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www.clinicajoaquimmira.com

ACORDOS: ADSE - ADM - SAD-GNR - SAD-PSP - SAMS CENTRO - SAMS QUADROS - SAMS SIB - ADVANCECARE - MÉDIS - MULTICARE - EDP - CGD - Sãvida

CLÍNICAS MIRA
Clínica Oftalmológica J. Mira
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COIMBRA
Rua S. Teotónio, Lote 12 R/C - 3000-377  
Telef.: 239 488 020 . Fax 239 488 029 . Telm: 937 463 036
Email: geral@clinicajoaquimmira.com

BATALHA
Telef.: 244 766 444 . Fax 244 766 464
Telm: 939 980 426
Email: batalha@clinicajoaquimmira.com

OURÉM
Telef.: 249 543 665 . Fax 249 545 760
Telm: 932 296 628
Email: ourem@clinicajoaquimmira.com

CORRECÇÃO POR LASER (LASIK): OU LENTE INTRAOCULAR
MIOPIA, ASTIGMATISMO E HIPERMETROPIA

CIRURGIA DA CATARATA COM LENTE MULTIFOCAL

É fácil crescer 

Telf./Fax 239 834 167
www.coimbrageste.pt

geral@coimbrageste.pt
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CANTANHEDE | MIRA | VILA NOVA DE PAIVA | SOURE
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Presidência da CIM suscita
entendimentos diferentes
É expectável esperar do novo presidente da Câmara de Coimbra, a 

tomar posse na próxima segunda-feira, um novo estilo de governação, 

e prepara, corajoso quanto baste para as defender seja em que palco 

Página 25

A anunciada saída de Carlos Cidade da presidência da Comissão 
Concelhia de Coimbra do Partido Socialista, pelo próprio anun-
ciada mal foram conhecidos os resultados das recentes eleições 
autárquicas, foi de imediato acompanhada pelo lançamento de um novo elemento para se candidatar à Concelhia, 
apoiado pelo próprio Carlos Cidade. Só que nem todos os socialistas navegam nas mesmas águas e já se formaram 
dois grupos. Este fim-de-semana (sexta à noite e sábado) vão reunir-se os dois. Em locais diferentes.          Página 27

Saída de Carlos Cidade
precipita corrida

à Concelhia do PS de Coimbra
– Já se contam cabeças

Professor Cunha Vaz chama
a atenção para a saúde visual

-

da especialidade, um texto que publicamos no interior desta edição, onde nos 

Página 13

ESPECIALIDADES
(Mariscos vivos e peixes frescos)

Arroz de Marisco
Bacalhau à D. Duarte

Paelha de Marisco
Polvo à Lagareiro

Rua de Moçambique, 34
3030-062 Coimbra

tel | fax 239 701 461

ENCERRA À 
SEGUNDA-FEIRA

40
65

0

ESPECIALIDADES
(Carne)

Picanha na Brasa à D. Duarte
Cabrito Assado à Padeiro

Chateaubriand
Tornedo à Americana
Mar e Terra Especial

Costeleta de Novilho de Churrasco

TAKE AWAY

Estrada Nacional n.º 1 (em frente ao Parque da Cidade)  | Telf. 231 202 343 

PIC-NIC DOS LEITÕES
Restaurante

Com Matadouro Próprio

Encerra ao Sábado

De Arménio Lourenço Gaspar
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FAÇA JÁ A SUA RESERVA  231 202 081

AVENIDA FLORESTA, N.º 39 (N1)
3050-347 MEALHADA, PORTUGAL

GPS: Lat. 40.38281126, Long. -8.4498754

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
- ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, TÉCNICO

DE OBRA / CONDUTOR DE OBRA

Casal do Louco -  3240-662 Santiago da Guarda
Telem.: 938 376 164 ou 969 941 005

TIT 15616

SAUL
FERREIRA

NEVES
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Pastelaria
APOLÓNIAST

A.
Tlm. 931 359 125

Tlf. 239 430 649

Bairro Santa Apolónia, Lt. 124 r/c

3020-324 Coimbra

Rua do Cardal, Lote 7 e 8 - 3040-575 Pedrulha - Coimbra - Telf.  239 981 257

email: papelpeculiar@sapo.pt

Compra de Materiais Ferrosos e não Ferrosos – Centro de Abate de Viaturas

Venda 
de Peças usadas 
para todo o tipo 

automóvel

Augusto Pinheiro Tel.  915 261 212
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Rua José Gomes Ferreira, Lote 123 - r/c Dt.

Telef.: 239 093 007 | Telem.: 919 152 214
info@beax.com.pt | www.beax.pt

CRISTIANA DIAS

Caminhamos, a passos 
largos, para uma época que 
é, provavelmente, das mais 
bonitas do ano – o Natal.  
As ruas iluminadas, noite e 
dia, músicas natalícias a tocar 
dentro e fora de estabele-
cimentos, pessoas vestidas 
com gorros, cachecóis e luvas 
para se protegerem do frio e 
árvores de Natal gigantes nas 
praças centrais de cada cida-
de levam o espírito de festa 
a todas as pessoas que apre-
ciam a época.  No entanto, 
nem só de enfeites vive esta 
quadra. É muito mais que 
isso. É uma época onde a ma-
gia dos afectos aconchega o 
coração, onde a solidariedade 
e a união se fortalecem, onde 
o amor, seja de que forma e 
para quem for, é o ingredien-
te principal da mesa e onde a 
presença de quem não está é 
o presente mais desejado. Pe-
los quatro cantos do mundo 
se festeja, de alguma forma, 
esta data comemorativa. 
Contudo, o nascimento de 
Jesus, a 25 de Dezembro, é 
celebrado sobretudo entre 
os cristãos e, por isso, nem 
todas as culturas absorvem 
a tradição de celebrar o dia. 
Cada religião tem as suas 
tradições e crenças. Por essa 
razão, vários países adaptam 

o Natal. É o caso de culturas 
como o islamismo, judaísmo, 
budismo, entre outras. 

Há quem diga que o Na-
tal é uma época de excessos, 
onde o Natal perde o seu ver-

é que deste lado, num país 
europeu, tudo se tem quan-
do se quer. Não acontece o 
mesmo para os lados da Ásia 
Central onde nem o povo é 
respeitado sequer.

Falamos do Afeganistão, 
esse país que tem andado na 
boca do mundo por motivos 
que não são bons de se pro-
nunciar. Com uma religião 
predominantemente muçul-
mana (cerca de 99%), pouco 
importa a crença de quem 
a liberdade foi retirada. Na 
religião muçulmana o Natal 
não é uma data comemo-
rativa mas, caso fosse, 
este ano, a época já 
teria perdido o seu 
encanto. 

Com a re-
t i r a d a  d a s 

forças militares americanas 
do país, os talibãs tomaram 
conta de muitas cidades do 
Afeganistão e, consequente-
mente, assumiram o controlo 
perante o povo. 

O desespero apoderou-se 
das pessoas, imagens dramá-
ticas de afegãos aglomeran-
do-se nos postos de fronteira 
e no aeroporto de Cabul, ca-
pital do país, chocaram quem 
de fora assistia. A violência 
exercida, publicamente, de 
quem luta pela liberdade, as 
mortes que se perderam por 
“caprichos governamentais” 
e a retirada às mulheres do 
direito de viver foram (e 
são!) imagens que ninguém 
estava preparado para en-
frentar. O país divide-se 
agora entre um povo 
comandado por uma 
política extremista 
e aqueles que vi-
vem do medo 
e  com uma 
única preo-
cupação: 
sair dali. 

No Afeganistão não há 
Natal, nem poderia haver. 
Porque o Natal é sobre o 
amor, presença e afectos. É 
sobre respeito, liberdade e 
igualdade. É sobre solida-
riedade e união. Natal, 
afinal não basta ser 
quando um homem 
quer, é quando um 
povo ou uma na-
ção vivem com 
todos esses 
valores in-
ter l ig a-
dos.
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MOBILE HOSPITAL
R E PA R A Ç Õ E S N A H O R A+

         933 001 550 / 938 227 215
239 055 605
Horário 9h00 às 19h00
bm920132957@gmail.com
Avenida Fernão de Magalhães, 462 - 3000-173 Coimbra

44
50

6

44
40

9

913 979 864             geral@pedrarte.pt
Zona Ind. de Febres - Cantanhede

Pedrarteportugalinf

PEDR’ARTE

Alojamento Local reg. n.º 43224/AL
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O Natal (não) é para todos 

FAÇA O NOSSO
PERCURSO PEDESTRE

» ESPINHAL
» PEDRA DA FERIDA

» PRAIA FLUVIAL 

DA LOUÇAINHA
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Rua Adriano Lucas, 216-C
Eiras - 3020-430 Coimbra

Tel: 239 49 39 78 | E-mail: info@volpecas.pt

Comércio de Peças e Ferramentas Auto, Lda.
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DE:
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Pouse os seus olhos sobre o Mondego
e sente-se à nossa mesa

- Marcações na véspera -

 » Enguias
  » Lampreia
     » Outros Petiscos 44

55
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Álvaro Coimbra (PSD) 
venceu em Penacova 

com 46,39% dos votos, 
ganhando a câmara
ao PS com maioria 

absoluta 

NÁDIA MOURA

Para a oposição ou para 
movimentos independen-
tes, vários foram os con-
celhos que mudaram de 
partido. Foram sete os bas-
tiões do PS, CDU e PSD 
que mudaram de cor pela 
primeira vez desde 1976. 
O PS, que liderava 12 das 
17 Câmaras do distrito de 
Coimbra, perdeu quatro 
municípios e ganhou um, 
mantendo a maioria das 
autarquias, seguido do PSD, 
que passa de cinco para 
sete. A Rádio Regional do 
Centro tem acompanhado, 
no período pós-eleições os 
“primeiros passos” dos no-
vos presidentes da região. 

PENELA
Marco histórico

de 45 anos
de governação

ininterrupta
do PSD

Penela foi uma das 
surpresas nestas eleições 
autárquicas. O socialista 
Eduardo Santos venceu as 
eleições para a Câmara de 

anos de governação ininter-
rupta do PSD. Conseguiu 

três lugares num executivo 
de cinco cadeiras e é o su-
cessor de Luís Matias, que 
tinha sido eleito pelo PSD 
em 2013 e reeleito em 2017, 
mas que decidiu não voltar 
a candidatar-se este ano. 
Natural desta vila, gestor 

havia tentado “a sorte” há 

do triunfo histórico que, 
desta feita, alcançou. Ficou, 
na altura, como vereador, 
mas, em 2017, não foi a 

“concretizei agora um so-
nho. Sou fã incondicional 
de Penela”.

Passadas quase três se-
manas após ter sido eleito, 
esclarece que sempre tra-
balhou para a vitória e que, 
neste momento, ainda está 
em fase de organização, 
frisando que o mais impor-
tante foi sempre manter o 
foco na meta que queria 
alcançar. Para Eduardo 
Santos o “antigo Executivo 
falhou redondamente ao 
focar-se demasiado em si 
próprio e nas temáticas que 
consideravam importantes, 
esquecendo as pessoas 
que durante a pandemia 
se sentiram pouco acom-
panhadas, com excepção 
da presidente de Junta Ma-
ria Marmé. Os restantes 
distraíram-se um pouco e 
deixaram as pessoas por 
sua conta e risco. Aí per-
cebi que havia espaço para 
mudar”, frisa. 

O novo presidente, que 
tomará posse este sábado 
(16), confessa que começou 
a trabalhar neste proces-
so há muito tempo. Foi 
convidado “com mais de 
dois anos de antecedên-
cia” tendo pedido apenas 
que lhe dessem tempo de 
“perceber o contexto e 
as vontades das pessoas” 
para, então, poder aceitar o 
convite. “Gerir mudança é 
algo difícil, as pessoas têm 
medo de mudar. Falámos 
com muita gente e, nesses 

população, percebemos 
que as pessoas sentiam 
problemas que o Município 
não conseguia dar resposta 
ou não considerava prio-
ritária como é o caso do 
acesso aos cuidados priori-

saírem de Penela, a carência 
de habitação no concelho 
e o preço da água, por 
exemplo, que é uma ques-
tão transversal a todos os 
moradores”. Além destes 
aspectos Eduardo Santos 
aponta a falta de proximi-
dade entre o antigo Execu-
tivo e as pessoas. Quando 
tomar posse a primeira 

-

pessoas que decidiu sair e 
haverá algumas correcções 

arrumar a casa”. 

MORTÁGUA
PS ganhou
a Câmara

após desistência
do PSD

Em Mortágua o PS 
venceu as eleições autár-
quicas para a Câmara, com 
maioria absoluta, conquis-
tando a presidência ao 
PSD, que não apresentou 
candidato, após o então 
presidente, Júlio Norte, ter 
recusado a indigitação do 

partido para uma recan-
didatura. Ricardo Pardal, 
o novo presidente que 

garante que o “segredo” 
para a vitória foi acredi-
tar na equipa competente 
“para fazer trabalho de ex-
celência” na vila, aprovei-
tando para relembrar que 

há quatro anos “quando 
decidimos candidatar-nos 
aos diferentes órgãos au-
tárquicos em Mortágua 
tendo ganho, na altura, 
cinco das sete Juntas de 
Freguesia, a Assembleia 
Municipal e tendo perdido 
a Câmara por muito pou-
co. Ao longo destes anos 

trabalhámos nos diferentes 

prol de Mortágua e dos in-
teresses dos mortáguenses 
e era natural que apresen-
tássemos candidatura com 
um programa voltado para 
as pessoas”, conclui. 

Ricardo Pardal frisa 
que “há muito trabalho 
pela frente” mas  deixa 
claro que ele e a sua equipa 
prepararam “um programa 

estamos preparados para 
executá-los e prestar con-
tas aos mortáguenses”. O 
socialista assume que as 
associações no concelho 
sofreram muito com a pan-
demia de covid- 19, tendo 
estas sido apoiadas pelo 
antigo executivo. Diz ainda 
que há “no programa do PS 
que foi sufragado um con-

a retoma da actividade 
das associações e o apoio 

a que pretende dar prio-
ridade são os sistemas de 
tratamento das Estações de 
Tratamento de Águas Resi-
duais (ETAR). “É o maior 
investimento que terá de 
ser feito. Mortágua foi dos 
primeiros municípios a ter 
elevada cobertura de siste-
mas de tratamento e redes 
de saneamento e é normal 
que, com a utilização, a sua 

e, nalguns casos, diminuiu 
drasticamente e não estão 
preparados para tratar o 
volume e qualidade do 

-
mente, na ETAR da Vila 
de Mortágua e nas Várzeas 
do Sobral, do Reguengo 
e da Pala. Haverá com 
certeza a necessidade de 
avaliar os factos e ver qual 
a melhor solução técnica 
que permite resolver esse 
problema. Estão efectiva-
mente com elevada pressão 
ambiental as nossas linhas 
de água e temos de resolver 
esse problema para depois 
podermos requalificar as 
nossas ribeiras e termos 
uma oferta turística que po-
tencie os nossos recursos 
endógenos”, conclui. 

Orgulha-se, “assim 
como todos os mortáguen-

-
za o concelho” assumindo 
que “é muito importante 
para a nossa economia 
mas também aí há muito 
a fazer, nomeadamente 

ao nível do ordenamento 
do território. Que todos 
tenhamos presente que só 
existirá e será ordenada se 
for rentável para os seus 
proprietários e se o retorno 

-
líbrio”. A primeira medida 
enquanto novo presidente 

funcionários e, a partir daí, 
organizar e planear tendo 
em vista a resolução dos 
problemas existentes”.

PENACOVA
PSD ganhou

a Câmara
por uma
diferença

de 300 votos

“O amor pela terra” foi 
um dos motivos que, ga-
rante, o levou a aventurar-
-se na vida política além 

proposto era irrecusável”. 

anos, confessa que sem-

pre teve o “bichinho da 
política” mas que o lado 
de estar mais disponível 
para a comunidade surgiu, 
particularmente, com a sua 
colaboração com a Casa do 
Povo de Penacova. 

Há quatro anos, o so-
cialista Humberto Oliveira 
foi eleito para um terceiro 
mandato, tendo derrotado 
o adversário do PSD, An-
tónio Simões, comandante 

dos Bombeiros de Penaco-
va, que assumiu o lugar na 
vereação. Para os próximos 
quatro anos Álvaro Coim-
bra, agora eleito, promete 
contribuir para a revitaliza-

quantos queiram colaborar 
e entregar-se de corpo e 
alma para fazer com que 
estas comunidades tenham 
melhor qualidade de vida e 

viver. Penacova é vista, ao 
longo de décadas, como 
um diamante por lapidar. 
Houve sempre um descon-
tentamento porque tudo o 
que tem sido feito na polí-

do potencial do concelho. 
Falta agilidade nas políticas 
públicas, mas temos muita 
vontade de começar a in-
verter esse ciclo”, sublinha. 

A prioridade vai para a 
criação de emprego que é 

-
lação até porque, relembra, 
segundo os últimos Censos, 
Penacova perdeu cerca de 

sempre os fundos comu-
nitários a que as autarquias 
podem concorrer, há tam-
bém a famosa bazuca que 
vem aí  (vamos ver o que 
é possível!), sendo que 
a prioridade será essa, a 
criação de emprego, que 
começará, por exemplo, 
pelo alargamento das áreas 
empresariais. Penacova tem 
excelentes acessibilidades, 
temos que aproveitar a nos-
sa localização e temos de 
ter mais empresas para criar 
mais emprego. Se percor-
rerem os grande parte das 
aldeias do concelho muitas 
delas estão envelhecidas e 

Devemos preocupar-nos 
não só com o alargamento 
das áreas empresariais mas 
também com a habitação 
e educação de qualidade”. 

O novo presidente, que 
toma posse este sábado (16), 
reitera a necessidade antiga 
de criar uma auto-estrada 
que ligue Coimbra a Viseu e 

-
-

ciplinar, com pessoas muito 
competentes, todos eles com 
experiência em autarquias 
e administração pública”. 
Primeira medida a pôr em 

saber quais são os seus anseios 
e perspectivas e motivá-las”.

PS venceu em Penela e Mortágua e PSD singrou em Penacova

Três concelhos, dois Partidos,
um denominador comum: primeiro as pessoas!

Concretizei agora
um sonho.

Sou fã incondicional
de Penela.

Temos um
programa com

projectos realistas
e estamos

preparados para 
executá-los e

prestar contas aos
mortáguenses.

Penacova é vista,
ao longo de

décadas, como
um diamante
por lapidar.

Penela registou
uma taxa de

abstenção de 31%, 
uma das mais
baixas no país

Ricardo Pardal (PS) 
venceu as eleições 
para a Câmara de 
Mortágua ao obter 
61,90% dos votos 
(três mandatos)



Em comunicado envia-
do à redacção do “Cam-
peão” o Partido Socialista 
(PS) refere que “os objec-
tivos eleitorais não foram 
cumpridos, contudo, e ape-
sar de um resultado que dá 
a maioria absoluta a uma 
coligação de partidos de 
direita na Câmara Municipal, 
o PS garantiu uma diferença 
menos expressiva na As-

sembleia Municipal, sendo 
o maior grupo parlamentar 
e tendo, igualmente, manti-
do a maioria das Juntas de 
Freguesia e de Uniões de 
Freguesias do Concelho. 
Esse resultado permite que 
o PS seja maioria relativa 
na Assembleia Municipal, 
dando um importante con-
tributo para o exercício de 

mandato que agora se ini-
cia”. O Partido refere ainda 
que, apesar de não terem 
sido cumpridos os objecti-
vos eleitorais, foi cumprido 

quase plena do Programa 
eleitoral tendo sido desblo-
queadas obras importantes 
como é o caso do Sistema 
de Mobilidade do Monde-
go, o Desassoreamento do 
Rio, o desbloqueio dos Jar-
dins  do Mondego, as obras 
no centro da cidade como o 
Terreiro da Erva e a Praça 
do Comércio, a reabilita-

do Parque Manuel Braga 
e da margem direita até ao 
Choupal (em obra) e outros 
importantes investimentos 
como a Ciclovia que se es-
tende ao longo do Concelho.

O PS acrescenta ainda 
que “juntou a estes inves-
timentos, uma mudança de 
paradigma na gestão dos 
transportes públicos, que 

em 2013 estavam prestes a 

social, na saúde e nas es-
colas, com investimentos 
recordes nas prestações 
sociais que destas áreas 
advêm. Novos Autocarros, 
motoristas e linhas, escolas 
renovadas, mais pessoal e 
mais investimento nas re-
feições escolares e não só”. 

O Partido reforça também 
que apostou na justiça social 
e no bem-estar dos cidadãos 
além de não descurar o 
“aumento de empresas e 
emprego que está expres-
so nos dados do INE e 
IEFP, tem ainda em fase de 

investimentos hoteleiros, 

industriais, tecnológicos que 
ocupam os nossos parques 
industriais, com especial 
destaque para o iParque 
que está agora em fase de 
expansão”. A candidatura 
de Coimbra a Capital Eu-
ropeia da Cultura é também 
referida pela Concelhia do 

-
so “em andamento” além 
da “marca indissociável 
na Cultura e no Desporto 
expressas no trabalho que 

Francisco e nas múltiplas 
obras em infraestruturas 
desportivas, trabalhando 
em proximidade com as 
coletividades, clubes e as-
sociações”. A Concelhia 
termina reforçando que 
irão acompanhar os eleitos 
do PS sendo que a Comis-
são Política Concelhia de 
Coimbra reunirá, amanhã 
(15), com vista à análise 
dos resultados eleitorais 
e de uma nova etapa de 

trabalho junto dos nos-
sos eleitos autarcas refor-
çando que vai manter “o 
compromisso de não servir 
os interesses individualis-
tas, mas sim os interesses 
da cidade, das freguesias 
e das suas gentes,  da ci-
dade, das freguesias e dos 
cidadãos”. 
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No “rescaldo” das elei-
ções autárquicas a CDU 
reconhece que os resultados 
não foram os esperados 
e que se registou a perda 
de importantes autarquias 
apesar da reconquista de 
autarquias perdidas nas elei-
ções de 2013. Reforça, no 
entanto, o facto de ser a 
terceira força política no Po-
der Local acrescentando que 
“os resultados do Partido no 

marcados pela disparidade 
nos resultados, registando-
-se importantes subidas a 
par de descidas conside-
ráveis. Assinalou-se que, 

no quadro geral distrital, a 
CDU obteve menos votos 
e menos eleitos”. 

No plano concelhio, 
a CDU apresentou-se a 
sufrágio num contexto, 
sublinha, “marcado por 

processo eleitoral condicio-
nado por uma intencional 
e continuada campanha de 

o esforço propagandístico 
de diminuição do papel 
da CDU e das possibilida-
des de alcançar resultados 
positivos, procurando-se 
resumir o debate político à 

nas quais a CDU surgiu 
como força irrelevante, in-

contrastando com o sucesso 
de outras forças políticas em 

a revelar-se fantasiosos”. 
A CDU conseguiu: re-

eleger o vereador, manter 
três eleitos municipais e a 
presidência de duas juntas 
de Freguesia Cernache, Ta-

resultado eleitoral que se 
aproxima do obtido em 

2017. A perda de eleitos 
registada é compensada, su-
blinha,  “com a conquista de 

freguesias onde o PCP-PEV 
não tinha anterior represen-
tação institucional”.

representação institucio-
nal, além das Freguesias de 
maioria CDU em Brasfe-
mes, Trouxemil e Torres de 
Vilela, União de Freguesias 
de Coimbra, São Martinho 
do Bispo e Ribeira de Fra-
des, Sousela e Botão, Eiras 
e São Paulo de Frades, Santa 
Clara e Castelo Viegas, Cei-
ra, Torres do Mondego, São 
Silvestre, Santo António do 
Olivais, São João do Campo.

A CDU dá nota da per-
da de 2500 votos pelo PS, ao 
mesmo tempo que a coliga-
ção Juntos Somos Coimbra 
obtém um ganho de cerca 
de 1000 votos em relação 

a 2017. Relativamente ao 
anterior momento eleitoral 
a CDU regista uma redução 
de cerca de 600 votos, seme-
lhante à redução registada 
pelo movimento Cidadãos 
por Coimbra.

A CDU sublinha ainda 

povo e, em particular, pelos 
trabalhadores, num qua-
dro marcado pelos baixos 
salários, considerando o 
aumento de salários uma 
medida de elevada impor-
tância e justiça, criticando 
“a indisponibilidade do PS 
para promover o aumento 
efectivo e geral dos salários.” 

A ampliação de direitos 
dos trabalhadores, o comba-
te à precariedade laboral, o 
crescimento de rendimentos 
do povo, são outros pontos 
importantes mencionados 
em comunicado pela CDU, 
deixando um apelo às po-
pulações para que não se 
resignem a estas realidades.

A Comissão Concelhia 
de Coimbra do PCP ter-
mina anunciando que irá 

de Janeiro próximo. 

Resultados eleitorais das Autárquicas 

Análise pelas Concelhias de Coimbra
do PS e PCP

PARTIDO SOCIALISTA

“Servir os interesses da cidade, das freguesias
e do seus cidadãos é o desígnio do PS em Coimbra”

PARTIDO COMUNISTA

do esperado”

Foi cumprido o trabalho
na concretização quase plena

do Programa eleitoral tendo sido
desbloqueadas obras importantes.

Houve aumento de empresas e emprego
que está expresso nos dados do INE e IEFP, 
tem ainda em fase de concretização final vá-

rios investimentos hoteleiros,
industriais, tecnológicos que ocupam

os nossos parques industriais.

Os resultados do Partido no distrito
de Coimbra ficam marcados pela disparidade 

nos resultados, registando-se importantes 
subidas a par de descidas consideráveis.

A CDU apresentou-se a sufrágio num
contexto marcado por dificuldades diversas, 

num processo eleitoral condicionado
por uma intencional e continuada campanha 

de bipolarização.

Em comunicado enviado 
à redacção do “Campeão”, o 
movimento “Cidadãos por 
Coimbra” (CpC) deu a co-
nhecer as respostas e medidas 

série de situações que urge se-
rem resolvidas. O movimento, 

eleições autárquicas, sublinhou 
que “a nova maioria na Câmara 
de Coimbra tem frente si a 

forte expectativa da população 
e a enorme responsabilidade 
de não poder frustrar essa 
expectativa, salvaguardando 
que o CpC “entregará os seus 
contributos para o Plano e 
Orçamento de 2022”. Quan-
to às respostas que considera 

1) Suspender a empreitada 
de construção da via automó-
vel entre a Rua Miguel Torga 

e a Rua Infanta D.Maria e 
-

cação dos caminhos pedonais, 
integrando faixas de ciclovia;

2) Reformular o projecto 
de repavimentação do Largo 
da Sé Velha, dando resposta 
às questões colocadas pela 
Direção Regional de Cultura 
do Centro e pela Direção 
Geral do Património Cultural, 
e proceder à auscultação da 

Associação RUAS, entidade 

pela UNESCO e da sua área 
tampão; 

-
ção da margem do Mondego 
entre a ponte da Portela e o 

erosão, reconstituir a vegeta-
ção adequada e possibilitar 
os futuros uso e fruição pela 
população; 

4) Declarar a emergência 
climática, retirando daí todas as 
conclusões necessárias à altera-
ção dos planos e regulamentos 
municipais; 

5) Negociar com o Go-

terrenos do Infraestruturas 
de Portugal entre a Estação 
Nova e a Estação Velha e 
constituir a equipa de missão 
necessária para assegurar a 

liderança municipal da nova 
Frente Ribeirinha.

Termina sublinhando que 
“adiar estas medidas e deixar 
arrastar as situações descri-

contradiria todas as afirma-
ções feitas. Coimbra votou e 
espera uma ação esclarecida 

nova Câmara intervenha com 
prontidão”.

“Cidadãos por Coimbra” pretende
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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DO 
EXECUTIVO MUNICIPAL DE 6 DE 
SETEMBRO DE 2021 – PARTE 1

RECURSOS HUMANOS

Deliberação 2661/2021 (Processo 43155)
Proposta de Abertura de Procedimento Concursal 
Comum – 8 postos de trabalho da carreira/catego-
ria de Assistente Operacional (Apoio Educativo) em 
regime de contrato de trabalho a termo resolutivo 
incerto
Aprovada, de acordo com as disposições conjugadas no 
artigo 4.º e no n.º 1 do artigo 9.º, ambos do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, a abertura de Procedimento 
Concursal Comum para ocupação de 8 postos de traba-
lho da carreira/categoria de Assistente Operacional, na 
área funcional de Apoio Educativo, em regime de con-
trato de trabalho a termo resolutivo incerto, nos termos 
regulamentados pela Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 
abril, com a redação dada pela Portaria 12-A/2021, de 11 
de janeiro, em conjugação com as disposições constantes 
na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), nos termos 
indicados em ata.

Deliberação 2662/2021 (Processo 42048)
Reserva de Recrutamento Interna – Procedimento 
Concursal Comum para ocupação de postos de tra-
balho de Técnico Superior (Espaço Público e Infraes-
truturas Municipais) – Proposta de recrutamento de 
1 posto de trabalho – DEEM
Aprovado, nos termos do disposto no artigo 4.º do Decre-
to-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua atual reda-
ção, o recurso à reserva de recrutamento interna consti-
tuída na sequência do Procedimento Concursal Comum 
para ocupação de postos de trabalho da carreira/cate-
goria de Técnico Superior (Espaço Público e Infraestru-
turas Municipais), promovido para o Gabinete de Apoio 
às Freguesias, tendo em vista a celebração de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indetermi-
nado, com o candidato que se sucede na respetiva lista 

com área de formação em Arquitetura, em cumprimen-
to do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 30.ºda Portaria n.º 
125-A/2019, de 30 de abril, tendo em vista o suprimento 
das necessidades de recursos humanos existentes no 
Departamento de Edifícios e Equipamentos Municipais, 
na área funcional de Espaço Público, Trânsito, Edifícios 
e Infraestruturas Municipais.

Deliberação 2663/2021 (Processo 39377)
Reserva de Recrutamento Interna – Procedimento 
Concursal Comum para ocupação de postos de tra-
balho de Técnico Superior (Espaço Público, Trânsito, 
Edifícios e Infraestruturas Municipais) – Proposta 
de recrutamento de 3 postos de trabalho – DEEM
Aprovado, nos termos do disposto no artigo 4.º do De-
creto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, o recurso à re-
serva de recrutamento interna constituída na sequên-
cia do Procedimento Concursal Comum para ocupação 
de postos de trabalho da carreira/categoria de Técnico 
Superior (Espaço Público, Trânsito, Edifícios e Infraes-
truturas Municipais), promovido para o Departamento 
de Edifícios e Equipamentos Municipais, tendo em vista 
a celebração de contrato de trabalho em funções pú-
blicas por tempo indeterminado, com os 3 candidatos 

em cumprimento do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 
30.ºda Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, com vista 
ao suprimento das necessidades de recursos humanos 
existentes no Departamento de Edifícios e Equipamen-
tos Municipais, designadamente, 2 Técnicos Superiores 
com área de formação em Engenharia Civil e 1 Técnico 
Superior com área de formação em Engenharia Eletro-
técnica.

Deliberação 2664/2021 (Processo 40424)
Reserva de Recrutamento Interna – Procedimento 
Concursal Comum para ocupação de postos de tra-
balho de Técnico Superior (Segurança em Obra) – 
Proposta de recrutamento de 3 postos de trabalho 
– DEPMT e DEEM
Aprovado, nos termos do disposto no artigo 4.º do De-
creto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, o recrutamento 
de trabalhadores, com vista à ocupação de 3 postos de 
trabalho, previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal 
em vigor, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, da carreira catego-
ria de Técnico Superior, na área funcional de Segurança 
em Obra, nos termos indicados em ata.

Deliberação 2665/2021 (Processo 43597)
Procedimento Concursal Comum – 1 posto de traba-
lho da carreira/categoria de Técnico Superior
Aprovada, de acordo com as disposições conjugadas no 
artigo 4.º e no n.º 1 do artigo 9.º, ambos do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, abertura de Procedimento 
Concursal Comum para ocupação de 1 posto de traba-
lho da carreira/categoria de Técnico Superior, na área 
funcional de Recursos Humanos, em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indetermi-
nado, nos termos regulamentados pela Portaria n.º 125-
A/2019, de 30 de abril, com a redação dada pela Portaria 
12-A/2021, de 11 de janeiro, nos termos indicados em ata.

FINANCEIRO

Deliberação 2667/2021 (Processo 43209)
-

cumentos Previsionais n.º 16/2021)
Tomado conhecimento do despacho do presidente, de 
30/08/2021.

Deliberação 2668/2021 (Processo 43682)
Concurso Público Internacional n.º 12/2021 – Aquisi-
ção de serviços de limpeza de instalações municipais
Excluída a proposta apresentada por Interlimpe - Faci-
lity Services, S.A. – por força do disposto na alínea d) 
do n.º 2 do artigo 146.º do CCP, porque não apresenta os 
documentos exigidos nas alíneas a) a e) do n.º 6.1. do 

programa de concurso; Excluída a proposta apresen-
tada por SGL — Corporate Facilty Services, S.A. — por 
força do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 146.º do 
CCP, porque não apresenta os documentos exigidos nas 
alíneas c) e d) do n.º 6.1. do programa de concurso; Ex-
cluída a proposta apresentada por Sá Limpa — Socieda-
de de Limpezas, Lda. — por força do disposto na alínea 
d) do n.º 2 do artigo 146.º do CCP, porque não apresenta 
os documentos exigidos nas alíneas b) a e) do n.º 6.1. do 
programa de concurso; Excluída a proposta apresentada 
por Euromex II, Lda.— por força do disposto na alínea 
d) do n.º 2 do artigo 146.º do CCP, porque não apresenta 
os documentos exigidos nas alíneas a) a d) do n.º 6.1. do 
programa de concurso; Excluída a proposta apresentada 
por J.G. Limpezas Total Unipessoal, Lda.— por força do 
disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 146.º do CCP, por-
que não apresenta os documentos exigidos nas alíneas 
c) a e) do n.º 6.1. do programa de concurso; Adjudicada 
a proposta de JLSM — Serviços, Unipessoal, Lda., com 
a referência CMC 2021 para a aquisição de serviços de 
limpeza de instalações municipais, objeto do concurso 
público internacional n.º 12/2021, pelo valor estimado de 
2.032.914,50€, acrescido de IVA (23% - 467.570,34€) perfa-
zendo 2.500.484,84€. Aprovada a minuta do contrato de 
“Aquisição de serviços de limpeza de instalações muni-
cipais”, a celebrar entre o Município de Coimbra e JLSM 
— Serviços, Unipessoal, Lda..

Deliberação 2669/2021 (Processo 43519)
Consulta prévia ao abrigo de acordo-quadro – Aqui-
sição de gás natural para edifícios e instalações mu-
nicipais
Aprovado contratar e autorizar a respetiva despesa res-
peitante à aquisição de gás natural, nos termos do dis-
posto no n.º 1 do artigo 36.º do CCP, com os fundamentos 
invocados na informação supra referenciada; Realizar 
uma consulta prévia nos termos do artigo 259.º do CCP, 
através da plataforma eletrónica Vortalnext; Aprova-
das as peças do procedimento, de acordo com o artigo 
40.º do CCP: caderno de encargos (artigo 42.º do CCP) e 
convite (artigo 115.º do CCP); Constituir o júri do proce-
dimento pelos elementos indicados em ata. Delegar no 
júri do procedimento a competência para a prestação de 
esclarecimentos, nos termos dos artigos 50.º, n.º 5, alínea 
a), e n.º 7, e 69.º, n.º 2, do Código dos Contratos Públicos; 
Convidar à apresentação de proposta as seguintes en-
tidades (cocontratantes do acordo-quadro): Gold Ener-
gy — Comercializadora de Energia, S.A.; Galp Power, S.A.; 
Rolear — Automatizações, Estudos e Representações, 
S.A.; Endesa Energia Sucursal Portugal; PH Energia, Lda. 
Delegar, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 109.º do 
CCP, com possibilidade de subdelegação, no Diretor do 
Departamento Financeiro, Pedro Malta, a competência 

Contratos Públicos, nomeadamente as previstas nos 

da apresentação dos documentos de habilitação) e 100.º 
-

tor do contrato a celebrar, nos termos do artigo 290.º-A 
do CCP, Daniel Gaudêncio, técnico superior do Departa-
mento de Edifícios e Equipamentos Municipais.

Deliberação 2670/2021 (Processo 42188)
Pedido de isenção de IMI ao abrigo do Regulamento 
de Concessão de Isenções de Impostos Municipais
Aprovado isentar, ao abrigo do disposto no artigo 11.º 
do Regulamento da Concessão de Isenções de Impostos 
Municipais, a munícipe Maria de Fátima David Almeida, 
do pagamento de IMI, por um período de 3 anos, não 
renovável, a partir do início do ano seguinte ao do seu 
reconhecimento por parte da Câmara (entre 2021 e 2023), 

Deliberação 2671/2021 (Processo 42107)
Pedido de emissão de parecer sobre isenção do IMT 
(Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de 
Imóveis) sito no Baixo Mondego
Emitido, ao abrigo do disposto no artigo 3.º do Regula-
mento da Concessão de Isenções de Impostos Munici-
pais (Regulamento n.º 1033/2020), para efeitos de reco-

parecer favorável à aquisição pelo requerente, Fernando 
Martins Inácio, do prédio rústico com o artigo matri-
cial n.º 5130, localizado na área de emparcelamento do 
Baixo Mondego, por se considerar que a sua aquisição, 
redimensionando a exploração agrícola, poderá contri-
buir para melhorar as condições da atividade agrícola, 
naquela área do território municipal.

EQUIPAMENTO RURAL, URBANO E 
PATRIMÓNIO 

Deliberação 2672/2021 (Processo 43612)

do Penedo da Saudade

Avenida Marnoco e Sousa e Largo do Penedo da Sauda-
de e desenvolvimento do procedimento para a respetiva 
empreitada, com o valor estimado de 498.855€ + IVA.

Deliberação 2673/2021 (Processo 43740)
Ampliação do Jardim do Penedo da Saudade
Aprovado o projeto de execução da Ampliação do Jardim 
do Penedo da Saudade e o sequente desenvolvimento dos 
procedimentos com vista à abertura da respetiva em-
preitada, cumprindo-se desse modo o compromisso com 
a “Fundação Calouste Gulbenkian”, patente na escritura 
de doação do terreno.

Deliberação 2674/2021 (Processo 12067)
Fábrica da Igreja Paroquial da Pedrulha – Gestão da 
Capela de São Simão e Zona Envolvente – Pedrulha
Aprovada a cedência da Capela de São Simão e zona en-
volvente à Fábrica da Igreja Paroquial da Pedrulha, nos 
termos constantes da minuta do contrato de cooperação 
para a gestão.

TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Deliberação 2675/2021 (Processo 43666)
Extensão da rede de transportes públicos dos Ser-
viços Municipalizados de Transportes Urbanos de 

Coimbra ao lugar de Bostelim
Aprovada, no uso das competências consagradas na alí-
nea b) do n.º 2 do artigo 4.º do RJSPTP, aprovado através 
da Lei n.º 52/2015, de 09 de junho, e enquanto Autoridade 
de Transportes, a proposta constante da informação n.º 
7576, de 20/08/2021, dos SMTUC, aprovada em reunião do 
CA, de 26/08/2021.

Deliberação 2676/2021 (Processo 7396)
Reposicionamento e instalação de novas paragens 
em Almalaguês
Aprovadas, no uso das competências consagradas na 
alínea a) do n.º 2 do artigo 4.º do RJSPTP, aprovado atra-
vés da Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, e enquanto AT, as 
seguintes alterações aos pontos de paragem das linhas 
43 e 44, conforme constante da informação n.º 7396, de 
12/08/2021, dos SMTUC, aprovada em reunião do CA de 
26/08/2021.

Deliberação 2677/2021 (Processo 7395)
Reformulação da localização e instalação de novas 
paragens na Serra da Rocha
Aprovadas, no uso das competências consagradas na alí-
nea a) do n.º 2 do artigo 4.º do RJSPTP, aprovado através 
da Lei n.º 52/2015, de 09 de junho, e enquanto Autorida-
de de Transportes, as alterações aos pontos de paragem 
da linha 19T, de acordo com a informação supra refe-
renciada e conforme consta da informação n.º 7395, de 
12/08/2021, dos SMTUC, aprovada em reunião do CA, de 
26/08/2021.

Deliberação 2678/2021 (Processo 7767)
Alteração de percurso da linha n.º 41
Aprovado desenvolver os procedimentos necessários à 

-
mação técnica acima referenciada como impeditivos 
para a circulação dos autocarros; Aprovar, no uso das 
competências consagradas na alínea a) do n.º 2 do artigo 
4.º do RJSPTP, aprovado através da Lei n.º 52/2015, de 09 
de junho, e enquanto Autoridade de Transportes, a alte-
ração da linha n.º 41, conforme consta da informação n.º 
7767, de 30/08/2021, dos SMTUC, aprovada em reunião do 
CA de 31/08/2021, entrando a mesma em funcionamento 

-
dos.

Deliberação 2679/2021 (Processo 43657)
Instalação de paragens para acesso às instalações da 
ERSUC
Aprovada, no uso das competências consagradas na alí-
nea a) do n.º 2 do artigo 4.º do RJSPTP, aprovado através 
da Lei n.º 52/2015, de 09 de junho, e enquanto AT, a cria-
ção de dois novos pontos de paragem em Vil de Matos, 
de acordo com a informação técnica supra referenciada 
e conforme consta da informação n.º 6813, de 22/07/2021, 
dos SMTUC, aprovada em reunião do CA, de 26/08/2021; 
Promover um inquérito de procura pelos SMTUC junto 
dos funcionários da ERSUC, de forma a avaliar os po-
tenciais interessados, assim como os horários de entra-
da e saída, para ponderação da eventual realização de 
um desvio da linha 2T até à entrada das instalações da 
ERSUC, pelo menos nos horários de entrada e saída dos 
funcionários.

Deliberação 2680/2021 (Processo 43590)
Passe Social Especial “Antigo Combatente”
Aprovada, no uso das competências consagradas na alí-
nea j) do n.º 2 do artigo 4.º do RJSPTP, aprovado atra-
vés da Lei n.º 52/2015, de 09 de junho, e enquanto AT, a 
criação do Passe Social Especial “Antigo Combatente”, 
conforme consta da informação n.º 7668, de 25/08/2021, 
dos SMTUC, aprovada em Reunião do Conselho de Admi-
nistração de 26/08/2021.

Deliberação 2681/2021 (Processo 43728)
PART 2021 – Programa de Apoio à Redução Tarifária – 
Transferência de verbas do 1.º trimestre de 2021 para 
os SMTUC (2.ª tranche)
Aprovada, em cumprimento do disposto no artigo 3.º do 
Decreto-Lei n.º 14-C/2020, de 7 de abril, e com redação 
conferida pelo Decreto-lei n.º 6-B/2021, de 15 de janeiro, 
no âmbito das responsabilidades da CMC enquanto AT, 
assumidas através da deliberação da Câmara Munici-
pal n.º 2707/2017, de 20/06/2017, a utilização das verbas 

-
mento para compensar os SMTUC pela realização dos 
serviços de transporte público essenciais no I trimestre 
de 2021, conforme o cálculo já aprovado através da deli-
beração n.º 2413/2020, de 10/05, designadamente, SMTUC: 
309.590,58€

Deliberação 2682/2021 (Processo 43444)
-

Emitido parecer favorável aos seguintes estudos prévios: 
 -

-
reção do alinhamento das rampas adjacentes à Rua 
Quinta do Outeiro de modo a garantir, no ponto mais 
desfavorável, uma largura de 5,0 metros para a faixa 
de rodagem;

 -
ferior para peões;

 -
doviária;

 -
rior pedonal, condicionado à construção das rampas 

sobre Acessibilidades (Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de 
agosto) e à garantia de uma mais franca ligação à Rua 
do Tapado;

 -
rior pedonal, reforçando-se o facto de a manutenção 
dos elevadores ser da responsabilidade da IP.

ENERGIA

Deliberação 2684/2021 (Processo 43658)
Análise e proposta de atribuição de verbas no âmbito 
do 2.º Aviso de Abertura de Candidaturas ao abrigo 
do Regulamento Municipal Coimbra Cidade Susten-
tável – Autoconsumo Fotovoltaico

Aprovadas as candidaturas de pessoas singulares n.os 33, 
34, 35, 36 e 37, comunicando-se aos requerentes a pre-

Termos de Aceitação, que deverá ocorrer no prazo má-

elaborar o Edital de divulgação da lista de resultados, 

Aviso de Abertura de Candidaturas; Suspender a análise 
da candidatura n.º 32 até estar devidamente instruída.

EDUCAÇÃO

Deliberação 2683/2021 (Processo 41031)
Alteração da Casa da Criança de Taveiro para a Ex-
tensão de Saúde de Taveiro e Abrigo de Emergência 
– Concurso Público
Excluída a proposta do concorrente n.º 5 – Ramalpom-
beiro, Construções, Lda., nos termos da alínea b) do 
n.º 2 do artigo 70.º do CCP, com base nos fundamentos 
constantes do ponto 4 do Relatório Final do Júri do Pro-
cedimento; Excluir as propostas dos concorrentes n.º 2 
- Lado Renovado - Construções, Lda., n.º 4 - RC3 - Res-
tauro e Construção, Lda., com base nos fundamentos 
constantes do ponto 4 do Relatório Final do Júri do Pro-
cedimento; Ordenadas as propostas conforme apresen-
tado no Quadro do ponto 7 do Relatório Final do Júri do 

-
da em 1.º lugar é a proposta do concorrente n.º 3 – Veiga 
Lopes, S.A.; Adjudicada a empreitada ao concorrente n.º 
3 – Veiga Lopes, S.A., no valor de 713 860,06€, a que acresce 
o IVA à taxa legal em vigor, com um prazo de execução 
de 365 dias, por ter apresentado a proposta com o mais 
baixo preço e se encontrar nas condições legais e for-
mais exigidas; Aprovada a minuta do contrato anexada 
ao processo de empreitada, em simultâneo com a ad-
judicação, nos termos do artigo 98.º do CCP; Designado 
como gestor do contrato, que terá a função de acompa-
nhar permanentemente a execução deste, nos termos 
do artigo 290.º-A do CCP, a Eng.ª Sandra Victória, Técnica 
Superior afeta à DEEQ.

Deliberação 2685/2021 (Processo 43535)
PRR – Plano de Recuperação e Resiliência de Portu-
gal | Adesão ao Consórcio Alliance Upgrade to Grow 
– Carta de Intenção dos Copromotores e/ou Parceiros 
do Projeto
Aprovada a adesão do Município ao Consórcio Alliance 
Upgrade to Grow, inserido no Programa de Recupera-
ção e Resiliência de Portugal, mediante a assinatura 
da Carta de Intenção dos Copromotores e/ou Parceiros 
do Projeto pelo Ex.mo Senhor Presidente da Câmara e 
posterior envio ao Instituto Superior Miguel Torga, com 
vista a formalizar a parceria perante a Direção Geral do 
Ensino Superior.

Deliberação 2686/2021 (Processo 43287)
Descentralização de Competências – Adenda ao 
contrato de delegação de competências – Ano letivo 
2021/2022
Aprovada, nos termos previstos no clausulado dos con-
tratos de delegação de competências com as escolas 
agrupadas e não agrupadas da rede pública do Município, 
outorgados a 21/09/2020, a celebração da terceira adenda 
aos referidos contratos, referente ao ano letivo 2021/2022, 
no montante global de 1.324.173€, de acordo com a distri-
buição por agrupamento de escolas e escola não agrupada 
e por tranche, constante no Mapa I; Aprovar as minutas 
das adendas aos contratos de delegação de competências 
nos/nas agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas 

e gestionária para o ano letivo 2021/2022; Autorizada a 
-

tante global de 1.324.173€, por duas tranches (15 de outubro 
de 2021 e 15 de janeiro de 2022), de acordo com a distribui-
ção discriminada no Mapa I, reservada a garantir o exer-
cício das competências delegadas nos referidos contratos 
para o ano letivo 2021/2022.

Deliberação 2687/2021 (Processo 42513)
Centro Sócio-Cultural Polivalente S. Martinho – 
Projeto “Bolsa de Partilha”
Atribuído, de acordo com a alínea u) do n.º 1 do arti-
go 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, um apoio 

-
tural Polivalente de S. Martinho, para comparticipar o 
desenvolvimento do projeto “Bolsa de Partilha” através 
da celebração de um Contrato-Programa de Desenvolvi-
mento Social, a celebrar entre o Município de Coimbra 
e o CSCPSM.

Deliberação 2688/2021 (Processo 42955)
Casa dos Pobres de Coimbra – Aquisição de Equipa-
mento
Atribuído, de acordo com as alíneas o) e u) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-

dos Pobres de Coimbra, para comparticipar a aquisição 
de equipamento para otimização e operacionalização 
dos serviços da instituição, através da celebração de um 
Contrato-Programa de Desenvolvimento Social, a cele-
brar entre o Município de Coimbra e a Casa dos Pobres 
de Coimbra.

Deliberação 2689/2021 (Processo 42836)
Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 

Atribuído, de acordo com a alínea u) do n.º 1 do arti-
go 33.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

-
ras da instituição, agravadas pela pandemia COVID-19, 
através da celebração de um Contrato-Programa de De-
senvolvimento Social, a celebrar entre o Município de 
Coimbra e a APPACDM de Coimbra.

Deliberação 2690/2021 (Processo 43450)
Fundo Municipal de Emergência Social (FMES) – CO-

Aprovado o pagamento da 2.ª tranche do FMES 2021 às 18 
CSF, com base nos critérios estipulados no n.º 3 do arti-
go 5.º do RMAAAS, bem como no aprovado pela Câmara 
Municipal através da deliberação n.º 2273, de 22/02/2021, 
(informação com registo Mydoc 6728, de 11/02/2021).

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

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

DOS PROCESSOS RESPETIVOS.

(Continua na página seguinte)
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PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA

Deliberação 2691/2021 (Processo 40922)
Regime de Reconhecimento e proteção de estabele-
cimentos e entidades de interesse histórico e cultu-
ral ou social local – Proposta de Reconhecimento da 
“Associação República dos Galifões” sita na Couraça 
dos Apóstolos, n.º 124 Coimbra, artigo matricial n.º 
1412, da União das Freguesias de Coimbra (Sé Nova, 
Santa Cruz, Almedina e S. Bartolomeu)
Aprovado reconhecer a “Associação República dos Gali-
fões”, como “Entidade de Interesse Histórico e Cultural 
ou Social Local”, nos termos e para efeitos do disposto 
no n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 42/2017, de 14 de junho, co-
municando-se a decisão ao Estado, conforme designado 
na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º do mesmo diploma 
legal. 

Deliberação 2692/2021 (Processo 40866)
Proposta de Reconhecimento do estabelecimento 
“O Moelas” como estabelecimento de interesse his-
tórico e cultural ou social local – sito na Rua dos 
Coutinhos, n.º 14, Coimbra, artigo matricial n.º 4151 
(unidade independente r/c), da União das Freguesias 
de Coimbra (Sé Nova, Santa Cruz, Almedina e S. Bar-
tolomeu)
Aprovado reconhecer o estabelecimento “O Moelas”, 
como “Entidade de Interesse Histórico e Cultural ou 
Social Local”, nos termos e para efeitos do disposto 
no n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 42/2017, de 14 de junho, 
comunicando-se a decisão ao Estado, conforme de-
signado na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º do mesmo  
diploma legal. 

Deliberação 2693/2021 (Processo 40930)
Regime de Reconhecimento e proteção de estabele-
cimentos de interesse histórico e cultural ou social 
local – Proposta de Reconhecimento da “Taberna 
Cova Funda e Restaurante Espanhol” sita na Rua 

da União das Freguesias de Coimbra (Sé Nova, Santa 
Cruz, Almedina e S. Bartolomeu)
Aprovado reconhecer o estabelecimento “Taberna Cova 
Funda e Restaurante Espanhol”, como “Entidade de In-
teresse Histórico e Cultural ou Social Local”, nos termos 
e para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 
42/2017, de 14 de junho, comunicando-se a decisão ao Es-
tado, conforme designado na alínea b) do n.º 1 do artigo 
3.º do mesmo diploma legal. 

Deliberação 2694/2021 (Processo 40903)
Regime de Reconhecimento e proteção de estabele-
cimentos de interesse histórico e cultural ou social 
local – Proposta de Reconhecimento da “Taberna 

Coimbra (Sé Nova, Santa Cruz, Almedina e S. Bar-
tolomeu)
Aprovado reconhecer o estabelecimento “Taberna Toca 
do Gato”, como “Entidade de Interesse Histórico e Cul-
tural ou Social Local”, nos termos e para efeitos do dis-
posto no n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 42/2017, de 14 de 
junho, comunicando-se a decisão ao Estado, conforme 
designado na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º do mesmo 
diploma legal. 

Deliberação 2695/2021 (Processo 43403)
Associação Cultural Quebra Costas – Pedido de de-
claração para efeitos de apresentação de candidatu-
ra ao Programa de Apoio a Projetos – Programação 
da Direção-Geral das Artes
Aprovado apoiar, ao abrigo das alíneas o) e u) do n.º 1 
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de se-
tembro, a candidatura da Associação Cultural Quebra 
Costas ao Programa de Apoio a Projetos – Programação 
da Direção-Geral das Artes; Manifestar a intenção de 

Deliberação 2696/2021 (Processo 21370)
Centro de Formação e Tempos Livres – Estatuto de 
Entidade de Utilidade Pública
Aprovado emitir o parecer, a enviar à Presidência do 
Conselho de Ministros, de modo a dar-se cumprimento 
a uma das fases de instrução do processo de candidatu-
ra do Centro de Formação e Tempos Livres a entidade de 
Utilidade Pública. 

Deliberação 2697/2021 (Processo 42810)
Concerto “Entre Paredes” no âmbito do Apoio Finan-
ceiro Municipal à Atividade Pontual para 2020 à Tar-
rafo – Associação Cultural – Reagendamento
Aprovado que o concerto de apresentação do álbum “En-
tre Paredes” integre o programa do Festival Correntes 
de Um Só Rio e se realize no próximo dia 9 de outubro 
de 2021, às 21h30, no Grande Auditório do Convento São 
Francisco, mantendo as condições acordadas no Proto-
colo de Apoio Financeiro Municipal à Atividade Pontual 
para 2020, no âmbito do RMAAC, celebrado entre o Mu-
nicípio de Coimbra e a Tarrafo – Associação Cultural.

Deliberação 2698/2021 (Processo 43064)

espetáculos dos meses de janeiro, fevereiro e mar-
ço de 2022 do Equipamento Municipal Convento São 
Francisco
Aprovados os preços dos espetáculos, que incluem IVA à 
taxa reduzida legal em vigor de 6%.

Deliberação 2699/2021 (Processo 40758)

de Jornalismo Adriano Lucas
Aprovado submeter à aprovação da Assembleia Munici-
pal, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e da 
alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I da Lei 

-
mento do Prémio de Jornalismo Adriano Lucas.

TEMPOS LIVRES E DESPORTO

Deliberação 2700/2021 (Processo 40124)
TRP Associação Touch Rugby Portugal – Coorganiza-
ção para realização de evento European Touch Senior 
Cup

-
ciação Touch Rugby Portugal, no valor de 2500€ conforme 
previsto na alínea o) do n.º 1 do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, mediante a celebração de Contrato 
Programa de Desenvolvimento Desportivo entre a TRP 
Associação Touch Rugby Portugal e o Município de Coim-
bra.

Deliberação 2701/2021 (Processo 35957)
Sport Club Conimbricense - Torneio de Futebol para 
Cegos
Atribuída, ao abrigo da alínea o) do n.º 3 do artigo 35.º, 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, uma 

Club Conimbricense, referente ao apoio na organização 
do Torneio de Futebol para Cegos, mediante a celebração 
de Contrato-programa de Desenvolvimento Desporti-
vo entre o Sport Club Conimbricense e o Município de 
Coimbra.

Deliberação 2702/2021 (Processo 43340)
União Desportiva de Lôgo de Deus

-
sibilidades ao polidesportivo, mediante a celebração de 
“Contrato-Programa de Comparticipação Financeira à 
União Desportiva de Lôgo de Deus”.

PROTEÇÃO CIVIL

Deliberação 2703/2021 (Processo 43119)
Autorização do processo de despesa para renovação 
automática de protocolo – 1.ª Equipa de Intervenção 
Permanente da Associação Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Brasfemes
Aprovado, ao abrigo da alínea j) do n.º 2 do artigo 23.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, que estabe-
lece o regime jurídico das autarquias locais e no uso das 
competências previstas na alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º 
do mesmo diploma, o apoio global de 120.000€ a conceder 
à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Brasfemes para renovação automática do Protocolo – 1.ª 
Equipa de Intervenção Permanente da Associação Hu-
manitária dos Bombeiros Voluntários de Brasfemes, nos 
seguintes termos:
 20.000,00 € para o ano de 2021;
 40.000,00 € para o ano de 2022;
 40.000,00 € para o ano de 2023;
 20.000,00 € para o ano de 2024.

Deliberação 2704/2021 (Processo 42588)
Processo de despesa - Protocolos de Cooperação - Se-
gundas Equipas de Intervenção Permanente para a 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Brasfemes e Associação Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Coimbra
Aprovado, ao abrigo da alínea j) do n.º 2 do artigo 23.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabe-
lece o regime jurídico das autarquias locais e no uso das 
competências previstas na alínea a) do n.º 1 do artigo 33.º 
do mesmo diploma, o apoio global de 240.000€ a conceder 
às Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários 

-
los celebrados entre a ANEPC, o Município de Coimbra e 
as Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários 
de Brasfemes e Coimbra, relativos à constituição das se-
gundas EIP, nos termos propostos na informação supra 

nomeadamente:
a) Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Brasfemes
 20.000,00 € para o ano de 2021
 40.000,00 € para o ano de 2022
 40.000,00 € para o ano de 2023
 20.000,00 € para o ano de 2024

b) Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Coimbra
 20.000,00 € para o ano de 2021
 40.000,00 € para o ano de 2022
 40.000,00 € para o ano de 2023
 20.000,00 € para o ano de 2024

Deliberação 2705/2021 (Processo 42219)
Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntá-
rios de Brasfemes e Coimbra
Aprovado, ao abrigo da alínea j) do n.º 2 do artigo 23.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, que estabelece o regime jurídico das autarquias 
locais, e da alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º do mesmo 
diploma, o apoio a conceder à Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Coimbra e à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Brasfemes, 
mediante a celebração de protocolos entre o Município 
de Coimbra e as Associações Humanitárias dos Bombei-
ros Voluntários de Brasfemes e Coimbra, nomeadamente:
 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Coimbra - 40.969,94€;

 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Brasfemes - 59.030,06€.

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Deliberação 2706/2021 (Processo 42194)
Empreitada Ciclovia de Coimbra – Coimbra B/Vale 
das Flores/Portela – Lote 1 – Coimbra B, Av. de Coním-

Empreitada

“Ciclovia de Coimbra - Coimbra B/Vale das Flores/Portela 

disposto no n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, 
de 6 de janeiro; Aprovada a Conta Final da Empreitada, 
nos termos dos artigos 399.º a 401.º do CCP, no valor de 

-

teiro para proceder ao pagamento do montante apurado 

Deliberação 2707/2021 (Processo 31403)
Empreitada Refuncionalização do Mercado D. Pedro V

que aprovou a minuta do contrato de empreitada – Tra-
balhos Complementares – “Refuncionalização do Merca-
do D. Pedro V – PEDU – Fase 1”.

Deliberação 2708/2021 (Processo 43599)
Empreitada de Reconstrução e Construção de Edifício 

Relatório Final/Adjudicação

CCP, a empreitada de “Reconstrução e Construção de Edi-

milhão duzentos e noventa e dois mil, cento e setenta e 
nove euros e noventa e sete cêntimos) mais IVA e um pra-
zo de execução de 365 dias; Aprovada a minuta do contra-
to da referida empreitada; Nomeada como representante 
da Câmara Municipal de Coimbra na consignação a Eng.ª 
Rosa Maria Santos, diretora do Departamento de Edifí-
cios e Equipamentos Municipais; Nomeado como diretor 

Martins como seu substituto, nos termos do artigo 344.º 
do CCP; Nomeado como gestor do contrato, nos termos 
do n.º 1 do artigo 290.º A do CCP, o Eng.º Lino Bernardes; 
Nomeado como coordenador de segurança a Eng.ª Aurora 
Teixeira.

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
URBANISMO

Deliberação 2709/2021 (Processo 37877)
Prédio sito na Rua do Brasil n.º 222-A, artigo matri-

Reconhecimento da intervenção de reabilitação, ao 
abrigo do artigo 45.º do Estatuto dos Benefícios Fis-
cais, para efeitos de isenção do IMI e do IMT
Aprovado, para efeitos do artigo 45.º do EBF, com a re-
dação que lhe foi conferida pela Lei n.º 114/2017, de 29 de 

-
tervenção de reabilitação no prédio sito na Rua do Brasil, 

São Bartolomeu), constituído em propriedade horizontal 
-

tras de “A” a “P”, descrito na 1.ª Conservatória do Registo 

n.º 1 do artigo 45.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais:
 Isenção do IMI por um período de três anos com início 
em 2020 e términus em 2022, nos termos do previsto na 
alínea a) do n.º 2 do artigo 45.º do EBF;

 Isenção do IMT, nos termos da alínea b) do n.º 2 do arti-
go 45.º do EBF aplicável à empresa “PJS - Investimentos, 
Unipessoal, Lda.”, uma vez que a adquirente iniciou as 
obras dentro do prazo máximo de três anos a contar 
da aquisição;

 Isenção do IMT na primeira transmissão, subsequente 
à intervenção de reabilitação, a afetar o arrendamento 
para habitação permanente, nos termos da alínea c) do 
n.º 2 do artigo 45.º do EBF.

Deliberação 2710/2021 (Processo 43134)
Operação de Reabilitação Urbana (ORU) simples/Es-
tratégia de Reabilitação Urbana (ERU) da “Área de 
Reabilitação Urbana (ARU) – Universidade/Sereia
Aprovado submeter à Assembleia Municipal para apro-
vação a presente proposta de ORU simples/ ERU da “ARU 
- Universidade/Sereia”, cujo prazo previsto é de 9 anos a 
partir da data de aprovação da ARU, com eventual pror-
rogação até ao limite máximo de 15 anos, ao abrigo da 

n.º 1 do artigo 17.º e, ainda, do artigo 20.º, todos do RJRU.

Deliberação 2711/2021 (Processo 2093)
Jorge Anjinho – Construções e Promoção Imobiliária, 
Lda. e Outros – Alteração do Alvará de Loteamento 

Aprovada a abertura do período de discussão pública, nos 

em vigor), sobre a proposta de deferimento do pedido de 
licenciamento de alteração do alvará de loteamento n.º 
626, consubstanciado:

por lote 24/25/26);
b) No aumento do número de pisos dos lotes 25 e 26 de 
[cv+4] para [cv+5] no lote 24/25/26;

total do loteamento, de 24 para 17 no conjunto dos lotes 
24, 25 e 26), e das áreas de implantação abaixo e acima da 
cota de soleira;
d) Na alteração da formatação da escadaria lateral ao 
edifício, incorporando-a na totalidade no interior do lote 
24/25/26.

Deliberação 2712/2021
Álvaro Mendes Pereira - Alteração da Operação de Lo-
teamento n.º 411 – Pragueira – União das Freguesias 
de Eiras e São Paulo de Frades
Aprovado o pedido de licenciamento das alterações ao 
alvará de loteamento n.º 411 que instrui o registo n.º 
26032/2021, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º do 

em vigor), nas seguintes condições:
 Nos termos do n.º 7 do artigo 27.º do Regime Jurídico da 

-
ração da licença dá lugar a aditamento ao alvará, que 

registo predial competente para efeitos de averbamen-
to, contendo a comunicação os elementos em que se 
traduz a alteração;

 Nos termos do n.º 1 do artigo 76.º do Regime Jurídico da 
-

rentes devem, no prazo de um ano a contar da data da 
-

são do respetivo alvará, apresentando para o efeito os 

de 3 de março;
 A receção provisória das obras de urbanização depende 
da prévia remoção dos muros construídos no espaço de 
domínio público.

Deliberação 2713/2021 (Processo 43850)
Ageiridge – Compra e Venda de Imóveis, Unipessoal, 
Lda. – Alteração da Operação de Loteamento – Alter 
– Rua Dom Ernesto Sena de Oliveira – Santo António 
dos Olivais
Desencadeado o procedimento de discussão pública, nos 
termos do disposto no artigo 22.º do RJUE e do artigo 35.º 
do RMUE, sobre o pedido apresentado pelo requerente, 

-
-

rídico da DAJC/DJ n.º 22962, de 10/05/2021, condicionado 
para este efeito, a apresentação prévia da planta de sín-

-
pondentes parâmetros urbanísticos afetos, totais e sub-
totais).

Deliberação 2714/2021 (Processo 1362)
Greengate – Investimentos, Lda. – Alteração da Ope-
ração de Loteamento – Alto do Carapito – União das 
Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas
Aprovado o pedido de licenciamento das alterações ao Al-
vará de Loteamento Municipal, de 31 de janeiro 1999, com 
obras de urbanização, ao abrigo do artigo 27.º do RJUE, 
mediante as condições expressas na informação técnica.

FREGUESIAS

Contrato Interadministrativo de Delegação de Com-

através de Adenda ao Contrato Interadministrativo: 

Deliberação 2715/2021 (Processo 42494)
a) Junta de Freguesia de Brasfemes;
Aprovadas a relação de obras, a inserir através de adenda 
ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Compe-

-
femes.

Deliberação 2716/2021 (Processo 43347)
b) União das Freguesias de Antuzede e Vil de Matos;
Aprovada a relação de obras, a inserir através de adenda 
ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Compe-

de Antuzede e Vil de Matos.

Deliberação 2717/2021 (Processo 43274)
c) União das Freguesias de Coimbra;
Aprovada a relação de obras, a inserir através de adenda 
ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Compe-

de Coimbra.

Deliberação 2718/2021 (Processo 43262)
d) União das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades;
Aprovada a relação de obras, a inserir através de adenda 
ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Compe-

de Eiras e São Paulo de Frades.

Deliberação 2719/2021 (Processo 43372)
e) União das Freguesias de Santa Clara e Castelo Vie-
gas;
Aprovada a relação de obras, a inserir através de adenda 
ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Compe-

de Santa Clara e Castelo Viegas.

Deliberação 2720/2021 (Processo 43313)
f) União das Freguesias de São Martinho de Árvore e 
Lamarosa;
Aprovada a relação de obras, a inserir através de adenda 
ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Compe-

de São Martinho de Árvore e Lamarosa.

Deliberação 2721/2021 (Processo 43385)
Contrato Interadministrativo de Delegação de Com-
petências na Freguesia de Ceira para o quadriénio 

-
trico em Ceira (junto ao edifício da Junta de Fregue-
sia de Ceira) – 2.ª Fase” – Alteração ao valor global do 
Contrato Interadministrativo

-

-

Junta de Freguesia de Ceira) - 2.ª fase”, inserida no Con-
trato Interadministrativo de Delegação de Competências 
da Câmara Municipal na Freguesia de Ceira; Aprovado 
submeter à Assembleia Municipal a aprovação do mon-

passando o referido Contrato Interadministrativo a tota-
-

nicipal aprovou as Grandes Opções do Plano e Orçamento 

na Freguesia de Ceira através de Contrato Interadminis-
trativo.

OUTROS

Deliberação 2722/2021 (Processo 43652)
Adesão do Município de Coimbra à Rede de Autar-
quias Participativas 
Aprovado, ao abrigo do disposto nas alíneas o) e u) do n.º 1 
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, a adesão do Município de Coimbra à Rede de Autar-
quias Participativas, indicando-se a Senhora Vereadora 
Regina Bento, como representante político e Pedro Carra-
na, Diretor do Departamento de Desenvolvimento Social, 
Saúde e Ambiente, como representante técnico.

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

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

DOS PROCESSOS RESPETIVOS.
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Abordámos na sema-
na passada a área da 
Cultura em Coimbra 
numa perspectiva 
diferente do que é 
tradicional. Fixemo-
-nos hoje na reco-
nhecida necessidade 
de criar condições 
para que uma boa 
parte da juventu-
de que frequenta a 
nossa Universidade 
possa aqui continuar 
depois do curso e 
aqui lançar as bases 
do seu futuro.

LINO VINHAL

Coimbra precisa de criar 
emprego, sobretudo empre-
go qualificado? Claro que 
precisa e nesse diagnóstico 
não divergem muito as várias 
forças políticas. O que faltam 

dos caminhos a percorrer.
 Comecemos por ter co-

ragem para aceitar que Coim-
bra não pode perder gente e 
deve estudar um modelo de 
desenvolvimento que a faça 
crescer enquanto cidade nas 
mais diversas dimensões. 
Em tamanho, em qualidade 
de vida, enquanto destino. 
Sim, destino. Não pode ser 
cada vez mais uma terra de 
passagem. Que muitos por 
aqui passem e voltem a sair, 

tudo bem. Mas que alguns, 
bastantes, fiquem. Absolu-
tamente indispensável cami-
nhar nesse sentido e isso só 
se consegue com emprego 

crescente de que é uma terra 
compensadora para se viver, 
com oferta suficiente nos 
mais diversos sectores – en-
sino, saúde, habitabilidade, 
animação, manifestações 
artísticas, zonas de diversão 
e/ou aconchego, parques, 
actividade desportiva, clima e 
muito mais – que nos impeça 
de ter vontade de daqui sair. 
O mundo encurtou, ainda 
que as distâncias sejam as 
mesmas de sempre. Só que 
ir daqui a Amesterdão, à 
América, à Austrália, ao Reno 
Unido ou seja lá onde for, não 
é hoje a mesma coisa que era 
há 80/90 anos atrás. Antiga-
mente ir era partir e  eventu-

para sempre. Agora não. 
Até os eurodeputados saem 
daqui à terça, vão trabalhar 
a Bruxelas e na quinta-feira  

à noite  ou sexta já cá estão. 
Agora vai-se e volta-se com 
a maior das facilidades. Por 
isso, estes jovens que aqui 
nascem ou por aqui passam 
abrem as asas e voam com 
a maior das facilidades para 
os mais diversos cantos do 
mundo. Aventureiro como 
sempre foi o povo lusitano, 
segurar aqui esta juventude 
só acenando-lhe com as van-
tagens e melhores condições 
que Coimbra já tem, mais 
aquelas que vai ter de criar. 
Não há volta a dar-lhe. Se o 

um amontoado de casas ve-
lhas, de ruas inseguras, vazia 
de gente e curta de motivos 
de interesse. Isso acontecerá 
à medida que o abandono 
se deixar continuar e se 
projectar ou reflectir numa 
desvalorização comercial que 

lhe diminua cada vez mais o 
valer a pena “ir até lá”. Tanto
quanto a Baixa, parte da Alta 
seguir-lhe-á o destino. Tudoa 

Sem mais empresas 
nada feito

Mas criar essas con-
dições – absolutamente 
necessárias mas que não 
bastam para segurar essa 
gente jovem – que passam 
necessariamente pelo em-
prego, como? Empresas, 
meus caros amigos. Não 
há outra forma. Serviços do 
Estado serão bem vindos e, 
embora tenha Coimbra já 
bastantes, outros deverão 

vir, se socialmente úteis e 
não apenas para armazém 
de boys de ocasião. Mas o 
futuro não passa só por aí, 
nem por aí será o caminho 

que Coimbra mais precisa 
de percorrer. Ao falar de 
empresas, falamos de em-
presas várias mas sobretudo 

trazerem valor acrescen-
tado. Mas como atraí-las? 
Aqui, nesta parte, teremos 

mesmo que mudar parte da 
nossa mentalidade.

Uma empresa nasce de 
uma ideia, feita projecto se 
lhe juntarmos capacidade 
de investimento, entusias-
mo, trabalho de sol a sol e 
mesmo para além do sol. 
A que deveremos juntar 
um estudo cuidado, de lo-
calização e mercado, se 
lhe soubermos criar nichos 
de especificidade que lhe 
garantam a diferença e as 
tornem recomendáveis, pela 
qualidade dos bens que pro-
duz e pela seriedade como 
se posiciona, dentro e fora 
das instalações onde vive  e 
se desenvolve. Terra onde 
nasce uma empresa com 
esta matriz, onde se implanta 
um projecto empresarial que 
acrescenta valor ao que já 

rica, melhor preparada para 
o futuro, mais capaz de res-
ponder às necessidades da 
sua gente. Por isso mesmo, 
ver nascer uma empresa 
nova é, e deve ser, motivo 
de alegria, muito para além 
da satisfação dos seus pro-
motores. Essa empresa, 
assuma ela a dimensão que 
assumir, custa resmas de 
dinheiro. E dinheiro caro. A
Banca empresta a uns e não 
empresta a outros; empresta 

mais caro a uns que a outros. 
E poucos investidores per-
tencem, felizmente, a esses 
“outros” para quem a Banca 
é toda ela benesses, facili-

dades, às vezes passadeira 
vermelha. Esses pertencem 
a outra galáxia e não fazem 
parte do homem comum, 
do investidor responsável 
e bem intencionado de que 
precisamos. Esses perten-
cem às luminárias que têm 

saber e capacidade para 
comprar acções e dar como 
garantia o pêlo do mesmo 

país aos latidos.
O esforço despendido, o 

dinheiro investido e a investir, 
o trabalho, as preocupações, 

tudo isso constitui um activo 
que deve merecer a essa 
terra onde se instala um 
profundo respeito, ajuda 
na hora, apoio sempre que 
necessário. E porta aberta. 
Linha directa. Disponibilida-
de permanente. Mais: não é 
o investidor que deve andar 
a bater à porta das entidades 
públicas decisoras, a pedir 
com subserviência para ser 
recebido e expor as suas 

ditos na rua se forem os 
próprios decisores a terem 
a iniciativa de, quando em 
vez, contactar e saber se 
as coisas estão a correr, se 

-
dades inesperadas, se algo 
os Serviços podem fazer 
mais para a ajudar.

 Mas não é assim que 
acontece e, se acontece 
algures, raras são as terras 
e concelhos onde isso se 

-
toridade cultiva-se dizendo 
“não”. Nos centros de deci-
são, sejam eles quais foram, 
a palavra que mais vezes se 
pronuncia é “não”. É aquilo a 
que chamamos “autoridade 
de guichê”. Estar num Ser-
viço público desses, estar 
ali,  do lado de lá do vidro 
separador e do buraco do 

atendimento, desperta logo 
em quem recebe a vontade 
de dizer “não”, mesmo antes 
de algo lhe ter sido pedi-
do. Em algumas Câmaras 
Municipais atitudes destas 
são frequentes. Dizer “não” 
dá autoridade e faz  julgar-
-se importante quem assim 

prateleiras projectos e mais 

Meses, anos, uns atrás dos 
outros. Acredita o leitor que 
por lá – lá nos Serviços onde 
isso acontece – se amonto-
am dossiers anos uns atrás 
dos outros? Porque falta isto, 
falta aquilo, porque não há 
gente que chegue, por isto 
e por aquilo. Quando assim 

é, a coisa não vai lá. Os in-
vestidores desistem, mudam 
a localização do projecto, de-
sanimam e vão-se embora. 
E nós, os Serviços de que 

esfregar a barriga de conten-
tes, cheios de importância e 
autoridade.

Os investimentos 
atraem-se

Os investimentos cha-
mam-se, procuram-se, atra-
em-se. Pelo dinamismo que 
trazem; pelo desenvolvimento 
que aceleram; pelo emprego 

-
cais que trazem; pelo futuro 
que asseguram. Pensarmos 
que estamos a fazer um favor 
aos investidores ao aceitá-
-los na nossa terra é cultura 
ultrapassada. Passou esse 
tempo. E onde não passou, 
deve passar. Coimbra sabe 
disso. Coimbra tem que se 
autoanalisar de há umas boas 
dezenas para cá. E tem de 
ser honesta e perguntar-se: 

podia? E dentro do que podia 

com rigor e consciência. E se 
achar que algo deve mudar, 
que o mude. Está na hora.

Dir-se-á: e basta criar 
emprego para resolver o pro-
blema básico e segurar aqui 
parte dessa juventude que ve-
mos partir com mágoa de que 

ou só por aí, vamos levar anos 

não se instalam empresas 
novas de um momento para o 
outro. É verdade. Partilhando 
dessa consciência, voltare-
mos em breve ao assunto.

Pensar Coimbra: captar jovens

Quando partem, os jovens, deixam saudades e levam pedaços do nosso futuro colectivo

…e poucos investidores pertencem
a esses “outros” para quem
a Banca é toda facilidades.

O investidor precisa de porta aberta.
De linha directa.

De disponibilidade permanente. 

Acabe-se com a “autoridade de guichê”.

Aceitar e receber investimentos
no concelho não é favor a ninguém. 

A haver favorecido, é o próprio concelho. 

PUBLICIDADE

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE COIMBRA

EDITAL N° 224/2021

ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS DE 26 DE SETEMBRO DE 2021
INSTALAÇÃO DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS

QUADRIÉNIO 2021/2025

Fernando Luís de Almeida Torres Marinho, Presidente
cessante da Assembleia Municipal de Coimbra, nos termos do 
n° 2, do art° 43°, da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro e do n° 
1, do art° 225°, da Lei Orgânica n° 1/2001, de 14 de Agosto e 
de acordo com o Edital de Apuramento Geral dos Resultados 
Eleitorais elaborado pela Presidente da Assembleia de Apura-

no dia 1 de Outubro, convoca todos os membros eleitos, para o 
Acto Solene de Instalação dos Membros da Assembleia Mu-
nicipal e da Câmara Municipal, que terá lugar na Antiga Igreja 
do Convento São Francisco, no próximo dia 18 de Outubro, 
2.ª feira, às 15H00.

Para que conste e para os efeitos previstos na lei se publica 
-

cípio e demais lugares de uso, nos jornais regionais distribuídos 
na área, bem como no site da Câmara Municipal de Coimbra 
www.cm-coimbra.pt.

Assembleia Municipal de Coimbra, 6 de Outubro de 2021.

O Presidente da Assembleia Municipal,
(Fernando Luís de Almeida Torres Marinho)
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A  D E S C E R

Ascensor

A  S U B I R

António Costa – É hábil, mas sobretudo habilidoso. 
Perdeu umas eleições mas conseguiu ser Primeiro-Ministro 
como se as tivesse ganho. Disse ter acabado com a austeridade 

-

-

de desenvolvimento.

Fernando Medina – 

Marisa Matias – 
-

-

-

Norberto Canha – 

-

esta terra que, quando irradia fraternidade se enobrece e se liberta, 

com sobranceria desmedida.

O autarca

Ana Telma Pereira

-

Francisco Costa – 

Vânia Carvalho

-

-

Diogo Cancela – 

-

João Cunha, Sílvio Costa e Edmundo Ferreira –

Ghyovanna Carvalho – 

José Pedro Paiva – 
-

Adelino Fortunato –

-

João Rasteiro –

Carlos Robalo Cordeiro –
-

-

-

Bruno Ferreira –

Telmo Melo – 
-

Susana Abreu Macedo - É a nova coordenadora regional 

Pedro Marques Dias -

-

-
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FACTO DA SEMANA
Novo executivo da UF Eiras

e S. Paulo de Frades já tomou posse
A nova equipa da União de Freguesias (UF) de Eiras e 

S. Paulo de Frades tomou posse na segunda-feira (11). O 
presidente Luís Miguel Correia (Coligação Juntos Somos 
Coimbra), eleito nas últimas Autárquicas a 26 de Setembro, 
frisou que o seu “maior compromisso são as pessoas” 

próximos dias têm lugar as tomadas de posse da UF de 
Santa Clara e Castelo Viegas (14), da Junta de Freguesia de 
Santo António dos Olivais (15), da UF de S. Martinho do 
Bispo e Ribeira de Frades (dia 16) e da União de Freguesias 
de Coimbra (17). 

Universidade de Coimbra celebrou parcerias 
com três instituições de Cabo Verde

O vice-Reitor para as Relações Externas e Alumni 

da Silva, realizou, na semana passada, uma visita a Cabo 
Verde, tendo sido celebradas parcerias entre a UC e três 
instituições do país. O primeiro acordo foi celebrado, a 5 
de Outubro, com a Caixa Económica de Cabo Verde e tem 
como objectivo “a prestação de serviços especializados na 

ciência de dados, segurança do sistema informático, smart 

assinado um protocolo de cooperação académica, cien-

acções de formação e outras actividades consideradas de 
-

-CV”. Já a terceira parceria, um protocolo de cooperação 

com a Universidade de Santiago, contempla acções como 
o “intercâmbio de estudantes, docentes, investigadores e 
membros do corpo técnico e a participação conjunta em 
eventos académicos, cursos internacionais, projectos de 
investigação e actividades culturais”.

ISEC prepara Ano Zero 
As candidaturas para o Ano Zero do Instituto Superior 

de Engenharia de Coimbra (ISEC) terminam amanhã (15). 
Todos os interessados que tenham frequentado o 12.º ano 
de escolaridade ou pessoas que preencham os requisitos 
de inscrição do Regulamento do Concurso Especial para 

online através de inforestudante.ipc.pt. O Ano Zero visa a 
formação contínua, o desenvolvimento de competências e a 
promoção de condições que potenciam o sucesso no acesso 
ao Ensino Superior. O grande objectivo passa por preparar 
os alunos para os exames nacionais de Matemática e Física 
e Química e permite ainda que frequentem unidades cur-
riculares opcionais das licenciaturas ministradas no ISEC. 
A lista de colocados sairá a 22 de Outubro. 

“O Melhor Bolo-Rei de Portugal”
em concurso em Coimbra

A Associação do Comércio e da Indústria de Pani-

Concurso ACIP – “O Melhor Bolo-Rei de Portugal”, no 

Tentúgal, Coimbra. O objectivo principal do concurso é 
premiar, promover, valorizar e divulgar o bolo-rei por-
tuguês. Este concurso, no qual poderão participar todos 

período da manhã, com a entrega dos produtos, entre 
as 8h00 e as 10h00, e a prova cega, entre as 10h00 e as 
13h00. De seguida, será servido um almoço e a divulgação 

Edição, a ACIP reuniu personalidades de vários quadran-
tes da Sociedade que irão integrar o Painel de Jurados. 
“É nossa convicção de que só assim conseguiremos uma 
abordagem diferenciadora, inovadora e prestigiante para 
um evento que se pretende de referência no sector”, refere 
a Associação.

Pólo Europeu do Museu da Língua
Portuguesa mais perto de Coimbra

É bem possível que Coimbra receba, em 2027, o Pólo 
Europeu do Museu de Língua Portuguesa, reinaugurado 

já começaram a ser feitas e, recentemente, António Pedro 
Pita, investigador, professor catedrático do Departamento 

Este mês de Outubro assinala-se com particular ênfase a gra-
vidade do cancro da mama, uma doença grave e preocupante, que 

(ver página 15
7 mil casos positivos, mais mil que no ano anterior. As mortes 

nos últimos anos tem dedicado a esta doença muito do seu es-
forço. Esforço muito bem acompanhado pela trabalho dedicado 

há muitos anos na sensibilização da comunidade para a premência do diagnóstico precoce. É verdadeiramente 

caso, são verdadeiramente notáveis e dignas do maior apreço e reconhecimento pela sociedade em geral que só 
tem uma maneira de agradecer e devolver todo esse empenho: ouvir e seguir as suas recomendações, tão certeiras 
elas são cada vez mais. Basta atentar nisto: se o diagnóstico for precoce e feito em tempo, 90% dos casos têm cura. 
Se deixarmos correr as coisas até que o cancro – desculpe-se-nos a frieza do termo – se apresente e diga “estou 
aqui”, então as coisas podem ser bem mais graves. Então, por que esperar?

Belo trabalho da Liga na luta contra o cancro da mama

-

Coimbra a Capital Europeia da Cultura em 2027, esteve 
no Brasil, em reuniões com a equipa da Fundação Roberto 
Marinho, bem como com alguns dos principais mecenas 
do projecto. O investigador reforça que “não se trata de 
uma simples importação do que está no Brasil, mas sim 
de fazer investigação de base, recolher, organizar e criar o 
pólo europeu”. O Museu da Língua Portuguesa recebeu 
até 2015 cerca de quatro milhões de visitantes e mais de 30 
exposições temporárias. O espaço continua a documentar 
a diversidade histórica da Língua Portuguesa que liga 260 
milhões de falantes em todo o mundo.

Exposição “O Vinho” patente
no museu Nacional de Machado de Castro 

inaugurou, no dia 7, a exposição “O Vinho” de Paula Rego, 
integrada na programação de “O Mundo do Vinho” 2021. 

Paula Rego, que ilustram – embora sem referências directas 

e traduzido por Paula Rego e Anthony Rudolf. “Interessa-
-me pintar aquilo que dói, magoa. Que me magoa a mim”, 
refere a artista. A exposição vai estar patente no Museu 

terça-feira a domingo.

Ciclo “Vamos Conversar” decorre 
no Centro Cultural Penedo da Saudade
O Centro Cultural Penedo da Saudade, do Instituto 

Politécnico de Coimbra, recebe hoje (14), pelas 18h30, 
o projecto “Vamos Conversar”, um ciclo de conversas e 
debates com personalidades da literatura. Esta sessão conta 
com a participação de Elisa Lucinda, poeta brasileira, actriz, 
cantora, jornalista e professora, e será transmitida em direc-
to no Facebook do Centro Cultural Penedo da Saudade e 
em streaming pelo Zoom: https://videoconfcolibri.zoom.

d0T0c5Zz09 com o ID: 852 6092 5166 e a senha de acesso: 

de interacção e criação na cidade de Coimbra. Pretende 
ainda fazer desses encontros ágoras de troca de ideias entre 
os convidados e o público, de modo a que todos se sintam 
acolhidos e valorizados, e que o debate gere conhecimento 
e transformação.

Filmes do Turismo Centro de Portugal são 
finalistas de competição internacional

Vida é Agora”, do Turismo Centro de Portugal, são can-

(prémios do público) do festival CIFFT e o vencedor é 
decidido pelos votos online, a nível mundial, numa votação 

pela pandemia de covid-19. Produzidos pela Slideshow 

destino alinhado com as novas tendências turísticas. Cada 
episódio apresentou as mais-valias da região em vários 
produtos, como o turismo activo, o turismo gastronómico 

entre outros.

Novo Executivo da Câmara de Coimbra
toma posse a 18 de Outubro 

Estão, por estes dias, a decorrer as tomadas de posse 
dos órgãos de vários concelhos e freguesias eleitos nas últi-
mas Autárquicas. O acto solene de instalação dos membros 
da Assembleia Municipal e Câmara Municipal de Coimbra 
decorrerá na próxima segunda-feira (18), pelas 15h00, e terá 
lugar na Antiga Igreja do Convento São Francisco.

Exploratório de Coimbra recebe oficinas
de introdução à aguarela 

Durante os próximos sábados de Outubro (16, 23 e 30), 
o Exploratório – Centro Ciência Viva de Coimbra recebe 

da exposição “Diversidade - Do Parque Verde ao Museu”, 

-

podem experimentar a arte de pintar com aguarelas. Cada 

aves, insectos, mamíferos e peixes.

Museu da Ciência promove recuperação
de espécimes biológicos em meio líquido

O Museu de Ciência da Universidade de Coimbra (UC) 
vai realizar um curso de recuperação de espécimes biológi-
cos em meio líquido, entre os dias 18 a 21 de Outubro. “A 
Universidade de Coimbra, através do seu Museu da Ciência, 
assume as suas preocupações em continuar a preservar 
os seus espólios de natureza biológica, em muitos casos 

Paulo Trincão, que adianta ainda que com esta prática “o 
Museu, que fará 250 anos no próximo ano, mimetiza a 
contratação de Dominfos Vandelli, fundador do Museu da 

da UC, procurando manter sempre um estreito contacto 
com as práticas inovadoras em todas as áreas do conhe-
cimento”. O curso é aberto a todos os interessados mas, 

e conta com 15 vagas.

UF de Coimbra entrega
Bolsas de Mérito Escolar 

A União das Freguesias de Coimbra realizou, na 
terça-feira (12), a entrega dos prémios das Bolsas de Mé-
rito Escolar de 2021 aos alunos que se destacaram no seu 
aproveitamento escolar. Foi entregue ao 1.º ciclo o valor 
de 400 euros, ao 2.º ciclo 600 euros a cada um dos dois 
contemplados e ao ensino secundário o valor de 800 euros.
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NÁDIA MOURA

Nasceu em Espanha, há 
15 anos, fruto da iniciativa 
da Fundação “La Caixa”. A 
Portugal chegou em 2018, 
através de uma parceria 
estabelecida com o Minis-
tério da Saúde português. 
O objectivo principal é 
garantir a resposta às neces-
sidades psicológicas, sociais 
e espirituais de pessoas com 
doença avançada, nomeada-
mente em fase paliativa, e 
promover o seu bem-estar 
bem como o dos familiares.

No país existem dez 
equipas de apoio psicos-
social que representam o 
“Programa Humaniza” e 
ajudam os doentes a lidar 
com as emoções decorren-
tes da patologia, como a 
ansiedade, tristeza e a adap-
tação ao estado em que se 
encontram, além de intervir 
também através do apoio ao 
processo de luto. As equipas 
estão distribuídas pelo país 
não só em unidades hos-
pitalares relacionadas com 
Oncologia mas também 

noutras “até porque um 
problema que enfrentamos 
é o envelhecimento da po-
pulação e o surgimento  mais 
notório de outras doenças 
como é caso do Alzheimer 
ou do Parkinson, situações 

nossa sociedade enfrentará, 
cada vez mais, pessoas com 
idade avançada e com ne-
cessidades especiais, pessoas 
que estão sós e que precisam 
deste apoio”, explica Piedade 
Leão. A psicóloga clínica e 
psicooncologista é a coor-
denadora deste projecto no 
Instituto Português de On-
cologia (IPO) de Coimbra.

Necessidades
psicológicas, 

sociais e espirituais

“Falado do caso de 
Espanha que já existe há 
mais tempo, lá procurou-
-se reforçar as equipas de 
cuidados paliativos que já 
existiam sobretudo com 
recursos humanos na área 
da psicologia e do serviço 
social porque se entendia 

que nas restantes áreas 
– médicos e enfermeiros 
- as equipas estavam bem 
dotadas. De forma geral, o 
Programa procura atender 
as necessidades psicoló-
gicas, sociais e espirituais 
de pessoas que enfrentam 
doenças em fase avança-
da, procurando assegurar 
um apoio integral a estas 
pessoas e seus cuidado-
res, impulsionando, assim, 
novas formas de actuação 
no âmbito dos cuidados 
paliativos e complemen-
tando as respostas já asse-

das áreas da medicina e 

enfermagem. As equipas 
eram constituídas por mé-
dicos e enfermeiros faziam 
um bom trabalho mas não 
tinham uma formação es-
pecializada para atender a 
estas necessidades e, por 
isso, após experimentarem 
implementar estas equipas 
depararam-se com bons 
resultados. Em Portugal 
ainda não temos esse traba-

resultados feito mas temos 
o feedback das pessoas e 
das famílias que se sen-
tem considerados na sua 
integralidade. Mais do que 
um corpo que sofre é uma 

pessoa que vê todas as suas 
várias necessidades atendi-
das.”, explica Piedade Leão.

No caso da equipa que 
coordena, a de Coimbra, 
garante que o trabalho, aci-
ma de tudo, tem sido muito 

e as famílias mostram-se 
satisfeitos, as equipas de 
saúde também. É um tra-
balho muito gratificante. 
Por vezes fala-se que é di-
fícil trabalhar em cuidados 
paliativos, com doenças 
crónicas... sim, é difícil pelo 
sofrimento, pelo lidar todos 
os dias com o sofrimento 
dos outros, mas quem está 

no terreno reporta como 
um trabalho muito recom-
pensador”. 

A equipa que é com-
posta por quatro pessoas, 
duas psicólogas e duas 
assistentes sociais, recebe, 
anualmente, uma verba da 
Fundação “La Caixa” des-
tinada aos recursos huma-
nos, contando, igualmente, 
com o apoio do IPO de 
Coimbra no que concer-
ne ao espaço de trabalho, 
equipamento informático 
e infraestruturas. 

Recorde-se que o IPO de 
Coimbra destaca-se na 14.ª 
Edição do Prémio de Boas 
Práticas em Saúde (PBPS) da  
Associação Portuguesa para 
o Desenvolvimento Hospi-
talar, que irá decorrer no dia 
22 de Novembro. O projecto 
do Programa 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 Pré-
mio na categoria de “Melhor 
Projecto”.

IPO de Coimbra conta com uma das dez equipas existentes no país

“Programa Humaniza” presta apoio psicossocial 
e espiritual a pessoas com doença avançada

“Programa Humaniza” tem tido “resultados gratificantes” em Coimbra

A Secção Regional do 
Centro da Ordem dos Mé-
dicos acusa o Ministério da 
Saúde de prejudicar a con-
tratação e formação médi-
cas na região Centro, con-
siderando que as “difíceis 
condições” das instituições 
de saúde impedem uma 
melhor formação médica. 
A posição da Secção surge 
após a Ordem dos Médicos 
reagir às declarações do se-
cretário de Estado Adjunto 
e da Saúde. António Sales 
disse que é a Ordem dos 
Médicos quem define as 
vagas para a formação de 
especialistas e que aquelas 

-
dades das instituições de 
saúde.

“A Ordem, de facto, 
tem feito um esforço por 
se aproximar daquilo que 
são as necessidades, neste 
momento. Mas se compa-
rarmos aquilo que são as 
vagas que são pedidas pelas 
instituições e aquilo que são 

formativas que são dadas 
pelas ordens, desde sempre 

existiu um diferencial”, re-
velou António Sales.

SRCOM nega
o poder de definir 

vagas para formação
de especialistas

Carlos Cortes, presi-
dente da Secção Regional 
do Centro da Ordem dos 
Médicos, afirma que “o 
Ministério da Saúde, ao 
não investir nos hospitais 
e Centros de Saúde da 
região, está a prejudicar a 
formação médica e a im-
pedir a formação de mais 
especialistas para o país”.

A Secção expressa 
“profunda preocupação” 
pela formação médica. 
“Numa altura em que é 
fundamental uma interven-
ção urgente do Ministério 
da Saúde para resolver 
os problemas graves do 
sector, o governante veio 

-
gas para a formação das 
especialidades é a Ordem 
dos Médicos, o que não 
corresponde à realidade” 

já que é a própria tutela 
que publica o mapa de 
vagas. “Ora, são as difíceis 
condições das instituições 
de saúde da região Centro, 
sem qualquer intervenção 
por parte do Ministério 
da Saúde há demasiado 
tempo, que não permitem 
uma melhor formação mé-

Médicos salientando ainda 
que “a Ordem dos Médicos 
não abdica da qualidade 
da formação médica em 
nenhuma circunstância”.

“Neste contexto, e rei-
terando os nossos cons-
tantes pedidos, solicita-se 
que o Ministério da Saúde 
invista mais na formação 
médica nos hospitais e 
centros de saúde da região 
Centro criando condições 
para a formação de mais 
especialistas que faltam ao 
país”, apela.

O responsável da Sec-
ção apresenta como “um 
dos exemplos paradigmá-
ticos na região Centro” o 
caso de Leiria, “onde se 

-

zo por parte” do ministério 
de Marta Temido “em re-
lação à formação de espe-
cialistas” e que “tem sido o 
maior entrave à formação”, 
acrescentando que “é fun-
damental a articulação de 
todos os intervenientes no 
sector, mas, infelizmente, 
o Ministério da Saúde não 
está a criar as condições nas 
unidades públicas de saúde 
de modo a ter mais especia-
listas e, depois, incompre-
ensivelmente, lamenta-se 
da sua própria inanição”. 
Segundo Carlos Cortes, no 
actual contexto é a tutela 
que “está a deixar colapsar 
os serviços e a impedir que 
o país possa formar mais 
médicos especialistas”.

Ordem dos Médicos 
acusa Ministério

da Saúde  
de deixar

morrer o SNS

Em resposta às decla-
rações de António Sales, a 

-
mou, na segunda-feira (11), 

que o “Ministério da Saúde 
(MS) está a deixar morrer o 
Serviço Nacional de Saúde”, 
esclarecendo que a Ordem 
avalia, todos os anos, a 
idoneidade e capacidades 
formativas de instituições 
públicas e privadas que 
manifestam disponibilidade 
para formar médicos inter-
nos de especialidade. Os re-
sultados deste trabalho são, 
posteriormente, apresenta-
dos à Administração Central 
do Sistema de Saúde (ACSS) 
e ao Concelho Nacional do 
Internato Médico (CNIM) 
– organismos do Ministério 
da Saúde, cabendo a estas 

do mapa de vagas.
Em comunicado envia-

do à redacção do “Cam-
peão”, a Ordem dos Médi-
cos refere que “no ano de 

total de 1.833 capacidades 
formativas com garantia 
da qualidade da formação 
médica especializada, tendo 
o MS decidido abrir apenas 
1.830 vagas. Para 2021, 
foram identificadas 1.887 

capacidades formativas e, 
uma vez mais, foram apenas 
autorizadas 1.885 vagas. 
Para o ano de 2022, a OM 

-
des formativas, aguardando-
-se, no presente momento, a 

número de vagas”, declarou 
a Ordem, considerando que 
a diferença entre as capaci-

-
das e as vagas abertas pelo 
Ministério é “residual, mas 

-
re, ainda, que Portugal é um 
dos países da Organização 
para a Cooperação e De-
senvolvimento Económico 
(OCDE) que, anualmen-
te, forma mais médicos 
especialistas por 100 mil 
habitantes e é um dos prin-
cipais países europeus de 
emigração médica. Apesar 
disto, a organização dos 
médicos acredita que seria 
possível formar mais jovens 
especialistas “se o Ministé-
rio da Saúde cumprisse o 
seu papel”.

Médicos do Centro acusam Ministério da Saúde de prejudicar
a contratação e formação médicas na região Centro
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Paula Franco, que se 
recandidata à liderança da 
Ordem dos Contabilistas 

campanha pelo país. Em en-
trevista à Rádio Regional do 
Centro e ao “Campeão das 
Províncias”, não esconde o 
ânimo: “está tudo a correr lin-
damente, estamos cheios de 
força para ganhar as eleições 
e liderar o destino da Insti-
tuição nos próximos quatro 
anos”, acrescentando ainda 
que espera que os membros 

equipa”.

contabilista num patamar 
de elevado valor é um dos 
principais objectivos de Paula 
Franco para este mandato a 
que se recandidata. “Quere-

mais-valia junto das empresas 
e, para isso, temos a noção 
que os contabilistas têm de 
acompanhar menos clientes 
e, consequentemente, têm 

de ser melhor remunerados”, 
frisando também que “com 
uma dedicação maior dos 
contabilistas às empresas, um 
acompanhamento rigoroso 
do trabalho e das decisões 
que os empresários podem 
tomar, não tenho dúvidas de 
que o nosso tecido empresa-
rial vai melhorar substancial-
mente e vai tornar-se muito 
mais sustentável”.

Sustentabilidade
em foco

na campanha

A sustentabilidade é um 
dos focos da Bastonária da 
OCC. Paula Franco explica 
que as empresas têm preo-

-
nanceiro mas também a nível 
ambiental. “Como é que estas 

empresas e nas escolhas que 
as empresas fazem, ao nível 
social e da distribuição de 
dividendos, são métricas que, 
hoje em dia, têm um valor tão 
ou mais importante como as 

realidade para as empresas. 
As empresas vão passar a ser 
avaliadas e distinguidas tam-
bém com estas preocupações 
que têm”, explica.

Quando incitada a fa-
lar sobre a forma como a 

-
gal, Paula Franco refere que 
nunca pensou no contabilista 
como alguém que ajuda a 
fugir aos impostos. “Muito 

pelo contrário, o contabilista 
sempre foi o garantir do 
cumprimento destas obri-
gações. Claro que há bons e 

o lado e há essa injustiça 
que, muitas vezes, prevalece 
sobre a legislação que existe e 
sobre os impostos”. Segundo 
a bastonária, o contabilista 
sabe e existe para equilibrar 
essa situação, referindo que 
“há muitas situações na lei 

que permitem pagar menos 
impostos de forma justa e 
legal e é aí que o contabilista 
tem um papel importantís-
simo, utilizando benefícios 

disponível para as empresas 
e também para os cidadãos 
para pagarem menos impos-
tos ou o imposto justo que 
está na lei”.

A recandidata à liderança 
da OCC considera ainda que 
nos últimos quatro anos con-
seguiram que os contabilistas 
tivessem uma visibilidade 
diferente. “O facto de se 
ouvir falar mais dos contabi-
listas deve-se também à sua 
importância na pandemia e 
no apoio às empresas que 
foi fundamental para o país. 
Por esse motivo acho que 
os contabilistas têm estado 
muito mais nas notícias e no 
centro das atenções do que 
estiveram antes”.

A OCC conta, actual-
mente, com 68 mil conta-
bilistas. Paula Franco subli-
nha que o facto de os con-

de interesse público signi-
-

guardar uma boa prestação 
de contas, o cumprimento 

são as nossas competências 
exclusivas, com rigor e sem 
atender às pressões dos 
próprios clientes. Manten-

de interesse público”, frisa 
a bastonária, acrescentando 
que têm que assegurar o 
que, efectivamente, “são 
esses os princípios bases da 

Paula Franco pretende 
uma campanha de proxi-
midade junto dos contabi-

o país. “Passámos por dois 
anos em que tudo o que 
eram reuniões e convívios 
físicos foram proibidos e 
hoje entendemos que é 
muito importante ouvir 
os contabilistas fisica-
mente, no local, olhos nos 
olhos”. 

As eleições para a OCC estão marcadas
para 18 de Novembro

O Centro Hospitalar 
e Universitário de Coim-

Unidade de Hospitalização 
Domiciliária. Esta Unidade, 
centrada nas necessida-
des dos doentes da região, 
constitui uma alternativa ao 
internamento convencional, 
proporcionando assistência 
clínica de modo contínuo e 
coordenado a doentes que, 
cumprindo determinados 
critérios clínicos, sociais e 
geográ ficos, permanecem 
em segurança internados 
no domicílio. Esta forma 
inovadora de prestação de 
cuidados de saúde é um 

passo fundamental na hu-
manização da assistência, 
que aproxima o Serviço 

o CHUC da população que 
servem. 

A inauguração contou 
com a presen ça da presi-
dente da Administração Re-
gional de Saúde do Centro, 
Rosa Reis Marques, e do 
coordenador do Programa 
Nacional de Implementação 
das Unidades de Hospi-
talização Domiciliária nos 
hospitais do SNS, Delfim 
Rodrigues, que acredita que 
cerca de 50% dos doentes 
internados no CHUC reúne 
condições para serem trata-

dos no âmbito desta nova 
unidade. 

Poupança de 150 
milhões de euros

Esta unidade, que arran-

e que vai ter disponíveis 
três médicos internistas e 
o apoio de uma equipa de 
enfermagem, privilegia o 
acompanhamento a doentes 
que podem ser tratados em 
casa, sob vigilância médica. 
Na visita às instalações-sede 
da unidade de internamen-
to domiciliário, situada no 
espaço da antiga farmácia e 
do banco do Hospital dos 

aproveitou para relembrar 
que desde que a Hospitaliza-
ção Domiciliária foi lançada 

casa, acrescentando que, 
até mesmo pela taxa de 

aos doentes na mesma ca-

a hospitalização domiciliária 
pode representar uma pou-

-
ros por ano. “Conseguimos 

os custos, aumentar o acesso 
e desenvolver índices de qua-
lidade e segurança”, conclui.

Já Rosa Reis Marques, 

presidente da Administração 
Regional de Saúde do Cen-
tro, destacou que a rede de 
Hospitalização Domiciliária 

já permitiu tratar cerca de 
-

A Associação de Estu-
dantes do Instituto Superior 
de Engenharia de Coimbra 

-
gésima edição da FENGE 
– Feira de Engenharia de 
Coimbra.

Esta é a maior feira de 

engenharia organizada uni-
camente por estudantes em 
Portugal, que irá decorrer de 

A FENGE volta a mar-
car presença no campus do 
ISEC – Instituto Superior de 
Engenharia de Coimbra, após 

no ano passado não ter sido 
possível realizar a FENGE 
nos moldes habituais o que 
levou a que fosse realizada 
a FENGE Virtual. Neste 
momento, com o aliviar de 
algumas restrições e com um 
plano de contingência elabo-

rado e já aprovado pela DGS, 

preparada para se realizar de 
forma presencial nos moldes 
habituais e com total segu-
rança.

A edição deste ano pro-
cura reunir todas as condi-

ções para que as empresas e 
os visitantes possam usufruir 
de um ambiente seguro para 
promover o diálogo entre os 
alunos e os representantes de 
cada empresa, assim como a 
partilha de conhecimentos 
através de palestras realizadas 

pelas empresas participantes.
-

bém é possível a entrega de 
currículos por parte dos es-
tudantes junto das empresas 
e descobrir diversas empresas 
das diferentes áreas de enge-
nharia.

Internamento em casa é já uma possibilidade 
para os doentes do CHUC
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“Há cerca de dez anos 
que não há corridas ile-
gais em Coimbra”, come-
çou por dizer Diogo Serra 

queimado. Aqui e ali, de 

-

-

-

-

de esconder e o público 
-

-

-

-

Diogo Serra. 

são sempre os mesmos e a 

não há corridas. O que há 

-
cluindo que a única coisa 

há perigo. Não há mais que 

-

-
-se as picarias”, declarou 
Diogo Serra. 

E se houvesse um 
sítio específico para 

esta actividade?

Segundo Diogo Ser-
ra, as chamadas “corridas 
ilegais” já se realizam há 

calendário, arrisca dizer que 

-

com Diogo Serra, a única 

alguma coisa para que as 

-
pos, a empresa organizou 

-

De acordo com o 

-
-

que sejam legais”, concluiu. 

Águeda, mas os carros 

-

-

A única solução en-
-

-

O factor agregador 
das “corridas” 

correrem e era um bocadi-
nho mais pequena do que 

-

brincadeira em que a or-

-
-de-semana para conhe-

-

-
sel. Os primeiros lugares 

Serra.  

Uma componente 
solidária

-
-

associações. 
“A única maneira de 

exemplo, ajudar uma asso-

que cada pessoa pagou 
-

go Serra. O dinheiro desse 

Coimbra a comprar algum 

O número de espectadores vai de 200 a 5.000

Corridas ilegais: o reverso da medalha
– Os ajuntamentos são agendados através das redes sociais

Temos um aeródromo abandonado,
onde podíamos fazer as brincadeiras.

Onde podíamos estar a conviver
deixando as pessoas descansadas. 

Antigamente é que se faziam as corridas
lado a lado, hoje em dia não se fazem

corridas. As corridas fazem-se
em sítios próprios para isso.

Não queremos fugir da polícia
e sim fazer isto em eventos

com organização e que sejam legais.

-

milhões de euros da Comissão 

com e para a Sociedade”, para 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

das necessidades para que as 

de Carreira para a comunidades 

-

-

-

-

-

possa aceder.

Objectivo é promover políticas comuns de Investigação e Inovação 

UC integra Aliança europeia que recebe
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O Dia Mundial da Visão 
celebrado anualmente a 
14 de Outubro, assinala a 
necessidade de conscien-
cialização para uma maior 
atenção para a saúde visu-
al. A Organização Mundial 
de Saúde refere que, glo-
balmente, existem pelo me-
nos 2,2 biliões de pessoas 

que em pelo menos 1 bilião 

destes casos a baixa visão 
podia ter sido prevenida ou 
tratada adequadamente. 

As doenças da retina, 
nomeadamente as associa-
das ao envelhecimento são 
cada vez mais frequentes e 
acarretam problemas muito 
graves e impeditivos da ati-
vidade normal do dia-a-dia 
para além do impacto so-
cioeconómico. São exem-

plos destas patologias a 
Degenerescência Macular 
da Idade; a Retinopatia Dia-
bética e o Glaucoma. É de 
realçar que estas doenças 
são “silenciosas” por falta 
de sintomas percetíveis em 
fases iniciais sendo muitas 
vezes diagnosticadas tar-
diamente. Neste sentido, 
a investigação atual foca-
-se no desenvolvimento e 

-
dores que possam indicar o 
risco de progressão destas 
patologias e facilitar novas 
estratégias terapêuticas.

Doenças como a dia-
betes, que afeta cerca de 
500 milhões de adultos no 
mundo, têm também asso-

ciadas comorbilidades visu-
ais, sendo a perda de visão 
causada pela Retinopatia 
Diabética a sua principal 
complicação. Como tal é 
cada vez mais importante 
a função desempenhada 
pelos Programas de Ras-
treio promovidos pelas Ad-
ministrações Regionais de 
Saúde. Contudo, algumas 
doenças da visão apresen-
tam alterações de origem 
genética que levam à perda 
de visão irreversível, em 
muitos casos em idade pre-

recentes deram origem a 
tratamentos inovadores 
que abrem portas à possi-
bilidade de recuperação da 

visão em indivíduos com 
doenças genéticas visuais 
para as quais não havia até 
agora qualquer esperança. 

De salientar que nos 

de visão torna-se cada vez 
mais relevante no dia-a-
-dia, particularmente cau-
sada pela dependência 
que existe do telemóvel, da 
televisão e de outros equi-
pamentos eletrónicos que 
interferem com a qualidade 
visual pelos danos causa-
dos na retina através da luz 
emitida pelos seus ecrãs. 

É, assim, fundamental 
uma aposta do Serviço 
Nacional de Saúde num 
Programa Nacional de Pre-

venção e Protecção da 
Visão que envolva todos os 
parceiros e possa garantir 
a prevenção da perda da 
visão e da cegueira provo-
cada por causas genéticas 
ou pelo envelhecimento, 
mas, também, pelo uso 
frequente da tecnologia. Se 
o Governo considera prio-
ritário o desenvolvimento 
das competências digitais 
é fundamental garantir a 
proteção da visão.

* Ex-presidente
da AIBILI

– Associação
para Investigação

Biomédica e Inovação 
em Luz e Imagem

A necessidade de consciencialização
para uma maior atenção para a saúde visual

PROF. DR. CUNHA VAZ*

HÁ  ANOS
A CUIDAR DA SUA VISÃO
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O Dia Mundial da Vi-
são comemora-se, todos os 
anos desde 2000, na segunda 
quinta-feira de Outubro. Por 
todo o mundo é destacada a 
importância da saúde ocular. 

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
80% de todas as causas de 

-

Em Portugal, estima-se 

afectem cerca de metade da 
população e que perto de 
20% das crianças, tal como 
50% dos adultos, sofrem 

-

Sociedade Portuguesa 
de Oftalmologia lança 
campanha em vídeo

sensoriais que mais se destaca 
e é por meio dele que o ser 
humano tem a capacidade 
de captar tudo ao seu redor. 
Estima-se que mais de 80% da 
informação que é transportada 

-

A Sociedade Portuguesa 
de Oftalmologia (SPO) pro-

-
sibilização, materializada num 

 junto da população. O 

os portugueses para as causas 
-

-

anos. Distorção das imagens e 
aparecimento de manchas são 
os sintomas que podem indicar 
o começo da doença. “A me-

isso é tão importante fazer 

-

e Médico Oftalmologista em 
Coimbra.

As causas principais de 

-

macular da idade, a retinopatia 

diabética e o glaucoma. A pre-

e o tratamento atempado são 

UC celebra
Dia Mundial da Visão 

com palestras

-

-
ma a celebrar a efeméride, pro-

-

para melhorar a saúde ocular 
e as metodologias utilizadas 

-
dade de Coimbra, para com-
preender melhor as doenças 
que afectam os olhos, assim 

em destaque.

A importância de uma visão saudável

da Visão com o lançamento da 

“Ame os seus Olhos”. 

-
ticar precocemente problemas 

-
cionada a todos os cidadãos, 

e espera-se que mais de um 
milhão de pessoas se submeta 
a uma consulta. 

Todos os anos, os opto-
metristas portugueses realizam 
mais de dois milhões de con-

representa o maior grupo de 

Portugal. 
Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) a 

de milhões de pessoas.
“O acompanhamento 

Optometrista é determinante 
-

-

de pessoas em todo o mundo 

fosse assegurado acesso aos 
-

dições como miopia, glaucoma 

presidente da Associação de 

Optometria. 
-

senta-se como um alerta global 
de consciencialização da popu-
lação para que os cuidados para 

-
dos e reconhecidos como uma 
prioridade, por todos.

“Love your Eyes”
sensibiliza cidadãos 

para a prevenção precoce 

Prevenção adequada é essencial 
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O projecto “Heróis da 
Fruta”, promovido pela As-
sociação Portuguesa Contra a 
Obesidade Infantil (APCOI) 
desde 2011, visa combater a 
má nutrição e prevenir doen-
ças crónicas – como a obesi-
dade, a diabetes ou o cancro 
– através de uma alimentação 
mais saudável. 

A iniciativa é implementa-
da através da colaboração de 
estabelecimentos de ensino e 
conta, este ano lectivo, com a 
adesão de 35 escolas do distri-
to de Coimbra, depois de mais 
de metade das 502.122 crian-
ças participantes nas edições 
anteriores terem alcançado 
em 10 semanas a ingestão das 
porções de frutas e vegetais 
recomendadas pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS).

Aderiram ao projecto, 
em Coimbra, o Centro de 
Actividades de Tempos Livres 
(CATL) do Centro Social Pa-
roquial de S. João do Campo, 
o Colégio São Teotónio, a 
Creche e Jardim-de-Infância 
Dandélio, a EB1 de Fala, a EB 
de Solum Sul, a EB1 de Ame-
al, a EB1 de São Martinho 
do Bispo, a EB1 de Sargento 
Mor, a EB1 de Souselas, o 
Externato Menino Jesus e a 
EB1 de Almas de Freire. O 
primeiro e o segundo Jardim-
-Escola João de Deus, a EB 
de Abadias, a EB do Viso e 
a EB1 Costa de Lavos são os 
estabelecimentos aderentes 
da Figueira da Foz. Já em 
Miranda do Corvo, aderiram 
a EB1 de Lamas, a EB1 de 
Vila Nova e a Escola Básica 

Ferrer Correia. O concelho 
de Cantanhede conta com a 
representação da Associação 
de Desenvolvimento Progres-
so e Vida da Tocha, da Escola 
básica do 1.º ciclo de Sangui-
nheira, do Jardim-de-Infância 
de Sanguinheira; da Escola 
Básica do 1.º ciclo da Tocha e 
do Jardim-de-Infância da To-
cha. Em Soure, irá participar 
a Escola Básica de Gesteira, 
enquanto no concelho de 
Montemor-o-Velho estão ins-
critos o Jardim-de-Infância de 
Tojeiro, o Jardim-de-Infância 
da Bunhosa, a Escola Básica 
do 1.º ciclo de Arazede, o Jar-
dim-de-Infância de Arazede 
e a Escola Básica do 1.º ciclo 
de Faíscas. O Centro Social e 
Paroquial de Seixo da Beira, o 
Jardim-de-Infância do Vale do 

da Fonseca de protecção à 
criança e Formação Domés-
tica vão representar Oliveira 
do Hospital. Já Penacova vai 
contar com a participação da 
EB1 de Figueira de Lorvão, 
enquanto o concelho de Vila 
Nova de Poiares está repre-
sentado pelo Centro Escolar 
de Santo André. 

“A aposta na prevenção da 
obesidade infantil em Portugal 
tem dado bons resultados. 
Em 2019, a OMS apontou 
Portugal como uma referência 
a seguir por outros países por 
ter conseguido diminuir em 
quase 10% a percentagem 
de crianças com excesso de 
peso nos últimos dez anos”, 
disse o presidente da APCOI, 
Mário Silva. 

Distrito de Coimbra conta com 35 escolas aderentes 

“Heróis da Fruta”, um projecto
de combate à má nutrição

PUBLICIDADE
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ESPECIALIDADE  LEITÃO À BAIRR ADA

Uma alimentação equi-
librada e saudável tem por 
base a diversidade e varie-
dade, sendo a Roda dos 
Alimentos um guia para 
escolher e combinar os ali-
mentos que devem compor 
as refeições diárias. 

A Roda dos Alimen-
tos está divida em sete 
grupos, sendo que 
cada um deles 
agrega alimentos 
com caracte-
rísticas seme-
lhantes relati-
vamente à sua 
composição 
nutricional. 
Cada secção 
da roda apre-
senta uma di-
mensão, que é 
proporcional à 
recomendação 
da sua presença 
na alimentação. 

O maior sector 
da Roda dos Alimen-
tos, correspondente a 
28% da sua circunferência, 
diz respeito aos “Cereais e 
derivados e tubérculos”.  
Segundo a Direcção-Geral 
da Saúde (DGS), devem 
ser ingeridas de quatro 
a 11 porções por dia de 
alimentos deste grupo.

As hortícolas são o 
segundo maior grupo da 
roda, ocupando 23% desta, 
devendo ser ingeridas entre 

três e cinco porções diárias. 
A fruta é o terceiro tipo 

de alimentos que mais se 
deve comer, devendo 
correspon-
der a 

20% da alimentação hu-
mana. A DGS recomenda 
a ingestão de três a cinco 
peças por dia. 

Os lacticínios com-
põem 18% de uma alimen-
tação saudável, o que repre-
senta duas a três porções 

diárias. Neste 
g r upo, 

para além do leite, estão 
incluídos todos os seus 
derivados. 

A carne, o pescado e 

os ovos estão inseridos no 
quinto grupo da Roda dos 
Alimentos, ocupando uma 
área de 5% da sua circun-
ferência. De acordo com as 
recomendações da DGS, 
devem ser ingeridas 1,5 a 
4,5 porções deste tipo de 
alimentos por dia. 

As leguminosas são 
o segundo grupo mais 

pequeno deste guia 
alimentar, sendo re-
comendada uma a 
duas porções di-
árias. 

Numa ali-
mentação saudá-
vel, as gorduras 
e os óleos de-
vem ser os ali-
mentos menos 
consumidos, já 

que este é o grupo 
mais pequeno da 

Roda dos Alimen-
tos, com 2%, estando 

indicada a ingestão de 
uma a três porções diárias. 

No centro da roda en-
contra-se um bem essencial 
à vida – a água. Por estar 
representada nos sete gru-
pos da Roda dos Alimentos, 
uma vez que faz parte da 
constituição de quase todos 
os alimentos, a água não 
possui um sector próprio. 
No entanto, esta é impres-
cindível à vida e recomenda-
-se que seja ingerida entre 
1,5 a 3 litros por dia. 

Diversidade e qualidade devem compor refeições diárias

Roda dos Alimentos: um guia
para uma alimentação saudável 

nar os ali-
m compor 
as. 

Alimen-
m sete
que
s

or 
men-
ente a
nferência, 
“Cereais e 
érculos”

der a g r upo, recom
devem
4,5 po
alimen

A
o s

p

in
uma

No
contra-
à vida
represe

A Roda dos Alimentos foi criada em Portugal, 
em 1977, no âmbito da campanha de educação 

alimentar “Saber comer é saber viver”

Apoio e incentivo aos Agricultores...
Maior e Melhor oferta de produtos

e preços de Supermercado...

Os melhores preços em combustível
Parceira no desenvolvimento

da Freguesia da Tocha
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SAÚDEHá cada vez mais
cancros da mama

– Mas taxa de sucesso é muito elevada
se diagnosticado precocemente

90%
CRISTIANA DIAS

Embora o cancro da 
mama se associe mais à mulher, 
o que é de facto mais frequente, 
recorde-se que cerca de um em 
cada 100 cancros da mama 
desenvolvem-se também no 
homem.

“Sabemos que no nosso 
país e no mundo o cancro da 
mama é a localização tumoral 
mais frequente”, refere Sónia 
Silva, psicóloga e responsável 
da Unidade de Voluntariado 
do Núcleo da Região Centro 
da Liga Portuguesa Contra 
o Cancro (NRC-LPCC), na 
sessão de apresentação das ac-
tividades planeadas para o mês 
de Outubro. Contudo, e apesar 
de o cancro da mama ser o 
mais prevalente, é um dos que 
tem maior taxa de cura se for 
diagnosticado precocemente. 
“A solução para o cancro da 
mama é o diagnóstico precoce, 
ou seja, detectá-lo o mais cedo 
possível, porque se ele for des-
coberto cedo tem uma taxa de 

responsável, adiantando ainda 
que “por essa razão é funda-
mental investir na prevenção”. 

O alerta é destinado a 
todas as mulheres e embora o 
programa de rastreio de cancro 
da mama seja dirigido a pessoas 
com idade superior a 50 anos, é 
necessário que todas as mulhe-

res conheçam o seu corpo. “As 
mulheres mais jovens devem 
conhecer os sinais e estar aten-
tas ao seu corpo, bem como 
manterem-se informadas so-
bre as medidas de prevenção”, 
aconselhou Sónia Silva.

O cancro da mama tende a 
atingir pessoas com mais de 50 
anos - cerca de 80% de todos 
os tipos de cancro da mama 
ocorrem em mulheres acima 
desta idade - no entanto, muitos 
casos têm surgido em mulheres 
ainda relativamente novas. Um 
sinal claro da necessidade de 
estar alerta quanto às pequenas 
alterações do corpo. 

Iniciativas
“Outubro Rosa”

É com o objectivo de 
consciencializar as pessoas 
para a prevenção e diagnóstico 
precoce do cancro da mama 
que a Liga Portuguesa Contra 
o Cancro (LPCC) promove o 
“Outubro Rosa”. Ao longo 
deste mês, a Liga tem várias 
acções a decorrer em todo o 

território nacional, às quais, 
como tem vindo a ser habitual, 
o Núcleo da Região Centro 
se junta. 

Desta forma, algumas das 
actividades do plano passam 
por sessões de sensibilização 
das comunidades, de pro-
moção da saúde e bem-estar, 
disponibilização de folhetos 
informativos e acesso a mate-
rial alusivo ao “Outubro Rosa” 
e angariação de fundos para 
apoiar doentes oncológicos e 
familiares. Há ainda voluntárias 
que já passaram por todo o 
processo da doença e que se 
disponibilizam para contar a 
sua história.

Entre as iniciativas so-
lidárias calendarizadas está 
também o regresso das ca-
minhadas “Pequenos Passos 
Grandes Gestos”. A 11.ª edi-
ção vai realizar-se sábado (16), 
em várias cidades. Para além 
de Coimbra aderem também 
as cidades de Aveiro, Castelo 
Branco, Covilhã, Guarda, Leiria 
e Viseu. 

Em Coimbra, a acção está 

agendada para às 15h00, na 
Praça 8 de Maio. Prevê-se que 
as caminhadas decorram de 
forma livre, individual ou em 
pequenos grupos, sem horário 

O NRC apela à adesão das 
pessoas à iniciativa. 

Símbolos
do Movimento

Durante este mês, todos 
os dias se “vestem” de rosa, a 
cor que defende a luta contra o 
cancro da mama. 

Desde a década de 90, 
altura em que o movimento foi 
criado nos EUA, que Outubro 
é o mês da prevenção, sendo 
o rosa, e sobretudo o símbolo 
do laço, também nesta cor, o 
“representante” da luta contra 
esta doença oncológica e uma 
homenagem a todas as mulhe-
res que padecem da doença. 
Nos quatro cantos do mundo 
vive-se a união e a solidariedade 
desta causa durante este mês. 
Neste âmbito, a Liga Portu-

a comunidade a juntar-se ao 
movimento “Outubro Rosa”. 

Para além das iniciativas 
decorrentes durante o mês 
de Outubro, há também três 
importantes efemérides, nome-
adamente o dia 13 de Outubro, 
que assinala o Dia Mundial do 
Cancro da Mama; o dia 15, Dia 
da Saúde da Mama e dia 30, 
Dia Nacional de Prevenção do 
Cancro da Mama. 

“Viver depois do Cancro 
da Mama” é o mote da cam-
panha, a decorrer ao longo do 
mês de Outubro, promovida 
pela Sociedade Portuguesa de 
Senologia (SPS). 

A iniciativa tem como 
objectivo principal apoiar 
as sobreviventes da doen-

ça, abordar os cuidados a 
ter depois de ultrapassado 
o tratamento com inten-
ção curativa ou mesmo du-
rante o tratamento, assim 
como partilhar informação 
útil e relevante sobre como 
reaprender a viver depois 
deste diagnóstico.  

No âmbito desta cam-
panha, irá também rea-
lizar-se, no dia 26, pelas 
18h30, um webinar, com 
o tema “Viver depois do 
cancro da mama”. Esta 
iniciativa está integrado 
no pré-programa do XI 
Congresso Nacional de 

Senologia www.congresso-
nacionalsenologia.pt, que 
se realiza nos dias 29 e 30, 
em formato híbrido, com 
o tema “Cancro da Mama 
no novo milénio: Ciência e 
Decisão” e que decorre em 
simultâneo com a campa-
nha de sensibilização.

Campanha é promovida pela Sociedade Portuguesa de Senologia

“Viver depois do Cancro da Mama”
pretende apoiar sobreviventes da doença

Outubro é um mês muito representativo para todas as mulheres, e não só. Durante este mês assinala-
-se o “Outubro Rosa”, mês de prevenção do cancro da mama. Em 2020 estima-se, de acordo com os 
números da Organização Mundial de Saúde (disponíveis em Globocan 2021), que, só em Portugal, 
mais de sete mil mulheres tenham sido diagnosticadas com cancro da mama, sendo que 1.800 mor-
reram devido à doença. O número de diagnósticos tem aumentado todos os anos, e, em anos anterio-
res tem rondado os seis mil casos positivos, verificando-se agora um aumento bastante acentuado.

Elsa Abraúl e Sónia Silva pertencem ao NRC-LPCC 
Maria Estela Garcia e Maria José Duarte

são voluntárias

LPCC promoveu Congresso
de Psico-Oncologia em Coimbra

A Liga Portuguesa do Contra o Cancro (LPCC) 
promoveu, do dia 7 a 9, o 2.º Congresso de Psico-
-Oncologia. Esta acção, que decorreu em regime misto, 
presencial em Coimbra no dia 7 e virtual nos dias 8 e 
9, contou com oradores nacionais e internacionais, que 

da trajectória da doença, bem como os obsctáculos ine-
rentes a essa intervenção no contexto da pandemia e o 

-
dos à área da Psico-Oncologia. 

IPO de Coimbra colabora com projecto 
vencedor do prémio HINTT 2021

O Conselho de Administração do Instituto Por-
tuguês de Oncologia (IPO) de Coimbra é parceiro do 
projecto vencedor do Prémio HINTT de 2021. Este 
ano venceu, na categoria “Value proposition”, a Frau-
nhofer AICOS, com o projecto “DERM.AI - Utilização 

Teledermatológico”. Este é um projecto marcado pela 
colaboração do IPO de Coimbra com a Associação 
Fraunhofer Portugal e a SPMS (Serviços Partilhados do 
Ministério da Saúde). A iniciativa visa o uso da inteligên-

objectivos avaliar uma aplicação móvel que permita 
uma aquisição fácil de lesões de pele com qualidade e 
o desenvolvimento de uma plataforma de Inteligência 

-
taforma constitui uma ferramenta de apoio à decisão 
do triador, sendo particularmente útil na avaliação de 
risco de cancro cutâneo, nomeadamente do melanoma, 
no qual um rastreio atempado é de grande importância. 

CHUC recebe exposição para assinalar 
Dia Mundial da Saúde Mental 

O Centro de Responsabilidade Integrada (CRI) 
de Psiquiatria do Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra (CHUC), assinalou o Dia Mundial da Saúde 
Mental (10) com diversas actividades. Na Consulta 
Externa do Serviço de Psiquiatria do Polo HUC está 
patente, até amanhã (15), uma exposição, dirigida a 

-
ride. No dia 10 decorreu o III Mental Bike Tour, com 
cerca de 200 quilómetros, que ligou Hospital Sobral 
Cid à Unidade Local de Saúde da Guarda. Também no 
dia 11, o auditório do Hospital Sobral Cid deu lugar a 
um espectáculo de stand-up comedy. O objectivo da 
comemoração foi colocar os temas da saúde mental não 
apenas nas agendas dos governos, mas também centrar 
a atenção pública na saúde mental global.

Escola de Enfermagem inicia projecto que 
visa melhorar a saúde e higiene menstrual

A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra 
(ESEnfC) está a iniciar um projecto que tem como 
objectivo empoderar meninas e adolescentes sobre o 
autocuidado na gestão da saúde e higiene menstrual. 
“Gota Vermelha - Cuidar da saúde menstrual” é o 
nome do projecto, que está inserido na Rede de En-
fermagem de Saúde da Mulher de Países de Língua 
Portuguesa (RESM-LP), liderada pela ESEnfC e que, 
em Coimbra, conta, para já, com a parceria do Agru-
pamento de Escolas Coimbra Oeste (AECO). No 
âmbito deste projecto-piloto, que decorre até 2023, 
prevê-se a realização de sessões educacionais para 
raparigas e rapazes entre os 10 e 14 anos, a sensibili-
zação da comunidade educativa (de estabelecimentos 
da AECO) para as necessidades de saúde e gestão da 
higiene menstrual das raparigas em contexto escolar e, 
ainda, a construção de materiais socioeducativos. Esta 
é uma iniciativa que pretende, acima de tudo, melhorar 
a literacia de raparigas e rapazes sobre o “período”, 
de modo a reduzir tabus e estigmas.



www.campeaoprovincias.pt FIGUEIRA DA FOZ 14 CAMPEÃO DAS PROVÍNCIASQUINTA-FEIRA

 DE OUTUBRO DE 202118

Os UHF vão actuar no 
Centro de Artes e Espec-
táulos (CAE) da Figueira 
da Foz a 30 de Outubro, 
pelas 21h30. O concerto 
“Persona à Flor da Pele” 
assinala o 40.º aniversário 
da publicação do álbum “À 
Flor da Pele” e baseia-se 

nos discos “À Flor da Pele” 
(1981) e “Persona Non Gra-
ta” (1982). Farão parte do 
espectáculo canções como 
“Rua do Carmo” ou “Rapaz 
Caleidoscópio” do primeiro 
disco e “Um Mau Rapaz” 
e “Persona Non Grata” 
do segundo, que “movem 

gerações de portugueses”, 
disse o CAE, acrescentado 
que o concerto vai seguir o 
alinhamento dos lados A e B 
dos álbuns, com os lados B 
inéditos dos singles editados 
à época. Os bilhetes estão à 
venda na bilheteira do CAE 
e na Ticketline.

Projecto da Associação Viver em Alegria
em votação no programa Bairro Feliz

O projecto “(Re)conectar 
Famílias”, da Associação Viver 
em Alegria, na Figueira da Foz, 
foi seleccionado pelo júri do 
programa Bairro Feliz e está 
em votação, até 2 de Novem-
bro, na loja Pingo Doce de 
Buarcos. A Associação referiu 
que o projecto visa apetrechar 

o espaço “Ponto de Encon-
tro” com “novos materiais 
lúdicos e pedagógicos, entre 
outros, contribuindo, assim, 
para a promoção do bem-estar 
das crianças/jovens e para a 
melhoria da interação entre 
estes e os seus familiares”. 
De referir que o “Ponto de 

Encontro” é um serviço di-
namizado pela resposta social 
CAFAP com o objectivo de 
manter ou restabelecer laços 
familiares quando estes são 
interrompidos, através da 
promoção de encontros das 
crianças ou jovens com outros 
familiares.

Centro de Artes e Espectáculos recebe concerto dos UHF

O Castelo Engenheiro 
Silva tem patente, desde o 

Setembro de 2022, a exposição 
“A Figueira em Aguarela”, 
da autoria de Vasco D’Orey 
Bobone. A mostra decorre no 
âmbito das comemorações do 
primeiro aniversário do Castelo 
enquanto Posto Municipal de 
Turismo, Núcleo Contempo-
râneo Laranjeira Santos e Sala 

de Exposições temporárias, 
celebrado a 27 de Setembro. 
A exposição apresenta 32 
aguarelas que pertencem ao 
acervo artístico do Casino Fi-
gueira e que constam na obra 
“Figueira da Foz, entre a Terra 
e o Mar. Aguarelas de Vasco 
d’Orey Bobone”, publicada 
pelo Casino Figueira em 2010. 
“Através do traço seguro e de 
uma paleta cromática suave 

e equilibrada, Vasco D’Orey 
Bobone capta com mestria a 
luz a beleza e a atmosfera da 
Figueira da Foz e convida-nos 
para um percurso pelo patri-

cidade”, disse o Município. A 
mostra, com entrada gratuita, 
pode ser visitada de segunda a 
domingo (excepto terças-feiras 
e feriados), entre as 09h30 e as 
13h00 e das 14h00 às 17h30.

Santana Lopes “herda” dívida
de 32,2 milhões de euros

A Câmara Municipal da 
Figueira da Foz tem, actual-
mente, uma dívida de 32,2 
milhões de euros, segundo 
um balanço feito, esta sema-
na, pelo Executivo de Carlos 
Monteiro. O valor da dívida 
reporta a cerca de 25,3 mi-
lhões de euros (19 milhões de 
médio e longo prazo, incluin-
do cerca de 12 milhões em 

milhões de curto prazo) e 6,9 
milhões da empresa municipal 
de habitação Figueira Domus. 

O ainda presidente da Câmara 
Municipal, Carlos Monteiro, 
destacou a disponibilidade de 
tesouraria do Município, que 
se cifra em cerca de 16 milhões 
de euros. Outros dados reve-
lados apontam para um valor 
total de investimento (obra 
paga) de 92 milhões de euros 
em 12 anos e, como “herança 
para o futuro”, mais de 90 
empreitadas e fornecimento 
de bens e serviços actualmente 
em execução ou em procedi-
mento concursal em todas as 

14 freguesias do concelho, 
“com a respectiva dotação 
orçamental” de 43,5 milhões 
de euros, 20,6 milhões dos 
quais “a coberto de candida-
turas a fundos comunitários”, 
afirmou Carlos Monteiro. 

actual mandato, o concelho 
foi “profundamente afectado 
por várias catástrofes”, mas 
que o programa eleitoral com 
que o PS se candidatou em 
2017 “foi cumprido em mais 
de 95%”.

Castelo Engenheiro Silva acolhe exposição
de Vasco D’Orey Bobone

O Ginásio Clube Fi-
gueirense, representado 
por seis atletas no Campe-
onato Regional do Centro 
de kickboxing, conquistou 
três medalhas de outro 
e uma de prata. O ouro 
foi alcançado por Luka 
Vilarinho (iniciados, light 

contact), João Pedro Lé 
(juvenis, light contact) 
e Guilherme Ramalho 
(juniores, lowkick). Já a 
medalha de prata foi ga-
nha por André Carvalho 
(iniciados, light contact). 
Outros dois atletas juvenis 
– Pedro Dias Lé e Artur 

Bertão – não tiveram ad-
versários nas respectivas 
categorias/pesos, tendo 
sido automaticamente 
considerados vencedores. 
Colectivamente, o Ginásio 

posição por equipas na 
variante de light contact.

Grupo Acordes da Foz promove
“Outono ao Som dos Cavaquinhos”

A iniciativa “Outono ao 
Som dos Cavaquinhos”, or-
ganizada pelo grupo Acor-
des da Foz, vai realizar-se 
a 23 e 30 de Outubro no 
Auditório Municipal e a 7 
de Novembro no Centro de 
Artes e Espectáculos (CAE) 
da Figueira da Foz. A acção, 
que irá realizar-se sempre 
pelas 15h30, conta com a 
participação dos mestres, 

professores e intérpretes 
Sérgio Mirra, João Vila, 
Amadeu Magalhães, Daniel 
Pereira Cristo; do grupo de 
cavaquinhos “Cantares à 

-
sica da Junta de Freguesia 
de Cernache; do Grupo de 
Cavaquinhos do Caramulo; 
do Grupo de Cavaquinhos 
da Sociedade Filarmóni-
ca Paionense; e do grupo 

“Acordes da Foz”. A entra-
da é gratuita para músicos 
das colectividades e alunos 
de escolas de música do 
concelho, mediante a apre-
sentação de comprovativo 
no levantamento de bilhete, 
que pode ser adquirido na 
bilheteira do CAE. De refe-
rir que a iniciativa conta com 
o apoio da Câmara Munici-
pal da Figueira da Foz.

Ginásio Clube Figueirense conquistou quatro medalhas
no Regional do Centro de kickboxing

O Centro de Formação 
da Figueira da Foz recebeu, 
na segunda-feira (11), a in-
corporação do 46.º Curso 
de Formação de Guardas 
(CFG), que é composto por 
327 guardas-provisórios. 
Segundo a GNR, o “CFG 
terá a duração aproximada 
de oito meses, período em 
que serão ministradas, à 
distância e presencialmente, 
diversas matérias relativas 
quer à formação geral mi-
litar, quer à formação nas 
áreas jurídicas e técnico-

vai, ainda, contemplar “uma 
vertente de carácter prático 
(formação em exercício), 
com o objectivo de pro-
porcionar aos guardas-pro-
visórios as competências 
na prática de exercício das 
funções inerentes ao serviço 
operacional da GNR”. Dos 
327 guardas provisórios, 
10% são do género femi-
nino, 10% têm formação 
académica superior, 58% 
têm entre 20 e 24 anos e 
49% cumpriram serviço 

militar nas Forças Armadas. 
A GNR informou que estão 
previstos cinco Curso de 
Formação de Guardas em 
2021, sendo que, actual-
mente, já decorrem quatro. 
O 43.º curso teve início a 19 
de Abril e tem 195 guardas-
-provisórios, enquanto o 
44.º curso se iniciou a 21 de 
Junho com 292 militares. 
Já o 45.º curso teve início 
a 16 de Agosto e tem 285 
militares. O último curso 
está programado para o 

Formandos da GNR realizaram Juramento de Bandeira
Os formandos do 45.º 

Curso de Formação de Guar-
das participaram, na passada 
sexta-feira (8), na cerimónia 
do Juramento de Bandeira, 
que se realizou no Centro 
de Formação da Figueira da 
Foz. A cerimónia foi presidida 
pelo comandante-geral da 
Guarda Nacional Republica-
na, tenente-geral Rui Clero. 
Segundo a GNR, dos 285 
guardas-provisórios que estão 
a frequentar o curso, 157 – 139 
homens e 18 mulheres – rea-
lizaram o seu Juramento em 
cerimónia pública perante o 
estandarte nacional. “O Jura-

mento de Bandeira representa 
o compromisso solene dos 
guardas-provisórios para com 
a pátria, constituindo uma data 
muito importante na vida de 
qualquer militar. Trata-se de 
uma cerimónia em que os mili-
tares se comprometem a cum-

prir a Constituição, as demais 
leis da República, bem como 
todo os deveres militares, ao 
serviço da Guarda Nacional 
Republicana, jurando defen-
der a pátria, mesmo com o 
sacrifício da própria vida”, 
disse a GNR.

Centro da GNR recebe 46.º Curso de Formação de Guardas

O Rotary Clube, a Mi-
sericórdia e o Ginásio vão 
promover, a 22 de Outubro, 
pelas 18h00, no Casino Fi-
gueira, a apresentação do 
livro “A Correspondência 
de Maurício Pinto - 1910 - 
1957”, uma obra da autoria 
de Maria Mafalda Viana 
e editado pela Associação 
Cultural Ephemera, de José 
Pacheco Pereira. De acordo 

com o Ginásio Clube Figuei-
rense, a autora, o responsá-
vel pela Ephemera e Pedro 
Mendes de Abreu, neto de 
Maurício Pinto, marcarão 
presença na sessão. “Maurí-
cio Augusto Águas Pinto foi 
um notabilíssimo dirigente 
das três instituições referi-
das, fundador do Rotary da 
Figueira da Foz e governador 
do Distrito Rotário, Prove-

dor (1925-1937) da Mise-
ricórdia e pertenceu aos 
Órgãos Sociais do Ginásio 
entre 1907 e 1957”, disse 
o Ginásio, referindo que 
“parte importante do seu 
espólio, de grande impor-
tância para o conhecimento 
da História da Figueira da 
Foz, foi legado pelo seu 
neto ao Centro de Docu-
mentação Ephemera”.

Instituições promovem apresentação do livro

na 1.ª Grande Guerra disponível nas bancas
O livro “Da Guerra 

à Paz, Figueirenses na 1.ª 
Grande Guerra”, editado 
pelo Município da Figueira 
Foz, foi colocado à venda na 
passada segunda-feira (11), 
a um mês de se assinalar o 
103.º aniversário da assina-
tura do Armistício. A obra 
do professor e escritor Fer-
nando Pais pode ser adqui-
rida na Biblioteca Municipal 
Pedro Fernandes Tomás, 
no Museu Municipal San-

tos Rocha, no Quartel da 
Imagem e no Posto Muni-
cipal de Turismo. Ao longo 
de 723 páginas, Fernando 
Pais descreve o “teatro de 
guerra com o enquadramen-
to histórico, o surgimento 
do conflito na Europa e 
a entrada de Portugal no 
mesmo, assumindo a defesa 
das colónias portuguesas 
de Angola e Moçambique e 
prescindindo da neutralida-
de inicialmente assumida”, 

disse a autarquia, acrescen-
tando que no capítulo “in 

-
dos individualmente todos 

-
ram presentes em França e 
África. Para o presidente da 
Câmara Municipal, Carlos 
Monteiro, a obra é “uma 
homenagem aos jovens de 
outro tempo, aos seus fami-

que de mais perto sofreram 
o absurdo da guerra”.

A cerimónia de toma-
da de posse da Câmara e 
da Assembleia Municipal 

da Figueira da Foz vai 
decorrer no próximo do-
mingo (17), pelas 15h00, 

no grande auditório do 
Centro de Artes e Espec-
táculos.

Órgãos autárquicos tomam posse no domingo
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O Executivo monte-
morense reuniu pela última 
vez a 6 de Outubro, tendo a 
reunião fechado um ciclo de 
governação de quatro anos. 
Segundo a autarquia, “o 
consenso voltou a imperar 
com as bancadas do Partido 
Socialista (PS) e da coligação 
‘Por Montemor Tudo e 
Sempre’ (PPD/PSD.CDS/
PP) a deixarem palavras de 
elogio e de reconhecimento 
ao trabalho desenvolvido, 
à obra feita e aos traba-

lhadores do Município”. 
O presidente da Câma-
ra de Montemor-o-Velho, 
Emílio Torrão, reconheceu 
a atitude dos vereadores 
que “foram de um grande 
contributo, construtivos e 
com bom senso”. Para o 
autarca, “apesar das diver-
gências e da diferença de 
projecto político, sempre 
houve respeito”, tendo o 
edil acrescentado que “a 
história vai dizer que este 
Executivo fez obra, fez 

um conjunto de mudanças 
estruturais profundas e que 
provavelmente vai marcar 
um conjunto de novas pers-
pectivas para Montemor-o-
-Velho”. Ao agradecer “a 
dedicação, o empenho e a 

o autarca fez questão de 
deixar palavras de “grande 
respeito e agradecimento 
por toda a dedicação à causa 
pública e ao Município” aos 
dirigentes e trabalhadores 
municipais. 

Cantanhede recebeu espectáculo
“O Caldo – Contar de Ouvido”

A Praça Marquês de Ma-
rialva, junto ao edifício dos 
Paços do Município de Can-
tanhede, recebeu, na passada 
sexta-feira (8) e sábado (9), o 
espectáculo comunitário “O 
Caldo – Contar de Ouvido”. 
De acordo com a Câmara Mu-
nicipal, a apresentação con-

em que se retractam homens 
e mulheres ‘comuns’, ‘banais’, 
que forneceram e continuam a 

fornecer aos grandes homens 
o pretexto e a oportunida-
de para o serem”. Assim, o 
espectáculo, com direcção 
artística de André Varandas, 
retractou as tradições, os usos 
e costumes dos territórios 
envolvidos na programação 
cultural em rede “Tradição 
da Serra ao Mar” e, ainda, a 
relação entre o sagrado e o 
profano. A iniciativa integrou 
mais de 100 pessoas, entre 

e músicos. De referir que o 
projecto “Tradição da Serra ao 
Mar” é um Programa Cultural 
em Rede entre os municípios 
de Cantanhede, Oliveira do 
Hospital e Mortágua e visa 
projectar a imagem dos ter-
ritórios dos três municípios 
envolvidos, através da realiza-
ção de eventos associados ao 
património, à cultura e a bens 
culturais identitários. 

Escuteiros recolheram beatas de cigarro das ruas de Ançã
Escuteiros do Corpo Na-

cional de Escutas de Coimbra, 
que estiveram acampados 
na Quinta de Santo Antó-
nio, realizaram uma acção de 
limpeza nas ruas de Ançã, 
no concelho de Cantanhede, 
tendo sido recolhidas beatas 
de cigarro suficientes para 

encher um garrafão de cinco 
litros. A iniciativa, realizada 
em parceria com a Junta 
de Freguesia de Ançã, vi-
sou alertar a população e 
incentivar para a prática 
de comportamentos mais 
civilizados e sustentáveis. 
De referir que, este ano, a 

Junta de Freguesia de Ançã 
já instalou nove cinzeiros 
em espaços públicos – cinco 
em São Bento, um no Posto 
de Turismo, outro em frente 
aos CTT, junto ao busto de 
Jaime Cortesão e na Junta –, 
estando prevista a instalação 

Montemor-o-Velho realizou
última reunião do Executivo

Alunos participaram em actividade
com o escritor e ilustrador Pedro Seromenho

Cerca de 200 alunos do 1.º 
ciclo do concelho de Canta-
nhede participaram, na sema-
na passada, numa actividade 
com o escritor e ilustrador 
Pedro Seromenho, que de-
correu em formato virtual. 
Presente na sessão de abertura 
esteve Pedro Cardoso, vice-
-presidente da Câmara Muni-
cipal, que aproveitou a ocasião 
para saudar a realização da 
iniciativa, salientando a “im-
portância da actividade para 

de leitura nos mais jovens e 

cimentar o importante papel 
do livro como factor de desen-
volvimento cultural humano, 
sobretudo do público infan-
til”. Pedro Cardoso felicitou o 
escritor Pedro Seromenho, os 
alunos e docentes envolvidos 
na iniciativa e a Biblioteca 
Municipal “pelos conteúdos 
imaginativos e lúdicos, tão ade-
quados à faixa etária à qual se 
dirigem”. Durante as sessões, 
Pedro Seromenho partilhou 
aspectos relacionados com a 
sua experiência enquanto es-
critor e ilustrador, em particu-

lar sobre a sua mais recente 
obra “Inês, a inventora de 

-
tado textos literários desta 
publicação. Esta é a segunda 
vez que Pedro Seromenho 
participa em actividades com 
alunos dos agrupamentos de 
Cantanhede, já que no mês 
de Abril o escritor e ilustra-
dor infanto-juvenil realizou 
três sessões, igualmente à 
distância, para alunos dos 
Agrupamentos de Escolas 
Lima-de-Faria e Marquês de 
Marialva.

Seis atletas da secção Ar 
Livre e Aventura Associação 
de Solidariedade Social So-
ciedade Columbófila Can-
tanhedense participaram no 
FK Trail, que se disputou 
no passado domingo (10) 
entre Quiaios e Buarcos, 
no concelho da Figueira da 
Foz. Numa prova de 23 
quilómetros a pontuar para 
o Circuito Distrital de Trail 

Running de Coimbra, Nuno 
Coelho alcançou o 29.º lugar 

ficado na quinta posição 
no escalão de M45; Nelson 

geral e em 14.º MSenior; e 
Nuno Almeida alcançou a 
60.ª posição geral e a 11.ª 
M45. No sector feminino, 

geral individual e no quarto 
escalão de FSenior; Gabriela 

geral e foi a segunda na F40; 

geral e a terceira posição no 
escalão F40. Por equipas a 
secção de Ar Livre e Aventura 
Associação de Solidariedade 

-
-

-se na terceira posição.

ADN de Palco apresentou novo espectáculo
em estreia com lotação esgotada

Depois de uma paragem 
devido à pandemia da co-
vid-19, a companhia de teatro 
ADN de Palco, com sede no 
Centro Beira Mondego, con-
celho de Montemor-o-Velho, 
regressou ao activo, no pas-

com a estreia de “Oz – O 

Musical” a esgotar a lotação. 
O espectáculo foi inspirado 
na obra “O Feiticeiro de Oz”, 
do escritor Lyman Frank 
Baum. Segundo a Câmara 
Municipal de Montemor, 
este espectáculo “para toda 
a família, incrível e muito 
divertido” deve voltar a subir 

a palco no próximo mês. “Oz 
– O Musical” tem encenação 
e adaptação de Filipe Lima e 
Teresa Roxo, música original 
de Pedro Antunes e conta 
com as interpretações de Te-
resa Roxo, Filipe Lima, Diogo 
Carvalho, Daniela Claro e 
Maria Beatriz Nogueira.

O concelho de Soure 
-

-semana (9 e 10), a segunda 
e última prova da Taça da 
Europa de Escalada de Bloco 
para os escalões jovens. De 
acordo com a Câmara Mu-
nicipal, a prova, que integra 
o calendário da Internatio-
nal Federatation of  Sport 
Climbing (IFSC), é a única 
competição que se realiza na 
Península Ibérica, sendo este 

o quinto ano consecutivo da 
sua realização em Portugal, 
mais concretamente em Sou-
re. A competição contou com 
a participação de 199 atletas 
e 44 técnicos oriundos de 
22 países – Áustria, Bélgica, 
Bulgária, Croácia, República 
Checa, Dinamarca, Espanha, 
Finlândia, Alemanha, Grécia, 
Israel, Irlanda, Itália, Lituâ-
nia, Luxemburgo, Holanda, 
Polonia, Portugal, Eslovénia, 

Suíça, Eslováquia, Suécia e 
Ucrânia – e de um júri in-
ternacional alemão e outro 
português, dois equipadores 
polacos, uma italiana, um 
espanhol e dois portugueses. 
O evento foi organizado pelo 
Núcleo de Escalada de Soure 
e pela Federação Promotora 
de Montanhismo e Escalada 
(FPME), tendo o Município 
apoiado a organização da 
prova.

Soure
de Escalada de Bloco

A sessão solene de to-
mada de posse e instalação 
da Câmara Municipal e da 

Assembleia Municipal de 
Montemor-o-Velho para o 
quadriénio de 2021-2025 

decorrerá no próximo do-

Centro Náutico. 

Phylarmonica Ançanense celebrou 142 anos 
A Phylarmonica Ança-

nense assinalou, no passado 
domingo (10), o seu 142.º 
aniversário com um concerto 
comemorativo que integrou o 
Festival Música e Monumen-
tos, um evento de dimensão 
nacional promovido pela Con-
federação Musical Portuguesa 
e apoiado pelo Ministério da 
Cultura. Na sua página de 
Facebook, a Phylarmonica 

-
ram desta tarde um momento 
a repetir”, referindo todos os 

Garrote e Francisco Saldanha, 
os convidados António Freire 
e Iurie Chiforisin e o maestro 
Claúdio Batista “pela emoção e 
mestria com que presentearam 
o público”. A banda agradece, 
ainda, a Luís Marques pela 
“réplica exímia da sede desta 
filarmónica e monumentos 
envolventes”, ao investigador 
Roger Lee de Jesus “pela in-

relação entre música e monu-
mentos” e a todas entidades – 

Academia de Música de Ançã, 
Teatro Amador Ançã – Teatro 
Novo Rumo, Grupo Típico de 
Ançã, Prior Manuel Jesus, Junta 
de Freguesia de Ançã e Muni-
cípio de Cantanhede – “por 
fazerem questão de se fazerem 
presentes”. A Phylarmonica 
Ançanense terminou agrade-
cendo “a todos os familiares, 
sócios e amigos que encheram 
o Terreiro do Paço e mais uma 
vez expressaram de forma tão 
calorosa todo o apoio e cari-
nho” à banda. 

Atletismo do Mondego/ACDRS
inclui jogos tradicionais nos treinos

A Escola de Atletismo 
do Mondego (EAM)/As-
sociação Cultural Recrea-
tiva e Desportiva e Social 
(ACDRS) de Quinhendros 
vai passar a incluir jogos 
tradicionais nos treinos 
com as crianças. O objec-
tivo é “enriquecer a oferta 
de tarefas a realizar”, disse 

a EAM/ACDRS, acres-
centando que “os jogos 
tradicionais portugueses 
contêm muitos elemen-
tos que contribuem para 
o desenvolvimento das 
competências mentais e 
motoras das crianças e que 
os mesmos têm lugar nas 
práticas de treino, como 

complemento às tarefas 
propostas pelo programa 
‘Kids Athletics’”. Para pro-
mover esta oferta, a EAM/
ACDRS dinamizou, no 
passado domingo (10), um 
convívio no qual participa-
ram crianças da Escola e 
outras que quiseram par-
ticipar.

Órgãos autárquicos tomam posse no domingo

A Câmara e a Assem-
bleia Municipal de Can-

tanhede tomam posse no 
próximo sábado (16), pelas 

15h00, no recinto em frente 
aos Paços do Concelho.

Mira Órgãos autárquicos
tomam posse no sábado

O acto solene de insta-
lação da Câmara Municipal 
e da Assembleia Municipal 

de Mira irá realizar-se no 
próximo sábado (16), pelas 
18h00, no salão da Asso-

ciação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários 
de Mira. 

A tomada de posse da Câmara e Assembleia Municipal decorre na próxima segunda-
-feira (18, pelas 18h00). 
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A Rede de Bibliotecas 
de Anadia está a assinalar, 
desde segunda-feira (11) e 
até sábado (16), o Dia Mun-
dial da Alimentação, que se 
comemora a 16 de Outu-
bro, dirigindo uma acção de 
sensibilização para adopção 
de uma alimentação mais 
saudável. Sob o mote “Ler 
+ dá saúde”, a Biblioteca 

Municipal, juntamente com 
as Bibliotecas Escolares da 
Escola Básica e Secundária 
de Anadia, da Escola Básica 
de Vilarinho do Bairro, do 
Colégio Nossa Senhora da 
Assunção e dos Salesianos 
de Mogofores, irão ofe-
recer uma peça de fruta a 
cada utilizador requisitante 
de livros. “Associar o acto 

de ler à promoção de um 
estilo de vida mais saudável 
é a divisa desta acção, diri-
gida a toda a comunidade, 
que opera em vários palcos, 
congregando um conjunto 
de parceiros com o intuito 
de abarcar o máximo de 
utilizadores possível”, disse 
o Município de Anadia, 
acrescenta.

Miranda do Corvo

Crianças e jovens partici-
param, no passado domingo 
(10), numa iniciativa que 
juntou a corrida e a recolha 
de lixo em espaços naturais 
de Miranda do Corvo, no 
âmbito da edição de 2022 
dos Trilhos dos Abutres. O 
evento de plogging – activi-
dade que associa a corrida 
à recolha do lixo que se 

encontrar ao longo dos tri-
lhos percorridos – focou-se 
na sensibilização dos mais 
novos, mas a participação 
esteve aberta também a adul-
tos. A iniciativa assinalou o 
lançamento da 11.ª edição 
dos Trilhos dos Abutres, que 
se irá realizar entre 28 e 30 
de Janeiro de 2022. “Para a 
11.ª edição, queremos levar a 

consciencialização ambiental 
ainda mais longe. A par de 
várias iniciativas que iremos 
implementar com vista a 
tornar o evento ainda mais 
sustentável, pretendemos 
acima de tudo, educar as 
novas gerações, pois o futuro 
a elas lhes pertence”, disse 
o presidente da Associação 
Abutrica, Tiago Araújo.

Anadia

A Feira da Castanha 
e do Mel vai realizar-se 
a 23 e 24 de Outubro, 
em Quilho, concelho de 

Mortágua, depois de dois 
anos de paragem devido 
à pandemia da covid-19. 
A organização do evento, 

que se realiza sempre em 
meados de Outubro, envol-
ve a preparação de pratos 
típicos da localidade

O Município da Lousã 
vai retomar, a partir de 18 
de Outubro, o projecto 
“Lousã a Mexer +”, que 
integra o Plano Municipal 
Sénior. “Conscientes que 
os seniores têm necessidade 
de ter momentos de conví-
vio e partilha e de realizar 
actividade física e motora 
adequada, este projecto tem 
como objectivo prevenir o 
isolamento, sedentarismo e 

o agravamento de doenças”, 
disse a Câmara Municipal. 
Serão retomadas actividades 
como hidroginástica, aulas 
de natação, natação livre, 
zumba sénior, aerogym, 
ginástica sénior, caminhadas 
e pilates – uma nova activi-
dade. Recorde-se que este 
tipo de iniciativas, inseridas 
no projecto “Lousã a Mexer 
+”, foram suspensas devido 

pela pandemia da covid-19. 
As inscrições podem ser 
efectuadas a partir de 11 
de Outubro, na recepção 
da Piscina Municipal ou 
através do telefone 239 
995 777. De referir que 
o equipamento funciona 
entre as 08h00 e as 13h30 
e das 15h00 às 22h00, du-
rante a semana; e das 09h00 
às 13h00 e das 15h30 às 
18h30, ao sábado.

O Município de Oli-
veira do Hospital infor-
mou que a piscina interior 
abriu ao público na passada 
terça-feira (12), estando a 
sua utilização condicionada 
à lotação do espaço. Neste 

sentido, será dada priorida-
de a reservas antecipadas, 
que devem ser efectuadas 
através do 238 605 261. 
A Câmara de Oliveira do 
Hospital apela a todos os 
utilizadores que sigam as 

regras definidas pela Di-
recção-Geral da Saúde e 
que respeitem medidas de 
prevenção da covid-19, 
como o uso da máscara, o 
distanciamento físico e a 
higienização das mãos.

O Centro de Vacinação de 
Penacova encontra-se em fase 
de desmantelamento após ter 
acolhido a administração de 
mais de 21 mil doses da vacina 
contra a covid-19. Recorde-se 
que o equipamento, instalado 
pelo Município no ginásio da 
EB1 de Penacova, se encon-
trava a funcionar desde 19 
de Fevereiro, tendo acolhido 

o processo de vacinação em 
massa “que que culminou com 
praticamente toda a população 
do concelho vacinada”, lê-se na 
página de Facebook do Ser-
viço Municipal de Protecção 
Civil. “Com a vacinação a ser 
efectuada, neste momento, no 
Centro de Saúde de Penacova, 
continua a ser determinante 
que a população do concelho 

que ainda não recebeu a vacina 
aceite ser vacinada, já que essa 
decisão permite aos cidadãos 
protegerem-se individualmente 
contra a doença e as suas pos-
síveis complicações e, simul-
taneamente, contribuir para a 
protecção da saúde pública”, 
disse o coordenador do Ser-
viço Municipal de Protecção 
Civil, Vasco Morais.

O Centro de Saúde de 
Pampilhosa da Serra recebe, 

Unidade Móvel de Mamogra-

de segunda a sexta-feira, entre 
as 08h30 e as 12h30 e das 
13h30 às 17h30. O Núcleo 
Regional do Centro da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro 
(LPCC.NRC) apela às utentes 
de Pampilhosa da Serra, com 

idade entre os 50 e os 69 anos, 
que participem no progra-
ma de rastreio do cancro da 
mama, tendo informado que 
as mulheres com inscrição 
actualizada no Centro de 
Saúde recebem uma carta con-
vite com a indicação da data e 
hora da realização do exame, 
constatando o Núcleo que 
“que muitas faltas ao rastreio 
decorrem da desactualização 

dos dados de morada nos 
registos dos Centros de Saúde, 
motivo pelo qual a LPCC ape-
la à actualização dos mesmos 
e à participação no rastreio”.

O Centro de Coordena-
ção do Rastreio está disponível 
para realizar marcações de 
rastreio ou acrescentar infor-
mações através do 239 487 
495/6 ou do email rcmama.
nrc@ligacontracancro.pt.

A cerimónia de instalação 
e de tomada de posse dos 
Órgãos autárquicos de Anadia 

– Câmara Municipal e Assem-
bleia Municipal – eleitos para 
o quadriénio 2021-2025 vai 

realizar-se no próximo sábado 
(16), pelas 10h00, no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho. 

As obras de reabili-
tação da Escola Primária 
da Moita, no concelho de 
Anadia, já começaram, re-
presentando a empreitada 
um investimento superior 
a 479 mil, com um prazo 
de execução de um ano. 
Segundo o Município de 
Anadia, a intervenção prevê 

-
lação do edifício principal 
e a criação de um edifício 
complementar de modo a 

dar cumprimento ao pro-
grama funcional, segundo 
a legislação em vigor. Está 
prevista a criação de espa-
ços de ensino, sociais e de 
apoio, designadamente duas 
salas de aula, biblioteca, 
sala polivalente, refeitório, 
gabinetes de professores 
e de atendimento, copa, 
instalações sanitárias para 
alunos, pessoas com mobi-
lidade condicionada e para 
adultos. Recorde-se que esta 

intervenção faz parte de um 
pacote de investimentos 
mais vasto que o Município 
tem vindo a realizar na área 
da Educação nos últimos 
anos. O objectivo passa por 
“dotar os estabelecimentos 
de ensino do 1.º ciclo em 
funcionamento no conce-
lho de melhores condições 
de conforto e de aprendi-
zagem para um ensino de 
maior qualidade”, disse a 
autarquia.

A Câmara Municipal de 
Penacova abriu concurso pú-
blico para remodelar a Casa do 
Monte em Lorvão, de forma a 
que o edifício venha a acolher 
diversos eventos culturais   e o 
Centro Interpretativo do Palito. 
A Casa do Monte foi mandada 

abadessa D. Bernarda Teles 
“para acolher condignamen-

te os membros da nobreza 
que visitavam Lorvão, num 
período em que com o renas-
cimento do esplendor do Mos-
teiro de Lorvão este gozava de 
grande prestígio cultural”, disse 
a autarquia de Penacova. A in-
tervenção visa dotar o edifício 
de “um conjunto de condições 
que permitam efectivamente 
transformar a Casa do Monte 

num local de referência da 
rede patrimonial e cultural do 
Concelho de Penacova”. O 
concurso público foi lançado 
com o valor base de 243 738 
euros e um prazo de execução 
de 300 dias, tendo o Instituto 
de Financiamento da Agricul-
tura e Pescas (IFAP) aprovado 

85% da obra. 

A Câmara e a Assem-
bleia de Pampilhosa da 

Serra vão tomar posse no 
próximo sábado (16), pelas 

15h00, no edifício do Mer-
cado Municipal.

A Câmara e a Assembleia 
Municipal da Lousã tomaram 
posse na passada segunda-

-feira (11), no jardim em frente 
aos Paços do Concelho. O 
presidente do Município, Luís 

Antunes, garantiu que assume 
mais um mandato com a mes-
ma “motivação e ambição”. 

Os Órgãos autárquicos 
municipais de Miranda do 
Corvo – Câmara e Assem-
bleia – tomaram posse na 
passada segunda-feira (11), 

no salão nobre dos Paços 
do Concelho. O presidente 
da Câmara, Miguel Batista, 
reeleito para o terceiro e 

que na cerimónia de toma-
da de posse se celebrava 

para o desenvolvimento 
sustentável do concelho. 

A Câmara e a Assembleia Municipal de Mortágua tomam posse na próxima sexta-feira (15). 

A cerimónia de tomada de posse da Câmara e Assembleia Municipal de Penacova decorre 
no próximo sábado (16). 

A tomada de posse da Câmara e da Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital realiza-se 
na próxima terça-feira (19), pelas 17h00, no salão nobre dos Paços do Concelho.
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Ser saudável nunca es-
teve tão na moda. Pelo me-
nos nas redes sociais, onde 

de lifestyle, dieta e ‘hashta-
gs’ como #vidasaudavel e 
#comerlimpo que somam 
mais de 100 milhões de 
publicações.

A alimentação sau-
dável é uma preocupa-
ção constante para o bom 
desenvolvimento do ser 
humano. No entanto, há 
casos em que esta preo-
cupação se transforma 
numa perturbação e isso 
nada de bom traz para a 
saúde. Uma alimentação 
saudável é sinónimo de 
comermos as quantidades 
adequadas de todos os 
grupos alimentares, para 
termos uma vida saudável. 
O que talvez não imagine 
é que um comportamento 
potencialmente saudável 
se pode transformar num 
grande problema. É o que 
acontece com pessoas que 
sofrem de ortorexia.

A ortorexia é conside-
rada uma obsessão pelo 
consumo de alimentos 
saudáveis, havendo uma 
preocupação exagerada 
pela qualidade e origem 
dos alimentos. As esco-
lhas alimentares recaem 
sobretudo em alimentos 
“puros”, como os naturais 
e não processados. ‘Or-
torexia’ é um termo rela-
tivamente recente e alvo 
de discussão, não sendo 
ainda reconhecido pelo 
Manual de Diagnóstico e 
Estatística das Perturba-
ções Mentais — manual 

da saúde mental que lista 
diferentes categorias de 
transtornos mentais e cri-
térios para diagnosticá-los, 
conforme a Associação 
Americana de Psiquiatria 
(American Psychiatric As-
sociation - APA) — como 
um distúrbio alimentar.

A ortorexia está masca-
rada de hábitos saudáveis, e 
esse é o principal factor da 

esta doença. Este distúrbio 
não tem apenas impacto 
no corpo, mas também na 

mente, fazendo com que 
a pessoa se sinta superior 
aos demais por seguir a sua 
dieta à risca. Daniela Nu-
nes, nutricionista, explica 
que pessoas que sofrem de 
ortorexia não têm consci-
ência do mal que fazem, 
e “acreditam que o seu 
comportamento alimentar 

consomem alimentos ditos 
saudáveis”. A nutricionis-
ta, licenciada pela Escola 
Superior de Tecnologia da 
Saúde de Coimbra, refere 
que ainda não se conhe-
cem ao certo as causas da 
ortorexia, contudo alguns 
estudos apontam como 
possíveis causas “a pressão 
da sociedade para alguns 

da saúde e desporto, que 
se apresentam como um 
exemplo ou um “modelo” 
para a sociedade”, também 
os meios de comunicação 
promovem a adopção de 
uma alimentação saudável 
para “alcançar ideais de 
beleza padronizados pela 
sociedade”. O distúrbio 
da imagem corporal, e 
também o simplesmente 
acreditar que com este 
estilo alimentar poderá ser 
possível “libertar o corpo 
de impurezas”, são outras 
causas apontadas por Da-
niela Nunes.

Qual a influência 
das redes sociais 

na ortorexia?

O uso das redes sociais 
aumenta cada vez mais 
entre jovens adultos e já 
foi provado que esta utili-
zação tem consequências 
negativas em relação à 
imagem corporal, depres-
são, comparação social e 
alimentação desregulada. 
Segundo um estudo rea-
lizado por duas docentes 
da Universidade Global de 
Londres, a alta dominância 
de ortorexia nervosa foi 
encontrada em populações 
que têm um interesse acti-
vo pela saúde e corpo. 

O estudo que avaliou 
o uso de redes sociais, 
comportamento alimentar 
e sintomas de ortorexia, 
concluiu que a comunidade 
de alimentação saudável no 
Instagram tem uma alta 
prevalência de sintomas de 
ortorexia, com o uso mais 
frequente do Instagram 
associado ao aumento dos 
sintomas. Essas descober-
tas destacam as implica-
ções que as redes sociais 
podem ter no bem-estar 

que as “celebridades” des-
sas mesmas redes podem 
ter sobre centenas de mi-
lhares de indivíduos. Esses 

resultados também podem 
ter implicações clínicas 
para o desenvolvimento e 
a recuperação dos transtor-
nos alimentares.

Embora esta seja uma 
realidade antiga, cada vez 
mais as redes sociais mo-
vimentam desinformação, 
trazendo consigo uma sé-
rie de riscos que nem to-
dos sabem medir. Daniela 
Nunes considera haver 

supostos “terapeutas”, 
pessoas que emagrecem e 
julgam que podem fazer 
aconselhamento alimentar 
e ganhar com isso. “E nós, 
nutricionistas, parece que 
remamos contra a maré”, 
acrescenta.

Consequências 
e sinais de alerta

O início da alteração 
do comportamento é im-
perceptível e gradual, isto 
é, os indivíduos iniciam 
as restrições alimentares 
com o objectivo de me-
lhorar ou corrigir hábi-
tos, sendo visto como um 
comportamento positivo, 
“contudo a dieta ocupa 
um papel de destaque na 
vida da pessoa, levando a 
comportamentos associa-
dos à obsessão”, explica 
Daniela Nunes. “As pes-

soas acreditam que o seu 
comportamento alimentar 

consomem alimentos sau-
dáveis”, conclui.

Os sinais mais con-
sensuais pela comunidade 

à ortorexia, são a obsessão 
por ser saudável ou mais 
saudável. Pessoas com 
esta perturbação “ocupam 
grande parte do seu tempo 
a planear as suas refeições”, 
também a imagem corporal 
positiva e a satisfação pes-
soal estão excessivamente 
dependentes da adesão à 
alimentação saudável. “A 
recusa de refeições fora 
de casa e com amigos/
familiares”, que acaba por 
levar ao isolamento social 
e a “presença de angústia 
ou ansiedade associada 
ao não cumprimento das 
regras alimentares auto 
propostas” são também si-
nais de alerta. As violações 
das restrições alimentares 
resultam em sentimentos 
extremos de vergonha e 
ansiedade, e os seus pensa-
mentos e comportamentos 
podem chegar a interferir 
nos seus relacionamentos 
pessoais ou sociais. “Essas 
pessoas podem ter um 
mau desempenho no tra-
balho ou na escola devido 
à interferência dos seus 
pensamentos constantes 
sobre nutrição”, refere 
Daniela Nunes.

Segundo a nutricio-
nista, “é difícil amigos e 
familiares mais próximos 
perceberem que a pessoa 
tem ortorexia”, pelo facto 
de ser uma patologia pouco 
conhecida e por ser vista 
inicialmente como algo que 
é saudável. É importante 
que estes estejam “atentos 
aos comportamentos e 
sinais de alerta e pedirem 

saúde quando começam 

orientar os familiares/
amigos sobre os compor-
tamentos a ter perante 
uma pessoa com ortorexia. 
Ainda assim, e geralmente, 
“não devemos julgar ou 
recriminar a pessoa, isso 
poderá fazer com que ela 
se isole mais”, explica Da-

niela Nunes. É importante 
que haja uma relação de 

amigos/familiares para 
que a ajuda seja aceite.

A nutricionista refere 
que para além das conse-

entre os pares e conse-
quente isolamento social) 
e psicológicas (depressão, 
ansiedade) associadas ao 
comportamento, as restri-
ções alimentares “acarre-
tam carências de nutrientes 
essenciais ao bom funcio-
namento do organismo 
como vitaminas, minerais, 
proteínas, hidratos de car-
bono e gordura”. Estas ca-
rências nutricionais podem 
ter complicações como 
“osteoporose, desnutrição, 
anemia, alterações hormo-
nais, entre outras”, alerta.

Por ser um tema recen-
te “ainda não há consenso 
para um critério reconhe-
cido e validado para o 

a forma de atuação no 
tratamento e prevenção. 
Contudo, Daniela Nunes 
considera que, tratando-
-se de uma alteração do 
comportamento alimentar, 
“deverá haver intervenção 
de uma equipa multidis-
ciplinar (médicos, nutri-
cionista, psicólogo) para 
perceber as causas e resta-
belecer o equilíbrio no seu 
todo (emocional, nutricio-
nal e físico)”. Quanto mais 

-
cado, mais facilmente será 
o tratamento.

Num tempo movido 
pela imagem, a procura 
pelo corpo “saudável” e 
puro torna-se uma obses-
são. A ortorexia nervosa 
é uma perturbação do 
comportamento alimentar 
causadora de sofrimento 
e mal-estar nas pessoas 
afectadas. Mais do que o 
completo estado de bem-
-estar, ser saudável é ter a 
capacidade de se adaptar 
e interagir de forma mu-
tuamente benéfica com 
o meio envolvente e isso 
inclui um padrão alimen-
tar adequado, adaptado às 
necessidades de cada um 
e aberto às características 
locais.

Quando a obsessão pelo saudável prejudica o corpo e a mente

Ortorexia: a doença
mascarada de bons hábitos

A ortorexia atinge, segundo a Organização Mundial da Saúde, 
trinta por cento da população ocidental
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AMÉRICO BAPTISTA DOS SANTOS *

Continuamos, hoje, com 
João Asseiro – 1986/1987, 
que escreveu no verão do 
ano passado: “Celebra-se no 
próximo dia 25 de novembro 
os cem anos da Tomada da 
Bastilha em Coimbra, um 
acontecimento importante 
e marcante na história da 
Academia de Coimbra. A
conquista pelos estudantes 
do Colégio de São Paulo 
Ermita e que de seguida se 
tornou a sede da AAC, en-
volveu uma bem organizada 
operação logística, assente 
em três grupos de estudan-

tes que reportavam a uma 
Comissão Central, assente 
num segredo bem guardado, 
dada a proximidade do local 
da ação da sede do governo 
civil e da esquadra de polícia. 

A nossa AAC, que este 
ano comemora os 133 anos 
de vida, não tinha à data 
um espaço digno, próprio, 
á altura e dimensão, para 
suas necessidades, onde 
os estudantes se pudessem 
encontrar, conviver e partici-
par nas atividades culturais 
e lúdicas da Academia. O 

ao RC do edifício, onde esta-
va instalada a sede da AAC,
convivia no mesmo edifício, 
com instalações luxuosas e 
faustosas, ocupadas por o 
Instituto de Coimbra mais 
conhecido pelo Clube dos 
Lentes.Acrescente insatisfa-
ção dos estudantes perante 
tamanha desigualdade com 
privilégios para uma minoria 
em detrimento da “mola real” 
da Academia, era agravada 
pelas constantes promessas 
não cumpridas das autorida-
des académicas, no sentido 
de dotar a AAC de instala-
ções dignas e capazes de 
acolher condignamente os 
estudantes. Estavam criadas 
as condições para o acon-
tecimento que se seguiu, a 
tomada das instalações do 
Clube dos lentes por parte 
dos estudantes, inicialmente 
simbolicamente marcada 
para o dia da independência 

de Portugal (1 de dezem-
bro), mas estrategicamente 
antecipada para a noite de 
25 de novembro, por receio 
de movimentação das auto-
ridades que viessem por em 
causa “tamanha intentona”. 
O canhão disparou, a cabra 
e o cabrão tocaram, uma 
capa preta foi desfraldada na 
torre da universidade, estava 
consumada a ocupação das 
instalações do Clube dos 
Lentes. A AAC passa a ter 
um espaço digno dos seus 
pergaminhos. O sucesso 
da iniciativa foi festejado de 
forma muito simbólica com 
um cortejo de archotes na 
madrugada do mesmo dia 
desde a Alta à Baixa da 
cidade. Este acontecimento 
representava á época uma 
“revolução” na Academia de 
Coimbra, revelava o espírito 
inconformista e lutador do es-
tudante de Coimbra em face 

de desigualdades gritantes e 
não compreensíveis mesmo 
á época dos acontecimentos. 
Este espírito de inconformis-
mo e de luta pela igualdade 
de oportunidades manteve-
-se ao longo dos 133 anos de 
vida da AAC, atravessou vá-
rias gerações que passaram 
pela Academia de Coimbra 
e mantém-se hoje bem vivo.

Foi a mesma atitude de 
inconformismo e de intole-
rância com injustiças que 
esteve na base das crises 
Académicas de 62 e 69, e 
que, a partir dos anos 80, 
motivou, que a AAC com o 
apoio de todos os estudan-
tes estivesse na vanguarda 
da defesa das suas causas 
e liderasse no país a luta…” 
Entendemos não lhe cortar 
a palavra porque nos trans-
portava para 42, 49 e 60 
anos depois da data que ce-
lebramos. Ao fazê-lo como 

que nos dá mais pistas para 
reflexão. Por outras pala-
vras, indica-nos alternativas 
possíveis para chegar a um 
consenso. O facto de Lis-
boa, Porto, Coimbra e mun-
do fora terem o seu dia, não 
impede que tenhamos um de 
todos. Para comemorar urbi 
et orbi, não como bênção do 
Papa Francisco, mas como 

de todos quantos por aqui 
aprenderam a sonhar pro-
jetos de fraternidade. Não 
é fácil. É possível. Se a 

é “provavelmente” – a de 
possibilidade é do que pode 
realizar-se, ainda que não 
provavelmente, mas pelos 
menos eventualmente. Que,
passando de contingência a 
possibilidade, só por isso já 
merece debate. 

* Ex-Presidente da AAEC

Dia do antigo estudante de Coimbra 

Ponto de vista para uma proposta de unidade - Parte XX

HERNÂNI CANIÇO *

JOÃO PINHO *

Causou alguma surpre-
sa que eu tenha surgido, 
em março deste ano, como 
candidato à presidência da 
junta da União de Freguesias 
de Souselas e Botão, apoia-
do pelo Partido Socialista. 
Talvez porque tenham visto 
nesse acto, uma contradição 
aparente com o que foi es-
crevendo nas páginas deste 
jornal, insurgindo-me contra 
a política cultural seguida 
pela câmara socialista. Puro 
engano. Na verdade, aquilo 
que alguns não quiseram 
ver, pois assim convinha 
numa certa lógica de poder, 
é que a razão fundamental 
que me fez aceitar o único 
convite que recebi, era poder 

servir a união de freguesias 
na qual tenho antiquíssimas 
raízes, ajudando a criar um 
movimento renovado de 
pessoas interessadas num 
futuro mais próspero, as-
sente num projeto moderno, 
exequível e transparente de 
funcionamento autárquico, 
vertido num programa elei-
toral multidisciplinar, feito 
por pessoas de várias áreas 
e saberes. 

Terei sido, provavelmen-
te, o candidato do Município 
de Coimbra que mais ataques 
sofreu nas redes sociais, 
onde alguém pouco certo das 
ideias, com grandes respon-
sabilidades políticas e institu-
cionais, mais não fez do que 

denegrir e misturar a minha 
vida política, com a pessoal 

uma ambição sem limites, 
uma sede de poder doentia, 
uma intranquilidade inco-
mum. Colherá o que semeou, 
pois, largos dias têm cem 
anos. A dada altura, talvez a
meio desta aventura, pensei 
em desistir, pelas razões bem 
conhecidas que envolveram 
um ex-autarca na barra do 
tribunal. Mas pasme-se: até 
nesse momento, ou melhor 
dizendo, ainda mais nesse 
momento, aquele homem 
pouco certo das ideias prefe-
riu bater num homem já caído 
e abatido, aproveitando ao 
mesmo tempo para me asso-
ciar politicamente ao partido e 
às pessoas envolvidas, forma 
habilidosa de não discutir 
ideias, projectos ou ações. 
Ainda aguardo, por exemplo, 
o convite para um debate, 
número de ilusionismo que 
não passou, mais uma vez, 
de bramido nas redes sociais. 
Mas tal como em 2017, em 

que estive ao lado de João 
Pardal como mandatário 
da lista candidata pelo PSD 
à União de Freguesias de 
Souselas e Botão, segui as 
minhas convicções e não as 
indicações. E como me honro 
disso! Mantive-me e mante-
nho-me independente, sem 

na ausência de uma solução 
política no centro-direita que 
combatesse a demagogia e 
populismo reinantes desde 
2013, aceitei, como disse, um 
projecto político baseado num 
modelo construtivo, realista, 
agregador e de proximidade. 
Não ganhámos as eleições 
é certo, mas também não 
perdemos tudo. Duplicámos 
a votação, conseguindo re-
nascer e renovar as bases, 
integrámos muitos jovens, 
trouxemos vários históricos, 

-
ámos um espírito de equipa 
e até de família numa salutar 
mescla de militantes e inde-

de deixar uma mensagem: 

que todos os nossos políticos 
passassem por esta fase de 
amadurecimento político nas 
suas carreiras. 

Dar a cara e a voz junto 
do povo durante semanas, 
dar-se a conhecer porta a 
porta,  defender o seu projec-
to no terreno, olhos nos olhos 
com as pessoas, sentindo os 
seus problemas, receios e 
esperanças. Teríamos, estou 
certo, melhores gerações de 
políticos, mais conhecimento, 
mais verdade, mais razão, 
menos ambição pelo poder. 
Em política não pode valer 
tudo, nem mesmo um au-
tocarro comprado em plena 
campanha para as coletivi-
dades, por um executivo que 
durante meses gritava, pe-
rante a não obra, que estava 
sem dinheiro para o mínimo 
dos mínimos: as limpezas. 
Compreender-se-á aqui o 
medo, talvez de perder as 
eleições e, por arrastamento 
de se realizar uma auditoria? 
Carregar nos ombros uma 
responsabilidade desta natu-

reza, não pode ser visto como 
uma cicatriz, mas sim como 
uma medalha. Não para mim, 
que de todo a não mereço, 
mas para os candidatos que 

mesma razão que eu aceitei 
o convite endereçado pelo 
partido socialista: servir a 
população e não se servir da 
população. Esta é uma dife-
rença que gostaria de deixar 
bem vincada, e que foi vista 
por quase 1.000 votantes,  
expressão eleitoral que nos 
faz acreditar que a mudança 
não foi possível agora, é cer-
to, mas sê-lo-á talvez mais 
brevemente do que alguns 
imaginam. 

Quanto a mim, regresso 
à minha condição de inves-
tigador da nossa história, 
memória e identidade, can-
sado de uma luta desigual, 
mas com a certeza do dever 
cumprido e enriquecido com a 

para memória futura.
*Historiador

e Investigador

Convições e indicações versus medalhas e cicatrizes

Retalhos da vida de um candidato

O medo é uma resposta 
emocional a um perigo cons-
cientemente reconhecido e de 
origem exterior, que vai desde 
a apreensão e a inquietação 
leve até ao terror intenso 
(Enciclopédia Concisa de 
Psiquiatria).

Quando, em regime de 
ditadura, em contestação ao 

propaganda e colei cartazes 
da CEUD em Benavente e 
transportei para Fazendas de 
Almeirim, percorri o distrito de 

Santarém divulgando a CDE, 
fui preso político pela PIDE
após contestar a proibição da 
expressão “guerra colonial”, 
participei em manifestações 
estudantis, reuniões, picha-
gens e outros actos contra 
a repressão apoiando a es-
querda revolucionária através 
dos Núcleos Sindicais na 
Universidade de Coimbra, não 
tive medo.

Quando pós-25 de Abril, 
em continuidade, militei ac-
tivamente pela liberdade e 

construção da justiça social, 
perdi utopia e ilusões, fui 
mandatário concelhio de Ma-
ria de Lourdes Pintasilgo em 
Montemor-o-Velho (uma ver-
dadeira mulher muito à frente 
do seu tempo), fui co-fundador 
e dirigente da Associação de 

-
ca e posteriormente aderi ao 
Partido Socialista, porque era 
socialista, já lá vão 23 anos, 
não tive medo.

Quando exerci a minha 

dos doentes através da ciência 
e da medicina de proximidade, 
em defesa da saúde pelas 
funções de dirigente sindical 
nacional e dirigente associativo 
regional, fazendo o melhor que 
sabia e podia, e ultrapassan-
do os limites da dedicação 
(cheguei a trabalhar 72 horas 

consecutivas), durante 44 anos, 
não tive medo.

Quando fui professor du-
rante 27 anos, recusando a 
exclusividade da lecionação por 
não querer deixar os doentes 
(em serviço público), confabu-
lando com grandes pedagogos 
da ciência e ensino-aprendiza-
gem, contestando a auréola 
secular e o distanciamento 
perante os alunos, enfrentando 
ídolos pés de barro em bicos de 
pés, organizando metodologias 
e conteúdos da ciência, respei-
tando os 10.000 alunos que tive 
e que corresponderam recipro-
camente, criando a Medicina 
Humanitária, não tive medo.

Quando fui voluntário, 
criando e presidindo uma or-
ganização humanitária durante 
23 anos, percorrendo o mundo 
em 43 missões de serviço de 

reconhecimento, formação, aju-
da humanitária e ao desenvol-
vimento, avaliação e relações 
institucionais, organizando, 
estruturando e dirigindo a acção 
civil nas grandes catástrofes 
da Humanidade, promovendo 
em Portugal o combate à desi-
gualdade, a inclusão social e a 
igualdade de género, fazendo 
da solidariedade uma razão de 
vida que atingiu 680.000 bene-

Quando, como militante 
e dirigente de base do Parti-
do Socialista, fiz dezenas e 
dezenas de intervenções pe-
dagógicas internas retratando 
conhecimento e humildade, 
moderei iniciativas do Partido 
com democraticidade e senso, 
discordei de múltiplas tácticas 

estratégia, construí estudos 

técnicos e programas políticos 
aproveitados, subaproveitados 
ou ignorados, tive contestação 
de quem nada perorava, tive 
apoios de quem a liberdade 
apreciava, tive reserva e frieza 
de quem se julgava atingido no 
seu esplendor, não tive medo.

Então, porque razão teria 
medo de estar disponível para 
liderar uma estrutura política 
que contribua para creditar a 
democracia, o socialismo e a 
qualidade de vida, para adoptar 
novas políticas em novo ciclo 
que não reedite erros do pas-
sado, havendo uma equipa que 
seja equipa e não só apêndice, 
que eleja Coimbra para mais 
obra, reconhecendo a obra?

* Médico,
militante

do Partido Socialista

O medo
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 Ainda as sondagens em Coimbra e no país
 O “Correio da Manhã” publicou há dias um interessante e 

elegante artigo sobre as “Sondagens” que abundam em tempos 
eleitorais e que nas recentes eleições foram muito coerentes: 
falharam até mais não, incluindo a que mais nos importa, 
aquela que, adquirida à Aximage, o “Campeão das Províncias” 

página do “Campeão”, tal como outras, incluindo uma pri-
meira página do “Público”. Eduardo Cintra Torres, o autor 
do artigo referido, bateu muito na tecla que o Director- Geral 
da Intercampus (outra empresa de sondagens) já tratara dias 
antes no mesmo Jornal, em resposta a Rui Rio que considerara 
as sondagens como uma vigarice. Argumentam aqueles dois 
articulistas que há um erro à partida desta discussão. Dizem 
que as sondagens devem ser lidas à luz do momento em que 
foram realizadas e não como previsões dos resultados futuros. 
As sondagens, dizem, referem-se e retratam o momento em 

momento. Só que todos nós, leitores, foge-nos o pé para 
projectarmos essa realidade do momento (que as sondagens 
retratam) para o dia das eleições, fazendo a leitura ao gosto das 
nossas preferências: estão certas se os resultados são aqueles 

As sondagens são isso mesmo: só e apenas o retrato, mais ou 

-
peão”, que dava clara vitória a Manuel Machado e fora feita a 
meados de Agosto mas publicada semanas depois, o Jornal deu 
à peça um título que caia fora deste entendimento do que são 
os sondagens. Disse o Jornal em título que Machado estava a 
caminho da maioria absoluta. Ou seja: não traduziu em título a 
realidade eleitoral do momento em que fora feita, mas fez dela 

nem a isso o estudo de opinião se destinava. Facto curioso: 
foi a peça tratada por um Jornalista experimentado do Jornal, 
com algumas sondagens já tratadas em tempos anteriores para 
o mesmo Jornal, e apenas o título, não tratado com o rigor 

que a situação requeria, foi da responsabilidade do Director. 
Conclusão: para se ser bom Jornalista não basta levantar cedo.

Aviso fora de época
“Praia sem vigilância” é o aviso que se pode ler numa placa 

na Leirosa, a praia mais a Sul do município da Figueira da Foz. 
Ora, no concelho, a vigilância balnear começou a 19 de Junho 
e terminou a 12 de Setembro. Isto para as praias urbanas, já que 
nas restantes zonas a vigilância foi garantida entre 1 de Julho e 
5 de Setembro. Perante isto, será esta informação necessária ou 
estaremos perante poluição visual? É que se a vigilância não é 
assegurada durante todo o Verão, no Inverno não faz sentido.

Com um motorista destes
não “se fica a pé”…

 Uma recente investigação da SIC 
veio desvendar que o motorista de João 
Rendeiro comprou um apartamento 
de luxo para… ceder à mulher do 
patrão! O imóvel em Cascais custou 
uns “irrisórios” 1,15 milhões de euros 
e foi cedido a Maria de Jesus Rendeiro, 

de Rendeiro. O condomínio de luxo 
na Quinta Patino, de acordo com os documentos a que a SIC 
teve acesso, era propriedade da Caixa Geral de Depósitos e foi 
comprado a pronto pagamento pelo motorista Florêncio de Al-

meida. Em dezembro de 2020, o motorista assinou um contrato-
-promessa para alienar a utilização do apartamento por cerca 
de 201 mil euros a Maria de Jesus Rendeiro. O ex-banqueiro 
está fugido da justiça portuguesa mas, não será despropositado 
dizer que, enquanto estiver por lá, não há grandes motivos para 
preocupação... a “casa” está bem entregue!

Se a moda pega...
O Académico Café, 

na Praça da República, 
em Coimbra, está a ex-
pandir a sua equipa numa 

-
tenciar “um projecto em 
expansão, com o objec-
tivo de aportar maior 
qualidade e diferenciação 
aos serviços prestados”. 
Tem, por isso, colocado 
alguns anúncios de ofer-
tas de emprego na sua 
página de Facebook. Um 
deles chama, talvez, mais 

ler-se que precisam de 
“Empregado de Bar” 
sendo que o primeiro 
requisito a cumprir é... 

para esta função? E, a existir, que serviço de nível académico su-
perior prestará uma pessoa com esta função quando comparada 
a outra, por exemplo, com o 12º ano? É que se a moda pega 
ganha também o comércio dos trajes académicos que passarão 
a ser a farda obrigatória nos bares...

Coimbra é só para inglês ver?

Desde a beira-rio até ao centro da Baixa da cidade, existem 

A “Maria Leonor” tem ali um restaurante
de se lhe tirar o chapéu

 “Maria 
Leonor” é 
o nome do 
restauran-
te. Fica ali 
em Santa 
L u z i a ,  a 
seguir aos 
semáforos, 
`a esquerda. 
Toda aque-

por ali o tão consistente “Manuel Júlio” logo à entrada, 
o concorridíssimo “Victor” lá mais adiante, à saída. Mas 
este Maria Leonor, de que algumas redes sociais já haviam 
levantado o véu, é muito mais recente: abriu em Dezem-
bro de 2019, fechou com a pandemia dois ou três meses 
depois, safou-se como pode com o take away e a levar 
refeição aqui e acolá. Voltou recentemente a servir no 

publicidade barata, queremos disso dar conta aos nossos 
leitores: está ali um restaurante de se lhe tirar o chapéu, 
uma casa com elegância e qualidade, um espaço que tem 
tudo para que o cliente se sinta bem e saia satisfeito: 
pela qualidade e variedade da comida, pela excelência 
do atendimento, superior em elegância e destreza, pela 

e compensador. Uma boa capacidade de estacionamento 
ajuda o resto. Preços? Sem serem exageradamente caros, 
não vão além da categoria do restaurante.

Receitas de venda de livro revertem
a favor da Sociedade Musical Santanense

Francisco M. Relva Pe-
reira, maestro da Banda 
de Santana desde 1985, 
apresentou no passado dia 
10, no Mosteiro de Santa 

o livro intitulado “A Co-
memoração dos 125 anos 
– Encontro entre colec-
tividades”. Ao longo da 
obra é possível conhecer o 
projecto performativo que 
foi efectuado entre 2019 e 
2020 aquando das come-
morações dos 125 anos. 
Retratando todas as démarches efectuadas para colocar em 
marcha os espectáculos, as descrições detalhadas dos contac-
tos, episódios, factos e muitos outros relevantes detalhes, neste 
livro, estão expressos nas várias dezenas de folhas, as diversas 
performances apresentadas, e sobretudo, o diálogo, o conví-
vio e a amizade que se fortaleceram durante essas acções. O 

maestro, e também autor de outras obras, decidiu prescindir 
de todos os seus direitos, revertendo para a Sociedade Musical 
Santanense os lucros obtidos com a venda deste livro.

Projecto em Coimbra quer promover
os direitos das crianças com pais presos

Um projecto em Coimbra que vai decorrer até 2023 vai 
realizar acções junto de crianças com pais em situação de 
reclusão de modo a promover os direitos destes jovens. A 
iniciativa, intitulada “Agentes de Transformação 3C’s”, tem 
como entidade promotora o CASPAE – Centro de Apoio 
Social, e junta várias entidades para promover os direitos 
humanos, em particular das crianças e jovens com pai ou 
mãe em situação de reclusão. A iniciativa vai dividir-se em três 
acções: uma centrada nas crianças e jovens, outra nos pais e 

a educação e a área social. O projecto que tem uma duração 
-

dãos Ativ@s (EEA Grants), gerido pela Fundação Calouste 
Gulbenkian e Fundação Bissaya Barreto.

p g
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construções em curso por toda a parte. A Rua Doutor Manuel 

-

Primeiro a boémia, depois futuros doutores 
-

-

Ai Machado, Machado, que raio de feitio…

-

presidente difícil, distante, a puxar para o arrogante. Sobretudo 

Querem lá ver que o Cavaco Silva
volta a ter razão?

-

-

isso, incluindo portanto Rui Rio nessa responsabilidade do 

e que depois acabou da forma como se sabe. Será que a 

De más notícias está Machado cheio

apresentou o seu plano estratégico para as unidades de 

se passou com o Metro, upa, upa. Mas nunca será de mais 
o que se gastar com o sector, desde que bem gasto como 

segunda-feira. Compreende-se a elegância desta espera de 

LINO VINHAL

O Partido Socialista, pela voz do seu líder distrital de 
Coimbra, Nuno Moita, reagiu de imediato à primeira aborda-
gem pública feita pelo novo presidente de Coimbra referente à 
formação da CIM, concretamente quanto à sua liderança. José 
Manuel da Silva defende que se a CIM fosse presidida pelo 
seu concelho mais forte – Coimbra, portanto – daí resultaria 
um reforço acrescido para ambas as instituições: para Coimbra 
enquanto concelho, porque teria atrás de si o peso e a força da 
própria CIM, constituída por mais 18 concelhos; para a própria 
CIM, porque a sua liderança seria exercida por um concelho e 
uma cidade que se fariam ouvir com outra força e outro peso. 
Terá sido isso que José Manuel Silva quis dizer quando disse
que “ a CIM de Coimbra teria todo o benefício em ser presidida 
por Coimbra”.

O funcionamento das CIM,s assenta na colegiabilidade dos 

seus membros constituintes e a sua presidência resulta da elei-
ção do representante de um dos seus concelhos pela maioria 
dos restantes. A democraticidade das suas decisões assenta
nisso, conferindo plena igualdade a todos os concelhos, desde 
Coimbra à Pampilhosa da Serra, de Penacova a Mortágua ou 
quaisquer outros. Outro entendimento criaria uma estrutura com 
concelhos de primeira e concelhos de segunda e foi a isso que 
o presidente distrital do PS reagiu de imediato. Presidente da 
Câmara de Condeixa a Nova, um concelho pequeno portan-
to, viu nessa eventualidade agora levantada uma hipotética 
diminuição da sua terra, para além de ser de todo contrária à 

razão de ser. Tambémo presidente de Vila Nova de Poiares não 

dizendo que nunca “os diferentes presidentes de Câmara foram 
catalogados tendo mais ou menos importância em função do 
município a que presidem ou da cor partidária que os elegeu.”

Compreende-se o pensamento de José Manuel Silva 
que não passa—estamos disso convictos e nisso queremos 
crer – por graduar os concelhos constituintes destas entidades 
intermunicipais de acordo com a sua importância e dimensão. 

dos concelhos mas apenas o maior impacto das suas posições 
colectivas, caso sejam transmitidas e defendidas pela voz que 
melhor se faça ouvir.

São os primeiros passos, as primeiras abordagens, as 
primeiras reacções. O futuro trará muitas outras e estamos em 
crer que todas virão em defesa dos reais interesses da região 
que passam mais pela harmonia colectiva que por visões di-

apenas a isso. Mas para pontapé de saída saúde-se a ousadia 
do pensamento inovador de José Manuel da Silva, mas também 

demorar. Nada mau para começar um novo ciclo.

Ideias diferentes para a presidência da CIM de Coimbra



www.campeaoprovincias.pt EMPRESAS & NEGÓCIOS 14 CAMPEÃO DAS PROVÍNCIASQUINTA-FEIRA

 DE OUTUBRO DE 202126

EDIÇÃO COIMBRA
www.campeaoprovincias.pt

Telefone 239 497 750 | E-mail campeaojornal@gmail.com
Editor/Propriedade REGIVOZ, Empresa de Comunicação, Lda.
Sede:Rua Adriano Lucas, 216 Az. D - Eiras  3020-430 Coimbra | NIPC: 504 753 711
Director: Lino Vinhal |  Editor Executivo Luís Santos (responsável executivo 
por esta edição) Redacção Luís Santos (CP 345 A),  Luís Carlos Melo (CP 1695 A) 
e Nádia Moura (CP 7084 A).
Director Comercial Carlos Gaspar
Directora de Marketing e Publicidade Adelaide Pinto 239 497 750
                                                                jornalcp.adelaidepinto@gmail.com  

Paginação e Maquetagem Grupo Media Centro | Impressão
3020-430 Coimbra | Distribuição VASP - Sociedade de Transportes e Distribuição, Lda. R. da Tascoa, n.º 16 - 4.º Piso,
2745-003 Queluz, Telef. 214 398 500, Fax: 214 302 499
Registo Depósito Legal n.º 127443/98 
Preço de cada número 0,75€ | Assinatura anual 30,00€ | Tiragem média: 9.000 exemplares
LEI DA TRANSPARÊNCIA  – Propriedade: Regivoz, Empresa de Comunicação, Lda. Capital Social: 5.000,00 euros.
Participações no capital: Maria de Fátima Rodrigues Viegas Vinhal - 
(50%). Gerência: Lino Augusto Vinhal
Estatuto Editorial em www.campeaoprovincias.pt

F I C H A  T É C N I C A

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

B R E V E  S

Votações
 de 24 causas

no distrito
de Coimbra
decorrem

até 3 de Novembro
O projecto Bairro Feliz, 

do pingo Doce, iniciou as 
votações, que decorrem até 
dia 2 de Novembro, para 
eleger as melhores causas de 
apoio à comunidade. No dis-
trito de Coimbra, o programa 
está a realizar-se em 12 lojas, 
existindo assim 24 causas em 
votação. São os moradores de 
cada localidade que votam e 
decidem e, por isso mesmo, 
o mote da campanha de di-
vulgação é “Escolha e faça a 
diferença”. Os clientes terão 
acesso a uma moeda (numa 
compra no valor de 10 euros 
ou mais) que lhes permite 
votar numa das duas causas. 
As mais votadas pela comu-
nidade de cada bairro serão 
anunciadas a 3 de Novembro.

Cáritas de Coimbra 
com quatro projectos

no Bairro Feliz
A iniciativa do Bairro Fe-

liz do Pingo Doce conta com 
quatro projectos da Cáritas 
de Coimbra. Por vários esta-
belecimentos da região estão 
presentes algumas iniciativas 
tais como: em Celas com 
o projecto “Tela Sonhado-
ra”; nos Combatentes com 
“BIBLIOFUN”; Condeixa-
-a-Nova com “Doce Brinca-
deira”; e Oliveira do Hospital 
com o “Jogoteca”. No geral, 
o público-alvo é crianças e 
jovens desde os zero aos 18 
anos. 

Alves Bandeiras
oferece prémios

aos clientes
A Alves Bandeira tem a 

decorrer a campanha “Ganhe 
prémios todos os meses” 
que permite premiar os seus 
clientes em diversos vales 
de descontos. A campanha 
decorre até Abril de 2022 
e para ganhar apenas tem 
de abastecer com um valor 
igual ou superior a 25 euros 
ou através do rebate do nú-
mero de pontos. Ao abastecer 
ou trocar pontos os consumi-
dores receberão um vale de 
desconto de 5% a 100% para 
utilizar na Alves Bandeira ou 
nos parceiros MediaMarkt, 

Sport TV, Staples, Vila Galé 
e Wook.

A Caixa de Crédito 
Agrícola de Cantanhede e 
Mira e a Adega Cooperativa 
de Cantanhede unidas com 
o objectivo de encontrarem 

apoio aos viticultores da 
região assinaram, em 2014, 
um protocolo que estabele-
cesse essa condição. 

Agora renovada, esta 
parceria amplia as condições 

-
bros da Adega Cooperativa, 
com base no valor das cam-
panhas de vindima.

Desta forma, podem 
-

dos os associados da Adega 
com entrega de uvas no ano, 
com base no qual recorrem 

Para poderem usufruir 
-

to, entre outros requisitos, 
o agregado deve: exercer 
actividade enquanto ENI 
(Empresário em Nome 
individual) ou empresa; ser 
portador de uma declaração 

associado, mencionando a 
quantidade de uva entregue, 
o valor correspondente e as 
datas previstas para a liqui-
dação da campanha; ter uma 

conta de depósitos à ordem 
(Conta D.O.) aberta numa 
das agências do Grupo Cré-
dito Agrícola; ser agregado 
do Crédito Agrícola; ser 
detentor de um Cartão CA 
associado (de débito ou de 
crédito); cumprir as condi-
ções legais necessárias ao 
exercício da respectiva acti-
vidade, nomeadamente em 
matéria de licenciamento e 
ter a sua situação regulariza-
da junto da Segurança Social 
e da Autoridade Tributária.

A Caixa de Crédito 
Agrícola disponibiliza aos 
sócios da Adega três linhas 

-
ções diferenciadas, nomea-
damente: linha de crédito 
de curto prazo destinada ao 
adiantamento do valor da 
campanha, cujo limite pode 
atingir os 100% do valor da 
campanha vitícola; linha de 
médio e longo prazo para 
aquisição de equipamentos 
agrícolas, com um limite 
de 50.000 euros e linha 
de médio e longo prazo 
para aquisição de terrenos, 
também com um limite de 
50.000 euros.

Estas linhas apresentam 
um “spread” baixo e ainda 

-
tanciais com a contratação 
de seguros de protecção ao 
crédito.

“Esperamos, deste 
modo, contribuir para o 
sucesso deste sector, para 
que consiga superar os de-
safios colocados ao seu 
desenvolvimento, tendo 
em consideração o enorme 
potencial que possui e que 
pode e deve ser rentabili-
zado” refere João Moura, 
presidente do Conselho de 
Administração da Caixa de 
Crédito Agrícola de Canta-
nhede e Mira.

Protocolo entre instituições foi renovado agora

Crédito Agrícola de Cantanhede e Mira e a Adega Cooperativa 
de Cantanhede apoiam viticultores da região

O Instituto de Investi-
gação e Desenvolvimento 
Tecnológico para a Cons-
trução, Energia, Ambiente e 
Sustentabilidade (ITeCons) e 
a Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional 
do Centro (CCDRC) estão 
a promover, até dia 17 de 
Outubro, no átrio central no 
piso zero do Alma Shopping, 
em Coimbra, uma exposição 

sobre soluções e materiais de 
construção sustentáveis, des-
tinada ao público em geral.

Segundo a CCDRC, esta 
iniciativa tem como principal 
objectivo a “sensibilização da 
população para estratégias de 
sustentabilidade aplicadas ao 
sector da construção”.

Ao todo são cerca de 
30 entidades que participam 
nesta acção, incluindo em-

presas, associações e centros 
de investigação.

A mostra é constituída 
por expositores com di-
ferentes tipos de soluções 
construtivas sustentáveis: 
soluções para a melhoria 

edifícios, materiais de cons-
trução com incorporação 
de resíduos e subprodutos 
de indústrias nacionais, so-

luções a partir de materiais 
naturais, soluções para co-
berturas e fachadas verdes, 
entre outras.

Os expositores estão 
colocados em redor de uma 
estrutura central, com um 
conjunto de informações 
e conteúdos, de forma 
a promover experiências 
didáticas relacionadas com 
a utilização de novos ma-

teriais e com os principais 
conceitos que suportam 
as principais estratégias de 
sustentabilidade aplicadas 
ao sector da construção.

A exposição foi inau-
gurada no dia 12 e con-
tou com a participação do 
presidente da Direcção do 
ITeCons, António Tadeu, e 
da presidente da CCDRC, 
Isabel Damasceno.

Objectivo é despertar população para estratégias de sustentabilidade 

ITeCons e CCDRC promovem mostra
de materiais de construção sustentáveis

O Instituto Pedro Nu-
nes (IPN) e o Instituto 
do Emprego e Formação 

promover o curso de Web 
Development, uma acção de 
formação gratuita destinada 
à reconversão profissional 
para a área de tecnologias da 
informação. 

As inscrições para fre-
quentar o curso estão abertas 
até dia 20 de Outubro, sendo 
que os interessados podem 
participar numa sessão de 
esclarecimentos a realizar-se 
amanhã (15, pelas 11h00), no 
Auditório do Centro de Em-

-

nal de Coimbra (Rua António 
Sérgio, nº 19, Pedrulha).

O curso, que tem previ-
são iniciar na primeira quin-
zena de Novembro, é diri-
gido a pessoas que estejam 
a frequentar ou que tenham 
concluído um curso superior 
nas áreas das ciências da vida, 
engenharia, matemática, físi-
ca, ou similares e que tenham 
tido, no seu percurso forma-
tivo, alguma experiência em 
programação.

Após a acção de for-
mação, pretende-se que os 
melhores formandos sejam 
integrados nas equipas de de-
senvolvimento do Laborató-

rio de Informática e Sistemas 
do Instituto Pedro Nunes.

Este será um curso que 

vai decorrer em horário labo-
ral, no Instituto Pedro Nunes, 
e terá uma carga horária de 

300 horas de formação teó-
rica e seis meses de formação 
on-the-job.

Todos os formandos te-
rão direito a um conjunto de 

acordo com a sua situação 
individual e legislação em vi-
gor, nomeadamente bolsa de 
formação; subsídio de alimen-
tação e apoio para transporte 
e despesas de acolhimento, 

-
ação individual do formando.

Os interessados devem 
candidatar-se mediante envio 
de CV e carta de motivação 
para o email itacademy-co-
ord@ipn.pt.

Formação inicia em Novembro

IPN e IEFP lançam curso destinado à reconversão
para a área das Tecnologias da informação

Formandos terão direito a um conjunto
de apoios sociais
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CDU

O eventual acordo entre a coligação vencedora das 
recentes eleições autárquicas em Coimbra e a CDU que 
pode convir a ambos por razões diferentes está a provocar 
algumas reacções de desagrado entre algumas hostes do 
PSD que dizem não se reverem nessa estratégia e nunca 
admitiram que pudesse vir a ser seguida. Os mais afoitos 
dão conta dessa não concordância nas redes sociais, mas 
mesmo nas reuniões internas esse tem sido o tema con-
troverso. O acordo, a concretizar-se, garantiria ao PCP um 
lugar de vereador a tempo inteiro (Francisco Queirós, que 
assim repetiria o acordo que tinha com o PS na Câmara 
anterior), em troca de viabilizar ao “Juntos Somos Coimbra” 
(JSC) uma maioria na Assembleia Municipal, onde é força 

-
tético entendimento futuro destas duas forças partidárias.

C C PS em C

Apanhados de surpresa 
com a derrota das eleições 
passadas, o PS de Coimbra 
iniciou de imediato diligências 
no sentido de formar nova 
equipa que a nível concelhio 
comece a preparar os novos 
tempos, com a consciência 
de que um novo ciclo vai 
começar. O pontapé de saída 
para esse futuro próximo foi 
dado por Carlos Cidade, o 
ainda presidente da Comissão 
Concelhia, que logo a seguir às 
eleições disse que iria sair e dar 
lugar a outro. Mantendo-se na 
Câmara como vereador, onde 
se propõe fazer uma oposição  
cerrada, firme mas não de 
obstrução, regressa à sua vida 
profissional nas Águas do 
Centro Litoral e deixa as tarefas 
partidárias a quem lhe suceder 
no partido.

Se foi rápido a decidir-se 
pela saída, rápido foi também 
a sugerir quem lhe suceda à 
frente da Concelhia e tem ha-
vido reuniões em redor dessa 
potencial candidatura. São já 
várias as dezenas de militantes 
que se vêm disponibilizando 
para  dar apoio e colabora-
ção a esta proposta. A pessoa 
sugerida para encabeçar esse 
movimento é a dra Rosa Isabel 
Cruz, que já foi deputada por 
Coimbra na Assembleia da 
República e já liderou também 
o movimento das mulheres 
socialistas de Coimbra. Rosa 
Cruz aceitou essa indigitação e 
ela própria tem feito contactos 
pessoais no sentido de obter os 
apoios que fortaleçam esta sua 
pretensão. Amanhã mesmo, 
sexta-feira, este grupo, que 
conta com o apoio explícito de 
Carlos Cidade, terá mais uma 
reunião nesse sentido.

Luís Vilar coordena 
um segundo grupo

Mas não é o único mo-
vimento já no terreno. Um 

outro grupo de militantes 
prefere seguir uma estra-
tégia diferente e mostra-se 
menos apressado, preferindo 
analisar os resultados, estu-
dar a situação com tempo 
e só depois decidir-se em 

já está no terreno como 
grupo alternativo, tem-se 
mexido e inclui no seu seio 
também alguns elementos 
bem posicionados no PS 
de Coimbra. Distingue-se 
do primeiro grupo desde 
logo por se mostrar menos 
apressado e achar que o PS 
de Coimbra deve ter o seu 
tempo de nojo para analisar 
os resultados eleitorais e só 
depois formatar a equipa 
que se apresentará a eleições 
internas para a Concelhia. 
Constituirão este grupo, que 
vai ter mais uma reunião este 
sábado, cerca de 100 militan-
tes, ao que nos foi dito por 
um dos seus elementos.

-
das deste grupo é Luís Vilar, 
antigo vereador já com Ma-
nuel Machado e que também 
liderou em tempos a Conce-
lhia socialista. Tem sido ele o 
congregador do grupo, valen-
do-se da sua experiência em 
funções idênticas e será, aos 
olhos de alguns elementos, a 
pessoa que deverá assumir a 
candidatura, liderando este 
movimento que não deixará 

todavia, este o propósito de 
Vilar, pelo menos para já. 
Disponibilizando-se a dar o 
seu contributo no rejuvenes-
cimento de funções, agora 
que o partido vive uma fase 
relativamente traumática pe-
los maus resultados obtidos, 
diz aos seus pares que gos-
taria que fosse encontrada 
outra pessoa, eventualmente 
mais nova e com disponibi-

lidade para dar nova vida ao 
partido. Mas quando ques-
tionado pelo “Campeão” 
se essa possibilidade de ser 
ele próprio o candidato, 
Luís Vilar foi peremptório: 
“ o que lhe posso garantir 

-
rá.” Como peremptório foi 
também Luis Vilar ao dizer 
e de forma muito clara que 
não contem com ele, nem 
com o grupo que integra, 

para culpar Manuel Macha-
do pelos resultados obtidos, 
admitindo todavia que erros 
todos terão cometido. Mas 
assacar a responsabilidade 
da derrota a Machado, “não 
contem comigo”.

Machado
em silêncio

Manuel Machado não tem 

metido prego nem estopa. 
Remeteu-se ao silêncio, tem 
vindo a preparar a transição 
de funções, sem esconder 
todavia nem a surpresa dos 
resultados nem a mágoa 
que eles lhe causaram. Mui-
to na intimidade dos seus 
contactos, vai deixando cair 
que não esperava tão maus 
resultados sobretudo na 
área urbana e, sem culpar 
ninguém, também acha 

que Lisboa (leia-se partido 
a nível nacional) também 
não o ajudou tanto quanto 
podia e devia, sobretudo 

algumas questões que se 
foram arrastando no tempo 
e que a Manuel Machado, e 
à sua equipa, se deverão em 
primeira linha e que agora 
irão cair nos braços de 
uma equipa politicamente 
adversária
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