo Baptista

“Esta Coimbra é mais emocional
que racional”

Chegou a trabalhar no sector público mas foi na
área empresarial, em Coimbra, que se destacou
e tornou, sobejamente, conhecido. Arnaldo Baptista é fundador das Pastelarias Vasco da Gama
e da Praxis e é conhecido por todos pelo seu
inconformismo no que toca aos investimentos
realizados na cidade pela qual, sublinha, é “um
eterno apaixonado”. O legado que deixa à cidade vai muito além destas duas empresas que
criou, em virtude, por exemplo, da envolvência
noutras áreas com cada vez maior amplitude e,
garante, foi tudo conseguido “sem a ajuda de
ninguém”. Deixa, aliás, duras críticas ao Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à
Inovação (IAPMEI) e à “incompetência de muitos
dos órgãos decisores”.
LINO VINHAL / NÁDIA MOURA

Campeão das Províncias [CP]: A pandemia veio
afectar, fortemente, a área
empresarial, não veio?
Arnaldo Baptista [AB]:
A pandemia não deixou ninguém de fora. Percebemos,
desde início, que é preciso
arregaçar as mangas e encontrar soluções e, no mundo
empresarial, isso foi notório.
Estivemos meses encerrados,
contudo não parámos as áreas
de investimento que tínhamos
a decorrer. Somos as Pastelarias
Vasco da Gama mas somos
muito mais que isso e estamos
envolvidos, também, na área
da distribuição. Fomos sempre
resilientes. A obra que temos
no Bairro Norton de Matos
decorreu durante toda a pande-

as marcas Topázio e Onix, duas
jóias da cidade e do país. A
Fábrica da Cerveja de Coimbra
foi sócia fundadora das centrais
de cerveja. Coimbra esteve
sempre na primeira linha da
cerveja em Portugal. Dizem-nos os entendidos que temos,
em Coimbra, a água ideal para
fazer esta bebida, já corrigida
por natureza, sem precisar de
sais ou qualquer outra correcção. Sendo um homem viajado
pela Europa – note-se que os
equipamentos e inovações na
área da pastelaria e padaria
acontecem, por norma, na
Europa Central – e, nesse
momento do encerramento da
fábrica da cerveja de Coimbra,
na década de 80, bebia na Alemanha a cerveja com que me
deliciava e me convencia, por
isso, decidi aprofundar conhe-

Faz falta [a Coimbra] aquela actividade
direccionada a alcançar um fim
e eu não me rendo a essa passividade.

mia e, ressalvo, aí houve grande
preocupação em manter os
traços oriundos daquilo que
foi o antigo Bairro Marechal
Carmona. Este é um bairro
com muitas particularidades,
está no centro de Coimbra, é
um bairro urbano mas com
algumas raízes de ruralismo e
está a ser renovado pelos jovens
e estrangeiros que vêm para cá
HVWXGDUHTXHSRUDOLÀFDP
[CP]: Como nasceu este
feito em que se tornou a Praxis, no mundo da cerveja?
[AB]: Este foi um feito
cuja ideia nasceu com o encerramento da Fábrica de Cerveja
em Coimbra. Poucos sabem
mas os grandes impérios cervejeiros de Portugal nasceram em
Coimbra e disso são exemplos

cimentos, rodear-me de bons
mestres cervejeiros, investigar
e estudar a possibilidade de
implementar na minha cidade
o conceito Craft Beer, como
forma de mitigar a lacuna criada pelo encerramento da nossa
fabrica de cerveja - um ex-libris
de Coimbra para quem nos
visitava mas sobretudo para
todos que faziam desta nossa
cidade a sua vida quotidiana.
Para a implementação do projecto muitas foram as barreiras
encontradas, muita burocracia
e incompetência, muita mediocridade de muitos dos nossos
órgãos decisores que diziam
ser um projecto genial, mas
quando chegava o formulário
para assinar, ou não era nada
com eles ou não podia ser e
aí, soltavam todos os “tarecos

futuro será aquilo que os sócios
quiserem que seja, na defesa do
superior da Instituição e do seu
legado histórico e patrimonial.
A prioridade é recuperá-lo e

nelas. Esta minha batalha não
tem nada de pessoal, não é
um projecto meu. É apenas
para reerguer o clube, pô-lo
em marcha e dar lugar aos

A Onyx e a Topázio regressaram a Coimbra,
cidade de onde nunca deveriam ter saído.
São propriedade da Praxis, produzidas
e comercializadas por nós para
qualquer ponto do globo.

Arnaldo Baptista diz sentir-se “mal amado”
face ao que já fez para (e por) Coimbra

e todos os bobis” para ajudar
essa ideia genial. Sinto alguma
revolta pela forma como fui
tratado o que, naturalmente,
criou em mim anticorpos. Fui
perseguido sob o ponto de
vista empresarial em Coimbra,
só com a minha teimosia e o
meu inconformismo venci os
que a todo custo tentavam pôr
o pau na roda. Continuo revoltado com muito do que vou
contemplando à minha volta.
Note-se, já agora, a Praxis foi
o primeiro projecto na área da
Craft Beer em Portugal e isso
foi um choque para as áreas
licenciadoras. É preciso abrir
as janelas e arejar. Entretanto, a
Onyx e a Topázio regressaram
a Coimbra, cidade de onde
nunca deveriam ter saído, estão
de volta, ao seu estilo original,
SURQWDVDVHUGHVDÀDGDVHMi
medalhadas. São propriedade
da Praxis, produzidas e comercializadas por nós para
qualquer ponto do globo.

lado nenhum. Amo a cidade
em que vivo e, modestamente,
tenho feito muito para honrar
Coimbra e elevar o seu nome
ao mais alto patamar de honra,
prestígio e credibilidade.
[CP]: Falta capacidade
empresarial em Coimbra?
[AB]: Sim, sem dúvida.
Esta Coimbra é mais emocional que racional. Faz falta
aquela actividade direccionada
DDOFDQoDUXPÀPHHXQmRPH
rendo a essa passividade...

[CP]: ...por isso está envolvido agora na reactivação
do Clube dos Empresários?
[AB]: O Clube de Empresários teve o seu apogeu
mas, por várias circunstâncias,
está paralisado desde 2013. Eu
assumi o papel de presidente da
Assembleia Geral e, constatado
este desaparecimento, tomei a
iniciativa de reerguer o Clube
FRPWRGDVDVGLÀFXOGDGHVTXH
isso acarreta, nomeadamente
[CP]: Quer isto dizer o facto de nenhum sócio ter
que não há grandes apoios as quotas em dia. Tenho tido
neste âmbito?
essa dificuldade para poder
[AB]: Há preguicite e mui- legitimar qualquer relançamenta falta de capacitação, muita to porque nenhum sócio tem
incompetência nos órgãos a situação regularizada. Mas
decisores. O IAPMEI é uma irá acontecer algo de novo
máquina emperrada com- em breve. Estou a reunir um
parando o seu desempenho núcleo de pessoas para que,
FRPRYHUGDGHLURVLJQLÀFDGR no dia da Assembleia Geral,
da expressão PRAXIS; acção, possa tomar uma decisão e,
actividade orientada para ob- com base nesse núcleo, relanjectivos. Falta-lhes sensibilidade çar o clube de empresários. É
para saber aquilo que é uma XPDSODWDIRUPDGHUHÁH[mR
empresa. O grupo que fundei onde todos os empresários se
é um grupo que tem evoluído podem rever e o que temos de
de modo próprio, sem ajuda de fazer é recuperar o clube. O seu

QmRGHÀQLURVHXSHUÀOHDFUHGLto, piamente, que isso aconteça
em breve.

mais novos para que com eles
sim, se garanta o futuro das
instituições .

[CP]: Não há aqui
“conflito” com a recuperação que se está a fazer da
ACIC?
[AB]: Há lugar para todos.
Uma coisa não invalida a outra.
Como em tudo na vida as pessoas são livres de fazer as suas
opções mas têm de acreditar

[CP]: Vem aí dinheiro
da Europa. Acha que a economia vai sofrer alterações
com isso?
[AB]: Temo que isso já
tenha destinatários. Portanto,
como sempre, vou seguir a vida
com pulso, trabalhando. Sinto-me um mal amado a este nível.

A

cerveja da Praxis foi considerada a melhor
“Imperial Stout” do Mundo na finalíssima
do World Beer Awards 2021. Esta competição tem como objectivo premiar as melhores
cervejas a nível mundial e a “Imperial Stout”
da Praxis foi a grande vencedora na categoria
“Stout & Porter”, inserida no estilo “Imperial
Stout”. Semanas depois da cervejeira de Coimbra ter ganho cinco medalhas no World Beer,
“Imperial Stout” incluida, chegou o momento de
ver destacada a sua singularidade, entre tantas
outras cervejas de países diferentes, sendo reconhecida como a melhor do mundo. A “Imperial
Stout” é uma cerveja escura que foi produzida,
pela primeira vez, no século XVIII em Londres,
sendo exportada para a corte de Catarina II da
Rússia. É por esta razão histórica que a cerveja
também é denominada por “Russian Imperial
Stout”. Esta cerveja da Praxis, agora reconhecida
como melhor do mundo, caracteriza-se pela sua
complexidade de sabores, desde o chocolate
preto ao café e até aos maltes caramelizados.
No sabor refletem-se os maltes torradas originando, assim, o toque a café e a chocolate em
concordância com um amargo médio a lúpulo.
Acabámos de ser eleitos como a
melhor cerveja do mundo. Temos
recebido manifestações de apoio e
reconhecimento vindas de vários pontos do
país. A cerveja galardoada – Imperial Stout
– é um tipo de cerveja criada no século XVIII
destinada aos países bálticos. É delicada com
um período de maturação longo. Neste momento, dado os pedidos que nos chegam de
todos os pontos do mundo, gerando enormes
dificuldade na gestão dos stock, o que nos
obriga a ratear pedidos desta cerveja, foi a
solução que encontramos para não defraudar
as expetativas das pessoas, mantendo
o elevado padrão de qualidade. Para
nós a qualidade é sagrada.

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

PATROCÍNIO:
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O Dia Nacional da Água comemora-se a 1 de Outubro

Água: o recurso essencial à vida
O Dia Nacional da
Água celebra-se, em Portugal, a 1 de Outubro. Embora a Organização das Nações Unidas (ONU) tenha
implementado as comemorações correspondentes ao
Dia Mundial da Água, a 22
de Março, Portugal celebra
a data, desde 1983, no primeiro dia de Outubro.
Contudo, não é ao acaso que a efeméride é assinalada neste período. É que
a data vai ao encontro do
início do ciclo hidrológico,
no começo do mês por ser
a época em que as reservas
hídricas atingem o seu
mínimo e quando começa
o período chuvoso do ano.
A água é um recurso
essencial à vida e numa
época em que cresce, não
só a nível nacional mas sobretudo mundial, a preocupação com o fenómeno
das alterações climáticas e
nomeadamente o impacto
que pode causar na qualidade de vida Humana,
assinalar este dia assume uma relevância ainda
maior.
Dada a sua importância, o Dia Nacional da

Água é visto como uma
RSRUWXQLGDGHSDUDUHÁHFWLU
e sobretudo alertar, sobre
a necessidade de cuidar,
preservar e proteger este
recurso tão fundamental
à sobrevivência humana,
animal e também vegetal
na Terra.
Esta data foi assim criada com o objectivo de
promover a reflexão das
pessoas para a importância da água, tornando-se
também o momento ideal
para incentivar a consciencialização de todos para a
utilização eficiente deste
recurso escasso e essencial
à vida e que tem um grande valor em todas as suas
dimensões, tanto social,
ambiental e económica.
Um pouco por todo o
país, esta data é assinalada por diversas entidades.
Colóquios sobre a gestão
da água, visitas a estações
de tratamento de água,
exposições, workshops,
animação para as crianças,
concertos, experiências
científicas, mercadinhos,
são exemplos de iniciativas
realizadas no Dia Nacional
da Água.

Ciclo da água

A água está diariamente
presente nas nossas actividades e acções. Quando temos
sede abrimos a torneira e
bebemos um copo de água,
quando queremos tomar um
duche abrimos a torneira
do chuveiro e tomamos um
banho, quando vamos à casa-de-banho puxamos o autoclismo e quando colocamos
a roupa a lavar na máquina
é a água que permite que ela
funcione. Estamos tão habituados à utilização e presença
da água de forma tão genuína
que muitas vezes só damos
conta da sua importância
quando ela nos faz falta.
A sua ausência é uma
ameaça, e sendo ela fonte
de vida ao estarmos a preservar os recursos hídricos
estaremos também a manter a nossa existência.
Não é novidade que
grande parte da superfície
da Terra (cerca de dois
terços) é coberta por água
que atinge o estado líquido
(oceano, mares, lagos, rios
e água subterrânea) ou o
estado sólido (gelo e neve).
No entanto, uma par-

O Dia Nacional da Água é visto como uma oportunidade para
consciencializar as pessoas para a utilização eficiente deste recurso

FHODVLJQLÀFDWLYDGHVVDiJXD
encontra-se em permanente circulação, sob a acção
do calor, do sol e dos ventos. Essa água transforma-se em vapor, constituindo o chamado FLFOR GD

iJXD ou FLFORKLGURJUi¿FR.
A importância deste ciclo
é vital para a biosfera, para
o conjunto dos seres vivos
da Terra e os seus habitats.
Para além deste movimento parte do vapor de

água é produzido também
pela transpiração dos organismos vegetais e animais.
A título de curiosidade: uma
árvore de grande porte, num
só dia, pode chegar a evaporar até 300 litros de água.

Não há Planeta B: é necessário cuidar da água
A água é um bem fundamental para o Planeta, sem
ela a sobrevivência de seres
vivos é inexistente e por isso
não há outros recursos que a

possam substituir. O Planeta
é só um e se o seu bem mais
precioso não for cuidado
não haverá Planeta B.
Ainda assim, muitas ve-

zes este bem escasso não é
reconhecido pelo seu elevado valor, sendo, em geral,
mal estimado. Parte do sere
humano cuidar daquilo que

lhes dá vida.
O Grupo Águas de Portugal, Grupo AdP, apresentou, em Março, um estudo
de mercado sobre as atitudes

PUBLICIDADE
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e comportamento dos portugueses em relação à água
e à sua utilização. O grande
objectivo desta iniciativa foi
perceber a importância que
a água tem na vida de cada
um, bem como o comportamento que a comunidade
tem perante este recurso.
O estudo feito, de âmbito nacional, consistiu em três
abordagens, nomeadamente
um inquérito de participação
pública alargada presente no
Portal da Água; um inquérito
online com uma amostra de
1.000 cidadãos residentes; e
uma análise qualitativa por
intermédio da técnica de
“focus groups”, e permitiu
revelar que os portugueses
reconhecem que a água possui qualidade elevada e que
se trata de uma necessidade

básica.
Os intervenientes deste
estudo assumem a água
como um bem que é abundante, que está sempre disponível e tem um acesso
mais democrático, mas ao
qual não reconhecem o correspondente valor monetário.
Em suma, o Grupo AdP
concluiu que o facto de os
inquiridos reconhecerem a
existência de situações de
desperdício no consumo
de água, mas disso não ser
considerado um incentivo
para a contenção, é motivo
GHUHÁH[mRHGHLGHQWLÀFDomR
da melhor forma de sensibilizar a comunidade para
a necessidade de se tratar a
água como o bem essencial
e escasso que é.

Números 70-3-1
2VWUrVQ~PHURVTXHGHÀQHPDiJXDQD7HUUDVmR
o 70-3-1. Isto é: 70% do planeta é água; dessa imensidão, apenas 3% é água doce, estando 1% em estado
líquido nos rios, lagos e debaixo do solo. É esse 1% que
comanda a vida da Humanidade no planeta.

30
48,17$)(,5$

DE SETEMBRO DE 2021
CAMPEÃO DAS PROVÍNCIAS

DIA NACIONAL DA ÁGUA

ZZZFDPSHDRSURYLQFLDVSW



Sem água não há vida

A importância da água
para os seres vivos e Planeta
Não há dúvidas de que
a água tem uma importância
vital tanto para seres vivos
como para o Planeta.
No que toca ao corpo a
água é fundamental para o
bom funcionamento do organismo. Para se ter uma noção
mais concreta, a maior parte
das células do corpo humano
possui água, estimando-se
que cerca de 60% do peso do
corpo humano seja composto
por água. Desta forma, é recomendado que o ser humano
ingira bastante água, pelo
menos dois litros, para que
o corpo humano não sinta a
necessidade de desidratar e
fracassar nas suas funções.
A água é essencial para
a regulação do intestino em
que é necessária para evitar
que os resíduos dos alimentos,
ou seja, aquilo que o corpo
não absorve, se solidifique,
bem como na regulação da
temperatura do corpo humano. Ela é responsável pela
desintoxicação do organismo
ao levar as tóxicas para os rins
PUBLICIDADE

e eliminá-las através da urina,
cuja composição é de 95% de
água, e actua ainda no corpo
como solvente, transportando
diferentes substâncias para
as células, como minerais,
nutrientes e vitaminas.
Posto isto, podemos veriÀFDUTXHKiYiULDVIXQo}HVGD
água no organismo que são
importantes para que o corpo
humano trabalhe em pleno. É
XPSRGHURVRVROYHQWHHHVWi
UHODFLRQDGDFRPSUDWLFDPHQ
WHWRGDVDVUHDFo}HVGRQRVVR
FRUSR
Para além da sua importância neste aspecto, o ser
humano necessita da água
não só para beber e hidratar-se, mas também para realizar
uma grande quantidade de
actividades. Algumas como
cozinhar alimentos e lavá-los, limpezas de casa, lavar a
louça ou mesmo para higiene
acabam por fazer parte do
consumo geral do mais básico.
Contudo, na agricultura e na
indústria a água acaba também
por ser bastante utilizada. No

A água é fundamental à vida do Planeta e dos seres vivos, sendo um poderoso solvente
que está relacionada com praticamente todas as reacções do nosso corpo.

meio agrícola a maior parte da
água é utilizada na agricultura,
a irrigação das plantações é
indispensável para produção
de alimentos.
Nos seres vivos a água
é a única fonte de vida, permitindo-lhes a sobrevivência.
Embora na Terra existam
vários ecossistemas e diferentes formas de vida, todas
elas são dependentes da água,

tornando-a num bem comum.
Também para o planeta
a água é essencial. Ela está
relacionada não só com o surgimento da vida na Terra, mas
também com a sua evolução.
Através das várias imagens
onde é possível ver o planeta
do espaço, damos conta que
o que mais se sobressai é o
azul devido, exactamente, pela
enorme quantidade de água

que existe no planeta, cerca
de 70% da superfície é coberta
por água.
Contudo, a maior parte
da água no planeta é salgada,
derivada do mar.
Embora haja constantemente a preocupação quanto às alterações climáticas,
Portugal possui, embora não
muitos, bons recursos naturais
o que permite que a água con-

tinue a chegar a casa de todos.
Mas para que isso continue é
necessário cuidar e proteger
o meio assim como evitar o
desperdício da água.
Recorde-se que a distribuição da água pelo planeta
não é regular e em muitos
países, principalmente nos
do terceiro mundo, a água
é escassa ou imprópria para
consumo.
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Iniciativa vai decorrer durante 16 dias

Águas do Centro Litoral
lança campanha digital
sobre recurso hídrico

A água que
nos une.

Amanhã, sexta-feira (1),
comemora-se o Dia Nacional
da Água e, como já é costume, são várias as instituições
ligadas a este recurso essencial à vida que manifestam
acções de forma a mostrar a
importância e a necessidade
de cuidar e proteger a água.
A Águas do Centro Litoral (AdCL) comemora esta
data com uma campanha que
pretende consciencializar a
comunidade para a importância de preservar a água, como
bem essencial e fundamental
para a qualidade de vida.
Desta forma, a AdCL
dinamiza, a partir de 1 de
Outubro, uma campanha de
sensibilização sobre a necessidade de conservação dos
recursos hídricos, ligando à
origem da água como fonte de
vida, e bem essencial do quotidiano. “Água – Boas Práticas
Locais” é o mote da iniciativa,
com foco na conservação,
bom uso, sustentabilidade
ambiental e na biodiversidade.
A campanha vai decorrer
ao longo de 16 dias, sendo
que, diariamente, na página

de Facebook da AdCL, serão
partilhadas sugestões de boas
SUiWLFDVQRXVRHÀFLHQWHGD
água, direccionadas aos usos
doméstico, agrícola, industrial
e espaços urbanos.
“O acesso a água, a sua
protecção como bem ambienWDOHDVXDXWLOL]DomRHÀFLHQWH
enquanto recurso escasso, é
um dever de cada cidadão.
A pensar em todos, a AdCL
consciencializa para as boas
práticas no uso presente,
como horizonte para a sustentabilidade futura. Esta acção
alerta para algumas das pressões a que os meios hídricos
estão sujeitos, recordando que
os problemas globais exigem
soluções locais”, afirmou a
Águas do Centro Litoral.
Com esta campanha, a
AdCL pretende que as imagens partilhadas nas redes
sociais tenham um forte impacto no público, de forma a
que todos possam ser agentes
activos da mudança e protagonistas na alteração de comportamentos. Para que melhor
seja entendida a mensagem,
as pessoas terão o apoio de

algumas sugestões e incentivos
dados pela interação digital.
Rede de TV
Institucional

A Águas do Centro Litoral decidiu para além da campanha digital assinalar a data
com uma oferta simbólica de
uma bilha de água aos trabalhadores da empresa. ContuGRRSUHVHQWHPrVYDLÀFDU
ainda, marcado pelo arranque
da rede de TV Institucional.
Segundo a AdCL esta é “uma
solução interactiva e prática
que servirá de apoio à actividade quotidiana da AdCL de
todos os que trabalham na
empresa”.
Para além desta novidade,
a Águas do Centro Litoral vai
realizar duas sessões públicas,
em formato webinar. Uma
primeira em parceria com a
Quercus, no dia 6 de Outubro, e a segunda protagonizada por Jorge Cristino, autor
do Livro “Missão das Cidades
no Combate às Alterações
Climáticas”, agendada para
o dia 12.

Joana Vasconcelos e Victor Costa vão expor

Águas de Coimbra inaugura
exposição “Por um Fio”
Para assinalar a efeméride desta sexta-feira (1),
Dia Nacional da Água, a
empresa municipal Águas
de Coimbra vai inaugurar,
no Museu da Água, uma exposição designada “Por um
Fio”, de Joana Vasconcelos
e Victor Costa.
A apresentação da exposição será difundia, em directo,
pelas 11h00, nas páginas de
Facebook do Museu da Água
e da Águas de Coimbra.
Esta iniciativa estará patente no Museu até dia 8 de
Dezembro e poderá ser visitada de terça a sexta-feira, das
14h00 às 18h00, e ao sábado
e domingo, entre as 10h00 e
as 12h30.
A exposição “Por um
Fio” é composta por trabalhos
de escultura e pintura dos artistas, que já são bem conhecidos
do público.
Joana Vasconcelos retoma o princípio compositivo
das suas valquírias e apresenta
duas esculturas de parede que
evocam, nos signos das matérias e das cores, a água. “Mãe
d’Água” utiliza chuveiros de

aço inoxidável, crochet de
lã manufacturado, poliéster,
outros tecidos e adereços, já
para a outra obra “Dripping
Springs” recorre a um laboratório de cerâmica, crochet de
lã manufacturado, poliéster e
adereços diversos.
No que toca ao trabalho
de Victor Costa, o artista
apresenta duas obras onde
aprofunda a sua visão da
paisagem ao detalhe de linhas
HÀRVHVSpFLHVGHPDOKDVTXH
se confundem com pormenoUHVGHPDWpULD´3RUXPÀR
GHOLQKDµH´3RUXPÀRGH
água” tecem essa relação com
o crochet, em termos de composição pictórica concreta.
“’Por um Fio’ é, assim,
na arquitectura singular do
Museu da Água de Coimbra
um intersticial jogo de contrastes entre dois artistas, dois
tempos, duas propostas, duas
formas de reactivar memórias
HTXRWLGLDQRVµDÀUPRX+HOHna Mendes Pereira, curadora,
professora e investigadora em
práticas artísticas e culturais
contemporâneas.
Joana Vasconcelos é uma

artista plástica contemporânea, reconhecida mundialmente pelas suas esculturas
monumentais, cuja prática de
25 anos se estende ao desenho e ao vídeo. A sua obra
actualiza o movimento de
artes e ofícios para o século
XXI, incorporando objectos
do dia-a-dia, com humor e
ironia, estabelecendo a ponte
entre o ambiente privado e a
esfera pública, questionando o
estatuto da mulher, a sociedade de consumo e a identidade
colectiva.
Já Victor Costa é um
pintor autodidata. Natural
de Coimbra, cresceu em Almalaguês onde despertou
para a pintura. É membro
do Movimento Artístico de
Coimbra, da MAGENTA,
da Associação Arte à Vista, da
Associação de Amizade e das
Artes Galego Portuguesa, do
Clube Nacional de Artes Plásticas e é membro fundador
da AFAP- FORVM de Artes
Plásticas. De 2011 a 2016 foi
Comissario de Arte do Recordatório Rainha Santa/Alfredo
Bastos, em Coimbra.

2VSUD]RVSDUDDHQWUHJDGHGRFXPHQWRVSDUDRSURFHVVRGHUHFRQKHFLPHQWRHGHPDQXWHQomRGRHVWDWXWRGRFXLGDGRULQIRUPDOIRUDPDODUJDGRVDWpGHQRYHPEUR
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Operação da PSP de apoio a grupos mais vulneráveis termina hoje

“Solidariedade não tem idade” apoiou cerca
de uma centena de idosos em Coimbra
NÁDIA MOURA

O foco são os idosos
e o principal objectivo é
detectar casos de fragilidade social, vulnerabilidade
física e psíquica. A 1 de
Outubro assinala-se o Dia
Internacional do Idoso,
instituído em 1991 pela
ONU - Organização das
Nações Unidas, e o programa “A solidariedade
não tem idade” relembra
que é preciso cuidar dos
mais velhos, numa operação anual da Polícia de
Segurança Pública (PSP)
onde se dá particular atenção aos casos mais vulneráveis, propensos à vitimização por crimes contra
o património e contra a
integridade física, associados a outros factores de
risco como o isolamento,
abandono e a consequente
decadência das condições
da vida.
Policiamento
de proximidade

A operação, que termina no final de Setembro, está inserida na estratégia global da Polícia de
Segurança Pública de policiamento de proximidade, conhecida como MIP
- Movimento Integrado
de Proximidade -, criado
em 2010, e que visa uma
interacção junto da população de grupos de risco,
no sentido de delinear
estratégias e identificar
os problemas para encontrar soluções. Dentro

do MIP distinguem-se
duas vertentes: as EPES
– Equipas Especializadas
para o Programa Escola
Segura e que trabalham
com todas as ocorrências no âmbito escolar,
criando estratégias para
salvaguardar a segurança
do aluno através da realização de várias acções;
e as EPAV - Equipas de
Apoio à Vítima, onde
se insere o apoio aos
idosos. “A PSP procura
identificar vulnerabilidades psíquicas, físicas
e sociais mas também
situações que dizem respeito a ofensas contra o
património – os idosos
são frequentemente vítimas de burla e roubo
–, procuramos mitigar
estas situações e depois
vêm também a questões
de abandono e falta de
autonomia as quais procuramos diminuir em prol
do bem estar e segurança
e saúde do idoso”, realça
o Comandante da 1.ª esquadra, sediada na sede
do comando, em Coimbra. O chefe principal
Paulo Santos explica que
existem várias formas de
chegar a estes casos: “por
exemplo, quando somos
chamados a intervir em
situações de patr ulhamento em que é reportado um acontecimento
em determinado sítio e
percebemos que estamos
a lidar com um caso de
uma pessoa idosa, mas
também temos um trabalho em rede com insti-

tuições como a Segurança
Social, as IPSS’s e Centros
de Saúde – que também
nos podem fazer chegar
situações destas”, conclui.
Em 2020, a PSP sinalizou quase mil idosos na
operação “A solidariedade
não tem idade”, 891 dos
quais foram considerados de risco, com 508 de
imediato encaminhados
para instituições de apoio.
Apesar deste programa
em concreto ter minar
hoje, Paulo Santos reforça
que “a PSP trabalha com
idosos o ano inteiro”,
acrescentando que, em
Coimbra, “em números
gerais, até ao momento,
já foram apoiados cerca
de uma centena de idosos,
estamos a seguir cerca de
Entre 2016 e 2020, a PSP efectuou, no âmbito específico
89 (estas acções fazemdeste projecto, o total de 17.691 contactos com idosos
-se através de contactos
individuais) e temos cerca
de 35 pessoas que du- ção idosa (com mais de 65 população total em 2020. de 3,4% relativamente a
rante o programa foram anos) representa 22,3% da Tal espelha um aumento 2011.
sinalizados como sendo
de risco, ou seja, que correspondem aos factores
indicadores de maus tratos, más condições de
habitação, alimentação em
défice, debilidade física
ou mental, isolamento
social... e este último inGLFDGRU YHULÀFRXVH PDLV
ainda com a pandemia de
covid-19”.
De acordo com os
últimos dados disponibiPATOLOGIA CLÍNICA , ANATOMIA PATOLÓGICA E GENÉTICA
lizados pelo Instituto Nacional Estatística, PortuJDOÀFRXPDLVYHOKRWHYH
menos filhos e cresceu
menos em 2020 do que em
2019 sendo que a populaPUBLICIDADE
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Região de Coimbra supera a média nacional

Esperança de vida
aumentou para 81 anos

A esperança de vida à
nascença em Portugal aumentou para 81,06 anos para
o total da população, sendo o
Norte a região com os valores
mais elevados, segundo dados
divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).
No triénio 2018-2020, a
esperança de vida à nascença
para Portugal foi estimada
em 78,07 anos para os homens e em 83,67 anos para as

PXOKHUHVRTXHVLJQLÀFDXP
aumento de 1,90 e de 1,48
anos, respectivamente, em
relação aos valores estimados
para 2008-2010.
Em 11 regiões (Cávado,
Região de Coimbra, Região
de Leiria, Ave, Viseu Dão-Lafões, Área Metropolitana
do Porto, Região de Aveiro,
Médio Tejo, AML, Terras de
Trás-os-Montes e Alto MiQKR YHULÀFDUDPVHYDORUHVGD

esperança de vida à nascença
acima de 81 anos.
As menores esperanças
GHYLGDjQDVFHQoDYHULÀFDram-se nas Regiões Autónomas e no Baixo Alentejo,
onde a expectativa de vida não
atingiu 79 anos.
“A esperança de vida à
nascença continua a ser superior para as mulheres, mas a
diferença para os homens tem
vindo a diminuir, sendo agora

de 5,60 anos (6,02 em 20082010)”, refere o INE na publicação “Tábuas de Mortalidade
em Portugal - Desagregação
regional (2018-2020)”.
Nos últimos 10 anos
registaram-se melhorias na
esperança de vida à nascença
em todas as regiões. Contudo, os maiores aumentos
ocorreram nas Regiões Autónomas da Madeira e dos
Açores com ganhos de longe-

vidade superiores a dois anos.
O maior aumento da
esperança de vida aos 65 anos
para os homens ocorreu no
Alentejo: de 16,33 anos para
17,68 anos.
As maiores diferenças
de longevidade aos 65 anos
entre homens e mulheres, em
2018-2020, registaram-se na
Madeira e no Algarve, onde as
mulheres podem esperar viver
em média, respectivamente,

mais 4,38 anos e mais 3,77
anos do que os homens, enTXDQWRQR$OHQWHMRYHULÀFRX-se a menor diferença entre
sexos (3,17 anos).
Nos últimos 10 anos, todas as regiões NUTS III registaram ganhos de longevidade
à nascença, verificando-se
o maior acréscimo na Beira
Baixa (2,57 anos) e o menor
na região Terras de Trás-os-Montes (0,95 anos).

Amanhã, em Coimbra

Iniciativa debate envelhecer em tempo de pandemia

Amanhã, a DCRFuncional, empresa de cuidados de
saúde ao domicílio, dinamiza
um conjunto de palestras e
tertúlias num evento intitulado
“Envelhecer em tempos de
pandemia”, no Pavilhão Centro de Portugal, em Coimbra.
A escolha do dia 1 de

Outubro para promover a iniciativa não foi ao acaso. O Dia
Internacional do Idoso acaba
por ser, também, um dia para
XPDUHÁH[mRDWHQWDHFXLGDGD
sobre esta fase da nossa vida
que tantos cuidados e atenções
merece, sentindo que não
ÀFDPRVDSHQDVSHODVSDODYUDV

mas passamos à acção (pensar
para agir adequadamente para
melhorar a qualidade de vida
dos idosos).
A palestra consta de dois
momentos complementares: por um lado a referência
DRVGHVDÀRVTXHDSDQGHPLD
veio aumentar e por outro as

PUBLICIDADE

estratégias que foram sendo
encontradas em nome da
dignidade humana. Contará
com a presença de vários
convidados e oradores, entre os quais: Carina Dantas,
CEO da Shine 2Europe;
Rosário Gama, presidente da
Direcção da Associação de
Aposentados, Pensionistas e
Reformados (APRE!); Sílvia
Gameiro, psicóloga e directora técnica na Associação
APOjovi/APOSenior; Luísa
Carvalho, presidente da Direcção da Casa dos Pobres de
Coimbra; António Lindo da
Cunha, director executivo do
Laboratório de Automática do
Instituto Pedro Nunes; Filipa
Cerveira, terapeuta da fala
da DCRFuncional; Tatiana
Batista, auxiliar de geriatria da
'&5)XQFLRQDOH6RÀD2UWHW
do Departamento de Inovação da Cáritas Diocesana de
Coimbra. A moderação dos
GHEDWHVÀFDUiDFDUJRGH'Dvid Cardoso, CEO da DCR
Funcional e Catarina Calado,

neuropsicóloga. O evento será
o impulsor do lançamento da
aplicação móvel que a empresa tem vindo a desenvolver e
que promete ser um conceito
inovador no acesso a serviços
de reabilitação.
Criada em 2020, em plena pandemia, e sediada em
Miranda do Corvo, a DCRFuncional surgiu no mercado
como uma resposta a um
conjunto de necessidades e
lacunas no sistema de saúde,
público e privado. “Sentimos
na pele a necessidade de facilitar o acesso a serviços de
reabilitação para quem tem
GLÀFXOGDGHVHPGHVORFDUVH
e que não requeira(m) um internamento” refere o director
executivo da empresa, David
Cardoso, sobre as motivações
para iniciar este projecto.
Apoiado(s) por uma coPXQLGDGHGHSURÀVVLRQDLVGH
saúde multidisciplinar, o projeto foca-se na reabilitação e assistência domiciliar do utente
e tem ao longo do último ano

ajudado diversas famílias. Ao
utente é permitido construir
um plano à medida das suas
necessidades terapêuticas e
GD VXD FDSDFLGDGH ÀQDQFHLra, nunca menosprezando o
DFRQVHOKDPHQWRSURÀVVLRQDO
A DCRFuncional disponibili]DRVVHUYLoRVGHÀVLRWHUDSLD
terapia da fala, terapia ocupacional e psicologia.
O desenvolvimento da
aplicação surge com a intenção de inovar o conceito de
assistência domiciliar e facilitar
o acesso aos serviços, pretendendo ser a ponte tecnológica
entre o utilizador e o prestador
disponível para providenciar
os cuidados de saúde. De forma célere e prática, a aplicação
móvel permite ao utilizador
solicitar os serviços de saúde
para si ou para um dependente
e recebê-los em sua casa, sem
necessidade de deslocações
ou outras burocracias. Esta
aplicação encontra-se, presentemente, alargada à zona
de Coimbra.
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ORDEM DOS
FARMACÊUTICOS

A quantum é a sua ortopedia em Coimbra, especializada em próteses
ortopédicas de alta tecnologia, ortóteses standard e por medida,
palmilhas moldadas e personalizadas.
Temos uma oferta em cadeiras de rodas desde as mais simples
às elétricas sofisticadas, construídas de forma personalizada.
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Figueira da Foz acolheu jogo de andebol
em cadeiras de rodas

A delegação da Figueira da Foz da Associação
3RUWXJXHVDGH'HÀFLHQWHV
(APD) promoveu, no passado sábado (25), um jogo
de andebol, que se realizou
nos campos desportivos da
praia de Buarcos. De acordo com a APD da Figueira
da Foz, “esta foi a primeira
vez que um jogo de andebol em cadeira de rodas se
realizou em pleno areal” e
“o que parecia utópico e
muito difícil de concretizar
tornou-se realidade e uma
manhã espectacular”. Para
a APD, a iniciativa abriu
“lugar para muitos e melhores eventos do género”.
A Associação Portuguesa
GH'HÀFLHQWHVGD)LJXHLUD
da Foz garantiu que “não é
assim tão difícil criar condi-

ções da Semana Europeia
do Desporto, promovida
pelo Instituto Português
do Desporto e Juventude
(IPDJ), e que contou também com a organização do
departamento de Desporto
da Câmara Municipal.

Sociedade Boa União Alhadense actua no CAE
A Filarmónica Sociedade Boa União Alhadense
vai promover o concerto
“Música e Monumentos”,
que se vai realizar na próxima terça-feira (5), pelas
16h00, no Centro de Artes
e Espetáculos (CAE) da
Figueira da Foz. Este evento
integra o projecto “Música e
Monumentos”, promovido
pela Confederação Musical
Portuguesa no âmbito do

programa “Garantir Cultura/Fundo de Fomento Cultural/Ministério da
Cultura”. Os objectivos
da iniciativa, que consiste
num conjunto de concertos
executados por várias bandas filarmónicas, passam
por atenuar o impacto da
pandemia no meio artístico
e cultural, nomeadamente
no universo das bandas
ÀODUPyQLFDV HOHYDU RV Qt-
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Soure reconhecido como
Município sustentável
O Município de Soure
foi distinguido com o Galardão ECOXXI, promovido pela Associação Bandeira Azul da Europa, que
reconhece as melhores práticas de sustentabilidade ao
nível municipal. De acordo
a Câmara de Soure, houve,
este ano, 58 candidaturas
a “Município ECOXXI”,
o que representa 19% dos
municípios portugueses e

ções para a prática do desporto para as pessoas com
GHÀFLrQFLDµ H TXH DV ´DV
cadeiras de rodas não pertencem apenas ao interior
dos pavilhões”. De referir
que a iniciativa se inseriu
no âmbito das comemora-

30

uma das maiores participações registadas ao longo
de 15 edições do programa.
“É motivo de orgulho e
muita satisfação ver que
o Município de Soure se
encontra entre os municípios mais sustentáveis do
país, particularmente, por
vermos reconhecidos os
resultados de opções de
gestão que têm procurado
e conseguido alcançar avan-

oRVVLJQLÀFDWLYRVQDVPDLV
variadas dimensões”, disse
o presidente da Câmara de
Soure, Mário Jorge Nunes.
O autarca salientou que
este reconhecimento se
traduz num estímulo e contributo para que a autarquia
se mantenha empenhada na
concretização de políticas e
estratégias que garantam o
desenvolvimento sustentável do concelho.

Cantanhede distinguido
por apoiar cuidadores informais
O Município de Cantanhede foi distinguido
por prestar apoio aos cuidadores informais. Esta
distinção, promovida pelo
Movimento Cuidar dos
Cuidadores Infor mais,
foi alcançada no âmbito
da 1.ª edição da iniciativa
“Rede de Autarquias que
Cuidam dos Cuidadores
Informais”, cujo objectivo
passa por “reconhecer os
municípios e as freguesias
do território nacional português com as melhores
práticas e as medidas de

apoio em benefício dos
cuidadores infor mais”,
disse o Município, acrescentando que no caso de
Cantanhede esta distinção decorre do apoio da
autarquia na constituição
do “Cuidin”, um projecto
que visa apoiar e cuidar
do cuidador através de
uma rede integrada de
FDSDFLWDomRHTXDOLÀFDomR
e que, de acordo com a
autarquia, “muito tem beQHÀFLDGRDOJXPDVSHVVRDV
que necessitavam deste
tipo de serviço”. Através

do inquérito realizado pelo
Movimento Cuidar dos
Cuidadores Infor mais,
foram avaliados parâmetros como a falta de apoio
emocional/psicológico;
apoios relacionados com
(VWDGRDSRLRVÀQDQFHLURV
e a necessidade de receber
formação específica em
algum aspecto do processo
de cuida. Das 50 propostas
apresentadas, apenas 24
mereceram a aprovação
dos representantes das
associações que compõem
o Movimento.

veis de coesão social das
populações de territórios de
baixas densidade; fomentar
a democratização do acesso
à cultura; divulgar e cultivar
o ensino e a execução da
arte da música; e valorizar
e sensibilizar a população
para o património artístico
GDVEDQGDVÀODUPyQLFDV$V
([HFXWLYRUHFHEHXDWOHWD6RÀD*RPHV
entradas no concerto são
6RÀD*RPHVFLFOLVWDGR
dósio, felicitou a “ciclista Vilanovense”. A autarca
gratuitas, podendo os bilheClube
União
Vilanovense
pelos brilhantes resultados parabenizou a atleta, o
tes ser levantados no CAE.
que participou no Campeo- obtidos em provas impor- corpo técnico e também
nato do Mundo de Estrada, tantes do calendário da os dirigentes do Clube.
que se realizou de 19 a 26 de modalidade e que culmina- 3RUVHXODGR6RÀD*RPHV
Remadores do Ginásio Clube Figueirense
Setembro, na Bélgica, foi re- ram com esta convocatória agradeceu a recepção da
ÀFDUDPQRVTXDUWRVGHÀQDOGR0XQGLDO
cebida na última reunião do para representar a Selecção presidente da Câmara, que
Os remadores juniores de Mar, que se realizou em -scull da modalidade “beach Executivo, realizada antes Nacional no Campeonato considerou tratar-se de
do Ginásio Matilde Pereira Oeiras, entre 24 e 26 de Se- sprint”. Ambas as duplas da participação da atleta na do Mundo de Estrada, fruto “um gesto que traduz o ree Diogo Gonçalves integra- WHPEUR 2V DWOHWDV À]HUDP ficaram pelos quartos-de- prova. Durante a recepção, de um trabalho consistente conhecimento do trabalho
ram a selecção portuguesa duplas com Marta Condeço ÀQDOSHUGHQGRDWULSXODomR a presidente da Câmara e absolutamente meritório e da dedicação no Clube
que participou no Campe- e Luís Amaro do Galitos de feminina com a Espanha e a Municipal, Helena Teo- por parte do Clube União União Vilanovense”.
onato do Mundo do Remo Aveiro nas provas de double- masculina com Itália.

Figueirense Inês Antunes galardoada
pela Federação Internacional de Basquetebol
$ÀJXHLUHQVH,QrV$QWXnes foi distinguida pela Federação Internacional de Basquetebol na sequência da sua
participação na mais recente
edição do projecto “TIME
OUT2.0”, que lhe valeu a

PHOKRUFODVVLÀFDomRQRSURgrama “SWISH”, cujo tema
foi o fomento da integridade
nas diversas competições. Inês
Antunes, actual responsável
pelas competições femininas
da Federação Portuguesa, é

ÀOKDGRFRQKHFLGRGLULJHQWH
ginasista Carlos Guedelha e
iniciou-se desportivamente
no Ginásio Clube Figueirense,
tendo depois praticado basquetebol no Sporting Figueirense e Grupo Caras Direitas.

Obra de Silvério Manata venceu
Prémio Literário João Gaspar Simões
A obra “Car ris na
Duna”, do escritor Silvério
Manata, venceu o Prémio
Literário João Gaspar Simões, instituído pela Câmara da Figueira da Foz. O júri
do galardão, atribuído de
GRLVHPGRLVDQRVMXVWLÀFRX
a escolha pela “maturidade
da escrita e a sua riqueza
lexical, utilizadas de forma
criativa pelo uso de termos

e expressões regionais próprias das gentes gandareVDVµMXVWLÀFRXR0XQLFtSLR
“Carris na Duna” passa-se
no final do século XIX,
revisitando a região da Gândara “numa altura em que
se ensaiava a revolução dos
transportes em Portugal e se
instalou o caminho de ferro
no litoral português”, explicou, referindo que a obra dá

conhecimento da realidade
desse “litoral pobre, donde
se partia para o Brasil e para
o Alentejo à procura de
uma vida melhor”. Silvério
Manata é natural de Mira,
concelho tido como o coração da Gândara, e reside em
Grândola. O autor é formado em línguas e literaturas
modernas e conta com oito
obras publicadas.

Montemor-o-Velho Filarmónica 25 de Setembro
comemorou 129.º aniversário

A Associação Filarmónica 25 de Setembro, de
Montemor-o-Velho, completou 129 anos, tendo o dia de
aniversário começado com a
cerimónia de colocação dos
novos chapéus às executanWHVGDÀODUPyQLFDRKDVWHDU
da bandeira ao som do hino
da Associação, a arruada e a
visita ao cemitério em memória dos músicos e sócios

falecidos. Depois de almoço,
a Filarmónica surpreendeu
com uma actuação móvel
com passagem pelas localidades da União de Freguesias
de Montemor-o-Velho e Gatões – Quinhendros, Areal,
Moinho da Mata, Gatões,
Casal do Raposo e Torre –,
assim como pelas freguesias
da Carapinheira (Alhastro) e
Meãs do Campo (em frente

à Igreja Matriz). Depois da
sessão solene de aniversário,
que contou com a interpretação de “Montemor” (fado
canção) por Lucinda Roque,
os muitos convivas cantaram
os parabéns à Associação
Filarmónica 25 de Setembro. Os festejos ficaram
concluídos no domingo (26),
com a celebração da missa
dominical.

Mira assinalou Dia Internacional
da Limpeza Costeira

O Município de Mira
promoveu, no passado sábado
(25), uma iniciativa de recolha
de lixo nos areais das praias
de Mira e Poço da Cruz, com
o objectivo de assinalar o Dia
Internacional da Limpeza
Costeira. De acordo com a

Câmara Municipal, “este dia
é comemorado para alertar a
sociedade civil e o público em
geral para problemática do lixo
marinho e a necessidade de
maior protecção do oceano”.
De referir que a iniciativa foi
realizada em parceria com

a Adamastor – Associação
de Nadadores Salvadores de
Mira, a Junta de Freguesia da
Praia de Mira e o MoverMira
4G – CLDS, tendo contado
com o apoio da SUMA e dos
operadores da Arte Xávega da
Praia de Mira.
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Condeixa-a-NovaGLVWULEXLXOLYURVGHÀFKDV
DDOXQRVGRFLFOR
O Município de Condeixa-a-Nova assinalou o
início do ano lectivo com
a distribuição dos livros de
ÀFKDVDRVDOXQRVGRFLFOR
momento que contou com
a presença do presidente da
Câmara, Nuno Moita. “A
Educação tem que ser uma
das principais prioridades de
uma autarquia e temos feito
tudo para garantir a qualida-

de do ensino público e apoiar
as famílias do concelho que,
no início de cada ano lectivo,
se deparam com despesas
acrescidas”, declarou o auWDUFD$RIHUWDGHÀFKDVGH
trabalho, que são entregues
no início do ano lectivo a
todos os alunos que frequenWDPDVHVFRODVGRFLFORGR
concelho, complementa a
política de gratuitidade dos

manuais escolares assegurada pelo Ministério da EduFDomR GHVGH 
De acordo com a Câmara
de Condeixa, a oferta dos
OLYURVGHÀFKDVUHSUHVHQWD
um investimento municiSDOGHPLOHXURVWHQGR
estes sido adquiridos em
papelarias do concelho
com o objectivo de apoiar e
dinamizar o comércio local.

Câmara distribui fruta a alunos
SDUDSURPRYHUDOLPHQWDomRVDXGiYHO
A Câmara Municipal de
Condeixa-a-Nova vai distribuir, durante todo o ano
lectivo, fruta pelos alunos
GRFLFORGHIRUPDDSURmover e incentivar hábitos
de consumo mais saudáveis.
No âmbito do regime europeu de distribuição de fruta
nas escolas, o Município
apresentou candidatura ao
Regime Escolar do Instituto de Financiamento da

Agricultura e Pescas (IFAP),
propondo-se contribuir
para a promoção de hábitos
de consumo de alimentos
PDLVVDXGiYHLVHEHQpÀFRV
para a saúde das populações
mais jovens. Este programa
tem como intuito sensibilizar, junto dos alunos e
famílias, para a importância
da inclusão de mais fruta e
produtos hortícolas na dieta
alimentar, reduzindo, assim,

os custos associados a regimes alimentares menos saudáveis. A fruta e os produtos
hortícolas – como a maçã,
pêra, clementina, tangerina, cereja, banana, ameixa,
pêssego, cenoura “bebé” e
tomate-cereja – irão ser distribuídos de acordo com a
sazonalidade, de forma rotativa e devidamente planeada
pela Divisão de Educação
do Município.

LousãODQoRXFRQFXUVRS~EOLFR
SDUDUHSDUDU(VWUDGD0XQLFLSDO

O Município da Lousã
lançou o concurso público
para a empreitada de reparação da Estrada Municipal
(EM) 555, na zona de Vale de
Maceira, freguesia de Lousã
e Vilarinho. O concurso
público, que foi publicado a
22 de Setembro em Diário
da República, tem um preço

base de 85 mil euros, 30 dias
de prazo de execução e visa
a construção de um muro
“gabião”. O período para
submissão de propostas terminou na passada terça-feira
(28). A Câmara Municipal
refere que, atendendo à complexidade desta intervenção,
recorreu ao Instituto de

Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a
Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade
(ITECONS) para elaborar
o estudo geológico e geotécnico e respectiva proposta
de intervenção, o que levou
a que o processo fosse mais
demorado.

(PSUHLWDGDGHJHVWmRGDEDFLDGRULR&HLUD
MiGHFRUUHQRFRQFHOKR
A Câmara Municipal
da Lousã informou que
teve início, esta semana, a
empreitada de recuperação
dos açudes no âmbito do
projecto “Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio
Ceira face às alterações
climáticas”. A empreitada – designada “Projecto
de Reabilitação Fluvial do
Rio Ceira - Obras Hidráulicas” – prevê intervenções,
no concelho a Lousã, nos

açudes do Cabril do Ceira,
Amiais e Barrabás, local
onde já se iniciou a obra.
Estão, também, previstas intervenções noutros
açudes de municípios que
integram o projecto, como
na Quinta da Mata e Foz
do Choroso, na Pampilhosa da Serra; no açude
de Vale Pardieiro da Pampilhosa da Serra e Arganil;
no açude de Poço da Cesta,
em Arganil; e no açude de

Santo António de Góis. O
Município referiu, ainda,
que a Sede do Rancho
Folclórico Flores de Serpins acolherá, hoje (30),
SHODV K XPD VHVVmR
de apresentação deste projecto e das intervenções a
realizar. O momento será
promovido pela Câmara
Municipal da Lousã em
parceria com a Comunidade Intermunicipal da
Região de Coimbra.

Góis FHOHEURX'LD0XQGLDOGR&RUDomR

A Câmara Municipal
de Góis associou-se à Associação Portuguesa de
Intervenção Cardiovascular
e celebrou o Dia Mundial
do Coração, que se comePRUDDGH6HWHPEUR$
campanha “Cada Segundo
Conta” visou a iluminação
a vermelho do edifício
dos Paços do Concelho,
com o objectivo de “consciencializar para o enfarte

agudo do miocárdio e os
seus sintomas”. Para além
disto, pretendeu-se alertar
“para a importância de um
diagnóstico atempado e
para o tratamento precoce,
diminuindo desta forma
o risco da mortalidade, a
reincidência de enfarte e
complicações associadas”,
disse o Município. De acordo com dados do Instituto
Nacional de Estatística, em

 UHJLVWDUDPVH 
mortes por enfarte agudo
do miocárdio. A autarquia
de Góis deixou, assim,
algumas recomendações à
população, referindo que
o Dia Mundial do Coração
“pode ser o dia perfeito
para deixar de fumar, para
começar a fazer exercício
físico e para se alimentar
melhor, adoptando um estilo de vida saudável”.

ZZZFDPSHDRSURYLQFLDVSW



0HDOKDGDFRPHPRURXDQRV
GD%DWDOKDGR%XoDFR

O Município da MeDOKDGD DVVLQDORX R 
aniversário da Batalha do BuoDFRTXHIRLWUDYDGDDGH
6HWHPEUR GH  HQWUH DV
forças anglo-lusas e as tropas
francesas e terminou com a
vitória portuguesa sobre as
forças invasoras. A cerimónia, que foi presidida pelo
director de História e Cultura
Militar, major-general Aníbal
Alves Flambó, contou com
a presença de representantes
das Câmaras Municipais da
Mealhada e de Penacova e
dos Adidos de Defesa do
Reino Unido e de França,
entre outras entidades civis
e militares. O programa
das comemorações incluiu
a celebração de uma missa
campal, concelebrada pelo

major capelão José Marcelino Pereira e pelo pároco
da freguesia do Luso; uma
evocação histórica da Batalha, pelo sargento-chefe
Jorge Sousa Gomes, da Di-

recção de História e Cultura
Militar; e a cerimónia de homenagem aos mortos, com
a deposição de coroas de
ÁRUHVMXQWRDRPRQXPHQWR
evocativo da Batalha.

Anadia SUHPLDGD
FRP%DQGHLUD9HUGH(FR;;,

O Município de Anadia conquistou o galardão
Bandeira Verde Eco XXI
$GLVWLQomRLQVWLWXtGD
pela Associação Bandeira
Azul da Europa (ABAE),
visa reconhecer o trabalho
realizado pelos municípios
em prol do desenvolvimento sustentável. A Câmara
recebeu, ainda, uma men-

ção honrosa no âmbito do
projecto “O Mar começa
aqui”, no qual estiveram
HQYROYLGDV  HVFRODV GR
concelho. A iniciativa visou
compreender a necessidade
de preservação dos ecossistemas e da biodiversidade
em geral e da qualidade
da água doce e salgada em
particular. De salientar que,

GHVGH  ´R 0XQLFtSLR
de Anadia tem vindo a traçar um caminho de grande
sustentabilidade, apostando
em várias políticas ambientais e na promoção de
boas práticas, o que se tem
UHÁHFWLGRQDSRQWXDomRTXH
tem vindo a obter, ao longo
destes anos, por parte da
ABAE”, disse a autarquia.

&LQHWHDWURYDLUHFHEHUHVSHFWiFXOR
GHVWDQGXSFRPHG\GH$OGR/LPD

O espectáculo “Aldo
Lima desde Pequenino” vai
realizar-se no Cineteatro
$QDGLD D  GH 2XWXEUR
SHODV K 'H DFRUGR
com a Câmara Municipal,
este é “um show de stand-up comedy inteligente e
carregado de gargalhadas”.
O espectáculo consiste

na junção de textos que o
comediante foi testando
e, também, material novo
“que descrevem de forma
irónica, acutilante e sagaz
a sua visão perspicaz do
mundo em que vive e viveu”. Os ingressos para o
espectáculo têm o preço
de sete euros e 3,5 para

os portadores dos Cartões
Anadia Jovem e Anadia
Sénior. Os bilhetes podem
ser adquiridos na bilheteira
online BOL (www.bol.pt);
no Cineteatro de Anadia
às sextas-feiras e sábados,
GDV K jV K H QR
dia do espectáculo, a partir
GDVK

3HQDFRYD vai atribuir bolsas de estudo
A Câmara Municipal
de Penacova infor mou
TXHHQWUHGH2XWXEURH
GH1RYHPEURLUiUHFHber candidaturas às bolsas
de estudo a atribuir pelo
Município. A autarquia vai
conceder oito bolsas a alu-

nos do ensino secundário e
DHVWXGDQWHVGR(QVLQR
Superior. As candidaturas
deverão ser entregues no
Balcão Único de Atendimento, que funciona nos
Paços do Concelho, entre
DV K H DV K 2V

interessados em candidatar-se aos apoios devem
consultar os regulamentos
no site da autarquia ou
presencialmente no Balcão
Único de Atendimento,
durante o horário de funcionamento.

2OLYHLUDGR+RVSLWDOUHFHEHHVSHFWiFXOR
´5H([LVWLU²9LVLWDV3HUIRPDWLYDVµ
O Fórum Romano da
Bobadela, no concelho de
Oliveira do Hospital, vai receber, a 3 de Outubro, pelas
K R HVSHFWiFXOR ´5H-Existir – Visitas Perfomativas”, que será dinamizado
pela bailarina e coreógrafa

Leonor Barata. O evento
LQVHUHVHQRFLFORGHSURgramação Coimbra Região
de Cultura, da Comunidade
Intermunicipal da Região
de Coimbra (CIM-RC). A
entrada é livre, mas limitada à lotação do espaço, de

acordo com as orientações
da Direcção-Geral da Saúde. De referir que o evento
será transmitido em formato “live streaming” através
do Facebook da CIM de
Coimbra e do Município de
Oliveira do Hospital.
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EMPRESAS & NEGÓCIOS
Iniciativa vai percorrer 21 estabelecimento de restauração
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Coimbra recebe seis dias de Petiscos & Rabiscos
Durante os próximos
dias Coimbra volta a receber
a iniciativa Petiscos & Rabiscos que promete deliciar os
amantes da boa comida.
A Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra
(APBC) lançou a segunda
edição desta iniciativa que vai
iniciar-se já a partir de hoje
(30) e decorre até sábado, dia
2, voltando depois nos dias
7, 8 e 9 de Outubro.
Durante os seis dias vai
ser possível provar petiscos
de 21 estabelecimentos que
podem ser percorridos num
roteiro que vai desde a Alta
até à Baixinha da cidade.
Os espaços aderentes têm
as suas próprias iguarias

Caixa Crédito
Agrícola quer
ajudar jovens
para serem apreciadas. Cada iniciativa são: A Camponeza; que este ano a APBC es- a exposição de pintura de
empreendedores
estabelecimento tem o seu Caves do Conde ; Pet &Tea; pera que seja ultrapassado Élia Ramalho com recurso
A Caixa Crédito Agrícopróprio horário para servir Italianino Coimbra; Restau- esse número.
a tecnologias multimédia la lançou uma nova campaos petiscos, no entanto, em rante Dom Espeto; RestauAssunção Ataíde, presi- e digital. O Petiscos & nha, CA Empreendedores,
geral, os horários decorrem rante Aeminium; Taberna GHQWHGD$JrQFLDDÀUPRX Rabiscos vai coincidir com com o objectivo de incenentre as 11h00 e as 24h00.
Laura; Pastelaria Visconde; na apresentação da iniciati- o Dia Mundial da Música, tivar os jovens empreendeQualquer pessoa interes- Sete Restaurante; João dos va, que “A APBC faz ques- comemorado amanhã, dia dores a concretizar os seus
sada pode participar nesta Leitões; Maria Rio; Maria tão de estar sempre associa- 1, e dessa forma haverá o projectos e também as esiniciativa basta adquirir as Portuguesa; Restaurante da à arte, seja ela: desenho, concerto Música na Graça, tratégias de crescimento das
senhas de acesso aos locais o Sérgio; Pastelaria Brio- dança ou música”. Por essa na Igreja de Nossa Senhora suas empresas, independenaderentes. Estas senhas são sa; Fangas; Café Couraça; razão, em simultâneo com da Graça, marcado para as temente do sector em que se
vendidas em “caderno” com Empório do Tuca; Arcada esta iniciativa, vão estar a 18h30.
inserem. A campanha prevê
10 bilhetes por 20 euros, que Comes e Bebes; Coolaboola decorrer outras acções. Vai
Assunção Ataíde rea- condições mais favoráveis
permite o consumo de um Colab; Petisqueira Portugue- ser possível ver pelas ruas ÀUPRXDVVLPTXHSUHWHQGH QRDFHVVRDRÀQDQFLDPHQWR
petisco em cada um dos 21 sa e RS Café Bar.
grupos de dança, de alunos “continuar a atrair os ci- através de linhas de crédito
estabelecimentos situados na
Na primeira edição de de Coimbra e da Figueira dadãos de Coimbra à sua com garantia Fundo EuroAlta e na Baixinha. O “cader- Petiscos & Rabiscos, que da Foz, do grupo Tribo de cidade”, unindo num só peu de Investimento assim
no” pode ser adquirido nos decorreu no ano passado, Dança, a animarem o públi- evento” comida, bebida, FRPR R ÀQDQFLDPHQWR GH
locais aderentes.
contou com a adesão de co com ritmos afro-latinos música, dança, pintura e projectos no âmbito do
Os espaços de restau- mais de 400 pessoas apre- e com uma hora de core- digitalização de algumas Portugal 2020. A campanha
ração que aderiram a esta ciadoras de petiscos, sendo RJUDÀDV +DYHUi WDPEpP técnicas de pintura”.
está em vigor até dia 19 de
Novembro.
Crianças e jovens são os principais alvos deste projecto
A Previdência
Portuguesa assina
novos protocolos
A Previdência Portuguesa assinou recentemente
novos protocolos. A Associação Mutualista estabeleceu
GDGH H GH GLÀFXOGDGHV GH ro@ctiva, afirma que os abordar esta temática de resposta global, dinâmica e um acordo com a Barbearia
aprendizagem.
resultados têm sido muito uma forma diferenciada”, capaz para a problemática São José, uma das mais antiNeste projecto a abran- positivos e que após de três referiu Hugo Cruz.
do envelhecimento e muito gas e famosas de Coimbra,
gência do treino implica ou seis meses há melhorias
A actividade cognitiva particularmente das doen- concedendo aos seus Asaspectos psico-motores, VLJQLÀFDWLYDVQRJUXSR
de treino, serve de preven- ças que daí advém.
sociados descontos de 10%
coordenação, lateralização
Resultado disso têm ção factual contra probleA intervenção da Neu- nos serviços prestados. O
cerebral, neuróbica, manu- sido também os méto- PDVGHGpÀFHVFRJQLWLYRV ro@ctiva é feita na fase segundo protocolo foi com
tenção física, treino cogni- dos utilizados pelo de- depressões e, mais à frente, de processo demencial já o Clube Ténis de Coimbra
tivo e neuro-programação. partamento. Os treinos a demências ou estados instalado, mas também na concedendo aos Associados
Seja numa perspectiva actuam proporcionando demenciais.
chamada fase preventiva e familiares directos 20% de
GH´FRUUHomRµGHGLÀFXOGD- aprendizagens cognitivas
No que toca à Neuro@ DÀPGHSUHYHQLURDSDUH- desconto sobre o preço de
des, ou numa potenciação em computador e tablet ctiva esta reúne um conjun- cimento da sintomatolo- tabela para não sócios no
de capacidades “neuro” e com softwares próprios. to de respostas sociais e de gia típica destas doenças: aluguer de Courts, e 20% de
cognitivas, o Ginásio do Além disso, desenvolvem saúde que foram desenha- desde os esquecimentos, desconto para não sócios na
Cérebro responde às exi- ferramentas ajustáveis a das para funcionar de forma quedas, falhas de atenção, Escola de Ténis do Clube,
gências das soluções sempre cada pessoa, consoante complementar e integrada, GLÀFXOGDGHGHOHLWXUDDWpj nomeadamente na inscrição
actualizadas e dinâmicas.
a dificuldade, como por mas também autónomas incapacidade para o auto- anual e propinas.
Hugo Cruz, especialista exemplo cadernos perso- entre si mesmas. Estrutu- cuidado e o acamamento
da área e doutor na Neu- nalizados. “Isto permitiu radas para abarcarem uma por inactividade.
Queima das Fitas
de Coimbra
renova parceria
Empresa Sew-Eurodrive aumenta produtividade em mais de 40%
com a Litocar
A Queima das Fitas
renovou a sua parceria com
a Litocar, uma colaboração
que dura já há oito anos. O
Grupo Litocar é, nos dias
de hoje, uma referência na
O investimento de sete otimismo no empreende- assistência técnica completa miliar alemão Sew-Eurodrive distribuição automóvel da
milhões de euros, dupli- dorismo dos empresários a toda a gama de equipa- GmbH & Co KG, a empresa Região Centro. À semeca a área existente e torna portugueses” e “reconhece o mentos Sew-Eurodrive, a está presente em 52 países, lhança das edições passaos equipamentos da Sew- desenvolvimento da econo- empresa desenvolve intensa emprega mais de 18.000 das, a Queima das Fitas
-Eurodrive Portugal, Lda. mia nacional”, em tempos de actividade em engenharia colaboradores e conta com usará uma frota de carros
na referência do Grupo Sew. “grande incerteza generaliza- mecatrónica e sistemas de volume de negócios superior patrocinada pela Litocar
com uma decoração relativa
Nuno Saraiva, gerente da e de constantes reduções automação em parceria com a 3,3 mil milhões de euros.
da Sew-Eurodrive Portugal, nos investimentos”.
mais de 1.000 clientes na
Instalada em Portugal há à Edição de 2021, sendo a
destaca “o investimento em
Com sede e estabeleci- indústria nacional.
mais de 30 anos, emprega 54 edição do Reunault Captur
causa que representa um mento industrial na MealhaFundada em 1990 e deti- pessoas e factura mais de 18 do presente ano a viatura
RÀFLDOGDIHVWD
sinal claro de confiança e da, onde produz e garante da totalmente pelo grupo fa- milhões de euros.

Neuro@ctividades: o Ginásio do Cérebro
que ajuda nos problemas de atenção
A Neuro@ctividades
é um projecto iniciado em
2020 pela Neuro@ctiva, da
empresa Amanhã Solidário,
que tem vindo a ter um
grande sucesso junto do
seu público. A Neuro@
ctividades consiste num
departamento direccionado
para crianças e jovens que,
de certa forma, necessitam
de apoio para melhorar
certos comportamentos.
Denominado Ginásio do
Cérebro tem como objectivo ocupar um espaço
que se refere às questões
de problemas de atenção,
transtorno de hiperactivi-

Investimento de sete milhões permite
duplicar instalações na Mealhada
A empresa Sew-Eurodrive Portugal inaugurou na
sexta-feira (24), na Mealhada,
a extensão das instalações, os
novos layout e equipamentos
de produção, concebidos em
consonância com o processo
de Transformação Digital,
que possibilitaram um aumento da produtividade em
mais de 40%.
FICHA TÉCNICA
EDIÇÃO COIMBRA
www.campeaoprovincias.pt

7HOHIRQH_(PDLOFDPSHDRMRUQDO#JPDLOFRP
(GLWRU3URSULHGDGH 5(*,92= (PSUHVDGH&RPXQLFDomR/GD
6HGH 5XD$GULDQR/XFDV$]'(LUDV&RLPEUD_1,3&
'LUHFWRU/LQR9LQKDO_(GLWRU([HFXWLYR/XtV6DQWRV UHVSRQViYHOH[HFXWLYR
SRUHVWDHGLomR 5HGDFomR /XtV6DQWRV &3$ /XtV&DUORV0HOR &3$ 
H 1iGLD0RXUD &3$ 
'LUHFWRU&RPHUFLDO&DUORV*DVSDU
'LUHFWRUDGH0DUNHWLQJH3XEOLFLGDGH$GHODLGH3LQWR
MRUQDOFSDGHODLGHSLQWR#JPDLOFRP

3DJLQDomRH0DTXHWDJHP*UXSR0HGLD&HQWUR_,PSUHVVmR),*,QG~VWULDV*Ui¿FDV6$5XD$GULDQR/XFDV
&RLPEUD_'LVWULEXLomR9$636RFLHGDGHGH7UDQVSRUWHVH'LVWULEXLomR/GD5GD7DVFRDQ3LVR
 4XHOX] 7HOHI)D[
5HJLVWR 65,3VRERQ,6611(5&_'HSyVLWR/HJDOQ
3UHoRGHFDGDQ~PHUR¼_$VVLQDWXUDDQXDO¼_7LUDJHPPpGLDH[HPSODUHV
/(,'$75$163$5Ç1&,$±3URSULHGDGH5HJLYR] (PSUHVDGH&RPXQLFDomR/GD&DSLWDO6RFLDOHXURV
3DUWLFLSDo}HVQRFDSLWDO0DULDGH)iWLPD 5RGULJXHV9LHJDV9LQKDOHXURV  /LQR$XJXVWR9LQKDOHXURV
 *HUrQFLD/LQR$XJXVWR9LQKDO
(VWDWXWR(GLWRULDOHPZZZFDPSHDRSURYLQFLDVSW

2VSDJDPHQWRVSDUDR&DPSHmRGDV3URYtQFLDVHPFKHTXHGHYHPVHUHPLWLGRVHPQRPHGH³5HJLYR] (PSUHVDGH&RPXQLFDomR/GD´7DPEpPSRGHPVHUIHLWRVSRUWUDQVIHUrQFLDEDQFiULDDWUDYpVGR1,%
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A democracia a funcionar
3HQDIRLHHVWDDPDLRU
WULVWH]DTXHHVWHPRPHQWR
IDQWiVWLFRIRVVHGHVSUH]D
GR SRU WDQWRV TXH DVVLP
DEGLFDUDP GH SDUWLFLSDU
QXPDFWRGDPDLRULPSRU
WkQFLDSDUDRQRVVRGHVWLQR
JOÃO SILVA
FROHFWLYR
'HSRLVXPDRXWUDWULV
&UX]HLPH FRP LPHQ YH]DPDUDYLOKDGDGHPR WH]D TXH QmR SRVVR HV
VRV FRQFLGDGmRVHOHLWRUHV FUDFLD H R SRGHU UHDO TXH FRQGHU DFRQWHFHX FRP D
WRGRVGLIHUHQWHVPDVFRP HOD QRV Gi GH GHFLGLUPRV GHUURWD GDV PLQKDV FRUHV
XPYRWRGHYDORUH[DWDPHQ TXHP TXHUHPRV SDUD JR SROtWLFRSDUWLGiULDVHDYLWy
ULDGHXPDFRQIXVDFROLJD
WHLJXDOHVHQWLPDLVXPD YHUQDURQRVVR0XQLFtSLR

omRVHPTXDOTXHUFRHUrQ
FLD LGHROyJLFD FRQVWUXtGD
FRPRREMHFWLYRFHQWUDOGH
GHUURWDU0DQXHO0DFKDGR
2EYLDPHQWH TXH HVWD
GHUURWD QR FRQWH[WR GH
XPD HOHYDGD DEVWHQomR
UHIOHFWH TXDQWR D PLP
PDLV GR TXH R HQWXVLDV
PR SRU XPD YLVmR SDUD
&RLPEUD R FDQVDoR SHOD
SROtWLFDVHJXLGDSHOR36H
D SUHVLGrQFLD GH 0DQXHO
0DFKDGR

&RQWXGRDLQGDpFHGR
SDUD XPD DQiOLVH VHUHQD
H LVHQWD GRV PDQGDWRV
GH 0DQXHO 0DFKDGR TXH
WHP YLYLGR XPD YLGD GH
GHGLFDomRD&RLPEUDTXH
GHL[DREUDTXHPDUFDGH
FLVLYDPHQWH R 0XQLFtSLR
RTXHPDLVWDUGHRXPDLV
FHGR VHUi GHYLGDPHQWH
UHFRQKHFLGR PDV TXH VH
GHL[RX HQUHGDU QXPD WHLD
GH TXH QmR VH FRQVHJXLX
OLEHUWDU QHP VDFXGLU QD

FDPSDQKD GH XPD LPD
JHP SRXFR VLPSiWLFD
FDQVDGD H GHVJDVWDGD (
QHVWHVWHPSRVFRPRFRQWD
DLPDJHP
0DV R IXQGDPHQWDO p
TXH D GHPRFUDFLD IXQFLR
QRX (HVWRXFHUWRTXHRV
DXWDUFDVHOHLWRVVmRSHVVR
DVGHEHPTXHJRVWDPGH
&RLPEUDHTXHWXGRIDUmR
SDUDGHDFRUGRFRPDVXD
YLVmR OKH DFUHVFHQWDUHP
TXDOLGDGHGHYLGD

Dia do Antigo Estudante de Coimbra

Ponto de vista para uma proposta de unidade – Parte XIX

AMÉRICO BAPTISTA DOS SANTOS *

3DODYUD GRV $QWLJRV
3UHVLGHQWHV FRQWLQXDomR
' L R J R  3 R U W X J D O  ±
 ³«$ QRVVD7R
PDGD GD %DVWLOKD IRL D
GHIHVDGHXPDFDXVDPDLRU
±D$VVRFLDomR $FDGpPLFD
GH&RLPEUDRVHVWXGDQWHV
GD $FDGHPLDHD8QLYHUVL
GDGH´
3DXOR %DUUHWR 
³«(Q¿PQmRIRUDPEDVWL
OKDVGHJUDQGHYLVLELOLGDGH
PHGLiWLFD PDV VREHMRX

HVStULWRDFDGpPLFRHVREUH
WXGRPXLWDYRQWDGHGHHVWDU
SUy[LPRGRVHVWXGDQWHV2
LPSRUWDQWHHUDJDUDQWLUTXH
D $$& H WRGD D DFDGHPLD
GH&RLPEUDFRQWLQXDYDP±
FRPRFRQWLQXDUDP±DVHU
DUHIHUrQFLDGDVDFDGHPLDV
GR 3DtV SHOD VXD FDSDFL
GDGHGHOXWDHSHODVVXDV
WUDGLo}HVHKLVWyULDVHQGR
VLPXOWDQHDPHQWHJUDQGHH
tPSDU SROR FXOWXUDO H GHV
SRUWLYR VHP GHL[DU QXQFD

GH VHU XPD DVVRFLDomR
GH HVWXGDQWHV GR HQVLQR
VXSHULRU´
([SUHVV}HV FRPR ³$
QRVVD 7RPDGD GD%DVWLOKD´
H ³QmR IRUDP EDVWLOKDV GH
JUDQGH YLVLELOLGDGH´ ID]HP
SDUWHGDUHVROXomRGRSUR
EOHPD 3RUTXr" 3RUTXH
QRVUHPHWHPjRULJHP³GDV
FRLVDV´ &ODULILFDQGRVH
DV RULJHQV FODULILFDPVH
QHFHVVDULDPHQWH DV GHV
FHQGrQFLDV 7RGDV 6HMDP
TXDLVIRUHPDVKLHUDUTXLDV
(P&RLPEUDQmRpIiFLO
SHUFHEHU SRUTXH p TXH RV
VHXVSROtWLFRVKmRGHHQWHQ
GHU TXH D FLGDGH QmR WHP
DUFDERLoR SDUD RPEUHDU
FRP /LVERD 3RUWR 3RQWD
'HOJDGDH)XQFKDODRQtYHO
GDSURGXomRPHGLiWLFD

6DQWD &UX] p 3DQWHmR
1DFLRQDO HPERUD GHV
SUH]DGR SRU VH VLWXDU HP
&RLPEUD  1HOH UHSRXVDP
RV UHVWRV PRUWDLV GRV SUL
PHLURV 5HLV GH 3RUWXJDO
GR IXQGDGRU GD 1DFLRQDOL
GDGH $TXL UHSRXVDP DV
PHPyULDVGRVJUDQGHVLQWH
OHFWXDLVVHPRVTXDLVQmR
H[LVWLULDP3$/23¶6'DTXL
SDUWLX)HUQDQGRGH%XOK}HV
SDUDR0RQWH6DQWR$QWmR
RQGHVHIH]6DQWR$QWyQLR
0XLWRV DTXLV SRGHUtDPRV
DFUHVFHQWDU EDVWDULD SDUD
LVVRTXHUHFRUGiVVHPRVD
H[WUDRUGLQiULDKRPLOLDGR6U
%LVSRGDV)RUoDV $UPDGDV
TXDQGRR([pUFLWRDTXLYHLR
FRPHPRUDU R VHX GLD (
EHP-XQWRGRVHXSULPHLUR
VROGDGR TXH RX HX PH

HQJDQRPXLWRRXSRUHVWDV
EDQGDVWHUiVLGRGDGRjOX]
SRUVXDPmH7HUHVD
2 QRVVR 3DQWHmR 1D
FLRQDORGD¿JXUDVXSUHPD
IRLLQXQGDGR1HVVHGLDD
QRWtFLD IRL TXH XPD WDP
SD GH VDQHDPHQWR WLQKD
UHEHQWDGR H XP SDVVHLR
WLQKD VLGR LQXQGDGR MXQWR
jIRQWHGDQRWtFLD2TXHp
6DQWD&UX]GH&RLPEUDDR
SpGHXPSDVVHLRLQXQGDGR
jSRUWDGRFHQWURGDSURGX
omRQRWLFLRVD"
'Dt D PLQKD HQRUPH
WULVWH]D SRU YHU D IRUPD
FRPR QmR IRL WUDWDGR R
SURMHFWR TXH DSUHVHQWi
PRV 79 1mR WLQKD GH
VHU DTXLOR (UD DSHQDV R
FDPLQKR2OHYDQWDUGRSp
GHWUD]SDUDRSRUjIUHQWH

&RPRRIH]R3RUWR3RQWD
'HOJDGDH)XQFKDO'LUVH
iTXHIDOWDYDDOJXPDFRLVD
eYHUGDGH0DVQmRIDOWDYD
R SDUHFHU GR 3UHVLGHQWH
GR &OXEH GD &RPXQLFD
omR6RFLDOGH&RLPEUDGR
&RLPEUD &DQDO H RV SHGL
GRVGHSDUHFHUHPWUkQVLWR
TXDQGRPDWDUDPRVRQKR
1mRWLQKDpFHUWRRSD
UHFHUGRFRQTXLVWDGRUPDV
TXDQGRPHDEHLUHLGRVHX
OHLWR HWHUQR HOH GLVVHPH
³)DOD EDL[R KRPHP 3RLV
KiJHQWHTXHVHRXYLURWHX
VRQKR R WUDQVIRUPDUi HP
UHDOLGDGH0DVOi1mRDTXL
*HQWH DJDFKDGD QmR EDWH
FRPDFDEHoDQRWHWRHSRU
LVVRGL¿FLOPHQWHDFRUGDUi´
([3UHVLGHQWH
GD$$(&HP&RLPEUD

A controversa lei das garantias dos bens de consumo

MÁRIO FROTA*

'RV³FRUWDXQKDVURP
ERV´ FRP XPD JDUDQWLD
GH  DQRV jV KDELWDo}HV
FRP JDUDQWLD HTXLYDOHQWH
GH XP GH¿FLHQWH HPHQGDU
GHPmRGHSDUDDQRV
GH JDUDQWLD QR TXH WRFD D
LPyYHLV FLUFXQVFULWD SR
UpP D GHIHLWRV HVWUXWXUDLV
FRQVWUXWLYRV GH XP FR[R
OHJLVODU TXDQGR VH LJQRUD
TXHR*RYHUQRQmRGLVS}H
GH SOHQRV SRGHUHV SDUD
³PH[HU´ QDV OHLV GR DUUHQ
GDPHQWR H FRP HIHLWR D
OHLGDVJDUDQWLDVWDPEpPVH
DSOLFDjORFDomRGHLPyYHLV
RXVHMDDRDUUHQGDPHQWR«
DWXGRVHWHPDVVLVWLGRQRV
~OWLPRVWHPSRV
0DV QR GLVFXUVR SROt
WLFRWXGRVXUJHHQRYHODGR
QDVJDUDQWLDVPDLVSURWHF

WLYDVTXHQHQKXPRXWURRU
GHQDPHQWRQD8QLmR (XUR
SHLDMDPDLVFRQKHFHXTXH
3RUWXJDOYDLQDYDQJXDUGD
GDWXWHODGDSRVLomRMXUtGLFD
GR FRQVXPLGRU DOJR TXH
QHP HP WHUPRV WHyULFRV
FRPR PRUPHQWH QR TXH
WRFDjSUD[LVpFRPHIHLWR
SDVVtYHOGHFRQ¿UPDomR
1RTXHVHSUHQGHFRP
D LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH GR
GLSORPDOHJDOTXHHVWiSDUD
SURPXOJDomRQD&DVD&LYLO
GR 3UHVLGHQWH GD 5HS~EOL
FD VH HQWUHWDQWR QmR IRU
DWDOKDGDDFODPRURVDIDOKD
HPTXHRJRYHUQRLQFRUUHX
OXJDUDRRItFLRTXHDDS'&
UHPHWHX j 3UHVLGrQFLD GD
5HS~EOLFD H FXMR WHRU p R
TXHVHJXH
³2 &RQVHOKR GH 0L

QLVWURV DSURYRX QD VXD
UHXQLmRGHGH6HWHPEUR
HPFXUVRRSURMHFWRGH'H
FUHWR/HLQ;;,,
GRGH-XOKRSUHWpULWR
2 DOXGLGR SURMHFWR
YLVDWUDQVSRUDV'LUHFWLYDV
 H  GH
GH0DLRGR3DUODPHQWR
(XURSHX H GR &RQVHOKR
SURFHGLPHQWR TXH GHYHULD
WHURFRUULGRQDGDWDHPTXH
WDO HVERoR GH GLSORPD DV
VXPLXIRUPDLQWHUQDPHQWH
3RU LQLFLDWLYD SDUDOH
OD GR OHJLVODGRU SiWULR R
UHJLPH GDV JDUDQWLDV VH
HVWHQGHXDRVLPyYHLVTXH
GHWDOQmRFXUDDGLUHFWLYD
UHVSHFWLYD FRPR DOLiV
Mi QmR YHUVDYD D GH 
± &( GH  GH
0DLR  TXH UHGXQGRX QR
'HFUHWR/HLQGH
GH$EULO
2V FRQWUDWRV D TXH
DV JDUDQWLDV VH UHSRUWDP
QmR VH UHVWULQJHP DRV GH
FRPSUDHYHQGD$QWHVVH
HVWHQGHP DRV GH HPSUHL
WDGDRXWUDVSUHVWDo}HVGH
VHUYLoRVHORFDomR
(QDUHDOLGDGHDORFD

omRQmRVHUHVWULQJLUiDRV
PyYHLVDEDUFDQGRWDPEpP
RV LPyYHLV D VDEHU R DU
UHQGDPHQWR GH KDUPRQLD
FRP R TXH SUHVFUHYH R
DUWLJRGR&yGLJR&LYLO
2XVHMDQRVWHUPRVGD
DOtQHDE GRQDUWLJR
GR 3URMHFWR HP HStJUDIH
D GLVFLSOLQD QHOH YHUWLGD
DUWLJRVHVVHHVV 
DSOLFDUVHi WDPEpP DRV
FRQWUDWRV GH ORFDomR WDQ
WR DR DOXJXHU GH PyYHLV
FRPR DR DUUHQGDPHQWR
GH LPyYHLV FRQVRDQWH D
WHUPLQRORJLDOHJDO 
$SOLFDQGRVHSRUpPj
ORFDomRGHLPyYHLVXPDWDO
GLVFLSOLQDSRUPHLRGHPHUR
GHFUHWROHLGHVDVVLVWLGRGH
DXWRUL]DomR OHJLVODWLYD  R
GLSORPDDFKDUVHiQHVVD
H[DFWD PHGLGD IHULGR GH
LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH
&I R TXH SUHVFUHYH R
QGRDUWLJRVRED
HStJUDIH ³UHVHUYD UHODWLYD
GHFRPSHWrQFLDOHJLVODWLYD´
GD&RQVWLWXLomRGD5HS~EOL
FD3RUWXJXHVD
eGDH[FOXVLYDFRP
SHWrQFLDGD$VVHPEOHLDGD

5HS~EOLFDOHJLVODUVREUHDV
VHJXLQWHV PDWpULDV VDOYR
DXWRUL]DomRDR*RYHUQR
«
K 5HJLPHJHUDOGRDU
UHQGDPHQWRUXUDOHXUEDQR
/RJR R *RYHUQR QmR
WHPSRUVLVyFRPSHWrQFLD
OHJLVODWLYDSDUDRHIHLWR
$OJR TXH HP QRVVR
HQWHQGHU GHYHULD WHU VLGR
DWDOKDGR RULJLQDOPHQWH
SDUD TXH QmR KRXYHVVH
HYHQWXDLVDOoDS}HVQRLWHU
OHJLVODWLYR FRPR DOLiV
SUHYHQLPRV R &RQVHOKR
1DFLRQDOGH&RQVXPRHP
GHYLGRWHPSR
+i XP PDQLIHVWR GH
FDOTXH GDV QRUPDV tQVL
WDV QR UHJLPH GDV FRLVDV
PyYHLV SDUD DV TXH VH
HVWDEHOHFHP QR GRPtQLR
GRV LPyYHLV 6HP TXH WDO
GH WRGR VH MXVWL¿TXH QmR
KiDPRVWUDVQHPURWXODJHP
QRVLPyYHLV«HQRHQWDQ
WR R SURMHFWR QmR KHVLWRX
HPSURFHGHUDXPWUDEDOKR
GH ³FRUWH H FROD´ TXH D
QLQJXpP DSURYHLWDUi H Vy
GHVPHUHFH R LQVDQR ODERU
GHXPOHJLVODGRUPHULGLDQR

TXHpDOJRGHVXPDPHQWH
H[LJHQWH
2 IDFWR p TXH QmR Ki
QRWtFLDDFUHUQRTXHHPHU
JLXGDDXGLomRGR6HFUHWi
ULRGH(VWDGRGR&RPpUFLR
H GRV 6HUYLoRV D  GH
6HWHPEUR QD$VVHPEOHLD
GD 5HS~EOLFDGHTXHKRX
YHVVHPVLGRUHVJXDUGDGRV
WDLV DVSHFWRV UD]mR SRU
TXH FXPSUH j DS'& SRU
PHX LQWHUPpGLR DOHUWDU 9
([SDUDRIDFWR´
1RTXHWRFDjJDUDQWLD
GRV  DQRV UHVWULWD DRV
YtFLRVFRQVWUXWLYRVHVWUXWX
UDLVVHPSUHMXt]RGHDWDO
VHFRQVDJUDUXPDUWLJRHP
PDLRU SURIXQGLGDGH XPD
EUHYHUHIHUrQFLD
(RVRXWURV YtFLRVGHV
FRQIRUPLGDGHV  ILFDPVH
SHORVDQRVWDOTXDOPHQWH
XP ³FRUWDXQKDV URPER´
FRPTXDWURSDVVDJHQVSHOD
³WRVTXLD´"
&RPR GL]LD XP GRV
QRVVRV FROHJDV WUDQVPRQ
WDQRV³QHPDVSHQVDP´«
DS'&'LUHLWR
GR&RQVXPR&RLPEUD
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Nem a mudança de imagem chegou
Nos primeiros cartazes eleitorais, Manuel Machado,
recandidato do PS a um terceiro mandato à Câmara de
Coimbra, surgiu de boca cerrada. Convenhamos que a imagem era pouco simpática, parecendo cansado e desgastado.
Nestes tempos em que a imagem conta, trataram logo de
HPHQGDUDÀJXUDHHPWRGRVRVFDUWD]HV0DQXHO0DFKDGR
surgiu a sorrir. Só que, atendendo aos resultados eleitorais
do passado domingo, a alteração já não foi a tempo e até
parece ter sido contraproducente. Dos 24.232 votos obtidos
em 2017, Manuel Machado baixou para os 21.820 e além
de ter perdido viu o vencedor ter uma maioria absoluta.
Desta vez, a reacção foi um pouco mais tranquila do que
quando perdeu, em 2001, para Carlos Encarnação. Manuel
Machado, no passado domingo, disse que recebe o resultado que dá a vitória à coligação Juntos Somos Coimbra com
“espírito democrático”, mas não deixou de frisar: “Coimbra
está melhor graças ao nosso trabalho e isso deixa-nos com
grande tranquilidade e espírito de missão cumprida, apesar
de inacabada”. Será que não há duas sem três?

Manuel Machado, que preside à Associação Nacional de
Municípios. Os dois, que não têm qualquer relação familiar
PDVTXDQGRVHHQFRQWUDYDPHPDFWRVRÀFLDVVHWUDWDYDP
por “primos”, continuam em lados opostos. Machado,
de Coimbra, deixa a presidência da ANMP; Machado, da
Figueira da Foz, tem ainda um mandato para cumprir à
frente do Turismo. Este foi o alvo do eleito presidente da
Câmara da Figueira da Foz, o ex-primeiro-ministro e ex-presidente do município Pedro Santana Lopes, que disse
querer “enterrar machados de guerra”. Indirectamente para
a candidatura do PSD liderada por Pedro Machado, que
recorreu para os tribunais contra o movimento ‘Figueira
a Primeira’, Santana Lopes esclareceu que foi “ensinado a
perdoar”, frisando, contudo, que “perdoar é uma coisa e
esquecer é outra” e que o “entristeceu ver o partido onde
militou durante anos a tratá-lo bastante mal” na Figueira da
Foz, depois de ter sido convidado pelo PSD a ser candidato
noutros 12 concelhos. O tal almoço que teve, em tempos,
com Rui Rio foi indigesto para um deles.

Não foi um, mas dois “Machados”
O candidato do PSD à Câmara, derrotado na Figueira
da Foz, é Pedro Machado, que preside ao Turismo do
Centro. O candidato do PS, derrotado em Coimbra, é

Um apoio do Tino dá vitória
A Feira dos 23 calhou em plena campanha eleitoral e
não houve força política que faltasse a estar com o povo,
em Bencanta. O líder do Reagir Incluir Reciclar (RIR),

Vitorino Silva, conhecido como ‘Tino de Rans’, esteve
na campanha da coligação Juntos Somos Coimbra, onde
DÀDQoRXTXHRPpGLFR-RVp0DQXHO6LOYDWHP´DUHFHLWD
certa” para o concelho. Com t-shirt de campanha vestida
por cima do casaco e munido de muitas outras para distribuir, ouviu comertiantes e freguesies a exclamar: “Olha é
o Tino! Ó Tininho!”. Nesta acção, em vez de ir a comitiva
até às pessoas, foram as pessoas a ir ter com a comitiva, à
procura de um aperto de mão ou um abraço de Vitorino
Silva. “Viva o Tino!”, disse um homem, para logo receber
resposta do líder do RIR: “Hoje é viva o Zé Manel!”. Pelo
caminho, Tino de Rans ia pedindo às pessoas para votar
na coligação, fazendo uso das suas analogias e metáforas.
Numa banca de frango de churrasco, disse: “Não são só
os frangos que se viram, Coimbra também vai virar”. Já a
uma mulher que expressava o seu descontentamento com
Manuel Machado, Tino de Rans salientou que José Manuel
Silva, que é médico, “está habituado a passar receitas e ele
tem a receita certa para Coimbra”. “Quando vou a uma
banca, não gosto de ver a fruta muito amachucada. É preciso frescura na política e é isso que representa quem está

F _____ R _____ A

ção para espectadores cegos e com baixa visão, a par da
Língua Gestual Portuguesa, serviço que já oferecia. A peça
de teatro “Aldebarã”, da Terra Amarela, foi o primeiro
de 15 a 20 espectáculos que a OMT irá ter durante a
temporada 2021/2022 com audiodescrição. No sábado,
também houve a interpretação do espetáculo em Língua
Gestual Portuguesa, algo já recorrente na OMT face a uma
parceria com o curso da Escola Superior de Educação de
Coimbra. Para além da audiodescrição, os cegos foram
também guiados, antes de o espectáculo começar, pelo
espaço cénico, para perceberem a dimensão do espaço e
RVGHWDOKHVGHFHQRJUDÀD(VWDPHGLGDGHLQFOXVmRVXUJH
no âmbito do projecto “A Meu Ver” que ‘O Teatrão’
desenvolve em parceria com a Associação dos Cegos e
Amblíopes de Portugal (ACAPO).

Teatrão em Coimbra com espectáculos
Clube Ténis de Coimbra assinalou Dia Mundial
acessíveis a cegos
do Coração com aulas e courts gratuitos
$2ÀFLQD0XQLFLSDOGR7HDWUR 207 HP&RLPEUD
O Clube Ténis de Coimbra assinalou o Dia Mundial
teve, pela primeira vez, no sábado (25) uma audiodescri- do Coração, que se comemora a 29 de Setembro, com

aulas experimentais e a disponibilização dos courts.
Esta iniciativa integrou a semana “#BeActive” e visou
promover a prática desportiva regular e a necessidade
de se criar hábitos saudáveis. O Clube Ténis de Coimbra
refere que “a prática do ténis melhora a saúde no geral e
a actividade física regular diminui consideravelmente os
riscos de doença cardiovascular”.
PUBLICIDADE

&$5',2/2*,$
*LQD$OYHV&DUORV/RSHV
±&/,6$&25 &/Ë1,&$ 6$Ò'('2 &25$d2/'$
±&/Ë1,&$ &$5',2/Ï*,&$ $025(,5$ '$ 6,/9$/'$
&2168/7$6'(&$5',2/2*,$
(;$0(6(/(&752&$5',2*5$0$_3529$ '( (6)25d2_+2/7(5
(&2&$5',2*5$0$_'233/(5&$5'Ë$&2_0$3$_5($%,/,7$d2&$5'Ë$&$
È*8('$ 5XD5LR*UDQGHQDQGDU6DOD0ÈJXHGD
7HOHI)D[7OP
$9(,525XD1RYDQ%ORFR&%DLUURGH6DQWLDJR$YHLUR
7HOHI)D[7OP
&2,0%5$ 5XD$PRULP*LUmR/RWH/RMD4XLQWDGD9iU]HD&RLPEUD
7HOHI)D[7OP



Fluvial de Coimbra estreita laços
com Moçambique
Os atletas moçambicanos Joaquim Lobo e Joaquim
Manhique treinam no Clube Fluvial de Coimbra (CFC)
desde que estudam na cidade. A participação olímpica de
Lobo em Tóquio ainda dá que falar, mas agora o foco é
em Paris 2024. cidade onde vão realizar-se os próximos
Jogos Olímpicos. Carlos Prista, presidente do Clube
Marítimo de Desportos, sediado em Maputo, esteve de
visita a Coimbra e estabeleceu laços com o Clube Fluvial.
Rui Garcia, presidente do CFC abriu as portas do clube
conimbricense a futuras e mais sólidas parcerias com o
clube moçambicano. Na calha, está a elaboração do programa olímpico para os atletas moçambicanos e a troca
de experiências desportivas - particularmente na área da
formação – entre ambos os clubes.
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a liderar esta candidatura: frescura”, disse aos jornalistas SDVVDGRGR36HP&RLPEUD+iTXHPGLJDTXHWHYHGLÀ9LWRULQR6LOYDTXHDSHVDUGHVHUGH3HQDÀHODGPLWHMiWHU FXOGDGHHPVHJXUDUDVOiJULPDVRTXHHPQDGDDGHVDERQD
´XPDFRVWHOLQKDµGH&RLPEUD´DWHUUDGRVGRXWRUHVµ
0DVHVWHSHUtRGRQmROKHWURX[HDSHQDVPiJRDVEHPSHOR
FRQWUiULR(VWDUJUiYLGDGHJpPHRVGHYHVHUXPDHOHYDGD
VDWLVIDomRSDUDXPDPmH,UGDUDXODVSDUDD&DWyOLFDD
FRQÀUPDUVHpXPERPPRWLYRGHSUHVWtJLR

Maroteira socialista não resultou
1DYpVSHUDGRGLDGHUHÁH[mRDFDQGLGDWXUDVRFLDOLVWD D 6DQWR $QWyQLR GRV 2OLYDLV &RLPEUD IH] XPD
PDURWHLUD &RPHoRX SRU UHFRUGDU TXH R FDQGLGDWR GR
36jSUHVLGrQFLDGD-XQWDGH)UHJXHVLD0RXUD7iYRUD
WLQKDQDVXDSURSRVWDHOHLWRUDODFULDomRGR3URYHGRUGD
Freguesia e este seria, após a vitória, Francisco Andrade,
SUHVLGHQWHFHVVDQWHHHOHLWRSHOR36'236DLQGDGLVVH
TXHR´3URYHGRUGD)UHJXHVLDVHUiXPFLGDGmRUHVSHLWiYHO
FRQKHFHGRUGDIUHJXHVLDGH6DQWR$QWyQLRGRV2OLYDLV
FRPSURYDVGDGDVQRH[HUFtFLRGDVXDDFWLYLGDGHUHFRQKHFLGDPHQWHFRPRKRPHPGHUHIHUrQFLDSHODVXDSRVWXUD
LQWHJULGDGHHGHGHGLFDomRjFDXVDS~EOLFDQDVVXDVPDLV
YDULDGDVIUHQWHVHLQGHSHQGHQWHGDVVXDVRSo}HVSROtWLFDV
SHVVRDLVµPDV)UDQFLVFR$QGUDGHQmRIRLHPFDQWLJDV2
JUDQGHDXWDUFDHWUHLQDGRUGHIXWHEROYHLRORJRDS~EOLFR
GL]HUTXHQmROKHFRODYDPQHQKXPUyWXOR$SHVDUGHWHU
GDGRDPmRD0RXUD7iYRUDTXHID]LDSDUWHGRH[HFXWLYR
da Junta, o candidato que apoiava era Francisco Rodeiro
36' HGDFROLJDomR-XQWRV6RPRV&RLPEUD2VUHVXOWDGRVHOHLWRUDLVGHGRPLQJRFRQÀUPDPDRSomR)UDQFLVFR
5RGHLURWHPPDLRULDDEVROXWDFRPYRWRVFRQWUD
YRWRVGH0RXUD7iYRUD(OHJHXSHVVRDVFRQWUD
FLQFRGR36GXDVGR&S&HGXDVGD&'8
Carina Gomes
vai dar aulas
para a católica
&DULQD *RPHV
YHUHDGRUD GD &XOWXUD HP &RLPEUD
QRV ~OWLPRV DQRV
foi das pessoas que
GHXPRVWUDVGHPDLV
WHU VRIULGR FRP D
GHUURWDGHGRPLQJR

Rui Rio em processo
de aprendizagem acelerado
&RUUHQDVUHGHVVRFLDLVTXH5XL5LRWHPRVHXIXWXUR
SROtWLFRDVVHJXUDGRHGHYHD$QWyQLR&RVWDHVVDDSUHQGL]DJHP&RPXPDSHTXHQDGLIHUHQoDDSHQDVHQTXDQWR
TXH&RVWDWHPDQGDGRSRUDtDSURPHWHUPDoRVGHQRWDV
5LRSRUHQTXDQWRDLQGDVyDQGDDGLVWULEXLU0RHGDVSRU
/LVERD
Ainda há quem assuma
O candidato
GR&'633j&kPDUD GD )LJXHLUD
GD )R] 0LJXHO
0DWWRV &KDYHV
anunciou que peGLXDVXDGHPLVVmR
de presidente da
&RPLVVmR3ROtWLFD
FRQFHOKLD GR SDUtido, após os resultados eleitorais
REWLGRV´2VUHVXOWDGRVIRUDPRTXHIRUDPHWHQKRTXH
WLUDUGDtDVGHYLGDVFRQVHTXrQFLDVSROtWLFDVµDFUHVFHQWRX
o candidato centrista, que felicitou o independente Pedro
6DQWDQD/RSHVSHODYLWyULDQHVWDVHOHLo}HVDXWiUTXLFDV2
&'633REWHYHGRVYRWRV  SDUDD&kPDUD
0XQLFLSDOVXUJLQGRHP~OWLPROXJDUDWUiVGRPRYLPHQWR´)LJXHLUDD3ULPHLUDµGR36GR36'GD&'8HGR
%ORFRGH(VTXHUGD+iTXDWURDQRVR&'633WDPEpP
FRQFRUUHXj&kPDUDHÀFRXLJXDOPHQWHHP~OWLPROXJDU
PDVGHVVDYH]FRPYRWRV3RUHVWHDQGDUHYDSRUDVH

Família e política não dão bom resultado
$VDUUXDGDVSUHHQFKHUDPDDJHQGDGROtGHUGR&'633
TXHHVWDEHOHFHXFRPRPHWDHOHJHUPDLVDXWDUFDVHPHOKRUDUR
UHVXOWDGRGHKiTXDWURDQRVQXPDFDPSDQKDDXWiUTXLFDHP
TXHIRLWUrVYH]HVD2OLYHLUDGR+RVSLWDORQGHHUDRFDEHoDGHOLVWDj$VVHPEOHLD0XQLFLSDOQXPDFROLJDomRFRPR36'
)UDQFLVFR5RGULJXHVGRV6DQWRVIH]TXHVWmRGHVHGHVORFDU
YiULDVYH]HVD2OLYHLUDGR+RVSLWDODSULPHLUDGDVTXDLVSDUD
XPDDUUXDGDQDIUHJXHVLDGH1RJXHLUDGR&UDYRWHUUDQDWDOGRV
VHXVDYyVHGRVVHXVSDLV(IRLSUHFLVDPHQWHQHVVH0XQLFtSLR
GRGLVWULWRGH&RLPEUDTXHHQFHUURXDFDPSDQKDFRPXP
FRPtFLRQDVH[WDIHLUD$FRPSRQHQWHIDPLOLDUGRSUHVLGHQWH
GRSDUWLGRHQWURXQDVHOHLo}HVWHQGRIHLWRFDPSDQKDFRPD
VRJUD5RVD*XHUUDTXHIRLFDQGLGDWDj&kPDUDGR%RPEDUUDO
HDRODGRGRSDLHGRDY{TXHRHVSHUDUDPHP2OLYHLUDGR
+RVSLWDO$TXLQRGRPLQJRR36REWHYHPDLRULDDEVROXWD
HOHJHQGR)UDQFLVFR5RORFRPRSUHVLGHQWHGD&kPDUD7DPEpPQD$VVHPEOHLD0XQLFLSDOR36YHQFHXFRPYRWRV
FRQWUDGDFROLJDomR36'&'633
O futuro só sorriu a um... em Almalaguês
1DVH[WDIHLUD~OWLPRGLDGDFDPSDQKDHOHLWRUDORUHFDQGLGDWRj&kPDUDSHOR360DQXHO0DFKDGRIH]D~OWLPD
LQDXJXUDomRDQWHVGHSHUGHUDVHOHLo}HVQRGRPLQJR1mRIRL
DUHTXDOLÀFDomRGDVPDUJHQVGR0RQGHJRQHPGR3DUTXHGD
&LGDGHQHPR0HWUR%XV7UDWRXVHGHDEULUDRWUkQVLWRD5XD
GR)XWXURHP$OPDODJXrV6HPFHULPyQLDVGHYLGRDRSHUtRGR
HOHLWRUDORSUHVLGHQWHGD&kPDUD0XQLFLSDOGH&RLPEUD0DQXHO
0DFKDGRGHVORFRXVHDRORFDODFRPSDQKDGRSHORSUHVLGHQWHGD
-XQWDGH)UHJXHVLDGH$OPDODJXrV$QWyQLR&RHOKRHRVVHUYLoRV
PXQLFLSDLVSDUDDVVLQDODURPRPHQWR$HPSUHLWDGDUHSUHVHQWRX
XPLQYHVWLPHQWRVXSHULRUDPLOHXURVHYDLSHUPLWLUUHVROYHU
YiULRVFRQVWUDQJLPHQWRVjFLUFXODomRDXWRPyYHOFULDQGRQRYDV
DFHVVLELOLGDGHVSDUDRLQWHULRUGDORFDOLGDGHHIDFLOLWDQGRRDFHVVR
j&DVD0RUWXiULDjVLQVWDODo}HVGR,QVWLWXWRGH$OPDODJXrVjV
SRYRDo}HVGH5LRGH*DOLQKDVHGH0RQIRUWHHDRQyGHDFHVVR
j$$SHVDUGD5XDGR)XWXUR0DQXHO0DFKDGRÀFRXVH
4XHPFRQWLQXDDFRUUHUp$QWyQLR&RHOKRUHHOHLWRSUHVLGHQWH
GD-XQWDGH)UHJXHVLDGH$OPDODJXrVSHOR36

Ângulo inverso
Cavalgando as autárquicas
LUÍS SANTOS

1RGRPLQJRUHDOL]DUDPVHDVHOHLo}HVDXWiUTXLFDV
SDUD HVFROKHURVTXHGXUDQWHTXDWURDQRVYmRHVWDUQDV
&kPDUDVH$VVHPEOHLDVGHFRQFHOKRVHQRVyUJmRV
GDV)UHJXHVLDV23RGHU/RFDOpRTXHHVWiPDLV
SUy[LPRGDVSHVVRDVHWUDWDGHVGHRSUREOHPDGHXPD
UXDGHXPEDLUURDWpDRFRQMXQWRGDDOGHLDGDYLODGD
FLGDGH H D WRWDOLGDGH GR PXQLFtSLR VHMD SHTXHQR RX
HQRUPH
1RPRPHQWRLGHDOSDUDFDGDWHUUDDYDOLDURTXHIRL
IHLWRHSURMHFWDURIXWXURDWUDYpVGDVSURSRVWDVGRVTXH
VH DSUHVHQWDUDP D HOHLo}HV RV OtGHUHV QDFLRQDLV GDV
IRUoDVSROtWLFDVDSDUHFHPHSDUWLGDUL]DPWXGR
&ODUR TXH GHVHMDP D YLWyULD HP FDGD IUHJXHVLD H
HP FDGD FRQFHOKR PDV SRUTXH LVVR VRPDGR OKHV YDL

SURSRUFLRQDUXPUHVXOWDGRQDFLRQDOSDUDWLUDUHPSDUWLGR
GLVVRTXHUVHMDHPWHUPRVSDUWLGiULRVTXHUVHMDDQtYHO
JRYHUQDWLYR
6HPSUH SUHVVLRQDGR SHODV DFXVDo}HV GH HOHLWRUD
OLVPRIHLWDVjHVTXHUGDHjGLUHLWDROtGHUGR*RYHUQR
DQXQFLRX QR SHQ~OWLPR GLD GD FDPSDQKD DXWiUTXLFD
D HQWUDGD QD ~OWLPD IDVH GR GHVFRQ¿QDPHQWR D  GH
2XWXEUR0DVJDUDQWHTXHR([HFXWLYRHVWDYDDSHQDVD
FXPSULURTXHMiHVWDYDSUHYLVWR
3DUDROtGHUGR36'5XL 5LRXWLOL]RXVH³PHGLGDVGR
*RYHUQRSDUDEHQH¿FLDUR36´HOHLWRUDOPHQWHIULVDQGR
TXH³FDGDXPMRJDFRPDVDUPDVTXHWHPHPIXQomR
GRV VHXV SDUkPHWURV pWLFRV´$ FRRUGHQDGRUD GR %(
&DWDULQD 0DUWLQV FRQVLGHURX TXH ³ID]HU GDV TXHVW}HV
GDSDQGHPLDXPEUDoRGHIHUURHOHLWRUDOpXPDEVROXWR
HUUR´HQTXDQWRROtGHUGR&'633)UDQFLVFR5RGULJXHV

GRV6DQWRVDFXVRXR*RYHUQRGH³JXDUGDUHVWHUHEXoD
GR]LQKRSDUDGDUDRVSRUWXJXHVHV´
$³FHUHMDQRWRSRGREROR´IRLRVHFUHWiULRGH(VWDGR
GD ,QWHUQDFLRQDOL]DomR (XULFR %ULOKDQWH 'LDV TXH GH
FODURX ³1yV JDQKiPRV FRP D FRYLG ( JDQKiPRV
SRUTXr"3RUTXH3RUWXJDOIRLXPSDtVTXHWHQGRDVVXDV
GL¿FXOGDGHVHQIUHQWRXDFRYLGFRPEDVWDQWHr[LWR´
$JRUDTXHHVWiQDPRGDIDODUHPPRHGDVIRL-HUy
QLPRGH6RXVDTXHOKHGHXWURFR³'L]HUTXH3RUWXJDO
pXPDPDUFDWHQGRHPFRQWDDFRYLGpQRPtQLPR
GHVFXLGDGR 8XPD PDUFD RQGH KRXYH WDQWR GRHQWH H
WDQWRPRUWRQXQFDpXPDERDPDUFD´
6RPRVWDPEpPOHYDGRVDFRQFRUGDUFRP5XL 5LR
³¬PHGLGDTXHDFDPSDQKDDYDQoDHFKHJDDR¿P>RV
VRFLDOLVWDV@FRPHoDPDQmRWHUPXLWRSDUDGL]HUHDLQ
YHQWDUSHORTXHMiFRPHoDDUHLQDURDEVXUGR´

3RUWXJDOLQWHJUDDOLVWDGHSDtVHVFRPXPDEDL[DFULPLQDOLGDGHHHOHYDGDUHVLOLrQFLDDRFULPHRUJDQL]DGRHQWUHRVHVWDGRVPHPEURVGDV1Do}HV8QLGDV
VHJXQGRRQRYRLQGLFDGRUGD,QLFLDWLYD*OREDOFRQWUDR&ULPH2UJDQL]DGR7UDQVQDFLRQDO
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Anúncio feito na presença de Carlos Encarnação, ex-presidente de Câmara

João Francisco Campos quer liderar o PSD de Coimbra
No dia seguinte às eleições autárquicas, João Francisco Campos, reeleito presidente da União de Freguesias
de Coimbra, esteve na sede
do PSD para anunciar que
tem como objectivo suceder
a Carlos Lopes na liderança
concelhia do partido, nas
eleições que decorrem até ao
ÀQDOGHVWHDQR

Segundo João Francisco
Campos, o ciclo autárquico
começa no dia a seguir ao das
eleições e é preciso preparar o
PSD para a campanha autárquica de 2025.
“Começamos hoje (segunda-feira) a ouvir as pessoas,
a trabalhar e a perceber o
porquê de ontem (domingo),
naquela grande vitória, não

termos ganho mais Juntas
de Freguesia, sobretudo mais
Juntas de Freguesia rurais” declarou o autarca e militante
do PSD, referindo, ainda, que
o partido tem que fazer uma
“introspecção”, tem de “sair
de dentro destas quatro paredes, ir lá fora ouvir as pessoas,
conversar com toda a gente
e perceber porque é que não

conseguiu, em algumas dessas
freguesias, vitórias que deviam
ter sido para o PSD”. “Esse é
o trabalho que esta Comissão
Política de Secção quer fazer”,
vincou.
Na conferência de imprensa esteve também presente Carlos Encarnação,
ex-presidente da Câmara
Municipal de Coimbra, que

destacou a vitória do partido
na noite de eleições e reforçou
a ideia da necessidade de contacto directo com a população:
“Estas coisas não acontecem
por acaso. Eu devo dizer que
a Comissão Política Concelhia
de Coimbra fez um belíssimo
trabalho, mantendo o partido
activo em muitas circunstâncias e tentando dinamizar

junto das freguesias, que era
fundamental numa situação
de oposição”.
Carlos Encarnação acrescentou ainda que “o PSD sozinho não ganha as eleições”,
frisando que o partido tem
que se juntar aos movimentos
independentes e a outros partidos, para conseguir “acumular e fazer a maioria absoluta”.

Carlos Cidade não se recandidata

O presidente da Comissão Política Concelhia de
Coimbra do PS, Carlos Cidade, anunciou que não se recandidatada no próximo acto
eleitoral para aquele órgão,
por entender que se entrou
num “novo ciclo”, reagindo
à derrota que os socialistas
tiveram na Câmara, com o
afastamento de Manuel Machado e a ascensão de José
Manuel Silva à presidência

PS de Coimbra em reavaliação

do Município, com maioria
absoluta.
Para Carlos Cidade, vice-presidente cessante da
Câmara, “um ciclo político
e mesmo de percurso de
vida se encerra”, julgando
ter “cumprido o seu dever
e obrigação de consciência
tranquila”. “Sempre pautei a
minha actuação nestas funções pelo interesse público,
a defesa da causa pública e

acima de tudo servir com
seriedade e honestidade os
cidadãos de Coimbra, os
legitimos interesses dos empresários, das associações,
das coletividades e do apoio
às nossas freguesias”, refere.
Saudando, com “toda a
naturalidade e também humildade democrática”, todos
os vencedores para a Câmara
de Coimbra, Assembleia
Municipal e Assembleias

de Freguesia do concelho”,
Carlos Cidade acrescenta
que respeita a decisão dos
conimbricenses e vai exercer
o mandato de vereador na
oposição.
Já por parte da Federação de Coimbra do PS, o
presidente, Nuno Moita da
Costa, defende que o partiGR´WHPGHUHÁHFWLUµVREUH
os resultados das eleições
autárquicas de domingo no

distrito, onde perdeu quatro
câmaras e ganhou uma.
“Não foram bons resultados”, disse o dirigente, lamentando que o PS “perdeu
a capital de distrito”, Coimbra,
com o autarca Manuel Machado, também presidente da
Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).
O próprio Nuno Moita
da Costa, também presidente
da Câmara de Condeixa-a-

-Nova, foi reeleito para o cargo,
mas perdeu um mandato no
Executivo para o PSD e mais
de 1.100 votos relativamente
às eleições de 2017. Além de
Coimbra, o PS foi derrotado
na Figueira da Foz pelo movimento Figueira a Primeira e
em Góis e Penacova pelo PSD.
“Em todo o caso, o PS continua a ser a força maioritária
do distrito, com nove das 17
Câmaras”, salientou.

Concelho promove evento desportivo a 5 de Outubro

O Chícharo tem em Alvaiázere uma longa tradição
ANA LUÍSA PEREIRA

O chícharo é uma leguminosa parecida, em aspecto, ao tremoço, de cultivo
fácil, nutritivo e que pode
ser cozinhado da mesma
maneira que o feijão. Esta
planta acompanha pratos
tão variados como peixe,
entrecosto, enchidos, migas,
tartes e sopa. São estes e muitos outros pratos que fazem
de Alvaiázere a “Capital do
Chícharo”.
Pouco conhecido em
Portugal, o chícharo está presente em Alvaiázere há muitas gerações. Nesta região, a
cultura desta leguminosa é
feita de forma intercalar em

ROLYHLUDV ÀJXHLUDV H RXWUDV
árvores de produção.
Com a sua primeira
edição em 1980, “Alvaiázere Capital do Chícharo”
é um evento que reúne a
Feira Agrícola, Florestal,
Industrial, Pecuária e de
Artesanato (FAFIPA) e o
Festival Gastronómico do
Chícharo. Todos os anos,
em Outubro, Alvaiázere
recebe exposições, espectáculos, concertos, actividades
desportivas, feira de artesanato, velharias e animação
de rua. Estas iniciativas
surgem em simultâneo com
a gastronomia local, em
que o chícharo é o actor
principal, mobilizando-se a

restauração, promovendo-se tasquinhas dinamizadas
pelas colectividades do concelho e através da promoção
de um mercado de produtos
endógenos.
O actual contexto pandémico impede a realização
de eventos de massas. Neste
sentido, o Município de
Alvaiázere, de maneira a dar
continuidade à promoção do
concelho, do chícharo e dos
seus recursos endógenos,
adaptou as suas actividades.
No ano passado, levou a
cabo duas iniciativas: dinamizou o concurso gastronómico “Alvaiázere Sabe Bem”,
que envolveu a participação
da comunidade, das suas

PUBLICIDADE
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associações, pessoas individuais e restaurantes, num
total de mais de 50 receitas
a concurso e realizou a feira
digital “Alvaiázere Capital do
Chícharo”, tendo marcado
presença, nesta montra digital, a maior parte dos produtos locais, num investimento
totalmente assegurado pela
autarquia, e que teve a vantagem adicional de possibilitar
a existência de um novo
canal de escoamento para
os produtores participantes.

Este ano, o Município de
Alvaiázere vai homenagear
esta iguaria com mais uma
edição do Trail do Chícharo,
sob organização da Câmara
Municipal. Este evento que
se apresenta como uma
prova de desporto e lazer,
de carácter competitivo na
vertente da corrida, será
realizado no dia 5 de Outubro por percursos e trilhos
envolventes ao concelho. O
Trail do Chícharo — Alvaiázere 2021 é categorizado

por duas distâncias cronometradas e uma não cronometrada, de acordo com as
seguintes distâncias: Trail
Longo — 30 quilómetros;
Trail Curto — 18 quilómetros e Caminhada de Natureza não competitiva com
a extensão aproximada de
12 quilómetros. A prova é
aberta a diferentes escalões,
promove convívio, saúde e
bem-estar dos participantes
em associação à prática do
desporto de natureza.

Alvaiázere celebra o chícharo
com iniciativas variadas
Com o objectivo de
assinalar o evento “Alvaiázere Capital do Chícharo”,
o Município de Alvaiázere
promove um conjunto de
iniciativas.
No dia 1 de Outubro
vai ser lançado na Casa
Municipal da Cultura a
partir das 20h00, o I Festival Internacional Fernando
Lopes - AlvaiázereCine
(FIFLAC) de curtas-metragens. Com prémios de
4.000 euros, o FIFLAC terá
inscrições abertas entre os
dias 1 de Outubro e 8 de
Novembro, para curtas-meWUDJHQVGHÀFomRDQLPDomR
documentário e videoclips.
O festival terá ainda uma

categoria especial, que premiará curtas-metragens
realizadas em ambiente de
IRUPDomRFLQHPDWRJUiÀFD
De 1 a 31 de Outubro
decorre o concurso de
“Ornamentação de janelas, varandas, montras e
ruas da minha terra”. Esta
iniciativa pretende levar
a imagem do chícharo ao
maior número de espaços
do concelho. Segundo o
Município, esta actividade
tem como principal objectivo “recriar outra forma
de embelezamento das
ruas do concelho, contribuindo para a renovação
da imagem do território alvaiazerense”. Apelar à cria-

tividade e imaginação dos
participantes também está
no topo das prioridades,
bem como “contribuir para
a educação da preservação
de memórias, promovendo o adorno e o sentido
estético das fachadas dos
edifícios, potenciando o
aparecimento de recantos
de grande beleza, na junção
da arquitetura urbana”.
Com esta iniciativa o Município de Alvaiázere pretende também “reiterar a
importância do património
cultural na história individual e colectiva da região”
e ainda potenciar o “desenvolvimento da auto-estima
dos Alvaiazerenses”.
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Reconhecimento da doença, atestado multiuso
EHQHItFLRVÀVFDLVHRXWURV
Mamede de Albuquerque, perito médico e
ortopedista forense, lembra o que podem
fazer as vítimas de acidente de viação de
modo a usufruir dos seus direitos.
No âmbito da valorização médico-pericial da
GHÀFLrQFLDHGDGRHQoDFUyQLFD0DPHGH$OEXTXHUTXH
perito médico e ortopedista
IRUHQVH OHPEUD R TXH p
QHFHVViULRSDUDDFDXWHODURV
GLUHLWRVGRVGRHQWHVFUyQLFRV GRV GHÀFLHQWHV H GRV
SRUWDGRUHVGHLQFDSDFLGDGH
VXSHULRUD
$ SDQGHPLD &29,'FRQWLQXDDWHUHIHLWRVGHYDVWDGRUHVQRkPELWR
GD VD~GH GD HFRQRPLD H
GD YLGD VRFLDO $IHFWDQGR
SURIXQGDPHQWH WRGRV RV
serviços de saúde atrasa o
UHFRQKHFLPHQWRGDGRHQoD
DYDORUL]DomRGDVGHÀFLrQFLDV H D MXVWD H QHFHVViULD
FRPSHQVDomR GDV LQFDSDFLGDGHV
Valorização
médico-pericial
da deficiência
1R PRPHQWR DFWXDO D
SDQGHPLDDWUDVDHFRPSOLFD
RVSURFHGLPHQWRVLQHUHQWHV
j YHULÀFDomR GDV LQFDSDFLGDGHV H j FRQÀUPDomR GH
VLWXDo}HVGHGHÀFLrQFLD,VWR
PHVPR DGPLWH 0DPHGH
$OEXTXHUTXHSURIHVVRUGH
0HGLFLQD DSRVHQWDGR GR

HQVLQRXQLYHUVLWiULRRÀFLDO
SHULWR PpGLFR QR DFWLYR
FRP PDLV GH TXDUHQWD H
FLQFR DQRV GH H[SHULrQFLD
PpGLFRSHULFLDO HP 2UWRSHGLD )RUHQVH H 3HULWDJHP
0pGLFDGD6HJXUDQoD6RFLDO
$R ´&DPSHmRµ R HVSHFLDOLVWDUHIHUHTXHDSDQGHPLD
DWUDVRX SURFHGLPHQWRV H
FRPSOLFRX WRGDV DV HWDSDV
GHVGH R UHTXHULPHQWR GRV
DWHVWDGRV PXOWLXVR DWp j
VXDFHUWLÀFDomRSHODVDXWRULGDGHV RÀFLDLV H UHOHPEUD
DOJXQVSDVVRVTXHRGRHQWH
FUyQLFR RX SRUWDGRU GH
LQFDSDFLGDGHV VXSHULRUHV D
 SRGH GDU GH PRGR D
SURWHJHURVVHXVGLUHLWRV
1RV FDVRV GH GRHQoD
FUyQLFDRXGHÀFLrQFLDVLJQLILFDWLYD R SDFLHQWH TXH
WHQKDG~YLGDVGHYHFRQWDFWDUXPSHULWRXPFHQWURGH
SHULWDJHPRXXPJDELQHWH
PpGLFRSHULFLDO TXH SRVVD
FRQÀUPDU VH D VXD PHQRU
YDOLDItVLFDRXSVLFROyJLFDp
HQTXDGUiYHOHPHUHFHGRUD
GH EHQHItFLRV $SyV XPD
VLPSOHV HQWUHYLVWD H DQDOLVDGDVDVGLYHUVDVSDWRORJLDV
R SHULWR PpGLFR SRGHUi
DYDOLDU GH IRUPD GHVDSDL[RQDGD VH R SDFLHQWH p

O atestado multiuso é um documento essencial para uma pessoa com incapacidade
de obter determinados benefícios e medidas previstos na Lei

SRUWDGRU GH GRHQoD TXH
MXVWLÀTXHXPDLQFDSDFLGDGH
VXSHULRUDDFUHVFHQWD
RHVSHFLDOLVWD
1RFDVRGHVHMXVWLÀFDU
TXDOTXHU EHQHItFLR R DSRLR
GH XP SHULWR FRQKHFHGRU
H GHYLGDPHQWH KDELOLWDGR
SRGH VHU GHWHUPLQDQWH 6H
QmR HVWLYHU D VHU DSRLDGR
RSDFLHQWHHPFDXVDGHYHUi
SHGLUDXPHVSHFLDOLVWDTXH

R DYDOLH VHJXQGR D 7DEHOD
1DFLRQDO GH ,QFDSDFLGDGHV
HHPLWDUHODWyULRRXSDUHFHU
PpGLFRSHULFLDOTXHGHIHQGD
GHIRUPDFRUUHFWDHSUHFLVD
DQDWXUH]DHDJUDYLGDGHGD
VXD LQFDSDFLGDGH 'HVGH
R LQtFLR GR SURFHVVR DWp j
GHFLVmRÀQDOSDVVDQGRSRU
HYHQWXDLVH[DPHVVLQJXODUHV
MXQWDV H HVFODUHFLPHQWRV
DGLFLRQDLVRFDPLQKRpSRU

YH]HV ORQJR H SDUWLFXODUPHQWH PRURVR UHFRQKHFH
0DPHGH $OEXTXHUTXH TXH
GLULJHR&HQWURGH3HULWDJHP
0pGLFDH2UWRSHGLD)RUHQVH
HP &RLPEUD 1R UHIHULGR
&HQWURSURFHGHVHDRDFRPSDQKDPHQWRPpGLFRLQWHJUDO
GRVSRUWDGRUHVGHGHÀFLrQFLD QDV GLYHUVDV IDVHV GRV
SURFHVVRVSDUDDWULEXLomRGH
HYHQWXDLVEHQHItFLRV

2&HQWURGH3HULWDJHP
0pGLFDUHFRUUHVHPSUHTXH
QHFHVViULR D XPD DERUGDJHP PXOWLGLVFLSOLQDU
VROLFLWDQGRRDSRLRGHHVSHFLDOLVWDVGDVYiULDViUHDV
QHFHVViULDV SDUD D SHULWDJHP PpGLFD H À[DomR GDV
LQFDSDFLGDGHV QRPHDGDPHQWH2UWRSHGLD3VLFRORJLD3VLTXLDWULDH0HGLFLQD
2FXSDFLRQDO

'~YLGDVHDVUHVSRVWDV
GR(VSHFLDOLVWD0DPHGHGH$OEXTXHUTXH
Como obter o atestado multiuso?
2LQWHUHVVDGRGHYHGLULJLUVHDR&HQWURGH6D~GHGD
VXDiUHDGHUHVLGrQFLDSDUDDSUHVHQWDUUHTXHULPHQWRGH
DYDOLDomRGHLQFDSDFLGDGH'HYHDFRPSDQKDURUHIHULGR
UHTXHULPHQWRGHWRGRVRVHOHPHQWRVTXHWHQKDHPVHX
SRGHUQRPHDGDPHQWHGHUHODWyULRRXSDUHFHUPpGLFRSHULFLDO H H[DPHV FOtQLFRV H UDGLROyJLFRV DFWXDOL]DGRV
FRPPHQRVGHVHLVPHVHV 
1RSUD]RGHVHVVHQWDGLDVDSDUWLUGDGDWDGHHQWUHJD
GRUHTXHULPHQWRRXWHQWHGHYHUiUHFHEHUXPDQRWLÀFDomR
FRPDLQIRUPDomRGRORFDOGHUHDOL]DomRGDMXQWDPpGLFD
EHPFRPRGRGLDHGDKRUDDTXHHVWDLUiRFRUUHU
$SyVDDYDOLDomRVHUOKHiDWULEXtGRRJUDXGHLQFDSDFLGDGHHHPLWLGRDWHVWDGRPXOWLXVR
(PFDVRGRXWHQWHVHUSRUWDGRUGHGHÀFLrQFLDTXH
RLPSRVVLELOLWHGHFRPSDUHFHUQRORFDOGHUHDOL]DomRGD
MXQWDPpGLFDSRGHXPPHPEURGDMXQWDDSHGLGRGR
XWHQWH GHVORFDUVH j UHVLGrQFLD GHVWH SDUD HIHFWXDU R
H[DPHGHDYDOLDomRGHLQFDSDFLGDGH

SRVVDPPLQLPL]DURLPSDFWRGDFRQGLomRGHLQFDSDFLGDGH
´6HPSUH TXH D OHL IDoD GHSHQGHU D DWULEXLomR GH
EHQHItFLRV GH GHWHUPLQDGRV UHTXLVLWRV HVSHFtÀFRV R
DWHVWDGR GH LQFDSDFLGDGH GHYH LQGLFDU R ÀP D TXH VH
GHVWLQD H UHVSHFWLYRV HIHLWRV H FRQGLo}HV OHJDLV EHP
FRPRDQDWXUH]DGDVGHÀFLrQFLDVHRVFRQGLFLRQDOLVPR
UHOHYDQWHVSDUDDFRQFHVVmRGHEHQHItFLRVµFRQIRUPH
RDUWLJRGR'HFUHWR/HLQ
'HVWDFDVHDLQGDQRUHIHULGR'HFUHWR´2VDWHVWDGRV
GHLQFDSDFLGDGHSRGHPVHUXWLOL]DGRVSDUDWRGRVRVÀQV
OHJDOPHQWHSUHYLVWRVDGTXLULQGRXPDIXQomRPXOWLXVR
GHYHQGRWRGDVDVHQWLGDGHVS~EOLFDVRXSULYDGDVSHUDQWH
TXHPVHMDPH[LELGRVGHYROYrORVDRVLQWHUHVVDGRVRX
VHXVUHSUHVHQWDQWHVDSyVDQRWDomRGHFRQIRUPLGDGHFRP
RRULJLQDODSRVWDHPIRWRFySLDVVLPSOHVµ

Prazos de validade
(PFRQVHTXrQFLDGRVDWUDVRVSURYRFDGRVSHOD&RYLGHGHDFRUGRFRPDUHGDFomRDFWXDOGR'HFUHWR/HLQ$DYDOLGDGHGRVDWHVWDGRVPpGLFRV
GHLQFDSDFLGDGHPXOWLXVRTXHWHQKDPH[SLUDGRHP
Qual é o interesse
RXHPpSURUURJDGDDWpGH'H]HPEURGH
do atestado multiuso?
2DWHVWDGRPXOWLXVRSHUPLWHDFHGHUDEHQHItFLRVTXH 1RHQWDQWRpQHFHVViULRTXHVHMDPDFRPSDQKDGRVGH
DWHQXHPRYDORUGHHQFDUJRVQRPHDGDPHQWHFRPGHVSHVDV FRPSURYDWLYRGHUHTXHULPHQWRGHUHDYDOLDomRFRPGDWD
GHVD~GHHHTXLSDPHQWRVDVVLPFRPRDDSRLRVVRFLDLVTXH DQWHULRUjGRÀPGDYDOLGDGH

Mamede de Albuquerque, perito médico
e ortopedista forense
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CAMPEÃO DAS PROVÍNCIAS

José Manel Silva focado na candidatura de Coimbra a “Capital Europeia da Cultura 2027”

“26 de Setembro é o novo 25 de Abril em Coimbra”
O novo presidente da
Câmara Municipal de CoimEUD-RVp0DQXHO6LOYDÀFDUi
com o pelouro da Cultura:
“quero dar um forte impulso à candidatura de Coimbra
a Capital Europeia da Cultura 2027, que é um processo
de enorme importância para
DFLGDGHHVDEHPRVTXHKi
problemas nesse processo”,
IULVRXHP(QWUHYLVWDj5iGLR
Regional do Centro. Referiu
ainda que a candidatura não
foi bem acompanhada até
PUBLICIDADE

aqui “por falta de apoio da
Câmara, não por problemas relacionados com os
elementos da comissão. A
autarquia não deu o apoio
devido ao grupo de trabalho” e, por isso, quer reunir
com a equipa e dar as condições e também “os nossos
próprios imputes, para que
a candidatura de Coimbra
seja fortíssima e imbatível”.
A falta de comunicação, as
GLÀFXOGDGHVGHGHFLVmRHR
facto de “conhecer prati-

camente todos os agentes
culturais da cidade e do
concelho, da cultura mais
popular à cultura mais eruGLWDµVmRDMXVWLÀFDomRSDUD
querer assumir este pelouro.
O líder da coligação
Juntos Somos Coimbra
disse ainda que é preciso
“trabalhar duramente para
implementar o programa
e, assim, corresponder às
expectativas das pessoas
que querem ver Coimbra
a iniciar um ciclo de cres-

cimento, desenvolvimento
VXVWHQWiYHOHGHVHWUDQVIRUmar num pólo de cultura”.
Liberdade,
responsabilidade,
respeito, diálogo

A distribuição dos pelouros pelos respectivos vereadores foi também abordada por José Manuel Silva,
nomeadamente a atribuição
do pelouro do Urbanismo
à vereadora Ana Bastos,

VESPERTINO
DIRECTOR LINO VINHAL
www.campeaoprovincias.pt | telef. 239 497 750 |
e-mail: campeaojornal@gmail.com
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JOSÉ MANUEL SILVA
DÁ 3 SEMANAS
AO GOVERNO
PARA ANUNCIAR
NOVA MATERNIDADE
Esta foi a primeira página da edição de ontem
do “Campeão Digital”

deixando claro, no entanto,
que este é um assunto ainda
HP DQiOLVH $FUHVFHQWRX
também que quer governar
a Câmara de “forma aberta, transparente, inclusiva,
sem rejeitar o trabalho de
ninguém”. Relembra que,
para ganhar as eleições,
teve votos de muitos trabalhadores da Câmara e das
respectivas famílias. “Todos
sabemos como a Câmara
Municipal era governada e
não vale a pena estarmos a
aprofundar essas questões
TXH ÀFDUDP QR SDVVDGRµ
frisou, acrescentando que os
trabalhadores do Município
sabem “exactamente o que
LVVR VLJQLÀFD YDL SDVVDU D
haver liberdade, responsaELOLGDGH UHVSHLWR GLiORJR
e um bom ambiente de
trabalho”. A digitalização
de todos os processos e
SURFHGLPHQWRV FDPDUiULRV
é um dos processos que vai
avançar rapidamente. “Vamos modernizar a Câmara
em conjunto, com a participação dos trabalhadores,
SDUD WUDQVIRUPiOD QXP
modelo para o país”.
Em resposta àqueles
que lhe “dificultaram a
vida” durante a campanha,
José Manuel Silva diz que
não é de “guardar rancores,
quero é que tudo funcione
bem, quero trabalhar com
toda a gente, mas acho que
mereço a explicação de
algumas pessoas do porquê
dos seus comportamentos
inesperados”. Salienta querer que Coimbra cresça noutro ambiente, de “liberdade,
modernidade, civilidade”.
As obras, um pouco
por toda a cidade, foram
também alvo de crítica por
parte do presidente recentemente eleito. “Vamos her-

dar problemas graves, com
erros de projecto, como por
exemplo na alta de Coimbra e na calçada da Rainha
Santa”. Governar a Câmara
de outra maneira é um dos
objectivos de José Manuel
Silva, que diz precisar de
“transparência, comparticipação, audição pública e
divulgação antecipada dos
projectos. Quanto mais
olhos olharem para os projectos, menor é o risco de
HOHV WHUHP HUURV $ DQiOLVH
de erro não é no sentido
penalizador, não podemos
é continuar a aceitar que se
cometam erros no futuro
como os que se cometeram
no passado”.
Nova Maternidade:
promessa
para cumprir

-RVp 0DQXHO 6LOYD DÀUmou que o primeiro-ministro “tem três semanas” para
anunciar o local da construção da nova maternidade na
cidade. O futuro da nova
Maternidade do Centro
+RVSLWDODU H 8QLYHUVLWiULR
de Coimbra (CHUC) foi
tema de campanha, quando
António Costa, discursando
em Coimbra num evento
da candidatura de Manuel
Machado, afirmou que,
a partir de 27 de Setembro, não se poderia levar
“mais do que três semanas
a resolver o problema”. Em
declarações à agência Lusa
José Manuel Silva frisou
TXHVHGiEHP´FRPWRGDV
as pessoas de trabalho e de
palavra”, esperando que o
primeiro-ministro “cumpra
a sua palavra e desbloqueie
a construção da nova maternidade no espaço de três
semanas”.

