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Freixial Shopping, Loja 12  - CANTANHEDEPoder fazer tudo  Mais barato

Por pouco José Manuel Silva 
não limpava tudo

Ganhou a presidência da Câmara de Coimbra e foi por um triz que não alcançou o pleno com a vitória na 
Assembleia Municipal. O novo presidente (ao centro na foto) espelha a convicção de que, com a ajuda 
dos vereadores eleitos (na foto: Miguel Fonseca, Carlos Lopes, Francisco Veiga, Ana Bastos e Ana Cortez 
Vaz - todos da coligação JSC – e Francisco Queirós – da CDU), conseguirá que Coimbra seja uma cidade 
“mais competitiva”.                                Página 3

Maternidade pronta daqui a três anos

CRIAMOS AMBIENTES, DAMOS VIDA AOS ESPAÇOS Rua São Tomé, 994 | Marvão
3060-290 Covões | Cantanhede

Telef.: 231 950 779 - Telem.: 939 959 629
www.marvijardim.pt | mavijardim@sapo.pt
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Zona Industrial da Tocha, 27  11-A | 3060-583 Tocha
Tlf. 231 441 892 | www.placocentro-com

Zona Industrial da Tocha, Lt. 12 - Berlengas | 3060-625 Tocha
Tlf. 231 440 740 | www.enduidosmendes.com
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Tlf. 231 443 200 | Avenida Garcia Bacelar, n.º 1571 | 3060-704 Tocha

FABRICO PRÓPRIO
Padaria

Pastelaria Pizzaria
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Saiba quais são
as 50 Maiores Empresas 

de Cantanhede
Páginas 10 a 14 

LUÍS BITA
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POCARIÇA - Cantanhede

A decisão foi tomada em Agosto deste ano mas só agora foi tornada pública. A 
nova Maternidade de Coimbra vai localizar-se nos HUC, conforme já tinha noticiado 
o “Campeão”, e a sua inauguração está prevista para 2024. O concurso para o projecto 
de arquitectura foi lançado ontem (20).              Página 9

de Vitor Lourenço

AutoCrew
Uma marca de 

Telef.: 231 469 466 | Email: cafebres@autocrew.pt
Rua Professor Fernando Serra de Oliveira, 31 Febres - Cantanhede
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Reparações Auto electricidade e electrónica 
Baterias Ar condicionado 
Montagem e aferição Tacógrafos Analógicos e Digitais

Parque Residencial - VIA SOL
Rua da Indústria nº 6-A - Bajanca
2430-601 Vieira de Leiria - Leiria

Email: rsenior.viasol@gmail.com
Telemóvel: 934150028

Direção Técnica:

Enfermeira Isabel Afonso

lar
via sol

44
65

0

28 de Outubro - Dia Mundial da Terceira Idade

28 de Outubro
Dia Mundial
da Terceira Idade



Telef.: 239 458 800
Lg. Maurício Vieira de Brito

S. Pedro de Alva

44
63

8

www.villaprivee.pt
Coimbra / Condeixa
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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

Pedrarteportugal

PEDR’ARTE

Alojamento Local reg. n.º 43224/AL

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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CATARINA DUARTE

Em Março de 2020, 
o quotidiano das famílias 
portuguesas mudou dras-
ticamente com a chegada 
da pandemia da covid-19.  
As restrições impostas 
para controlar os con-
tágios levaram a que se 
limitassem os afectos, o 
convívio, a reunião e, aci-
ma de tudo, impediram-

com os nossos.
 Na quadra que se apro-

xima – o Natal – valores 
como a família, a união e o 
amor ganham ainda mais 

-
po de reunir a família para 
estar em paz e alegria com 

 Tal não aconteceu no 
último Natal. Em 2020, 
muitos foram os que não se 
puderam juntar à sua famí-
lia, quer por estarem infec-
tados, quer pelo receio de 
infectar os familiares mais 
vulneráveis, tendo havido 
muitas famílias separadas. 
Avós para um lado, pais e 

tempo em que a união deve 

estivesse sozinho.
Após quase dois anos 

a viver estes tempos con-
turbados e altamente re-
pressores, aproxima-se o 
primeiro Natal depois do 
tão aguardado desconfi-
namento. Esta terceira e 
última fase, que chegou 
em Outubro e coincidiu 
com uma percentagem de 
vacinados a rondar os 85%, 
vem permitir que, com 
todos os cuidados que não 
devem ser esquecidos, se 
possa voltar a confrater-
nizar de uma forma mais 
parecida com aquela que 
ainda recordamos. Neste 
sentido, o Natal de 2021 vai 
permitir reviver uma qua-
dra semelhante àquela que 
sempre nos foi garantida, 
com gargalhadas à volta de 
uma mesa cheia, a alegria e 
a união próprias da quadra, 
o abraço quente da família 
e, sobretudo, com me-
nos saudade do que 
a que sentimos no 
ano passado.

-
portante não esquecer a 

mundo. Espera-se que 
o próximo Natal seja vi-
vido com emoção, mas 
recomenda-se que haja 

por isso, fundamental que 
a alegria de voltar a estar 

querido não nos impeça de 
continuar a ter o cuidado 
de evitar a propagação da 

quase nove milhões de 
portugueses com a vacina-
ção completa e que fomos 
o primeiro país no mundo 
a atingir a meta dos 85% 

mais certo que a vacina 
não impede, com segu-
rança absoluta, a infecção 
pelo coronavírus.

-
ximo Natal seja vivido 
com todo o cuida-
do que os tempos 
exigem porque as 
mesas vão estar 
mais cheias do 
que no ano 
passado, 
mas não 
d e -

vem estar tão repletas 
quanto nas quadras festivas 

física deverá continuar a 
ser segura e a máscara não 
pode ser esquecida.

 O Natal vem aí e os 
beijos e abraços estarão 
presentes, nem que sejam 
dados apenas com o olhar 
porque o mais importante 

ultrapassar a pande-
mia e que o número 
de lugares à mesa 
continua a ser o 
mesmo.

 O Natal 
vem aí  e 
o  afec-
to e a 

união,  va lores 
sem os quais 
a data perde 
grande par-
te do seu 
sentido, 
s e -
rão, 

este ano, mais livres e re-
ais mas não dispensam o 
sentido de responsabilida-
de que a cada um compete.

O Natal vem aí e, 
apesar das restrições 
que ainda são neces-
sárias, não faltará 
com certeza a 
magia única e 
especial que 
só existe 
n e s t a 
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NÁDIA MOURA

O novo Executivo e a 
Assembleia Municipal da Câ-
mara de Coimbra tomaram 
posse, esta segunda-feira (18), 
numa cerimónia que decorreu 
na antiga Igreja do Convento 
São Francisco, que teve lotação 
esgotada, tendo ultrapassado 
até os 402 lugares sentados 
disponíveis neste espaço em-
blemático da cidade. Termina-
das as formalidades da tomada 
de posse, José Manuel Silva 
proferiu um discurso onde 
aproveitou para realçar que 
“começa um futuro diferente 
para Coimbra” acrescentan-
do que a “cidade com mais 
de 2000 anos de história, vai 

milénio”. Promete ainda maior 
proximidade das instituições do 
concelho e mais democracia 
em prol do desenvolvimento 
da cidade.

“A vida é feita de ciclos 
transitórios. (…) Somos 

para não nos deixarmos 
esmagar, mas sentimos-lhe 
o peso, em particular pelas 
elevadas expectativas, que 
não queremos defraudar, 
depositadas nesta extraordi-
nária equipa para o próximo 
quadriénio”. Foram algumas 
das palavras de José Manuel 
Silva num discurso onde 
chegou mesmo a dizer que 

-
vador cozido à portuguesa, 
como alguém lhe chamou, 
não resultou mal. Com diá-
logo franco e honesto tudo 
se torna possível, em nome 
de um bem maior, o amor 
pela nossa terra”. 

O antigo bastonário da 
Ordem dos Médicos reco-
nhece as exigências que vão 
surgir ao longo do mandato 

não são maiores que o grau de 

exigência do executivo recente-
mente empossado. 

“Prioridades
simbólicas”

A terminar o seu discurso, 
o novo presidente de Coimbra 
não escondeu o desejo de que 
fosse “eleita a primeira mulher 
para Presidente da mesa da As-
sembleia Municipal de Coim-
bra e que se continue a escrever 
a história das grandes mulheres 
da cidade”, referindo-se, na-
turalmente, a Lídia Pereira, 
referindo que a eurodeputada 
conimbricense “é uma pessoa 
de grande qualidade e categoria 
e capaz de fazer um excelente 
papel à frente da Assembleia”. 

À margem da cerimó-
nia, e antes da eleição para a 
presidência da Assembleia 
Municipal, em declarações aos 
jornalistas, José Manuel Silva 

simbólicas” que vai encetar: 
primeiro acto administrativo, 
nomeação de Joana Filipa Oli-
veira para o cargo de directora 
do Departamento Jurídico do 
município (em 2020, o então 
presidente, Manuel Machado, 
decidiu não homologar a de-
cisão do júri do concurso para 
este efeito); o primeiro acto de 
contacto público, um almoço 
com o Reitor da Universidade 
de Coimbra; a primeira pre-
ocupação, colocar a CMC a 
funcionar melhor e com maior 
celeridade “porque isso é vital 
para que Coimbra se torne um 
concelho competitivo capaz de 
atrair mais investimento e criar 
mais emprego”, conclui. 

Outro dos desejos que  
não esconde é que as mudan-
ças com este novo executivo se 
comecem a sentir rapidamente: 
“queremos que qualquer pes-
soa que chegue à Câmara com 
uma pergunta saia logo com 
uma resposta completa, que 

qualquer empresário que nos 
apresente uma proposta tenha 
imediatamente uma perspecti-

-
tiva a muito curto prazo e que 
deixemos de ver processos por 
todo o lado na Câmara, quase 
só falta pendurar processos 
fora das janelas, o processo de 
desmaterialização é fundamen-
tal para o bom funcionamento 
da CMC, sem essa rapidez e 
qualidade de resposta - que 
os nossos funcionários têm 
capacidade para dar, é apenas 
uma questão de modelo de 
organização- Coimbra não se 
consegue desenvolver”. 

 
Digitalização, 

desmaterialização 
e rapidez

nas respostas

A digitalização dos pro-
cessos e a desmaterialização 
que permitirão, por exemplo, 
levar, mais facilmente, reuni-
ões do executivo a todas as 
freguesias do concelho” serão 
duas das principais medidas 
a dar seguimento, até porque, 
garante José Manuel Silva, 
“esperam-nos missões supe-
riores àquelas que foram os 12 
trabalhos de Hércules. São tan-
tos os campos em que temos 
de dar o salto qualitativo de 
desenvolvimento que não vou 
salientar nenhum. O principal 
é a agilização da Câmara e é 
também uma perspectiva de 
desenvolvimento do concelho 
de Coimbra em cooperação e 
colaboração com toda a região 

nacional para dizermos que 
Portugal não pode limitar-se a 
ser constituídos por duas áreas 
metropolitanas e uma zona de 

-
mar a centralidade do Centro, 
não queremos ser mais nem 
menos que as outras cidades 
do Centro, queremos trabalhar 

com todas e unir sinergica-
mente o capital que cada uma 
detém. Consideramos que com 
essa estratégia aberta estamos 
a contribuir para um maior 
desenvolvimento do país e para 

Coimbra que precisa de cres-
cer, precisa de investimento, 
precisa de reter os seus jovens 
e dar um futuro às enormes 
competências que todos os 
anos são formados na nossa 
Universidade de Coimbra, no 
nosso Instituto Politécnico, na 
nossa Escola de Hotelaria e 
na nossa Escola de Enferma-
gem”, conclui.

CDU com pelouro
no executivo 

Questionado quanto à in-
tenção de atribuição de pelouro 
ao vereador da CDU, Francisco 
Queirós, o novo presidente de 
Coimbra esclarece que não foi 
feita “nenhuma imposição, 
nem negociámos nenhuma 
contrapartida para atribuir 
pelouros à CDU. Queremos 
abrir-nos, mostrar que não 
fomos feitos para governar 
sozinhos, que temos o sentido 
da democracia, da cidadania, da 
abertura e participação ampla... 
endereçámos um convite ao 
vereador da CDU propondo-
-lhe pelouros que até são dis-
tintos ao que tinha no passado, 
precisamente porque quere-
mos abrir-nos à sociedade e 
fazê-lo é contar com as pessoas 
que representam todas as for-
ças políticas eleitas no ultimo 
acto eleitoral autárquico”. 

Neste âmbito, questionado 
pelos jornalistas, Francisco 
Queirós esclareceu que irá assu-
mir os pelouros da agricultura, 
alimentação e hortas urbanas, 
jardins e espaços verdes, biblio-
tecas e arquivos e vai manter 
o serviço médico veterinário 
(no passado, tinha habitação 

social, desenvolvimento social, 
gestão do parque habitacional 
municipal e promoção da ha-
bitabilidade). O vereador eleito 
garante ter aceitado o convite 
da coligação Juntos Somos 
Coimbra por lhe terem sido 
dadas “condições de indepen-
dência política” acrescentando 
que “foi assegurado o princípio 
de que não há acordo algum 
e, em momento algum, nos 
sentiremos inibidos de tomar 
as posições que consideramos 
justas”. Na Assembleia Munici-
pal a CDU optou por se abster 
e não aprovar nenhuma das 
listas apresentadas por enten-
der que na mesa deveriam estar 
representados os três partidos 
mais votados: PSD, PS e CDU.

Luís Marinho preside à 
Assembleia Municipal 

O Executivo municipal é 
composto por seis elementos 
da coligação “Juntos Somos 
Coimbra” (Miguel Fonseca, 
Carlos Lopes , Francisco Veiga, 
José Manuel Silva, Ana Bastos e 
Ana Cortez Vaz) quatro mem-
bros do PS (Manuel Machado, 
Carlos Cidade, Regina Bento e 
Carina Gomes) e um da CDU 
(Francisco Queirós). A Assem-
bleia Municipal reuniu após a 

tomada de posse para eleição 
para presidente e secretários 
da Mesa. Deste acto eleitoral 
resultou a vitória de Luís Mari-
nho sendo que a lista da mesa 
da Assembleia Municipal de 
Coimbra proposta pelo PS e 
pelo Movimento Cidadãos por 
Coimbra (CpC) foi eleita pelos 
deputados municipais com 23 
votos a favor, contra a lista da 
coligação Juntos Somos Coim-
bra, que venceu as eleições para 
a Câmara, e contabilizou aqui 
22 votos numa lista encabeçada 
por Lídia Pereira, da Coligação 
Juntos Somos Coimbra. 

Registaram-se ainda cinco 
votos em branco e um nulo. Na 
mesa, estará também Graça Si-
mões (do CpC) e o presidente 
da Junta de Freguesia de Torres 
do Mondego, Paulo Cardoso 
(PS), como primeiro e segundo 
secretários, respectivamente. 

Após a eleição do cabeça 
de lista do PS à Assembleia 
Municipal (AM), que vai pre-
sidir ao órgão, pelo terceiro 
mandato consecutivo, Luís 
Marinho realçou que irá tra-
balhar para garantir uma AM 
com recursos reforçados e 
com condições dignas para 
trabalhar. 

(Ver reacção do PS na página 8)

Novo presidente destaca importância da desmaterialização para o desenvolvimento da cidade

José Manuel Silva tenta galvanizar Coimbra

José Manuel Silva quer
uma “Coimbra competitiva”
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Executivo da Junta de Freguesia de Santo 
António dos Olivais: Carlos Guimarães, Diogo 
Fernandes, Cristina Agreira, Francisco Rodeiro 

(presidente), João Madeira, Maria Fernanda 
Pereira, Ricardo Cândido

Executivo da Junta da UF de Coimbra:
Américo Petim, Mafalda Fagulha, 

João Francisco Campos (presidente),
Maria Ataíde das Neves, Carlos Pinto

Executivo da Junta da UF de Santa Clara
e Castelo Viegas: Joel Carlos Pereira,

Lídia Joana Falcão, José Simão (presidente),
Bertília Simão, Mário Cassiano Alves

Executivo da Junta da UF de S. Martinho dos 
Bispo e Ribeira de Frades: José António Nunes, 

Catarina Pereira, Jorge Veloso (presidente), 
Carla Fonseca, Vítor Duarte e Maria Rodrigues 

(presidente da Assembleia) Luís Miguel Correia (na foto), presidente da 
Junta da UF de Eiras e S. Paulo de Frades, é 

acompanhado no Executivo por Hélio Paulino, 
Gisela Curto, Fausto Reis e Paula Lopes

LUÍS SANTOS

Virada a página das elei-
ções, eleitos os Executivos 
e as Mesas das Assembleias 
de Freguesia, os presiden-
tes que agora iniciam um 
novo mandato dizem estar 
focados no bem-estar e an-
seios das populações e das 
instituições que vão servir. 
Este é um ponto comum 
referido pelos autarcas de 
cinco freguesias da área 
urbana de Coimbra, cuja 
tomada de posse o “Cam-
peão” acompanhou.

Santo António
dos Olivais

A coligação Juntos So-
mos Coimbra venceu com 
maioria e o novo presidente 
da Junta de Freguesia de 
Santo António dos Olivais, o 
advogado Francisco Rodeiro 
(PSD), não teve qualquer en-
trave à eleição do Executivo 
(ver lista na legenda da foto) 
e da Mesa da Assembleia. Foi 
tudo aprovado com 12 votos 
a favor e 7 brancos, com a 
Assembleia a ser presidida 
por Jaime Silva (irmão do 
eleito presidente da Câmara 
de Coimbra, José Manuel Sil-
va), acompanhado de Helena 
Granjeia e Samuel Correia.

Francisco Rodeiro não 
escondeu a responsabilida-
de de suceder a um grande 
autarca, Francisco Andra-

-
nibilidade, esforço e dedi-
cação” para “dar impulso 
na concretização das justas 
aspirações dos residentes 
na área da freguesia”. Para 
o novo presidente da Junta, 
uma Freguesia como a dos 
Olivais, com mais de 36 mil 
eleitores, sendo uma das 
maiores do país, merce que 
a Câmara de Coimbra “olhe 
com olhos de ver, dotando-

adequados à sua dimensão 
e à complexidade dos seus 
problemas e das suas com-
petências”.

União de Freguesias 
de Coimbra

João Francisco Cam-
pos (PSD) foi reeleito pela 
coligação Juntos Somos 
Coimbra como presiden-
te da Junta da União de 
Freguesias que abrange o 
núcleo histórico da cidade 
(Almedina, Santa Cruz, Sé 
Nova e S. Bartolomeu). O 
Executivo (ver constituição 
na legenda da foto) foi 
aprovado com nove votos 
a favor e quatro contra, a 
mesma votação que ocor-
reu para a Mesa da Assem-
bleia, que passa a ser cons-
tituída por Manuel Vieira 
(PSD e presidente), Célia 
Margarida Oliveira (CDS) e 
Mariana Ribeiro (Nós Cida-
dãos, ex-Somos Coimbra). 
O Executivo tem Américo 
Petim, do CDS, e Maria 
Ataíde das Neves, dos Nós 
Cidadãos, ex-Somos Coim-
bra, e presidente da Agên-
cia de Promoção da Baixa 
de Coimbra.

João Francisco Cam-

sinergias para “trabalhar 
com todos, sem olhar a 
cores políticas, ou crenças 
religiosas”. O autarca con-
sidera que “novos tempos 
aí vêm e que muita coisa 
mudou”, desejando um 
bom relacionamento com 
a Câmara, agora da mesma 
cor política desta Junta de 
Freguesia.

UF de Santa Clara
e Castelo Viegas

José Simão também foi 
reeleito presidente da Junta 

da União de Freguesias de 
Santa Clara e Castelo Vie-
gas, mas não tem a tarefa 
facilitada, como se notou 
logo na eleição do Exe-
cutivo (ver composição 
na legenda da foto) e da 
Mesa da Assembleia. Para 
conseguir ver aprovada a 
sua proposta dos que o 
vão acompanhar foram 
necessárias seis votações. 
Em cinco registou-se um 
empate com seis votos sim 
e seis não e um voto em 
branco. À sexta tentativa 
o eleito da CDU votou a 
favor e o Executivo foi 

coligação que integra o 
PCP respeita o sentido 
de voto dos eleitores, que 
nesta caso deram a vitória 
à lista do Juntos Somos 
Coimbra. Para a Mesa da 
Assembleia foram precisas 
quatro votações, após três 
recusas, com José Simão a 
ceder e a entregar a pre-
sidência a um socialista, 
Rui Dias, acompanhado 
de Catarina Ribeiro (PSD) 
e Maria João Pereira (PS).

vai cumprir o programa 
que apresentou e mostrou 
abertura para também 
aceitar propostas do PS 
que são válidas para a 
União de Freguesias. “Es-
tamos abertos a que outras 

forças políticas dêem o 
seu contributo, incluindo 
a CDU que tem sempre 
uma postura construtiva”, 
referiu o autarca, conside-
rando que coloca as “me-
lhores expectativas” neste 
mandato, não esquecendo 
que a Câmara passou a ser 
da sua cor política.

UF de S. Martinho 
dos Bispo

e Ribeira de Frades

Jorge Veloso (PS) foi 
reeleito presidente da 
União de Freguesias de S. 
Martinho do Bispo de Ri-
beira de Frades e viu a sua 
proposta de composição 
do Executivo (ver elenco 
na legenda da foto) ser 
aprovada por sete votos 
sim e cinco em branco, 
idêntico à votação para a 
Mesa da Assembleia, que 
integra Maria Elisa Pratas 
(presidente), Joana Balhau 
e António Jorge Lemos.

Presidente da Associa-
ção Nacional de Fregue-
sias, Jorge Veloso vai cum-
prir o 8.º mandato à frente 
da Junta de S. Martinho do 
Bispo e Ribeira de Frades, 
continuando a afirmar 
que “quando abraça um 
projecto é para ir até ao 
fim”. Sente-se honrado 
por na área da freguesia 

estar sediado o Instituto 
Politécnico de Coimbra, 
assim como existir o Hos-
pital dos Covões, pelo 
qual vai continuar a lutar 
e sem deixar que “tapem 
o sol com a peneira”.

Saudando todas as 
pessoas das listas con-
correntes, “porque em 
democracia ganha-se e 
perde-se, mas existem em 
todas mulheres e homens 
de valor”, Jorge Veloso 
disse continuar a apostar 
nas causas sociais, não 
esquecendo a excelência 
que existe no ensino, no 
associativismo e no des-
porto.

UF de Eiras
e S. Paulo de Frades

Luís Miguel Correia 
(PSD) é o novo presidente 
da União de Freguesias de 
Eiras e S. Paulo de Frades, 
eleito na coligação Juntos 
Somos Coimbra que con-
quistou esta autarquia ao 
PS, constituindo a maior 
surpresa da noite eleitoral 
ao nível das freguesias. O 
Executivo (ver composi-
ção na legenda da foto) foi 
o que propôs, assim como 

a Mesa da Assembleia, 
que integra Paulo Fonseca 
(presidente), Nuno Laran-
jeira e Teresa Martins Sá.

“O nosso maior com-
promisso são as pesso-
as”, referiu Luís Miguel 
Correia na tomada de 
posse, que decorreu na 
sede do Agrupamento de 
Escuteiros 1199, em Santa 
Apolónia, recordando que 
este foi um dos compro-
missos assumidos na can-
didatura e garantiu que “é 
pelas pessoas” que toda a 
equipa irá trabalhar, assim 
como por uma UF “mais 
livre, mais solidária, mais 
saudável e mais justa”.

Sobre o trabalho fu-
turo destacou alguns as-
pectos que elegeu como 
prioritár ios durante a 
campanha eleitoral, como 
a área social, a segurança, 
a limpeza das ruas e o 
património cultural. Mani-
festou, ainda, o desejo de 
realizar “uma aposta forte 
no turismo de natureza”, 
assim como de “criar e 
manter os espaços de bem 
estar e lazer, de colaborar 
com o tecido empresarial 
e com todas as instituições 
da freguesia”.

Posse dos Executivos e Assembleias da área urbana de Coimbra

Autarcas das Juntas de Freguesia
focados nos problemas das pessoas
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NÁDIA MOURA

A Rádio Regional do 
Centro e o “Campeão” 
continuam o périplo pelos 
novos presidentes da re-
gião. Desta feita foi a vez 
dos presidentes de Tábua 
(Ricardo Cruz), Pombal 
(Pedro Pimpão) e Góis 
(Rui Sampaio) contarem, 
aos microfones da Rádio, 
os primeiros passos a dar 
e os objectivos principais 
para a presidência destes 
concelhos. 

TÁBUA

De vice
a presidente, 

uma
responsabilidade

redobrada

Era o vice-presidente 
do Município de Tábua e foi 
eleito presidente nas últimas 
eleições Autárquicas. A Co-
missão Política da Concelhia 
do Partido Socialista de Tá-
bua, realizada no dia 4 de 

Março, votou no nome de 
Ricardo Cruz para liderar a 
candidatura autárquica do PS 
ao Concelho e, assim, Mário 
Loureiro não se recandida-
tou, passando o testemunho 
Ricardo Cruz. A sessão sole-
ne de tomada de posse dos 
órgãos municipais de Tábua 

para o próximo mandato 
decorreu no passado dia 11 
de Outubro, altura em que, 
o agora presidente, Ricardo 
Cruz aproveitou para elogiar 
o trabalho feito pelos últimos 
dois presidentes da Câmara, 
Ivo Portela e Mário Loureiro. 

Em Entrevista à Rádio 
Regional do Centro, Ricar-
do Cruz relembrou os oito 
eixos fundamentais que vão 
reger o seu trabalho neste 
mandato: Infraestruturas, 
Mobilidade e Planeamento 
Urbano; o Ambiente, as 
Florestas e os Recursos 
Energéticos; a Educação, a 
Cultura e o Turismo; a Ju-
ventude, Cidadania Activa, 
Desporto e Lazer; Associa-
tivismo e Sociedade Civil; 
a Economia e o Emprego; 
Reforço Social, Saúde Pú-
blica e Cuidados de Saúde; 
Freguesias e Modernização 
Administrativa.

Questionado quanto ao 
facto de Tábua, no interior 
do distrito de Coimbra, ser 
um dos 10 municípios que, 

-
vam pagamentos em atraso 
superiores a um milhão de 
euros, segundo o relatório 
da Evolução Orçamental 
da Administração Local, di-
vulgado pelo Conselho das 
Finanças Públicas (CFP), 
Ricardo Cruz diz que abor-
dará os temas de forma 
clara. “Temos de assumir as 
coisas boas e menos boas. 
Sobre a questão da situação 

-
-la de forma transparente, 
temos de fazer um trabalho 

-
ceiro. Tábua tem a situação 
estável mas o tempo de 
pagamento aos fornece-
dores tem de ser reduzido. 
De resto também temos 
de perceber que a questão 
dos investimentos que são 
feitos trazem despesas, 
não podemos querer que 
os municípios continuem 
a evoluir, sem haver gastos 
com isso”.

Em 11 juntas o PS 
apresentou listas a nove 
e foi essas nove que ga-
nhou. “As duas que não 
apresentámos foi porque 
achámos que os presidentes 
se recandidatariam, e assim 

bem as populações. Pode-
mos dizer que temos aqui 
um pleno, tivemos a maio-
ria na Câmara de Tábua, 
com mais de 700 votos, 
uma maioria para a Assem-

bleia Municipal, um pleno 
nas Juntas de Freguesia 
também”, conclui Ricardo 
Cruz. O novo presidente de 
Tábua acrescenta ainda que 
a equipa que tem permitirá 
“queimar as etapas de per-
ceber os dossiês porque já 
estão dentro deles”. 

POMBAL

Vitória
expressiva

mantém PSD
na Câmara

Pedro Pimpão venceu 
as eleições Autárquicas 
com mais dois mil votos 
conquistados para o PSD 

-
sim sendo, o PSD manteve-
-se na presidência deste 
concelho, com uma vitória 
expressiva e Pedro Pim-
pão não esconde a maior 
responsabilidade que isso 

acarreta. “As pessoas que 
fazem parte dos projectos 
contam muito em termos 
eleitorais. Os eleitores dão 
muita importância às pes-
soas que encabeçam os 
projectos e o facto delas 
conhecerem as suas quali-

dades, defeitos e maneiras de 
ser, contribui muito para que  

nesses projectos, indepen-
dentemente dos partidos 
políticos. Um estudo que 
tínhamos antes das eleições 
mostrava que as pessoas que 
gostavam do nosso projecto 
em termos ideológicos e que 
até estavam longe do PSD 
mas, em termos autárquicos, 

e com o nosso projecto. E, 
por isso, conseguimos alagar 
a nossa base de apoio não 
só aos eleitores típicos do 
PSD mas a muitos outros 
que, ou ideologicamente 
estão noutro espectro par-
tidário, ou outros que não 

partido mas que escolhem o 
projecto ou as pessoas que 
acham melhores para o seu 
território”, conclui. 

Pedro Pimpão já tinha 
sido presidente da Junta 
de Freguesia de Pombal 
além de ser próprio natural 
desta cidade, permitiu que 
as pessoas o conhecessem 
melhor. O edil diz que já na 
altura ouvia as reclamações 
das pessoas e encaminhava 
esses assuntos para serem 
resolvidos o que permitiu 
estar mais próximo dos 
cidadãos. “A grande dife-
rença do autarca para um 
membro do Governo ou 
um deputado é termos uma 
ligação de proximidade 
permanente com as pes-
soas. É preciso gostar das 
pessoas, estar disponível 
para as ouvir”, realça.

Um dos principais ob-
jectivos para este mandato, 
garante, é ter um concelho 
mais verde e saudável, mais 
digital e inovador e um 
concelho mais atractivo 
ao investimento económi-

“Precisamos de carregar 
no botão do investimen-
to económico  atraindo 
mais empresas que gerem 
valor, que criem emprego 

território. Queremos pro-
mover a qualidade de vida 
e bem estar de todos os 
que escolherem Pombal. 
A região Centro precisa de 
autarquias fortes. Podem 
contar com o concelho 
de Pombal, com estes 600 
quilómetros quadrados e 
estes 50 mil habitantes, 
de forma empenhada em 
valorizarmos esta região 
Centro”.

GÓIS

Desde 1982 que 
o concelho não 
vestia as cores 

do PSD

O PSD venceu as elei-
ções para o município de 
Góis, no interior do distrito 
de Coimbra, governando 
desde as autárquicas de 

relegado para terceira força 
política no concelho. Rui 
Sampaio, que exercia as 
funções de chefe do Ser-
viço de Finanças no con-
celho da Lousã mas vive 
há mais de quatro décadas 
em Góis,  assumiu o cargo 
de presidente da Câmara 
Municipal que era presidida 
até então pela socialista Ma-
ria de Lurdes Castanheira, 
que completou o terceiro e 
último mandato. 

“Durante a campanha 
sentimos que havia muita 
gente do nosso lado, a 
vontade de mudança...  
sentimos que havia uma 
candidatura forte do ou-
tro lado, principalmente 
a dos Independentes, mas 

-
ça durante a campanha. 
Sentimos grande respon-
sabilidade face a este voto 

Os partidos quando estão 
muito tempo no poder 
criam determinados vícios 
que os impedem depois de 
ver a partir de um determi-
nado horizonte e o PS não 
olhou para esta insatisfa-

ção que já se notava”. São 
as palavras de Rui Sam-
paio, o novo presidente 
de Góis, quando questio-
nado sobre os motivos da 
candidatura. Rui Sampaio 
já tinha sido candidato à 

durante os últimos quatro 
anos, assumido a posição 
de vereador “com uma 
posição construtiva, que 
é assim que se deve estar 
na política, principalmen-
te em meios com alguns 
problemas, devemos fazer 
parte da solução e não do 
problema”, conclui. 

O novo presidente as-
sume que o concelho de 
Góis tem alguns problemas 
e “sofre da maior parte 
dos problemas do país”, 

-
cação e o envelhecimento 
da população. “Lutaremos 
para mudar essa tendência, 
estamos integrados dentro 
de uma Comunidade In-
termunicipal e terá de ser 
dentro dessa comunidade, 
sobretudo, e aproveitando 
as oportunidades que sur-
girem e agora com estes  
fundos comunitários alo-
cados aos PRR’s e Plano 
de Revitalização do Pinhal 

aproveitarmos aqui a opor-
tunidade para tentarmos 
criar alguma alavancagem 
e tentar valorizar o nosso 
concelho. Gostamos da 
nossa terra, tem potencia-
lidades que podem e devem 
ser exploradas”. 

A Câmara fica com 
dois vereadores do PSD, 
dois dos Independentes e 
um do PS, no entanto, Rui 
Sampaio assegura o bom 
entendimento que tem com 
todos os vereadores que 
farão parte do executivo. 
“Se as pessoas andaram a 
lutar pelo melhor para Góis 
vão pensar nisso agora. O 
superior interesse de Góis 
tem de se subrepor a meras 
questões pessoais ou ao 
finca pé só para marcar 
posição. Acho que as pes-
soas não irão por aí porque 
também gostam muito do 
seu concelho”.

Góis sofre
da maior parte
dos problemas

do país (…) 
Lutaremos para

mudar essa
tendência.

Ricardo Cruz já era vice-presidente, Pedro Pimpão conseguiu vitória expressiva e Rui Sampaio leva PSD a Góis após 39 anos

“Responsabilidade acrescida” para sucessores
na presidência das Câmaras de Tábua, Pombal e Góis

Ricardo Cruz foi 
eleito presidente com 

52,49% dos votos

 Tábua tem 
a situação estável 
mas o tempo de
pagamento aos

fornecedores tem
de ser reduzido.

Pedro Pimpão, foi 
eleito presidente com 

61,07% dos votos

Precisamos
de carregar
no botão do
investimento
económico

atraindo mais
empresas que
gerem valor,

que criem emprego 
qualificado, para 
que mais jovens 

se fixem no nosso 
território.

Rui Sampaio foi
eleito presidente com 

40,41 % dos votos 



A  D E S C E R

Ascensor

A  S U B I R

Padre Serra, fundador do Lar
de S. Martinho do Bispo

Foi fundador do Lar de S. Martinho, a primeira casa de 
acolhimento para crianças e jovens de entre as várias que viria 
a criar. O padre Serra era natural de Teixoso, no concelho da 
Covilhã, mas escolheu a cidade de Coimbra para viver a partir 
de 1972, após 10 anos de sacerdócio. Um ano depois inaugura 
o Lar de S. Martinho, no Solar dos Fidalgos da Corujeira e, 
em 1983, inaugura, em Alcarraques, o Lar “O Girassol”. 
Posteriormente, cria o Lar de Santo António, na Figueira 
da Foz. Face à lotação máxima atingida nos três Lares, a 
Direcção do Lar de S. Martinho, em 1995, decide arrendar 
dois apartamentos em Leiria criando o Lar “Flor de Lis”. 
Homenageado por diversas vezes, Francisco Proença Serra 
foi evocado também no ano passado, no 916.º aniversário 
da freguesia de S. Martinho do Bispo, pela obra social que 
desenvolveu dedicada ao acolhimento e educação de crianças 
e jovens em risco. O padre Serra encontrava-se internado 
na Unidade de Cuidados Continuados das Residências 
Montepio, em Coimbra, tendo falecido no domingo (17). 
O funeral realizou-se na segunda-feira (18), da Igreja Matriz 
de São Martinho do Bispo para o cemitério local.
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Matilde Carvalho – Foi a convidada do Rotary Club de 
Coimbra para apresentar o tema “Contribuindo para transformar 
vidas - ONG Kanimambo-Associação de Apoio ao Albinismo”. 
Natural de Coimbra, é licenciada em Ciências da Comunicação, 
pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa, frequenta actualmente o Mestrado de Ciência 
Política e Relações Internacionais, na mesma Faculdade. Desde 
2019, realiza voluntariado na ONGD Kanimambo, Associação de 
Apoio ao Albinismo, sendo membro do Conselho de Fundadores 
e também membro da Direcção responsável pelo departamento 
de Comunicação.

Hélia Marchante – A docente da Escola Superior Agrária 
do Instituto Politécnico de Coimbra (ESAC-IPC), é uma das 
cientistas que participa no SoapBox Science Lisbon, a decorrer 
em Lisboa, no dia 23. Este é um evento de alcance público que 
promove as mulheres e a ciência que elas fazem. “Espécies Inva-
soras: o que podem fazer os cidadãos para reduzir esta ameaça?” 
é o tema do trabalho de Hélia Marchante.  

Filipa Cruz – A artista plástica e poetiza tem patente, até 21 
de Novembro, na Galeria Almedina, uma exposição, intitulada 
“Depois das tardes de verão e dos pesarosos invernos”. A autora 

trouxe a Coimbra uma proposta que nasce do cruzamento de 
duas artes, a escultura e a literatura. Filipa Cruz é doutorada em 
Escultura e investigadora integrada no Instituto de Investigação 
em Arte, Design e Sociedade e é professora auxiliar convidada 
na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e no Paris 
College of Art (Paris).

Liliana Barata – É a autora do livro “O dinossauro pianista 
e o ouriço artesão” que foi apresentado, no dia 17, no Centro 
Cultural Penedo da Saudade. A escritora é natural de Coimbra 
e licenciada em Comunicação e Design Multimédia pela Escola 
Superior de Educação de Coimbra. A designer, ilustradora, ins-
trutora de yoga e mãe de gémeos realça a paixão pela natureza 
e acredita que, através das histórias infantis, pode contribuir para 
“um mundo melhor”.

Hélder Santos – O docente de Fisiologia Clínica da Escola 
Superior de Tecnologia da Saúde do Politécnico de Coimbra 
realizou um estudo que revela que mulheres entre os 50 e os 
75 anos, que praticam regularmente hidroginástica, têm menor 

menos dependentes de fármacos anti-hipertensore. Este estudo 
foi lançado em livro na terça-feira (19).

Catarina Amado – A atleta lousanense está entre as eleitas 
para representar Portugal nos jogos de futebol diante da Sérvia, 

para o apuramento para o Campeonato do Mundo de 2023. A 

nacional Francisco Neto para vestir a camisola das Quinas.

Fernando Ramos – Foi eleito Director da Faculdade de Far-
mácia da Universidade de Coimbra (FFUC) para o biénio 2021-
2023, numa votação realizada pela Assembleia da Faculdade a 27 
de Setembro. A tomada de posse decorreu na segunda-feira (18) e 
o antigo subdirector da FFUC sucede no cargo a Francisco Veiga.

Mariana Pereira - -
grado em Medicina, é candidata à Mesa da Assembleia Magna 
da Associação Académica de Coimbra (AAC). A estudante, 
natural de Coimbra, assumiu, em 2018, o primeiro compromisso 
enquanto dirigente estudantil na Academia como coordenadora 
do Pelouro das Relações Externas da Direcção-Geral da AAC e 
hoje continua o seu percurso como secretária da Direcção-Geral. 
Exerce ainda funções enquanto representante dos estudantes no 
Conselho Pedagógico da Faculdade de Medicina da Universidade 
de Coimbra.

Amílcar Falcão – O Reitor da Universidade de Coim-
bra aproveitou a cerimónia da abertura do ano lectivo na 
Universidade de Coimbra para, mais uma vez, tocar numa 
questão importante e daquelas de que a sociedade parece 
ter medo de encarar de frente. Falou Amílcar Falcão da 
necessidade de se criar uma nova Área Metropolitana, 
naturalmente em Coimbra, que impeça o país de se dividir 
em duas metades, cavando assimetrias cívica e politicamente 
censuráveis, com nefastas consequências para o desenvol-
vimento do centro do país. A região centro tem-se deixado 
entalar entre as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, 
tem-se calado e aceitado como se isso fosse a coisa mais 
natural do mundo. A voz de Amílcar Falcão é a única que, 
com o peso do cargo que ocupa e da instituição que repre-
senta, se fez agora ouvir, dizendo o que toda a gente pensa 
mas que a falta de líderes regionais silencia. Com pena para 
muitos e prejuízo para todos.

Carlos Santos – O Conselho de Administração do 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, a que preside 
Carlos Santos, apresentou há dias o novo plano estratégico 
para as unidades de saúde em Coimbra, tendo em vista um 

o papel das existentes, outras melhorias se anunciam. Im-
possível agradar a toda a gente, não podemos passar a vida 
a chover no molhado e há que seguir em frente. O futuro 
reservado ao hospital dos Covões e a localização decidida 
para a nova Maternidade causaram uma profunda divergência 
na sociedade coimbrã, mas, boa ou má, a decisão está tomada 
pelas entidades competentes, pelo que há que prosseguir 
e não deixar fugir as oportunidades de manter Coimbra 
como um pólo de excelência no domínio da saúde, sector 
onde temos méritos passados e obrigações futuras. Já que a 

não ter aproveitado o antigo hospital pediátrico que está ali 
ao lado a cair aos bocados, se é que isso seria possível. Mas 
o mundo não acaba para já.

Silva, Rodeiro, João, Veloso, Correia e Simão – Sobre 
os ombros destes seis autarcas acabados de tomar posse 
–Câmara e Juntas urbanas – recai grande parte da responsa-
bilidade do futuro da cidade de Coimbra para os próximos 

o estado de espírito da generalidade da comunidade citadina.  

deixando Coimbra uns passos adiante no futuro do desen-
volvimento que se constrói passa a passo. Bom trabalho.

Luís Marinho, vitória suada
Eleito de novo presidente da Assembleia Municipal 

de Coimbra, ainda que pela margem mínima. Eleito, porque o seu partido de sempre – o PS 
– tem a maioria neste órgão autárquico. Mas eleito também porque a sua postura de homem 
de excepção consegue agregar em seu redor uma adesão e um aplauso reservados àqueles 
que, naturalmente, nasceram para líderes, seja das comunidades, das regiões, de projectos, de 
instituições. Luís Marinho é há algumas dezenas de anos um dos grandes valores de Coimbra, 
cidade a que se dedicou e a quem entregou toda a sua vida como político e como homem 
público. Novito então, ainda a revolução de Abril não pusera a cabeça de fora, já Marinho dera 
nas vistas e foi dos primeiros a ajudar a implantar o Partido Socialista em Coimbra, onde outras 

à verdade que o sistema impunha, mesmo aos seus não seguidores. Militante activo, dirigente concelhio e distrital, deputado 
activo, astuto e sem receio de ser incómodo, eurodeputado dos mais jovens do Parlamento Europeu, seu vice-presidente 
em determinada altura, autarca disponível que na Assembleia Municipal de Coimbra espraiou a elegância e o mérito como 
sempre se comportou na vida e na política, tem dedicado grande parte da vida ao ensino superior privado, onde os alunos 
lhe dispensam a amizade e o carinho que a cidade também lhe não regateia. Teve um desgosto grande na vida que se lhe 
colou à alma com tal intensidade que nunca mais o abandonou: morreu-lhe um familiar, ainda muito novo, e com quem Luís 
Marinho repartia os espaços recônditos da sua vida fraternal e os silêncios da sua condição de irmão muito próximo. Perdeu 
aí um quantum da sua alegria de vida. Mas o seu lado humano, que a todos cativa, tem ajudado a que suporte sozinho e às 
escondidas do mundo essa dor imensa que então se lhe colou ao peito.

Lídia Pereira: por menos um voto também se ganha
 Luís Marinho ganhou, por um voto apenas, a presidência da Assembleia Municipal e à 

sua concorrente directa, Lídia Pereira, este voto perdido há-de ter-lhe sabido a fel. Tanto mais 
que, naquelas circunstâncias, ganha-se  e perde-se por factores aleatórios que não dependem 
apenas do mérito dos candidatos. Porque mérito tem Lídia Pereira para presidir à Assembleia 
e para muito mais, como estamos convencidos os tempos virão comprovar. Jovem ainda, na 
casa dos 30 anos, é dos mais activos eurodeputados portugueses, dos que mais se entrega à 
causa que abraçou, cheia de ideias e projectos, de um dinamismo invulgar, é um dos quadros 
políticos portugueses com mais futuro e de quem muito há a esperar. Presidente da Juventude 

democrática é hoje o seu mundo onde a passos seguros vai construindo o seu futuro político 
que prevemos de largo alcance, sejam quais forem as instituições que venham a reclamar o seu contributo. Tivesse Lídia 

João Leão – Costuma dizer-se que um Governo é em 
grande parte aquilo que for o seu chefe e aquilo que valer o 
ministro das Finanças. Não é preciso recuar aos tempos do 

mesmo, com Ernâni Lopes a ser dos primeiros a ter pulso na 

alguns mas bem menos do que o país precisava. Em grande 
medida se deve aos ministros das Finanças que temos tido a 
realidade do país que somos: na cauda da Europa, agarrados 
aos fundilhos das calças  dos outros, a viver das disponibilida-
des que nos dispensam, com outros países, bem mais recentes e 
não ricos, a ultrapassarem-nos e relegando-nos para os últimos 
lugares dos países europeus. João Leão desde o início que dá 
a ideia que não tem chama para a função, pese embora um 
curriculum académico muito valioso. Sem grande jeito para a 
política, nem sequer reagiu quando o seu colega de Governo, 
Pedro Nunes dos Santos, o responsabilizou publicamente 
pela demissão do presidente da CP.   Reagiu agora, através do 
Orçamento do Estado, dando tudo e mais alguma coisa, sem 
sequer ter o cuidado de explicar porque antes não dava nada 
para a ferrovia e agora dá bem mais do que se esperava que 
desse. Não será com certeza por ter receio de mais reacções 
desagradáveis do seu colega. Não acreditamos que seja poli-
ticamente tão frágil quanto isso. Mas a ideia que passa é essa, 

disponíveis andam por ali, de corredor em corredor, sujeitos 
aos empurrões de quem mais força tem. 

FIGURAS DA SEMANA
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Universidade de Coimbra organiza
conferência internacional BME-IDEA

A Universidade de Coimbra recebe a conferência 
internacional BME-IDEA Europe Conference 2021, 
dedicada ao biodesign. O evento – que decorre anual-
mente, desde 2003, e reúne coordenadores de programas 
educativos de Biodesign do mundo inteiro – é realizado 
em formato remoto, acontece até 4 de Novembro. A 
2021 BME-IDEA Europe Conference, organizada pelo 
projecto especial R&D International Networks da Univer-
sidade de Coimbra, divide-se em quatro sessões (sempre 
às quintas-feiras, 14, 21 e 28 de Outubro e 4 de Novem-
bro), que se focam nos ecossistemas de inovação local 
de países e organizações distintas. A iniciativa conta com 
participantes dos cinco continentes, incluindo algumas 
das mais prestigiadas universidades mundiais. 

Filarmónica União Taveirense
proporcionou espectáculo “Bestiarium”
A Filarmónica União Taveirense promoveu, no dia 17, 

um espectáculo intitulado: FUT – “Bestiarium” – Uma 
Fábula Musical, no Auditório do Convento São Francis-
co, em Coimbra. Esta iniciativa decorreu no âmbito do 

cultural na região Centro | PAAC +. A Associação tem 

e incentivar outras actividades culturais e recreativas, para 
os seus associados e comunidade em geral. A sua impor-
tância e valor associativo decorrem do facto de constituir 
uma criação e realização independente, expressa através 
da acção social, que desenvolve junto das populações nas 
mais diversas áreas.

Museu Bissaya Barreto recebe
exposição colectiva “Pausa” 

A Casa Museu Bissaya Barreto, em Coimbra, tem em 
exposição, até 14 de Dezembro, a colectiva “Pausa”, reali-
zada pelo colectivo Porto Art Weekend e constituído pelas 
galerias de arte Pedro Oliveira, Quadrado Azul e Kubik 
Gallery. “Pausa” agrega um conjunto de obras de dezassete 
artistas e pretende “posicionar-se, enquanto possibilidade, 
como transmissora de uma conceituação alusiva ao período 
pandémico a que todos fomos submetidos recentemente”, 
refere a Fundação acrescentando ainda que a exposição “é 
algo que remete para ‘parar’, por vontade própria ou ainda 
por obrigação. Mas quer num caso como no outro, trata-se 
de um intervalo entre dois tempos; acomoda-se entre um 

para assistir à mostra é gratuita. 

Herbário da UC com iniciativa global
O Herbário da Universidade de Coimbra (UC) 

juntou-se, pela primeira vez nos dias 15 e 16, à iniciativa 
global WeDigBio (Worldwide Engagement for Digitizing 
Biocollections), evento que junta campanhas de recolha 
de dados tornando-se num festival de ciência virtual e 

Um dos objectivos da 
iniciativa WeDigBio foi tornar acessíveis os dados sobre 
a biodiversidade que se encontram “escondidos” nas 
colecções de História Natural. Durante os dois dias de 
evento, todos os cidadãos do mundo foram convidados 
a participar em actividades dinamizadas por várias ins-

colecções e enriqueceram o seu conhecimento sobre a 
importância da biodiversidade.

Coimbra recebeu 897 novos alunos
na 2.ª fase 

A 2.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao ensino 
superior permitiu a 897 estudantes ingressarem nos cur-
sos disponíveis em Coimbra. Ao todo a Universidade de 
Coimbra (UC) recebe 422 caloiros, enquanto o Instituto 
Politécnico de Coimbra (IPC) irá ter 449 estudantes e a 
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) 
26 novos alunos. Nesta 2.ª fase, a UC colocou inicialmente 
386 vagas, a que se juntaram mais 114 de inscrições não 
feitas durante o concurso inicial. De todos estes lugares, 
a instituição universitária preencheu 422 vagas (84,4 por 

eram 608 as vagas iniciais, a que somaram mais 101 de 
não inscrições de estudantes colocados na 1.ª fase. Dos 
709 lugares postos a concurso, foram preenchidos 449 
(63,3 por cento) e restam agora para a 3.ª fase 259 vagas. 

Novo Executivo e novo estilo de governação
A entrada em funções de um novo Executivo, seja onde for, é sempre um acontecimento relevante. Em grande 

medida trata-se de formalizar a escolha e mandatar uma equipa para dirigir os destinos da terra pelo período de 
quatro anos. Tratando-se de Coimbra, cidade e concelho dos mais relevantes do país, essa importância aumenta e no 
caso deste ano ainda mais. Porque não há, desta vez, qualquer sinal de continuidade. Não mudam apenas algumas 
pessoas, não mudam apenas as forças políticas. Prevê-se que mudem também o estilo, a forma de desempenhar 
as funções, a interpretação das prioridades para Coimbra, o envolvimento da cidade e do concelho na gestão da 

-

Manuel Silva –empenhada, esforçada e combativa --  aponta, toda ela, nesse sentido de diferença e é legítimo que 
se entenda a sua eleição como uma vontade de mudança, como o querer uma forma de governação diferente da 
seguida por Manuel Machado. Daí que a posse de segunda feira passada não tenha sido um mero formalismo ou 
uma simples entrega de chaves. Foi um propósito de mudança a que se comprometeu o novo presidente que não 
quererá, seguramente, deixar em coisa pouca. Propósito de mudança que convenceu os eleitores a escolher novo 
protagonista, nova política, nova equipa. Daí a importância do acto, da data e das expectativas geradas.

Quando à ESEnfC não foram disponibilizadas vagas para 
a próxima fase.

ANAI promove Festival do Arroz Doce 

ao Idoso (ANAI), em Coimbra, realiza, entre sábado (23) e 
28 de Outubro, o Festival do Arroz Doce. A iniciativa vai 
decorrer no Cubo do Parque Verde, das 10h00 às 18h00, 
e para além desta iguaria haverão muitos outros produtos.

Estudo da UC avalia o uso do Facebook
pelos municípios portugueses

durante a pandemia
Investigadores da Universidade de Coimbra (UC) 

realizaram um estudo que consistiu na análise da comu-
nicação dos municípios portugueses no Facebook durante 
a primeira vaga da pandemia da Covid-19 e concluíram 

-
nicaram mais neste período. Para além desta observação, 
Miguel Padeiro e Ângela Freitas, autores do estudo, con-
cluíram ainda que a evolução das taxas de infecção em 

locais foram outros factores que levaram a que algumas 
câmaras municipais comunicassem mais activamente 
do que outras nesta rede social. O estudo foi realizado 
com base em mais de 100 mil publicações das páginas 

municípios portugueses não têm página nesta rede social 

posteriormente integrados numa extensa base de dados 
cartografados e analisados através de métodos estatísticos, 
as designadas análises de regressão.

FEUC assina protocolos
com A Previdência Portuguesa e CPCJ 
A Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra 

(FEUC) assinou, recentemente, protocolos com A Previdên-
cia Portuguesa (APP) e com a Comissão de Protecção de 

na “Rede Parceiros” da FEUC e têm por objectivo a dinami-
zação de um programa de estágios curriculares acessível aos 
estudantes de mestrado da FEUC. No que toca à APP esta 
atribui a possibilidade de realização de estágios curriculares 
aos estudantes dos mestrados em Economia, Contabilidade 

curriculares de estudantes do mestrado em Sociologia. A ini-
ciativa, segundo a Faculdade, “promove a familiarização dos 

elemento fundamental da formação e inserção na vida acti-
va”. Ao mesmo tempo permite estimular “a partilha de co-
nhecimentos” e fomenta “uma oferta integrada de soluções 
com o intuito de dar resposta às necessidades de formação e 

Digressão do grupo LUME
passa por Coimbra 

O grupo LUME (Lisbon Underground Music En-
semble), constituído por 15 instrumentistas portugueses 
de jazz e música erudita, vai actuar, no dia 29, no Festival 

(TAGV), em Coimbra. No ano que celebra o seu 15.º 
aniversário, lançou o terceiro álbum de originais com o 
nome “Las Californias”. De forma a divulgar o trabalho 
LUME tem uma digressão que passa por alguns pontos 
de país, incluindo em Coimbra. O novo álbum revela a 

efervescência criativa do ensemble que volta a procurar 
caminhos inesperados e improváveis na tensão constante 
entre composição e improvisação. Dando continuidade 
aos álbuns anteriores do grupo, dramatizando e ironizan-
do as práticas e vocabulários que passam pelo jazz, rock 
ou música erudita, “Las Californias” está, em simultâneo, 
impregnado com a sua contemporaneidade.

Biblioteca da Cáritas de Coimbra com
concurso Literário de Prosa e Poesia 

A Biblioteca Comunitária do Centro Comunitário 
de Inserção (CCI) da Cáritas de Coimbra tem abertas as 
inscrições para o primeiro Concurso Literários de Prosa 
e Poesia. Este concurso tem como objectivo promover 
e incentivar o gosto pela leitura, consolidar hábitos de 
escrita e divulgar novos talentos literários. A iniciativa 
está aberta à participação da comunidade em geral, mas 
os concorrentes deverão ter mais de 18 anos. Os textos 
deverão ser entregues até ao dia 19 de Novembro e terão 
que ser, obrigatoriamente, inéditos e originais. Para pre-
miar os melhores textos, a Biblioteca Comunitária CCI irá 
atribuir quatro cartões FNAC, dois por cada modalidade. 
Os primeiros prémios para prosa e poesia receberão 70 
euros em cartão FNAC e os segundos receberão 40 euros. 
Os resultados serão conhecidos no dia 28, ocasião do 20.º 
aniversário do Centro Comunitário de Inserção.

Queima das Fitas agita Coimbra até dia 29
Depois de um ano de paragem e reagendamentos, a 

Queima das Fitas (QF) está de regresso a Coimbra e a partir 
de amanhã (22), e até dia 29, o Parque da Canção enche-se 
com o regresso dos estudantes. “Um Ano de Saudade para 
Um Regresso a Esta Cidade”, é o lema deste ano. Este ano 
o cartaz baseia-se sobretudo em artistas nacionais, muito 
devido “aos constrangimentos da pandemia”. Entre os 
nomes apresentados estão: Diogo Piçarra, Fernando Da-
niel, Ana Malhoa, Mandragora, Karetus, Plutonio, Saul, 
Quim Barreiros, entre outros. “O objectivo é celebrar a 
Queima, que é a maior festa de estudantes do País”, adianta 
Daniel Campolargo, coordenador técnico da produção e 
alojamento da Comissão Organizadora da QF. No entanto, 
as festividades iniciam-se já esta madrugada, pelas 00h00, 
com a tradicional Serenata Monumental, na Sé Nova. A 
Serenata da Queima das Fitas 2021 vai contar com público 
já que foram disponibilizados seis mil bilhetes para a comu-
nidade estudantil. É possível ainda assistir a partir de casa 
pela transmissão online através da TvAAC, RUC e Antena 
1. A Serenata vai contar com a actuação dos Grupos de 
Fados “Capas ao Luar” e “Maio” da Secção de Fado da 
Associação Académica de Coimbra.

Dia da ESEC celebrado com leitura teatral 
A Escola Superior de Educação celebrou na terça-feira 

(19) o Dia da ESEC com uma sessão solene no auditório. 
No entanto a cerimónia teve um momento de leitura te-
atral do texto “Gente” por alunos do 3.º ano de Teatro e 
Educação. Para além disso, na sessão solene intervieram 

presidente da ESEC, Rui Antunes, e a presidente da Asso-
ciação de Estudantes da ESEC, Sara Ferreira. Fátima Neves, 
professora coordenadora aposentada em 2020, apresentou 
a conferência “Notas soltas sobre ser professor/a e os 

destacados os alunos que se distinguiram durante os últimos 
dois anos lectivos em actividades de âmbito curricular.
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SAÚDE
ESTeSC-IPC lança primeiro curso

em Protecção e Segurança Radiológica 
A Escola Superior de Tecnologia da Saúde do 

Politécnico de Coimbra (ESTeSC-IPC) vai leccionar o 
primeiro curso português de Formação em Protecção e 
Segurança Radiológica no domínio das actividades mé-

-

vai avançar com duas especializações: uma direccionada 

-

Médicos avançam para greve
de três dias em Novembro

-

-

Ordem dos Enfermeiros do Centro
apresentou webinar sobre

“Saúde da Criança e da mulher”
A Secção Regional do Centro (SRCentro) da 

Ordem dos Enfermeiros (OE) organizou, no dia 19, 

-

materno-fetal nas mulheres, assim como estilos de vida 

para o desenvolvimento de competências parentais, a 

Médicos do Centro promoveram debate 
sobre “Comunicação Social,
em Sociedade e em Saúde”

-

Doada viatura ao IPO de Coimbra

Contra o Cancro (LPCC) ofereceu uma viatura para 
transporte de doentes ao Instituto Português de Onco-
logia (IPO) de Coimbra, tendo a iniciativa sido inserida 
na acção de humanização da assistência ao doente 

protocolo de doação decorreu na passada segunda-feira, 

da LPCC, Professor Vítor Rodrigues, e pela presidente 
do Conselho de Administração do IPO de Coimbra, 

NÁDIA MOURA

A vida é, só por si, um 

ela reserva para o dia-a-dia, 

preenche o tempo, conduzi-

oportunidade de homenagear 
-

-
cido em 2013, as candidaturas 

-

tenham praticado actos no-
bres, ao longo do último ano, 

em benefício de terceiros, sem 
interesse ou benefício pessoal, 

integridade, humanidade ou 

Segundo Lia Oliveira, 
representante desta iniciativa 

pessoas envolvidas, o pro-

orgânica e temos tentado, ao 
longo dos anos, trazê-lo mais a 

-
mos mais de uma centena de 

-

uma evolução muito positiva 

tivemos um recorde com mais 
de 70 participações e estamos 

Processo
de atribuição

do título
“Cidadão Nobre”

-

ou  continuado no tempo, 
alguém residente em Portugal 
- português ou estrangeiro – e 

pode ser candidata ao título 

-

-
ca de candidaturas (a 15 de 

estrutura mas é independente 
do resto do processo - analisa 
a elegibilidade das propostas 

é composto por 13 institui-
ções apoiantes: Confederação 
Portuguesa das Associações 

Confederação Portuguesa 
do Voluntariado, Autoridade 

-
cultura e Pescas de Lisboa e 

General das Forças Armadas, 
Faculdade de Teologia da Uni-
versidade Católica Portuguesa, 
Fundação para a Ciência e 

-
gueses e Polícia de Segurança 

das propostas concernentes 

é realizada uma cerimónia e 
aí é onde se trazem a público 

como promotoras da cida-

os anos recebemos imensas 
histórias, todas muito inspi-

coração e nos fazem acreditar 

acto pode ser considerado, 
pode ser um acto isolado ou 
causa continuada (alguém 

outras sem receber nada em 

dezenas de famílias através 
-

a entrega de roupa, comida ou 
resposta a outras necessidade 

largou tudo em Portugal para 

estrada para, por iniciativa 
própria, prestar cuidados de 

encontravam longe do hos-

tem como missão dar alegria 
aos momentos mais difíceis 
tendo mantido as visitas pre-
senciais ao IPO de Coim-
bra, durante a pandemia da 
Covid-19, levando alegria e 

Estes são apenas alguns dos 
actos nobres homenageados 
na última edição do evento e 

tido um aumento de can-
didaturas de ano para ano, 
viu em 2020 o ano de bater 

algum reconhecimento de 

recordes são para ser bati-
-

-

receber historias inspirado-
ras para promovermos cada 

Candidaturas a decorrer até 15 de Novembro

Nobre Casa da Cidadania 
distingue “Cidadãos Nobres”

-

no concelho de Coimbra e 
-

nião de terça-feira (19), 
em comunicado enviado à 

o PS afirma ter-se feito 
democracia na Assembleia 

-
tória, elegendo o Presidente 

-
mitiu apresentar uma lista 

-
rios da mesa, com a par-
ticipação do movimento 

-

a lista apresentada pela co-
ligação de direita, liderada 

sete partidos, não foi capaz 

O resultado, garante, 

ou escrutínio rigoroso, 

-
vel e construtiva, contra 
tentativas de diminuir ou 

como a acção social, a edu-
cação e apoio às famílias, 
bem como, o caminho de 

nos transportes públicos 

mandato anterior, onde se 
preparavam para privatizar 

Quanto à revelação da 
atribuição de pelouros ao 

considera caricato argu-

governativa do PS vem 

incoerência política logo no 

Felizmente essa incoerência 
-

tado obtido na Assembleia 

este comportamento se 

direita pretenda colocar 

em causa a cidade e os 
princípios basilares de uma 

-
do, o PS de Coimbra ter-

-
sagem de orgulho nos seus 
22 deputados municipais 

-
rabeniza, igualmente, Luís 

Graça Simões, do CpC e 
Paulo Cardoso (presidente 

função de garantir o fun-

Concelhia de Coimbra reage à instalação dos órgãos autárquicos

PS diz que será uma
“oposição responsável e construtiva”
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O pólo dos Hospitais 
da Universidade de Coimbra 
(HUC) foi o local escolhido 
para acolher a nova Materni-
dade (Serviços de Obstetrícia 
e Neonatologia) da cidade, 
tal como já tinha noticiado o 
“Campeão” em primeira mão. 
O anúncio foi feito esta terça-
-feira (19) pelo presidente do 
Conselho de Administração 
do Centro Hospitalar e Univer-
sitário de Coimbra (CHUC), 
Carlos Santos, numa sessão 
realizada no Salão Nobre da 
Câmara Municipal, acompa-
nhado pelo novo presidente 
da autarquia, José Manuel Silva.

Localização
considera critérios 
técnicos, científicos

e clínicos

O local “é, como não 
poderia deixar de ser” e como 
a administração do CHUC 
sempre defendeu, na “ligação 
física a uma unidade hospitalar 
de apoio perinatal altamente di-
ferenciada, os HUC e, portan-
to, é no campus, no actual piso 
de estacionamento, designado 
por piso -4, que será construído 

Carlos Santos. O presidente 
do CHUC esclareceu que a 
decisão estava tomada pelo 
Ministério da Saúde desde 17 
de Agosto, mas o Governo 
e o CHUC decidiram aguar-
dar pela tomada de posse do 
novo executivo para “obter 
um alinhamento com a posi-
ção e a visão que o Município 
tem para uma infraestrutura 

tão importante para a cidade. 
Partilhámos, na altura, essa 
informação com o executivo 
então em funções, por razões 
de proximidade do calendário 
eleitoral não foi considerado 
oportuno essa divulgação”. 

A escolha da localização, 
acrescenta, foi feita “por razões 
fundamentalmente técnicas e 
por razões fundamentalmente 
clínicas”, frisou, salientando 
que todos os pareceres defen-
diam a necessidade de que a 
sua construção fosse junto aos 
HUC, face à necessidade de ga-
rantir a segurança das grávidas, 
“porque efectivamente hoje 
as situações de risco ocorrem 
fruto de um alargamento da 
idade para engravidar, o que 
acarreta riscos acrescidos para a 
grávida adulta... por razoes que 
têm a ver com a necessidade de 
assegurar essa segurança para 
situações de risco e alto risco”. 

Carlos Santos esclareceu 
ainda quais os fundamentos 
que deram origem a esta 
decisão, destacando a rede de 
diferenciação hospitalar que 
defende esta ligação física, a 
carta hospitalar materna da 
criança e do adolescente, de 
2012, que defende o mesmo 
tipo de argumento, a entidade 
reguladora da saúde que sobre 
a matéria fez um estudo e “é 
inequívoca nesta matéria so-

unidade hospitalar com estas 
características”, o parecer da 
especialidade de Obstetrícia 
da Ordem dos Médicos, o 
parecer técnico-científico 
da sub-especialidade de Ne-
onatologia da Ordem dos 
Médicos, que defende a liga-

ção física a um hospital poli-
valente e proximidade a um 
Hospital Pediátrico,  o parecer 
do grupo de trabalho pelo 
próprio Governo,  e também 
dois estudos independentes 
da Escola Nacional de Saúde 
Pública que concluíram que, 
do ponto de vista quer de 

não havia outra solução que 
não esta.  

Esta quarta-feira (20) foi 
já lançado o concurso para o 
projecto de arquitectura do 
novo Serviço de Obstetrícia e 
Neonatologia que se estima vir 
a ascender a um investimento 
de 38 milhões de euros para 
a infraestrutura e cerca de 6.8 
milhões para os equipamentos. 

Para o novo presidente do 
Município, esta “é uma situação 
de emergência médica”, con-
gratulando-se pelo aumento do 
ambulatório nos Covões e pela 
receptividade dos CHUC em 
concordar com um estudo para 

avaliar a fusão concretizada 
em 2011. “Queremos que, de 
uma vez por todas, o processo 
de fusão seja avaliado. Não 

como em termos clínicos e 
assistenciais”, sublinhou. José 

“o serviço de Neonatologia já 
vem tarde” salientando que a 
responsabilidade dos atrasos “é 
de vários governos e de vários 
ministros da Saúde”.

Já Carlos Santos, quando 
questionado sobre o facto 
de este não ser o primeiro 
anúncio da localização da nova 
maternidade (aconteceu um 
semelhante em 2018, com ou-
tra administração do CHUC), 
Carlos Santos salientou que na 
altura era presidente do Insti-
tuto Português de Oncologia 
(IPO) de Coimbra e que a sua 
parte do plano de investimen-
tos na altura anunciado “está 
hoje a ser executado”.

O presidente do CHUC 

realçou que a construção da 
nova maternidade estará in-
tegrada numa aposta no des-
congestionamento do trânsito 
nos HUC e salientou que o 
Centro Hospitalar vai avançar 

parque de estacionamento, que 
vai permitir aumentar em 20% 
os lugares para estacionar. O 
estacionamento será pago (à se-
melhança do que acontece nas 
outras unidades hospitalares 
do país) apenas com período 
gratuito para tomada e largada 
de passageiros. 

Acesso do Metrobus 
aos HUC melhora 

acessibilidade

Carlos Santos voltou a 
relembrar o benefício trazido 
pela nova Unidade de Ambu-
latório e o aumento em 20% 
nas consultas realizadas nos 
Covões, o que deverá deslo-
calizar cerca de mil pessoas 

dos HUC, sendo que a Ma-

deverá receber entre 400 a 500 
pessoas por dia. “Este serviços 
são uma referência para todos 
os sete hospitais da região e é 
este raciocínio que queremos 
manter, temos obrigações a 
assumir para uma população 
de 1.8 milhões de habitantes 
da região Centro. É com base 
neste fundamento técnico, 

-

colocar que a solução apontada 
foi esta e que foi sufragada pelo 
Governo e temos o privilégio 
de ter o entendimento da 
parte da Câmara Municipal de 
Coimbra”. 

José Manuel Silva diz que 
“é preciso meter mãos à obra”, 
sublinhando que a constru-
ção da maternidade estará 
integrada num “plano global 

mobilidade do Hospital”. 
O plano tem também em 

conta o acesso do Metrobus 
aos HUC que vai retirar muito 
movimento automóvel ao hos-
pital e redondezas, factor que 
melhorará a acessibilidade além 
de “permitir descongestionar 
e desincentivar a utilização de 
viatura própria”, explica Carlos 
Santos. Neste âmbito, esclarece 
ainda que “o CHUC e a UC 

-
ção de uma via de acesso que 
permitirá que o acesso a este 
edifício da nova Obstetrícia 
e Neonatologia dos HUC 
tenham acesso independente, 
através de uma ligação pela 
circular interna que servirá, 
simultaneamente, o pólo III e 
os HUC”.

Serviço de Obstetrícia e Neonatologia está previsto para 2024

As reacções ao anúncio da localização 
da nova Maternidade nos HUC não demo-
raram a fazer-se sentir. 

CDU: “É uma má notícia”

A CDU diz que esta “é uma má notícia” 
defendendo a sua construção junto aos 
Covões. Manuel Rocha defende que esta 
solução “não é capaz de viabilizar uma ques-
tão essencial – a reabilitação de um grande 
hospital que é os Covões”. Em declarações 
aos jornalistas numa conferência de impren-
sa no Centro de Trabalho do PCP sobre a 
instalação dos novos órgãos autárquicos de 
Coimbra, o número um da lista da CDU 
à Assembleia Municipal, salientou que a 
CDU vai continuar a defender “que uma 
Maternidade deve estar junto a um hospital 
central” e que a solução passaria pelo reforço 
e reabilitação dos Covões”. Já Francisco 
Queirós, realçou que “durante anos se des-
truíram os serviços dos Covões”, passando 
agora a surgir “como uma inevitabilidade” 

a solução de colocar uma nova maternidade 
nos Hospitais da Universidade de Coimbra 
(HUC). Na perspectiva do vereador eleito 
pela CDU, haveria “tempo mais do que 

outras condições” naquela unidade hospita-
lar, e que a reabilitação e reforço dos Covões 
não atrasaria a construção da Maternidade.

PS: “Nova Maternidade
exige seriedade”

O PS de Coimbra, manifesta a sua preo-
cupação por, “após sucessivas propostas de 
implantação dentro do campus hospitalar do 
HUC, se ter concluído por uma localização 
específica, sem a existência de projectos 
de arquitectura ou de qualquer pedido de 
licenciamento para a sua implantação ou 
revalorização urbana desse campus hospi-
talar”. Os socialistas acrescentam que esta 
construção “se resume à implantação de mais 
um edifício em zona urbana sobrecarregada, 

do HUC, sem articulação com os estudos de 
acessibilidade e mobilidade para a Praceta 
Mota Pinto e ligação à Circular Interna e 
sem articulação concreta com o projecto 
Metro-Bus e respectiva paragem no interior 
do campus dos HUC até ao Hospital Pediá-
trico”. O PS de Coimbra mostra também a 
sua preocupação quanto ao desconhecimento 
no que concerne à reformulação dos espaços 
exteriores e reitera a sua posição na defesa 
da localização da Nova Maternidade nos 
Covões, “desde que este fosse considerado 
e valorizado como Hospital Central”. 

CpC: “Localização
escolhida obriga a medidas
que compensem a cidade”

O Movimento Cidadãos por Coimbra 
(CpC) considera a decisão ontem anuncia-
da pelo CHUC e pela CMC uma decisão 
errada, “numa lógica sucessivamente 
acumulada de hipercentro hospitalar, com 

graves consequências para a Cidade. Quem 
agora consuma esta decisão e se associa 
ao seu anúncio, naquilo que, saliente-se, o 
Presidente da Câmara denominou de “par-

-
mas urbanos que ela acarreta”, começa por 
dizer em comunicado enviado à redacção 
do “Campeão”. O Movimento liderado 
por Jorge Gouveia Monteiro, sempre se 
pronunciou pela urgência da construção da 
nova Maternidade e refere que “é lamentável 
que não tenham sido anunciadas as medidas 
de emergência para os três anos em que as 
actuais maternidades terão que continuar 
a assegurar as respostas às grávidas e aos 
recém-nascidos”. Conclui dizendo que o 
“CpC exprime o seu profundo desagrado 
pela forma pouco transparente que rodeou 
todo o processo de planeamento e decisão e 
bater-se-á para que esta seja a última grande 
obra pública em que a população de Coim-
bra e os seus representantes não são ouvidos 
nem respeitados”.

Nova Maternidade vai custar 45 milhões de euros
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Cantanhede é o terceiro 
concelho empresarial do dis-
trito, tendo apenas à sua frente 
os de Coimbra e da Figueira da 
Foz, com as 50 maiores empre-
sas a alcançarem, em 2020, um 
volume de negócios total de 
631 milhões e 780 mil euros, 
empregando no seu conjunto 
3.265 trabalhadores.

Estes dados que constam 
da listagem que publicamos 
na página 13, elaborada pela 
Informa para o “Campeão”, 
revelam que o efeito da pan-
demia de covid-19 sentiu-se 
na actividade empresarial, mas  
o volume de negócios total até 
subiu 21,7 milhões de euros 
em 2020, relativamente ao ano 
anterior.

O tecido empresarial 
aguentou os tempos de con-

nível das 50 maiores empresas, 
com as restrições na actividade 

-
fectados pela covid-19, mas a 
facturação total das 50 maiores 
empresas aumentou, mesmo 
apesar dos mercados terem es-
tado fechados e, em alguns ca-
sos, ter faltado matéria-prima.

A avaliação da actividade 
empresarial de Cantanhede é 
importante, quer pela excelente 
localização, entre Coimbra e 
a Figueira da Foz, quer por 

ter por perto as Universida-
des de Coimbra e de Aveiro, 
com as empresas a poderem 

a terem uma ligação próxima 
à inovação e transferência de 
conhecimentos e tecnologias.

Em 2019, antes ainda de 
aparecer a pandemia de co-
vid-19 em Março de 2020 e 
que afectou a economia e a 
actividade empresarial, as 50 

maiores empresas do concelho 
de Cantanhede tiveram um 
volume de negócios que atingiu 
um total de 631 milhões e 780 
mil euros, empregando no seu 
conjunto 3 168 trabalhadores. 
No aspecto do emprego realce 
para o facto de em ano de 
pandemia (2020) registar-se um 
aumento de 97 trabalhadores, 
quase mais uma centena em 
relação a 2019.

Continua a ser de assina-
lar, também, a estabilidade ao 
nível das grandes empresas 
do concelho de Cantanhede, 
com as 10 primeiras posições 
praticamente inalteradas.

Indústria e comércio 
lideram

A liderança continua a 
pertencer à Fapricela - Indústria 

fabris em Granja de Ançã e que 
a maior parte do que produz se 
destina a exportação. Teve um 
volume de negócios de 126,6 
milhões de euros, menos 17,1 
milhões do que em 2019.

Neste concelho de Canta-
nhede destaca-se o núcleo in-
dustrial de Murtede, com várias 
empresas em destaque como 
a Paul Stricker, que centra a 
sua actividade na concepção, 
desenvolvimento e distribuição 
de produtos promocionais, 
assumindo-se desde sem-
pre como um dos principais 
players do sector. Fundada em 
1944, a empresa foi pioneira no 
desenvolvimento de produtos 
promocionais em Portugal, 
apostando sempre numa abor-
dagem inovadora do mercado 
e está presente em mais de 70 
países de três continentes. No 
ranking de 2020 ocupa o se-
gundo lugar, com um volume 

de negócios de 82,2 milhões 
de euros.

A terceira maior empre-
sa do concelho (primeira no 
número de trabalhadores), a 
MAHLE - Componentes de 
Motores. Esta fábrica, sediada 
em Murtede, teve no ano pas-
sado 46,1 milhões de euros de 
facturação, menos 6,5 milhões 
do que em 2019.

A quarta maior empresa 
do concelho (subiu um lugar) 
é a José Aniceto & Irmão, da 
Zona Industrial de Cantanhe-
de, dedicada há mais de 50 anos 
à distribuição de pneus, que em 
2020 atingiu 44,2 milhões de 
euros de volume de negócios, 
superando em tempo de pan-
demia em 8,8 milhões o ano 
de 2019.

Na quinta posição do 
ranking de empresas temos a 
Mário Miranda de Almeida, 
de Corticeiro de Cima, de co-
mércio por grosso de electro-
domésticos, com a sua conhe-
cida marca Orima em muitos 
e variados equipamentos, a 
preços muito competitivos no 
mercado. A facturação do ano 
passado atingiu 29,5 milhões 
de euros, superando a Roca 
Torneiras, com 23,2 milhões 
de euros.

Na sétima posição temos a 
VHumana, com 21,1 milhões 
de euros (menos um milhão do 
que em 2019), uma empresa de 
comércio por grosso de leite e 
seus derivados, ovos, leveduras, 
corantes, emulsionantes, etc, 
com sede em Murtede.

Cultivo
de canábis

Na casa da dezena de 
milhões de euros de factu-
ração temos oito empresas 

no ranking, entre os lugares 
sete e 14, a começar na 
Gum Chemical Solutions e 
a terminar na Distrilhada - 
Supermercados, no Freixial, 
incluindo também a Dis-
trimarialvas - Distribuição 
Alimentar de Cantanhede, 
igualmente no Freixial, assim 
como Os Novos Construto-
res de Cidálio Soares Ramos, 
de Febres.

No ranking das maiores 
empresas do concelho so-
bressai a INOVA - Empresa 
de Desenvolvimento Eco-
nómico e Social de Canta-
nhede, não apenas por ser da 
Câmara Municipal mas por 

ser responsável pela água, 
saneamento e recolha de re-
síduos sólidos no concelho, 
sendo igualmente organiza-
dora da maior feira da região 
e do país, a Expofacic. A não 
realização do certame no ano 
passo, devido às imposições 
da pandemia de covid-19, 
levou a que a INOVA tivesse 
um volume de negócios de 
5,9 milhões de euros em 
2020, menos 1,9 milhões de 
euros do que em 2019.

Para o peso empresarial 
do concelho de Cantanhe-
de contribui a presença da 
indústria transformadora, 
com a presença de 19 em-

presas desde sector. O sector 
grossista tem igualmente 
peso, com 13 empresas, 
seguindo-se o comércio a 
retalho (nove empresas), 
a construção civil (quatro 
empresas) e o agrícola que 
já está a crescer com a Tilray 
Portugal, que está a cultivar 
canábis medicinal, com a 
cultura de especiarias plan-
tas aromáticas, medicinas e 
farmacêuticas. Do 46.º lugar 
em 2019, em início de acti-
vidade, a Tilray já surge na 
12.ª posição no ano passado, 
com um assinalável volume 
de negócios de 12,8 milhões 
de euros.

Negócios no concelho de Cantanhede
resistiram ao tempo de pandemia

No concelho existem as Zonas Industriais de Cantanhede
(mais o Biocant), Febres, Murtede e Tocha,

onde estão um total de 131 empresas

PUBLICIDADE
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CRISTIANA DIAS

A partir do dia 28 de Julho 
de 2022 todos os caminhos 
vão dar ao Parque Expo-
-desportivo de S. Mateus, em 
Cantanhede, para receber a 
30.ª edição da Expofacic, pelo 
menos assim se espera. 

Foram dois os anos que 
os portugueses, em especial 

privadas daquele que é con-
siderado o maior evento da 
zona um dos maiores, deste 
género, no país. 

A Comissão Organiza-
dora considerou, em 2020, 
não estarem reunidas as con-
dições necessárias para a 
realização do evento, medida 
que viria a ser novamente 
tomada no ano seguinte. Este 
interregno apesar de deixar 
um ‘vazio’ de quem é assíduo 
no certame foi preciso para 
garantir a segurança dos vi-
sitantes e demais envolvidos, 
principal preocupação dos 
responsáveis. 

No entanto, tudo leva 
a crer que a 30.ª edição da 
Expofacic – Feira Agrícola, 
Comercial e Industrial de 

acontecer no próximo ano.

Paragem serviu
para trabalhar
em soluções

O certame emblemático 
da região de Cantanhede para 
o próximo ano tem já a sua 
matriz traçada, tendo os dois 
anos consecutivos sem a rea-
lização do evento permitido 
desenvolver trabalhos em prol 
do público. Ao longo deste 
período foram melhorados 
alguns aspectos, sobretudo os 
espaços da Feira. 

Idalécio Oliveira, pre-
sidente da Inova, entidade 
gestora da Expofacic, ga-
rante que as pessoas podem 
esperar uma próxima edição 
de “grande qualidade. A 
pandemia, naturalmente, 
trouxe a necessidade de mu-

dar alguns aspectos porque 
a Expofacic era uma grande 
aglomeração de pessoas. A 
próxima edição está prepa-
rada e vai funcionar com a 
nova realidade que é a pan-
demia. Foram feitas algumas 
alterações no espaço de 
forma a preparar-se para re-
ceber todos de forma segura 
e protegida face à covid-19”.

Posto isto, foram requa-

e implementadas medidas 
alternativas para as áreas onde 
existe um maior ajuntamento 
do público. A organização 
garante assim “mais qualidade 
nos espaços de forma a que 
os visitantes se sintam ainda 
melhor”. 

Programa transita
da edição

não realizada

O calendário para a 30.ª 
edição da Expofacic já está 
delineado. De 28 de Julho a 7 
de Agosto o Parque da cidade 
volta a encher-se com muita 
animação e alegria. O pro-

faltando apenas acertar alguns 
pormenores. 

Em 2020, ano que deveria 
ter acontecido a 30.ª edição, a 
Expofacic já tinha o programa 
completo, mas com o cance-
lamento todo o plano, desde 
agentes musicais, exposito-
res, empresas, prestadores de 
serviços, entre tantos outros 

envolvidos, transitou para o 
ano seguinte, neste caso para 
2021 e posteriormente, agora, 
para 2022.   

“Todos os protocolos e 
escolhas feitas anteriormente 
transitam para a próxima 
edição. É possível que devido 

haver empresas e expositores 
que desistam. Vamos ape-
nas abordar os moldes dos 
acordos e pôr em prática, e 
honrar os compromissos que 
já têm”, adiantou o presidente 
da Inova. 

O evento terá o mesmo 
modelo das edições anteriores, 
apenas com alguns ajustes. 
Idalécio Oliveira considera 
que a Expofacic não deve 
alterar o seu esquema porque 
as pessoas têm mostrado 
sinais positivos em relação à 
sua realização. 

“A Expofacic é um mo-
delo muito consolidado de 
grande sucesso. O formato 
que tem sido feito é o que as 
pessoas gostam, tem havido 
todos os anos algumas me-
lhorias e ajustes que a organi-

zação entende e isso acontece 
sempre com a leitura que vai 
tendo do público e de todos 
os envolvidos, até porque 
tem de se ir evoluindo. Mas o 
modelo não deve ser profun-
damente alterado, não é isso 
que se pretende”, explicou o 
responsável. 

Cantanhede precisa 
da Expofacic 

Todos os anos (excepto 
os dois anteriores) milhares 
de pessoas, do país e não só, 
deslocam-se à cidade de Can-
tanhede para desfrutar de 11 

o sucesso da iniciativa. 
A sua falta fez-se, e ainda 

se faz, sentir na região, não 
fosse a Expofacic uma das 
maiores alavancas económicas 
do concelho. Durante o seu 
período de ‘pausa forçada’ 
os prejuízos foram (e são) 
notórios por toda a cidade, 
quer sejam emocionais, eco-
nómicos e até sociais. 

Muitas empresas sofre-
ram prejuízos económicos 
com a falta do evento. Ex-
positores, colectividades con-
celhias, grupos de artistas 

folclóricos, instituições de so-
lidariedade, escolas do conce-
lho, mas também os sectores 
da restauração e do comércio, 
sofreram um grande abalo 
tendo, estes últimos, sido os 
mais afectados pela pande-
mia e pelo cancelamento do 
certame. 

Cantanhede precisa da 
Expofacic para dar novamen-
te alento social e, sobretudo, 
económico a todos aqueles 
cuja a actividade depende do 
evento.

Expofacic 2022 prevista para 28 de Julho a 7 de Agosto

DISPONIBILIZAR RESINAS DERIVADAS DE COLOFÓNIA BEM COMO MISTURAS FORMULADAS

DE ALTO DESEMPENHO “STATE-OF-THE-ART” COMO MATÉRIAS-PRIMA PARA A INDÚSTRIA

WE CARE ABOUT QUALITY

SOLID BRICKS TO IMPROVE 

YOUR BUSINESS

WE THINK OUT OF THE BOX

www.pinerosins.com
Zona Industrial de Cantanhede, Lt. 122 | 962 010 888
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NOME LOCALIDADE ACTIVIDADE N.º TRABALHADORES VOLUME NEGÓCIOS
Rank
2021

Rank
2020

1 1 FAPRICELA - INDÚSTRIA DE TREFILARIA, S.A. MANGA DA GRANJA Fabricação de produtos de arame 367 126 626 851,50

2 4 PAUL STRICKER, S.A. MURTEDE Comércio por grosso não especializado 82.278.904,43

3 2 MAHLE - COMPONENTES DE MOTORES, S.A. MURTEDE Fabricação de motores e turbinas, exceto motores para aeronaves, automóveis e motociclos 564 46 148 006,68

4 4 JOSÉ ANICETO & IRMÃO, LDA CANTANHEDE Comércio por grosso de peças e acessórios para veículos automóveis 62 44 237 238,62

5 7 MÁRIO MIRANDA DE ALMEIDA, S.A. CORTICEIRO DE CIMA Comércio por grosso de eletrodomésticos, aparelhos de rádio e de televisão 43 29 596 293,74

6 5 ROCA TORNEIRAS, S.A. CANTANHEDE Fabricação de  outras torneiras e válvulas 185 23 225 399,18

7 6 VHUMANA, S.A. MURTEDE Comércio por grosso de leite, seus derivados e ovos 9 21 111 412,87

8 8 GUM CHEMICAL SOLUTIONS, S.A. CANTANHEDE Fabricação de resinosos e seus derivados 39 19 984 819,77

9 10 ADM PORTUGAL, S.A. MURTEDE Fabricação de alimentos para animais de criação (exceto para aquicultura) 42 18 823 309,51

10 9 DISTRIMARIALVAS - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR DE CANTANHEDE, S.A. FREIXIAL Comércio a retalho em supermercados e hipermercados 79 18 006 507,47

11 17 OS NOVOS CONSTRUTORES DE CIDÁLIO SOARES RAMOS, LDA FEBRES Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 64 17 226 326,44

12 12 REI & REI, LDA QUINTA DOS TROVISCAIS Outro comércio por grosso de bens de consumo, n.e. 13 16 847 158,06

13 46 TILRAY PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA CANTANHEDE Cultura de especiarias, plantas aromáticas, medicinais e farmacêuticas 189 12 818 785,33

14 - TRIDEC - SISTEMAS DIRECCIONAIS PARA SEMI-REBOQUES, UNIPESSOAL, LDA MURTEDE Fabricação de outros componentes e acessórios para veículos automóveis 94 11 980 772,00

15 - DISTRILHADA - SUPERMERCADOS, S.A. FREIXIAL Comércio a retalho em supermercados e hipermercados 64 10 982 300,56

16 15 CANTOLIVA, S.A. CANTANHEDE Preparação e conservação de frutos e de produtos hortícolas por outros processos 73 9 450 913,40

17 16 CRISTALMAX - INDÚSTRIA DE VIDROS, S.A. MURTEDE Moldagem e transformação de vidro plano 87 8 432 669,48

18 14 ALRON - PRODUÇÃO DE JANTES EM ALUMÍNIO, UNIPESSOAL, LDA MURTEDE Fabricação de moldes metálicos 74 8 290 501,00

19 19 LUSIMAT, S.A. CANTANHEDE 143 8 086 722,37

20 13 ÂMBAR PORTUGAL, LDA CANTANHEDE Agentes do comércio por grosso de matérias-primas agrícolas e têxteis, animais vivos e produtos semiacabados 2 7 426 272,12

21 26 KEMI - PINE ROSINS PORTUGAL, S.A. CANTANHEDE Fabricação de resinosos e seus derivados 18 6 784 059,84

22 11 AMBITERMO - ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS TÉRMICOS, S.A. CANTANHEDE Fabricação de geradores de vapor (exceto caldeiras para aquecimento central) 91 6 500 377,16

23 22 EUROCASH 2 - CASH AND CARRY, LDA MONTE ARCADO Comércio por grosso não especializado de produtos alimentares, bebidas e tabaco 12 5 973 773,51

24 18 INOVA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL DE CANTANHEDE, EM, S.A. CANTANHEDE Distribuição de água 146 5 924 082,23

25 28 CONSTEEL - METALOMECÂNICA E SERVIÇOS, LDA CANTANHEDE Outras atividades  especializadas de construção diversas, n.e. 170 5 483 418,58

26 23 STEMLAB, S.A. CANTANHEDE Fabricação de produtos farmacêuticos de base 78 5 415 299,06

27 21 PAULINO & RODRIGUES, LDA BRACIAL Comércio por grosso de bebidas alcoólicas 42 4 758 303,70

28 27 CARLOS ALBERTO DA FONSECA NETO, LDA POCARIÇA Comércio por grosso de ferragens, ferramentas manuais e artigos para canalizações e aquecimento 22 4 478 504,14

29 - ESTREITORIENTAL, UNIPESSOAL, LDA ESPINHEIRA Outro comércio por grosso de bens de consumo, n.e. 1 4 104 220,01

30 25 PNEUS RECTA DO NORTE, LDA QUEIXADA DA RAPOSA Comércio a retalho de combustível para veículos a motor, em estabelecimentos especializados 18 3 817 728,66

31 39 FLORA LUSITANA, LDA CANTANHEDE Comércio por grosso de cereais, sementes, leguminosas, oleaginosas e outras matérias-primas agrícolas 28 3 798 339,55

32 24 SÉRGIO G.OLIVEIRA, UNIPESSOAL, LDA PERBOI DE BAIXO Fabricação de artigos de joalharia e de outros artigos de ourivesaria 10 3 778 582,67

33 32 JÚLIO SIMÕES, LDA BERLENGAS Comércio a retalho de tintas, vernizes e produtos similares, em estabelecimentos especializados 33 3 508 068,33

34 - PARDAL HOLDINGS, LDA CANTANHEDE Cultura de especiarias, plantas aromáticas, medicinais e farmacêuticas 0 3 286 279,08

35 30 JÚLIO DE OLIVEIRA & CA., LDA TOCHA Comércio a retalho de combustível para veículos a motor, em estabelecimentos especializados 6 3 128 097,51

36 - WOODSER - INDÚSTRIA DE MADEIRA, LDA CANTANHEDE 18 3 043 210,33

37 50 PORTINSURANCE - CONSULTORES SEGUROS, LDA CANTANHEDE Atividades de mediadores de seguros 36 3 021 084,14

38 41 MAÇARICO II - CONSERVAS ALIMENTARES, LDA CANTANHEDE Preparação e conservação de frutos e de produtos hortícolas por outros processos 42 3 008 282,21

39 - BTP TOCHA, UNIPESSOAL, LDA BERLENGAS Valorização de resíduos não metálicos 4 2 981 219,96

40 35 METALCENTRO - CONSTRUÇÕES METALOMECANICAS, LDA TOCHA Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal 106 2 891 869,74

41 47 PROPOSTA DO DIA, LDA FEBRES Comércio a retalho em supermercados e hipermercados 14 2 835 359,75

42 48 BRICOCANTANHEDE - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE BRICOLAGE, LDA FREIXIAL Comércio a retalho de material de bricolage, equipamento sanitário, ladrilhos e materiais similares, em estab. especializados 18 2 826 177,97

43 40 ARMANDO PINHO & FILHOS, LDA CORTICEIRO DE CIMA Comércio por grosso de batata 7 2 746 208,93

44 45 COIMBRIS - PRODUTOS ALIMENTARES, UNIPESSOAL, LDA CANTANHEDE Agentes do comércio por grosso de produtos alimentares, bebidas e tabaco 13 2 746 158,01

45 - TRANSPORTES BARRACA, LDA BOLHO Transportes rodoviários de mercadorias 32 2 740 228,42

46 33 PECUÁRIA CARRIÇO & MACHADO, LDA MURTEDE Comércio por grosso de animais vivos 9 2 667 734,45

47 44 STOLT SEA FARM (PORTUGAL) - PISCICULTURA, S.A. PRAIA DA TOCHA Aquicultura em águas salgadas e salobras 22 2 654 175,62

48 34 SOCIEDADE INDUSTRIAL DUARTES, LDA SEPINS Serração de madeira 22 2 532 777,65

49 43 J.J.HERMÍNIOS, LDA ANÇÃ Comércio a retalho de combustível para veículos a motor, em estabelecimentos especializados 8 2 242 474,57

50 36 VESAM - ENGENHARIA, S.A. CANTANHEDE Fabricação de estruturas de construções metálicas 21 2 229 647,34

Esta listagem foi eleborada pela empresa                      , sediada em Lisboa (Rua Barata Salgueiro n.º 28 3.º , 1250-044 Lisboa, Telef. 213500300, E.mail: informadb@informadb.pt), com quem 
trabalhamos há vários anos. Os dados respeitam ao ano económico de 2020. Eventuais imprecisões, de que nos penitenciamos desde já, não são, pois, da nossa responsabilidade directa. 

AS MAIORES
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PUBLICIDADE

OS NOVOS CONSTRUTORES

Telf.: 231 467 480 | Fax: 231 460 001- Zona Industrial de Febres | Apart. 39  |  3061-906 FEBRES (Cantanhede)
E-mail: novosconstrutores@novosconstrutores.pt | www.novosconstrutores.pt

CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS

HÁ 30 ANOS AO SEU DISPÔR

ALVARÁ 754

50 MAIORES DE CANTANHEDE

Situada no Biocant 
Park em Cantanhede, a 
Crioestaminal é o labora-
tório pioneiro e líder em 
células estaminais em Por-
tugal, integra actualmente 
o maior grupo europeu da 
área das células estaminais, 
e conta com mais de 450 
mil amostras recolhidas 
e guardadas. Conta tam-
bém, com o maior número 
de amostras resgatadas e 
transplantes realizados, 
tendo já contribuído para 
o tratamento de 99 crianças 
com células estaminais do 
sangue do cordão umbili-
cal, 10 das quais, crianças 
portuguesas.

Mais do que um labora-
tório, a Crioestaminal tor-
nou-se um pilar da Medici-
na do futuro, promovendo 

o acesso a terapias perso-
nalizadas, que apresentam 
novas possibilidades de 
tratamento para doenças 
actualmente sem solução. 
Promove um trabalho de 
referência na terapêutica 
com células estaminais con-
tando com quatro patentes 

internacionais registadas e 
vários projectos de investi-
gação em curso, investindo, 
anualmente, cerca de 10% 
do seu volume de negócios 
em Investigação e Desen-
volvimento. 

A Crioestaminal é o 
único laboratório euro-
peu com acreditação pela 
Associação Americana de 
Bancos de Sangue, quer 
para o processamento de 
sangue quer de tecido do 
cordão umbilical e tem 

desenvolvido estratégias 
de acessibilidade de modo 
a que mais famílias tenham 
acesso ao serviço.

Além de guardar as cé-
lulas estaminais das famílias 
para o tratamento de doen-
ças no futuro e em caso de 
necessidade, a Crioestami-
nal promove a possibilida-
de de acesso a tratamentos 
inovadores com células 
estaminais, estando a de-
senvolver projectos para o 
desenvolvimento de novos 

medicamentos e, de modo 
minimizar o desperdício 
das células estaminais, a 
Crioestaminal criou o um 
Banco de Doação para 
Investigação, constituído 
por células estaminais do-
adas pelas famílias que não 
pretendem guardá-las para 
utilização familiar.

O compromisso com o 
futuro de modo a impactar 
positivamente a sociedade, 
a Ciência e a Medicina 
constituem os valores que 

movem a Crioestaminal 
e mais do que números, 
a Crioestaminal faz-se de 
famílias que a têm distin-
guido com os Prémios 
Cinco Estrelas e Escolha 
do Consumidor pelo 8.º 
ano consecutivo.

A Crioestaminal lidera 
todos os critérios de ava-
liação do Prémio Cinco Es-
trelas 2021, destacando-se 

diz respeito à segurança, à 

acreditação internacional e 
à investigação e desenvol-
vimento de tratamentos 
inovadores com células 
estaminais. Já na Esco-
lha do Consumidor 2021, 
os portugueses elegeram 
a Crioestaminal como a 
melhor marca, no que diz 
respeito às condições e 
longevidade de preserva-
ção, segurança transmitida, 

procedimentos e acesso a 
tecnologias mais avançadas.

Situada no Biocant Park em Cantanhede

Crioestaminal é um pilar da Medicina do futuro

A Crioestaminal é o laboratório pioneiro e líder em células estaminais em Portugal

44
44

0

Zona Industrial de Cantanhede, Lote 135 | 3060-197 Cantanhede
gumchemical@gumchemical.com | Phone: + 351 231 416 754

44
44

1

A Gum Chemical Solutions é uma empresa Portuguesa dedicada à pesquisa, desenvolvimento, produção e comercialização 
de resinas e seus derivados.
Através da Gum Chemical, foi criada uma unidade de produção para a transformação industrial da resina, a fim de obter um 
produto final de qualidade superior. Na fábrica da Gum Chemical, a partir da goma de resina natural (matéria-prima), são 
obtidos dois produtos diferentes após os processos de destilação e evaporação:
Colofonia: com aplicação na fabricação de colas, adesivos, revestimentos, isolamento elétrico, produtos alimentícios, ceras 
depilatórias, cosméticos, pneus, borrachas, tintas de impressão, entre outros.
Terebintina: o seu destino principal é a indústria farmacêutica e química, sendo utilizado como solvente orgânico, nomeada-
mente no fabrico de tintas e vernizes, assim como no fabrico de produtos de limpeza, aromas/perfumaria e produtos medicinais.
Além da Colofonia e da Terebintina, a Gum Chemical também produz “Water white Rosin”, uma resina transparente com alto 
nível de pureza destinada a aplicações específicas sendo um produto de qualidade superior.
A unidade de produção da Gum Chemical está localizada em Cantanhede, com capacidade de destilação de 100 toneladas/
dia, processando 80-85 toneladas/dia.
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LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
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Quinta da Rosa | Alvaiázere

SÓ PAGA MAIS QUEM QUER!

Todos os dias
promoções 44

47
1

Nelson Costa
Jardins

918 531 103
nelsoncostajardins@hotmail.com

VENDEMOS E APLICAMOS RELVA SINTÉTICA EM TODO O PAÍS
ORÇAMENTOS GRÁTIS

44
47

2

Rua Buda (ao fundo da aldeia) - GONDRAMAZ

TURISMO RURAL E RESTAURANTE
“A MELHOR CHANFANA E CABIDELA DO MUNDO”

44
48

1

235 205 746 / 962 142 522 / 967 084 420

 tdautomoveislda@gmail.com

Estrada de S. Pedro

3300-118 Arganil

AUTOMÓVEIS

44
47
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44
61
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Freixial Shopping, 
Loja 12

CANTANHEDE

Contacto: Isabel Henriques

930 443 239
Isabel.vivermontanha@outlook.pt

BARBOSA
LEITÕES DO

SR E S T A U R A N T E

917 822 118 - 239 533 169
MIRANDA DO CORVO

LOUSÃ

44
48

5

PINTOR CONSTRUÇÃO CIVIL

Tratamento de Madeiras

ÃÃÃ

Carlos Alberto
Conde

SERVIÇO DE MÁQUINA MINI-GIRATÓRIASERVIÇO DE MÁÁQUINA MINI GIRATÓ
SERVIÇO DE TRACTOR AGRÍCOLAS ÇO C O G
COMÉRCIO DE LENHAS

44493

Loja 2:

Loja 3: 

SÓCIOS GERENTES
Rolo & Ferreira

LDA

MIJACÃO

Rua Nova, 8
Coimbra

Casa de 
Vinhos 

e Petiscos

ALMOÇOS
Encerra ao Sábado

ESTAMOS ABERTOS DE ACORDO 
COM AS NORMAS DA DGS

41
ANOS

António da Costa 
Marques

Unipessoal, Lda.

Quinta da Cortiça 

CONSTRUÇÃO CIVIL

43
07

8

44412

Reservas:
restaurante tradicional

a taberna
GOAL



www.campeaoprovincias.pt FIGUEIRA DA FOZ 21 CAMPEÃO DAS PROVÍNCIASQUINTA-FEIRA

 DE OUTUBRO DE 202116

Todas as escolas do 
Agrupamento de Escolas 
da Zona Urbana da Fi-
gueira da Foz (AEZUFF) 
foram galardoadas, a 12 de 
Outubro, com a Bandeira 
Verde Eco-Escola, numa 
cerimónia que decorreu 
em Sintra. Para além dis-
to, a Escola Dr. João de 

Barros recebeu o primeiro 
prémio, no segundo esca-

Constrói o teu Traga Pi-
lhas”; também o primeiro 

sobre a vida de uma em-
balagem”; e uma menção 
honrosa, no segundo es-

com Estilo – Aves em 
tecido”. O Agrupamento 
de Escolas parabeniza os 
coordenadores, educado-
res, professores, crianças, 
alunos, pessoal não docen-
te, pais e encarregados de 
educação e toda a comuni-
dade escolar pelo trabalho 
realizado.

Agrupamento de Escolas da Zona Urbana
premiado com Bandeira Verde

O concurso Escolíadas 
Glicínias Plaza vai regres-
sar aos palcos no próximo 
ano, esperando-se mais de 
dois mil alunos inscritos 
e professores de mais de 
20 escolas secundárias de 
Aveiro, Coimbra, Leiria, 
Guarda e Viseu. Para a 
31.ª edição do concurso, 

-
pectáculos na Figueira da 
Foz, Ílhavo e Mealhada, 
com o apoio das autarquias 

locais. As inscrições irão 
-

bro, prolongando-se até 
Janeiro de 2022. Segundo 
o presidente da Associa-

principal do certame é o 
da inclusão da arte na edu-
cação, através da educação 
não formal”. O concurso, 
que é composto por pro-
vas de teatro, música, dan-
ça, artes plásticas, cultura 

geral e claques, pretende 

experimentação artística e 
cultural aos alunos do ensi-
no secundário, facultando-
-lhes acesso às melhores 
salas de espectáculos da 
região, disponibilizando 
todos os meios humanos 
e materiais da associação 
e das respectivas salas, 
proporcionando oportu-
nidades únicas a todos os 
envolvidos no projecto”.

Concurso Escolíadas regressa em 2022 

Pedro Santana Lopes 
tomou posse como presi-
dente da Câmara da Figueira 
da Foz no domingo (17) e 
assumiu como prioridades 
o mar, o regresso do Ensi-
no Superior e as respostas 

de posse, o autarca disse 
aos jornalistas que a segu-
rança de quem trabalha e 

chave” em que vai começar 
a trabalhar nos primeiros 

as obras em curso, algumas 
que demoram há muito 
tempo, independentemente 
da vontade das pessoas, e 
tomar as medidas necessá-
rias para que isso aconteça” 
é outra das medidas iniciais 
de Santana Lopes. O pa-
trimónio – em particular o 
Mosteiro de Seiça e o Paço 

estão muito complicadas” – 

centros de saúde e o sistema 
de transporte das pessoas 
que vivem mais longe do 
centro do concelho”, são as 
áreas em que o autarca pro-

-
pressa”. O novo presidente 

do Município anunciou que 
a Universidade de Coimbra 
vai abrir uma extensão na 
cidade, que deverá entrar 
em funcionamento no iní-
cio do próximo ano lectivo, 
embora ainda não estejam 

graduação, nem o local onde 
vai ser instalada. Na cerimó-
nia de tomada de posse, que 
encheu o Centro de Artes 
e Espectáculos, Santana 
Lopes apontou também a 
erosão da costa, o centralis-

do seu mandato. O autarca 

tornar a Figueira da Foz 
-

quilo que [se gostaria] de 
ver em todo o país”, bem 
como a ambição de puxar 
pela sua identidade como 

não ter maioria absoluta no 
Executivo e na Assembleia 
Municipal, Santana Lo-

convergência e procura de 
entendimentos”. De referir 
que, para além do autarca, o 
novo Executivo é composto 
por Anabela Tabaçó, Olga 
Braz e Manuel Domingos, 
do movimento Figueira A 
Primeira; Carlos Montei-
ro, Ana Carvalho, Mafalda 
Azenha e Nuno Gonçalves, 

Silva, do PSD.

Mar, Ensino Superior e respostas sociais 
são prioridades de Santana Lopes

O Agrupamento de 
Escolas do Paião, no con-
celho da Figueira da Foz, 
comemorou o Dia Mundial 
da Alimentação, que se 
assinalou a 16 de Outubro, 
com a fixação de faixas 
com mensagens de sensi-

bilização para a adopção de 
hábitos alimentares saudá-

pretende-se estimular o 
apreço pelo corpo e pela 
conquista da saúde ali-
mentar, como forma de 
prevenir a emergência de 

doenças resultantes de um 
comportamento alimen-
tar inadequado, e assim 
contribuir para melhorar a 
qualidade de vida das pes-
soas”, disse a directora do 
Agrupamento de Escolas, 
Ana Paula Carrito.

Crianças de quatro e cinco anos já podem
praticar basquetebol no Ginásio Clube Figueirense

O Ginásio Clube Fi-
gueirense passou a ter 
uma nova classe de minis 
(quatro e cinco anos) de 
iniciação ao basquetebol, 
que é dirigida pelo pro-
fessor João Gama e que 

sucesso”. Segundo o Gi-
násio, é a primeira vez que 
a prática da modalidade 
abrange estas idades, já 
que a actividade se des-
tinava a maiores de seis 
anos. As aulas decorrem 
às segundas, terças e quin-

tas-feiras, das 17h30 às 
18h15. As inscrições po-
dem ser realizadas na se-
cretaria do Clube e todas 
as informações são dadas 
através do 233 418 765 ou 
do email ginasiofigueiren-
se@gmail.com.

CAE promove sessão de cinema com “O Eclipse”
O Centro de Artes e Es-

pectáculos (CAE) da Figuei-
ra da Foz, promove, amanhã 
(22), pelas 21h30, uma sessão 

Eclipse”, de Michelangelo 
Antonioni. Segundo o CAE, 

-

amargurado”. A sessão in-
clui-se no ciclo Michelangelo 
Antonioni – O Passo em 
Frente (Os grandes mestres 
do cinema italiano, segunda 

parte), que é organizado 
pela Leopardo Filmes em 
colaboração com a Medeia 
Filmes. Os bilhetes para en-
trar no auditório João César 
Monteiro estão à venda no 
CAE e na Ticketline.

Agrupamento de Escolas do Paião
comemorou Dia Mundial da Alimentação

O Museu Nacional Ma-
chado de Castro, em Coim-
bra, lançou, recentemente, 

do Museu Nacional de 
Machado de Castro”, da 
autoria da antiga conserva-
dora do Museu Municipal 
da Figueira da Foz, Isabel 
Pereira, numa co-produção 

-
cido), António Pacheco e 

Com uma reserva de 1.286 
peças numismáticas com 
diferentes proveniências, 
metade das quais encon-
tradas ao longo de dois mil 
anos, no espaço ocupado 
pelo Museu. Trata-se de 
um catálogo monográfi-

pelo estudo sobre as co-
lecções que apresenta, que 
é enriquecido com textos 
interpretativos e de análise 
que, segundo a provedora 
da Direcção-Geral do Pa-
trimónio, Ana Alcoforado, 

experiência e competência 
sempre actualizada de Isa-

dois dos mais conceituados 
numismatas portugueses 

que generosamente nos 
ofereceram a sua colabo-
ração”. Também o historia-
dor, professor e arqueólogo 
Jorge de Alarcão, autor do 
prefácio deste catálogo, 

muito abrangente”, que vai 
desde um denário cunhado 

Portuguesa. São 794 pági-
nas coordenadas pelo gru-
po de trabalho liderado por 
Isabel Pereira que, entre 
1974 e 1997, foi conserva-
dora do Museu Municipal 
da Figueira da Foz, período 
muito difícil em que arru-

mou a casa e contribuiu 
para a formação e saber de 
muitos técnicos. Isabel Pe-

pena o Museu Municipal 
da Figueira da Foz não 
mostrar mais a sua valia” 

fabuloso, na sua maioria 
com quase tudo estudado 
e catalogado”. Sobre o 
futuro, Isabel Pereira diz 
que o tempo que lhe resta 

mas gostava ainda de fazer 

aos anos 70”, entre muitos 
outros projectos que tem 
em mente.

Antiga conservadora do Museu Municipal coordenou
“Colecção Numismática do Museu Machado de Castro”

A Sociedade Filarmó-
nica Figueirense promove, 
no próximo sábado (23), 
pelas 15h00, no Pavilhão 
Jorge Galamba Marques, 
o Figueira Dance Festival. 

O evento é organizado em 
parceria com a Associa-
ção Portuguesa de Profes-
sores de Dança de Salão 
Internacional e apoiado 
pela Câmara Municipal 

da Figueira da Foz. A re-
serva de bilhetes deve ser 
feira através dos contactos 
964 103 460 e 964 411 285 

-
festival@gmail.com.

Associação promove caminhada
a favor da Liga contra o Cancro

A Associação Cultural 

dinamiza, no próximo 
domingo (24), a cami-

Moinhos”, cujo valor das 
inscrições irá reverter, na 
totalidade, para a Liga 

Portuguesa Contra o Can-
cro.  A concentração está 
marcada para as 08h30, 

-
bas, estando o início da 
caminhada programado 
para as 09h00. A Asso-
ciação MóGândara apoia 
a iniciativa e irá participar 

ao vender pão com chou-
riço aos participantes, 
revertendo os fundos tam-
bém para a Liga. As inscri-
ções estão abertas, deven-
do ser feitas através dos 
contactos 912 616 379 e 
936 987 319 ou do email 
acrdggandara@sapo.pt.

Figueira Dance Festival decorre no sábado

Isabel Pereira

Santana Lopes na sessão de tomada de posse
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Vários estabelecimen-
tos de ensino do concelho 
de Soure foram galardoa-
dos com a Bandeira Verde, 
que premeia as melhores 
práticas de sustentabilida-
de ambiental e é atribuída 
pela Associação Bandeira 
Azul da Europa. Foram 
distinguidos o Jardim-de-

-Infância e a Escola Básica 
de Vila Nova de Anços, 
o Jardim-de-Infância e a 
Escola Básica de Vinha 
da Rainha, o Centro Es-
colar do Marco (Samuel), 
a Escola 3/Secundária 
Martinho Árias, o Instituto 
Pedro Hispano e a Asso-
ciação Cultural Recreativa 

e Social de Samuel. O 
Município de Soure con-
gratula os galardoados pela 
obtenção deste reconheci-
mento nacional e agradece 
a colaboração de toda a 
comunidade educativa e 
das associações e entidades 
que se envolveram nos 
projectos educativos.

Cantanhede acolhe exposição
de trabalhos infantis

A Biblioteca Municipal 
de Cantanhede tem paten-
te, até 30 de Outubro, a ex-
posição “Abelhas à chuva”, 
que é constituída por traba-
lhos elaborados por alunos 
dos Jardins-de-Infância 
e das Escolas Básicas do 
Agrupamento Marquês de 
Marialva. Segundo o Mu-
nicípio de Cantanhede, as 

crianças inspiraram-se no 
livro “Uma abelha na chu-
va”, de Carlos de Oliveira. 
Os trabalhos – que foram 
realizados com recurso 
a papel, cartão, tecidos, 
plástico e outros materiais 
de aproveitamento – repre-
sentam pequenas figuras 
de abelhas à chuva, tendo 
as crianças “dado largas à 

sua criatividade imaginária 
relacionada com o título 
do livro do autor ganda-
rês”, disse a autarquia. Esta 
exposição é mais uma ini-
ciativa que o Município de 
Cantanhede tem vindo este 
ano a realizar para assinalar 
o centenário do nascimen-
to do escritor Carlos de 
Oliveira.

Promovido Festival Internacional

O Festival Internacio-
nal de Música de Canta-
nhede (FIMCA) regressou 
ao concelho, na sexta-feira 
(15), sábado (16) e domin-
go (17), após dois anos de 
interregno devido à pan-
demia da covid-19. A ter-
ceira edição da iniciativa 
contou “com a presença 
de inúmeros artistas nas 
mais variadas áreas cul-
turais” e esta foi, para o 

Município de Cantanhede, 
“mais uma oportunidade 

-
de e diversidade artística, 
assim como a expressão 
musical eclética que existe 
em Portugal”. O evento 
começou com um con-
certo da pianista francesa 
Monique Chenevier, que 
actuou no Pavilhão Mul-
tiusos de Febres. No sá-
bado (16), subiram a palco 

a fadista cantanhedense 
Yola Dinis e o cantor 
lírico Carlos Guilherme, 
num concerto que foi 
acompanhado pela Filar-
mónica Marialva. Já no 
domingo (17), realizou-se 

Lyra Barcoucense 10 de 
Agosto e da Filarmónica 
Marialva de Cantanhede, a 
que se seguiu um concerto 

Soure adquire ecopontos
para aumentar reciclagem

O Município de Soure 
adquiriu diversos ecopontos 
de 800 litros destinados ao 
papel/cartão e ao plástico/
metal com o objectivo de 
aumentar a rede de eco-
pontos para a realização 
de reciclagem. A recolha e 
manutenção dos ecopontos 
vai ser realizada periodi-
camente por funcionários 

da autarquia. A Câmara, 
“no âmbito da sua política 
de intervenção ambiental, 
contribui, assim, activa-
mente para que os resíduos 
tenham um destino final 
adequado, diminuindo desta 
forma a quantidade de resí-
duos encaminhados direc-
tamente para aterro”, disse 
o Município, apelando ao 

bom uso e a uma correcta 
realização da reciclagem. A 
autarquia informou que em 
caso de qualquer questão 
relacionada com a gestão 
ambiental, os munícipes 
devem contactar os Serviços 
Municipais do Ambiente 
através do contacto 239 506 
559 ou do email ambiente@
cm-soure.pt.

Escolas premiadas com Bandeira Verde

O Comando Territorial 
de Coimbra, através do Nú-
cleo de Investigação Crimi-
nal (NIC) de Cantanhede, 
deteve, a 13 de Outubro, 
sete homens com idades 
compreendidas entre os 

estupefacientes. No âmbito 
de uma investigação, que 
decorreu durante 10 meses, 
“foi possível apurar-se que 
os suspeitos actuavam de 
forma organizada, sendo 
que se deslocavam ao dis-

trito do Porto para adquirir 
produto estupefaciente, 
para o comercializar na 
zona de Coimbra”, disse 
a GNR. No decorrer das 
diligências de investigação, 
foi dado cumprimento a 
oito mandados de busca 
domiciliária, que culmina-
ram na apreensão de 159 
doses de cocaína, 183 doses 
de haxixe, 174 doses de 
canábis, uma soqueira, uma 
arma de gás comprimido, 
um veículo, cinco balanças 

de precisão e 1.350 euros 
em numerário. De acordo 
com a GNR, os detidos 
foram constituídos argui-
dos e presentes, a 14 de 
Outubro, no Tribunal Ju-
dicial de Coimbra onde, a 
quatro dos homens, lhes foi 
aplicada medida de coação 
de apresentações periódicas 
no posto policial da área de 
residência, sendo que aos 
outros três detidos lhes foi 
aplicada a medida de prisão 
preventiva.

O Castelo de Mon-
temor-o-Velho voltou a 

(16 e 17), sessões de magia 
de rua no âmbito da ini-
ciativa “Sítios Mágicos”. 
A sessão da manhã de 
sábado (16), contou com a 

actuação de Mago Teto e, 
durante a tarde, decorreu 
um espectáculo protagoni-
zado por Pau Segalés. Já no 
domingo (17), Pau Segalés 
actuou durante a manhã 
e Mago Teto à tarde. A 
iniciativa “Sítios Mágicos”, 

“a par de actuações dos 
ilusionistas internacionais, 
proporciona também ac-
ções de mediação cultural, 
desvendando um outro 
olhar sobre o patrimó-
nio”, disse o Município de 
Montemor-o-Velho.

Mira Portugal é campeão europeu

O Columbódromo 
Internac iona l  Gaspar 
Vila Nova, em Mira, re-
cebeu a 24.ª edição dos 
Campeonatos Interna-
cionais de Columbofilia, 
sendo que Portugal se 
sagrou campeão europeu 
da modalidade. O evento, 
que contou com a partici-
pação de 565 pombos de 
27 países, foi organizado 
pela Federação Portu-
guesa de Columbofilia 
(FPC), em parceria com 

a Federação Columbó-
fila Internacional (FCI), 
o Inst i tuto Por tuguês 
do Desporto e Juven-
tude (IPDJ) e a Câmara 
Municipal de Mira. Nas 
classificações individuais, 
os pombos-correio por-
tugueses conquistaram o 
segundo e o terceiro lu-
gares do FCI Grand Prix 
de Portugal, que conta 
para o ranking mundial, 
entre outras honrosas 
classificações. Segundo a 

FPC, “todos os pombos 
foram soltos, em simultâ-
neo, às 08h25 de sábado 
(16) ,  em Paderne,  no 
Algarve, a uma distância 
de 385 quilómetros do 
Columbódromo Interna-
cional onde terminaram 
as provas”. A Federação 
Portuguesa de Columbo-
filia referiu que o evento 
foi organizado de acordo 
com as regras emanadas 
pela Direcção-Geral da 
Saúde. 

 voltou a receber
os “Sítios Mágicos”

A Águas do Baixo Mon-
dego e Gândara (ABMG) 
iniciou uma empreitada de 
implementação de siste-
mas de medição, controlo 
e gestão nos sistemas de 
abastecimento de água em 
Mira, Montemor-o-Velho e 
Soure. Os trabalhos repre-
sentam um investimento 
de cerca de 600 mil euros 
e permitem “o controlo 
activo de fugas de água e a 
monitorização em contínuo 
da rede”, disse a ABMG. 
Esta intervenção requer a 
interrupção temporária do 
normal abastecimento pú-
blico de água, nos diversos 
sistemas, de forma faseada. 
Neste sentido, estão agen-
dadas intervenções que 

implicam a interrupção do 
abastecimento de água em 
localidades do concelho de 
Soure. Hoje (21), entre as 
08h00 e as 20h00, há inter-
rupção do abastecimento 
de água em Azenha, Car-
rascal, Pedrogão do Pranto, 
Saca Bolos, Salgueirinhas e 
Vale de Servo. A ABMG in-
formou que, no seguimen-
to desta intervenção, se po-

na rede de abastecimento 
de água nas localidades de 
Barreiras, Cabeça Carvalha, 
Casal de Almeida, Casal de 
Bacelos, Formigal, Mira 
Olhos, Porto Godinho e 
Vinha da Rainha. Amanhã 
(22), das 08h00 às 15h00, 
a localidade afectada será 

Brunhós e, entre as 14h00 
e as 22h00, não haverá 
abastecimento de água 
em Barroco, Monte Vale 
Grande, Sanguinheira e 
Vila Nova de Anços. Na 
próxima segunda-feira 
(25), das 08h00 às 14h00, 
a interrupção do abaste-
cimento afectará o Casal 
de S. Jorge e Covão das 
Favas e, entre as 13h00 e 
as 20h00, o Casal Cimeiro 
(Tapéus). Na terça (26), as 
interrupções vão afectar 
as populações de Casal 
do Galegos, Granja do 
Ulmeiro e Painça, entre as 
08h00 e as 14h00, e de Ca-
beça da Corte, Malavenda 
e Sabugueiro, das 13h00 
às 20h00.

Empreitada provoca interrupção
do abastecimento de água

Membros da Câmara realizara visita de trabalho a França 
Uma delegação da Câ-

mara de Soure, na qual es-
teve incluído o presidente 
da autarquia, Mário Jorge 
Nunes, visitou o Município 
de Tarare, na Comunidade 
Intermunicipal de Ouest 
Rhodanien, em França, 
com o objectivo de trocar 
experiências nas áreas da 
regeneração urbana, do 

ambiente e da energia. De 
acordo com a autarquia de 
Soure, o encontro incluiu 
uma sessão de trabalho 
que incidiu sobre o plano 
estratégico de Tarare para 
2020/2026, tendo sido 
realizadas visitas aos pro-
jectos âncora em curso. A 
viagem incluiu, ainda, a 
passagens pela “Polutec”, 

em Lyon, a feira de refe-
rência para as áreas do am-
biente, resíduos e energia 
e uma visita à casa de Por-
tugal em Oyonnax, “uma 
relevante comunidade de 
emigrantes portugueses 
em que aproximadamente 
um terço tem origens no 
concelho de Soure”, disse 
o Município.

na Corrida 4 Estações Portugal
O atleta Nelson He-

leno, da Sociedade Co-

conquistou o 26.º lugar da 
-

dual e a oitava posição no 
escolão sénior masculino 

na Corrida 4 Estações Por-
tugal, que se realizou no 
passado domingo (17), nos 
arruamentos do iParque, 
em Coimbra. Nelson He-
leno, atleta da secção de Ar 
Livre e Aventura, concluiu 

a prova de 10 quilómetros 
em 38 minutos e 58 segun-
dos. De referir que a ini-
ciativa foi organizada pela 
DR4Eventos, em parceria 
com a Associação Distrital 
de Atletismo de Coimbra. 
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O Município de Pe-
nacova inaugurou, a 13 
de Outubro, um Posto 
de Turismo, localizado ao 
quilometro 238 da Estrada 
Nacional 2 (EN2) e que 
se destina aos visitantes 
do concelho e a todos os 
que circulam na estrada. O 
espaço, cuja decoração é 

também inspirada na EN2, 
pertence às Infraestrutu-
ras de Portugal e estava 
devoluto e em más condi-
ções. O antigo presidente 
da autarquia, Humberto 
Oliveira, afirmou que a 
recuperarão do edifício 
“estava a ser estudada há 
algum tempo, com o ob-

jectivo de dar ainda mais 
visibilidade ao concelho” 
e de dar a conhecer o ter-
ritório e os produtos da 
região a quem percorre a 
estrada. De referir que a 
EN2 liga Chaves a Faro e é 
a estrada portuguesa mais 
longa, com cerca de 739 
quilómetros.

Arganil recebe galardão 100% Eco-Escolas
O concelho de Arganil 

voltou a receber o galardão 
100% Eco-Escola, sendo um 
dos 17 municípios do país 
e um dos três no distrito de 
Coimbra a alcançar a taxa de 
implementação máxima do 
programa. Os galardões da 
iniciativa, que é desenvolvida 
em Portugal pela Associação 
Bandeira Azul da Europa 
(ABAE), foram entregues a 13 
de Outubro, numa cerimónia 

que decorreu no Centro Cul-
tural Olga Cadaval, em Sintra. 
O município de Arganil esteve 
representado pelo vereador da 
Educação, Luís Almeida; pela 
directora do Agrupamento de 
Escolas de Arganil, Anabela 
Soares; pelo coordenador da 
Escola Básica do 1.º Ciclo/
Jardim-de-Infância (EB1/
JI) de Arganil e por duas 
alunas deste centro escolar. 
Para além do galardão 100% 

Eco Escolas para todos os 
estabelecimentos de ensino 
do concelho, a EB1/JI de 
Arganil foi premiada pelos 
projectos “Na minha casa não 
desperdiçamos”, “O que lan-
char” e “Eco-Pinhata”. Para 
além disto, foram premiadas 
as actividades “As Aves que 
nos rodeiam” e “Constrói o 
teu Traga Pilhas”, que foram 
dinamizadas em colaboração 
com outras escolas. 

Anadia Projecto de arte urbana
está em fase de conclusão

O projecto de arte ur-
bana “DEZA6 Estórias de 
uma História”, que está a 
ser dinamizado desde Junho 
nas freguesias do concelho 
de Anadia, encontra-se na 

-
tão concluídos 14 dos 16 
trabalhos artísticos previstos. 
Um dos últimos murais a ser 
concluído, o maior de todos, 

Vale do Santo, em Anadia, e 
é da autoria de Tropic (Pedro 

Santos) e Orig1 (Tadeu da 
Silva). Segundo a Câmara 
Municipal, faltam apenas dois 
murais que serão realizados 
nas localidades de Paredes do 
Bairro e Mogofores. O roteiro 
deste “museu a céu aberto” 
passa por 15 lugares, nome-
adamente Aguim, Amoreira 
da Gândara, Anadia, Ancas, 
Avelãs de Caminho, Avelãs 
de Cima, Tamengos, Mogo-
fores, Moita, Óis do Bairro, 
Paredes do Bairro, Sangalhos, 

São Lourenço do Bairro, Vila 
Nova de Monsarros e Vila-
rinho do Bairro. A iniciativa 
envolve 12 artistas plásticos 
do concelho de Anadia e da 
região de Aveiro, designada-
mente Pedro Santos (Tropic), 
Tadeu da Silva (Orig1), Carlos 
Amaral, Cristina Valadas, 
Zooter, António Conceição, 
Pedro d’Oliveira, Joel Al-
meida, Sandra Ferro, Pedro 
Rolo, Ricardo Cruz e Ricardo 
Oliveira.

Ministro da Defesa visitou o Observatório Espacial
O Ministro da Defesa 

Nacional, João Gomes Cravi-
nho, visitou, a 13 de Outubro, 
o Observatório Espacial de 
Pampilhosa da Serra, uma es-
trutura localizada na aldeia de 
Porto da Balsa e que recebeu, 
recentemente, a instalação 
de um telescópio que está 
ao serviço do Ministério da 
Defesa. Segundo o Município, 
“a função deste aparelho, que 
foi apresentado nas vertentes 
teórica e prática, passa por ras-

trear e detectar satélites, assim 
como monitorizar os detritos 
espaciais que podem provocar 
danos nesses satélites”. João 
Gomes Cravinho, salientou 
que a “Defesa Nacional pre-
cisa de ter arte e engenho para 
desenvolver capacidades de 
custo relativamente baixo”, 
tirando proveito de “particu-
laridades geográficas” e de 
características como as que 
Pampilhosa da Serra reúne, 
de modo a “criar novas opor-

tunidades sempre de duplo 
uso: potencialidades militares 
e possíveis utilizações civis”. 
Dando o exemplo da NATO, 
da União Europeia e mesmo 
do Instituto de Telecomu-
nicações ou do poder local, 
João Gomes Cravinho frisou 
que “para a Defesa é sempre 
muito importante” a “coo-
peração com entidades de 
outros tipos”, que “ajudam 
a desenvolver as diferentes 
valências”.

Penacova abre Posto de Turismo
na Nacional 2

O novo presidente 
da Câmara Municipal da 
Mealhada, António Jorge 
Franco, tomou posse na 
passada segunda-feira (18) 
e garantiu estar empenhado 
em conferir “uma nova 
dinâmica ao concelho”, 
tendo anunciado a criação 
do pelouro das Freguesias. 

objectivo passa por traçar 
“um plano de acção coeso, 
dinâmico e próximo das 

populações e das suas ne-
cessidades”, um trabalho 
que deverá ser feito em 
colaboração com as Juntas. 
“Vamos dirigir esforços 
no sentido de atrair novos 
investimentos empresariais 
e tornar o nosso concelho 
mais atractivo para quem 
vem de fora e para quem 

-
nio Jorge Franco, no dis-
curso de tomada de posse, 
no qual anunciou também 

a criação de um Encontro 
Anual de Empresários, 
que permita a troca de 
experiências de empresas 
e alavanque “uma nova 
dinâmica no tecido empre-
sarial” e nas zonas indus-
triais do Município. O edil 

dos espaços públicos e dos 
recursos naturais para criar, 
a partir destes, “uma mais 
valia ambiental, turística e 
de lazer”. 

Tábua

O Município de Tábua 
iniciou a empreitada de 
requalificação da Igreja 
Matriz e da zona envolven-
te, representando a obra 
um investimento de cerca 
de 159 mil euros. Com 

esta intervenção, a cargo 
da empresa Joaquim Fer-
nandes Marques & Filho, 
a autarquia pretende “re-

devolvendo o conforto 
visual e a dignidade do 

espaço”, disse a Câmara, 
acrescentando que a obra 
visa intervencionar a pavi-
mentação, infraestruturas, 
estacionamentos e as aces-
sibilidades de pessoas de 
mobilidade condicionada. 

Mealhada vai ter pelouro das Freguesias

A acção “Quando não 
esperar!? Conceitos, práticas 
e instrumentos para rastreio 
de dificuldades na lingua-
gem e na fala” decorreu a 
13 de Outubro, na Lousã, 
no âmbito do projecto de 
“Prevenção do Abandono 
Escolar e Promoção do Su-
cesso Educativo”. Acredita-
da pelo Centro de Formação 

de Associação de Escolas 
Nova Ágora, esta acção 
contou com a participação 
de educadores de infância do 
Agrupamento de Escolas da 
Lousã, assim como de outros 
agrupamentos e entidades 
privadas ligadas ao ensino, 
tendo sido organizada pela 
equipa multidisciplinar da 
Câmara Municipal da Lousã 

em parceria com a ARCIL. 
De acordo com o Municí-
pio, pretendeu-se com esta 
acção “dotar os docentes 
do Ensino Pré-Escolar, de 
competências e ferramentas 

-
culdades ao nível da lingua-
gem e fala e, consequente-
mente, do sucesso escolar”.

Lousã tem tablets ao dispor dos leitores
A Biblioteca Municipal 

Comendador Montenegro, na 
Lousã, passou, este mês, a ter 
tablets ao dispor dos leitores. 
Esta iniciativa surge no âmbito 
da edição de 2021 da Assem-
bleia Municipal Jovem, onde 
um grupo de jovens se propôs 
a dinamizar actividades com 

seniores em diversos locais da 
Lousã, nomeadamente em 
instituições particulares de 
solidariedade social e outros 
espaços públicos. A Câmara 
da Lousã explicou que, en-
quanto a equipa de jovens 
se organiza para promover 
as actividades e a formação 

destinada aos idosos, com 
recurso às tecnologias, os 

comunidade. A autarquia re-
feriu, ainda, que esta medida 
se enquadra numa série de 
novas iniciativas e serviços 
que serão disponibilizados 
pela Biblioteca Municipal.

A Assembleia Municipal 
e a Câmara de Pampilhosa da 
Serra tomaram posse no sá-
bado (16), sob o compromis-
so de hora por parte de todos 
os membros eleitos a órgãos 
autárquicos. O presidente do 
Município, Jorge Alves Cus-
tódio, que diz ter dado início 
a uma “missão de uma vida”, 
garante que entre os “muitos 
motivos” que estiveram na 
origem da sua candidatura, 
o principal desígnio passou 
por “pugnar e reivindicar por 

melhores condições” para os 
pampilhosenses. O autarca 
anunciou uma restruturação 
célere dos serviços da Câmara 
Municipal, de modo a pos-

no momento de “aceder aos 
novos quadros comunitários” 
e anunciou que este “será 
também um mandato de 

A rectificação da Estrada 

da Estrada Municipal entre 
a Portela de Unhais e Dor-

nelas do Zêzere, o projecto 
de arranjo urbanístico da 
zona do “Cabecinho” e a 

águas e saneamento na Amo-
reira e Pessegueiro foram 
alguns dos exemplos dados 
pelo autarca. Para além das 
obras, o edil garante que um 
dos grandes desígnios deste 
mandato passa por contra-

é “ameaça enorme” não só 
do concelho como de grande 
parte do país. 

Pampilhosa da Serra Órgãos autárquicos 
tomaram posse

O CLDS 4G – Trilhos 
do Futuro, em Miranda do 
Corvo, organizou, a 14 de 
Outubro, uma viagem ao 
Santuário de Fátima, na qual 
participaram 72 idosos. A 
Fundação ADFP e a Santa 
Casa da Misericórdia de Se-
mide apoiaram esta iniciativa, 

na qual os seniores puderam 
participar no Terço e assistir 
à Missa na Capelinha das 
Aparições. “O evento con-
tou com um almoço con-
junto onde foi promovido 
o convívio entre os idosos e 
após o qual foram realizadas 
caminhadas pelo Santuário”, 

disse a Fundação ADFP, 
acrescentando que “mui-
tos dos idosos realçaram a 
importância deste evento 
considerando que já não iam 
a Fátima desde o início da 
pandemia e manifestaram o 
desejo de futuramente repe-
tir este passeio”.

Condeixa-a-Nova reconhecido por políticas 
de habitação

A Rede Europeia Anti-
-Pobreza reconheceu o papel 
do Município de Condeixa-a-
-Nova na implementação da 
nova geração de políticas de 
habitação, com a entrega de um 
objecto simbólico ao presiden-
te da Câmara, Nuno Moita. O 
tijolo em miniatura tem inscrita 

a mensagem “valorizando o 
papel imprescindível que têm 
actualmente na implementação 
da nova geração de políticas 
de habitação, e manifestando 
a nossa total disponibilidade 
para colaborar quer na imple-
mentação da estratégia local de 
habitação quer no objectivo co-

mum do combate à pobreza”. 
De referir que esta acção, que 
se realizou na passada segunda-
-feira (18), foi o primeiro acto 
público de Nuno Moita, depois 
de ter sido reeleito nas autár-
quicas de 26 de Setembro e da 
tomada de posse, que decorreu 
no sábado (16).  

Miranda do Corvo Trilhos do Futuro
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B R E V E  S

Feira 4 Moms regressa
ao Hotel D. Luís
O Hotel D. Luís, em 

Coimbra, volta a receber a 
Feira 4 Moms, no dia 23, entre 
as 10h00 e as 18h00. Trata-se 
de uma feira de produtos em 
segunda mão, novos ou usados, 
onde se pode encontrar roupa 
e calçado de bebé, criança, ado-
lescente e senhora, puericultura, 
livros, brinquedos, mobiliário 
e decoração. A entrada é livre 
para os visitantes. Esta é já a 4.ª 
edição e a iniciativa pretende 
estimular a reutilização de pro-
dutos e a economia circular, 
possibilitando aos visitantes 
a aquisição de produtos em 
óptimo estado, a preços muito 
reduzidos. 

Clínica Sónia Alves 
com novas instalações

A clínica dentária, Clínica 
Sónia Alves, fundada há quase 
três décadas, está agora insta-
lada na rua Virgílio Correia, 
nº1, ao lado da agência do Mil-
lennium BCP. A nova Clínica 
melhora substancialmente as 
condições de atendimento 
dos pacientes e tem agora 
um espaço mais moderno e 
amplo. A Clínica Sónia Alves 

médicos e actua em todas as 
valências da medicina dentária, 
prestando serviços de ortodon-
tia, implantes, coroas e facetas, 
odontopediatria, periodonto-
logia, restaurações estéticas, 
desvitalizações, entre outros.

Vinho Lapiás 
das Terras de Sicó 
chega a Coimbra
O vinho Lapiás vai ser 

apresentado na cidade de 
Coimbra no próximo dia 28, 
pelas 19h30, no restaurante 
Cordel Maneirista. Este vinho 
é feito pela união de oito pro-
dutores da sub-região Terras 
de Sicó, dos quais faz parte: 
Monte Formigão, Encosta 
da Criveira, Casa d’ Alfafar, 
Aperto, Two friends, Tapada 
de Sabogos, JGD vinhos e 
Fundação ADFP. A apresen-
tação do Lapiás em Coimbra 
decorre em função das come-
morações dos 25 anos da sub-
-região vitivinícola. A apresen-
tação do vinho pretende, uma 
vez mais, divulgar e promover 
a sub-região de vinhos Terras 
de Sicó e contribuir para que 
um maior número de con-
sumidores possa apreciar os 
vinhos de Sicó. 

A Lugrade-Bacalhau de 
Coimbra pretende abrir no 
primeiro trimestre de 2022 
uma nova unidade nos arre-
dores da cidade, que vai per-
mitir aumentar a produção 
entre 600 a 800 toneladas 
anuais.

Joselito Lucas, gestor da 
empresa, explicou que este 
é um investimento que re-
presenta mais de um milhão 
de euros e que vai permitir 
aumentar a capacidade dos 
produtos pré-embalados sal-
gados e salgados secos.

“Contamos abrir no pri-
meiro trimestre do próximo 
ano, mas tudo depende dos 

fornecedores de equipamen-
tos, que estão a falhar pra-
zos”, disse.

-
lito Lucas a nova unidade, a 

situada em Casais do Campo, 
a meia distância entre as duas 
que a Lugrade já possui em 
Coimbra. A ideia é que este 
novo espaço produza entre 
600 a 800 toneladas por ano 
e que “40 a 50% da produção 
seja para o mercado externo”.

Com a abertura de mais 
um ‘braço’ vai ser possível à 
Lugrade criar mais 20 postos 
de trabalho, a somar aos 150 
já existentes.

Os efeitos causados 
pela pandemia covid-19, 
embora se tenham sentido 
durante o período mais 
controverso, estão agora 
“totalmente ultrapassados” 
tendo o volume de negócios 

da empresa regressado a va-
lores anteriores ao período 
pandémico.

“Estamos a recuperar e 
contamos fechar o ano com 
um valor de facturação acima 
dos 30 milhões de euros, ape-

sar do aumento dos custos de 
produção, da matéria-prima e 
do produto acabado”, frisou 
o gestor.

Lugrade-Bacalhau de 
Coimbra, empresa de salga, 
secagem, demolha e ultracon-
gelação exporta para vários 
países do mundo, como por 
exemplo a Alemanha, Suiça e 
mesmo Canadá.

Celebrados 34 anos de 
existência no passado dia 
15, a empresa decidiu, para 
assinalar a data, distribuir 34 
caixas de bacalhau, o equi-
valente a 500 quilogramas, 
pelas cozinhas económicas 
da cidade.

A Associação Empresa-
rial Serra da Lousã (AESL) 
mostrou-se descontente 
com as constantes subidas 
do preço dos combustíveis, 
principalmente nas últimas 
semanas, e exige medidas 
urgentes para colmatar os 
actuais valores.   

“Foram enviadas pela 
Associação a todos os res-
ponsáveis políticos várias 
reivindicações sobre os ac-
tuais preços dos combustí-
veis e até agora não tivemos 
qualquer resposta ou escla-
recimento ou tomada de 
posição”, começou por di-
zer Carlos Alves, presidente 
da AESL em comunicado. 

Desde o início do ano, o 

preço do gasóleo já subiu 38 
vezes enquanto que o preço 
da gasolina já aumentou 30 
vezes.

A AESL acredita que 
estes aumentos estão a pôr 
em causa a sustentabilidade 
das empresas, a sua compe-
titividade e, consequente-
mente, a retoma económica. 

“Estes aumentos são in-
suportáveis e insustentáveis 
para todos os sectores de 
actividade, muitos dos quais 
estão ainda a recuperar das 
consequências da pandemia 
covid-19 e não aguentam 
agora esta escalada dos 
preços dos combustíveis”, 

Representando a AESL 

um território do pinhal 
interior, onde o peso das 
deslocações tem um custo 
demasiado elevado para 
as empresas e famílias, a 
principal preocupação pas-
sa por conseguir manter 
a continuidade de muitas 
empresas, o que se está a 
tornar cada vez mais difícil. 

Segundo Carlos Alves, 
presidente da AESL “te-
mos já alguns empresários 
a ponderar sair do país para 
continuarem a laborar e 
existem outros empresários 

para manter a actividade 
pois, como são pequenas 
empresas, não conseguem 

-

da, os actuais preços dos 
combustíveis. Se o Go-
verno não tomar medidas 

ainda mais despovoado 
pois, sem empresas não 
teremos pessoas”.

O último relatório de 
Bruxelas mostra que em 
Portugal, depois de im-
postos, o preço médio da 
gasolina 95 praticado em 
Portugal é o quinto mais 
caro em toda a União Eu-
ropeia. Já o gasóleo ocupa a 
10.ª posição entre os países 
do espaço comunitário. 
Os mesmos dados mos-

factor que mais pesa nos 
preços dos combustíveis 

em Portugal, sendo que 
actualmente 60% de valor 
do combustível é imposto. 

“Não podemos esque-
cer que face a estes cons-
tantes aumentos dos preços 
dos combustíveis, em breve 
todas as famílias vão sentir 
um aumento generalizado 
dos preços de todos os 
bens e serviços, e todos os 
portugueses irão ‘pagar a 
inércia e irresponsabilidade 
do Estado Português’ ao 
manter para si uma ‘renda’ 
cada vez maior, ao não 
aceitar reduzir a percenta-
gem de 60% do imposto 
que incide sobre o preço de 
dos combustíveis”, refere a 
AESL.

Abertura está prevista para 2022

Lugrade investe um milhão de euros
em nova unidade em Coimbra

Exige medidas urgentes aos governantes

Associação Empresarial Serra da Lousã manifesta-se 
contra subida do preço dos combustíveis

Só no ano passado foram 
30 as escolas de Coimbra que 
participaram no programa edu-
cativo da Escola Missão Conti-
nente (EMC), que sensibiliza os 
alunos do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico para uma alimentação 
saudável, consumo consciente 
e estilo de vida activo. 

Este ano o programa de-
cidiu alargar também ao pré-
-escolar e 2.º ciclo do Ensino 

Básico, sendo que as inscrições 
decorrem até amanhã (22) e 
podem ser feitas através do site 
da Missão Continente. 

Ao longo do ano letivo, a 
EMC proporcionará às turmas 
inscritas conteúdos, actividades 

lojas Continente, entre outras 
acções.

 A iniciativa EMC iniciou 
o seu programa em 2016 e 

até agora foram envolvidas 
mais de 100.000 crianças do 
1.º ciclo do ensino básico de 
escolas de todo o país (conti-
nental e ilhas).

sensibilização para um estilo de 

nomeadamente na redução de 
crianças com excesso de peso 
ou obesidade infantil, a Escola 
Missão Continente (EMC) 

vai avaliar, pela primeira vez, 
o impacto deste programa 
educativo em 44 escolas do 
1.º CEB, durante quatro anos 
consecutivos (2021-2025). É o 
primeiro estudo num progra-
ma de nutrição e saúde comu-
nitária, com esta dimensão, em 
Portugal.

Este estudo acompanhará 
crianças do 1.º ciclo do Ensino 
Básico, inscritas no programa 

EMC, abordando a temática 
geral “Dieta Mediterrânica - 
uma opção saudável, sustentá-
vel e consciente”, onde a cada 
ano se aplicará um programa 
específico com conteúdos 
integrados, ajustados às idades 
das crianças. Todas as turmas 
inscritas no Programa vão 
abordar quatro temas ao longo 
dos quatro anos de acompa-
nhamento.

Programa educativo da Missão Continente
já impactou 30 escolas em Coimbra

Terceiro espaço vai proporcionar
mais postos de trabalho
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Um presidente com superior capacidade
de negociação

Temos que reconhecer que José Manuel Silva partiu para 
este seu projecto político (conquistar a Câmara Municipal de 
Coimbra) com uma pedalada danada. Se não vejamos: o PSD 

agrupou de novo, pelo menos em grande parte;  o CDS tam-
bém teve uma fractura profunda na sua direcção mas os seus 

aguentou o ambate; a CDU segurou-se no Executivo a tempo 
inteiro e em breve se verá se foi à borla; CDU que não queria 
sair mas também não queria deixar as áreas sociais que vinham 
acompanhando, habitação sobretudo, mas JMS logo disse nas 
reuniões internas: aí não os quero. Arranja-se alguma coisa lá 
para os Jardins, continuam com o canil e áreas  mais próximas 
do sector agrícola. Pequenos exemplos a mostrar que onde foi 
necessário trabalhar com buldózer, José Manuel Silva deixou 
os punhos de renda em casa. Enquanto isso, a CDU já anda a 
preparar um programa para capar mais cães em Coimbra ( já 
que no mandato anterior poucos castrou) e Francisco Queirós 
estuda onde plantar umas hortas, de preferência de couve roxa 
que sempre se parece mais com o vermelho, por muito esbatido 
que ande, por Coimbra e pelo país.

A invulgaridade do mês de Outubro
deste ano  

Este ano o mês de Outubro tem cinco sextas-feiras, 
cinco sábados e cinco domingos. Parece que isto só acon-
tece de 823 em 823 anos. A ser assim, para a próxima já 
cá estaremos poucos. Além do Governo, que nessa altura 
ainda se poderá manter, caso continue a resultar o acordo 
com a esquerda para distribuir as papas do regime, só 
mesmo Rui Rio a continuar tentar puxar o PSD dos ac-
tuais 21% do eleitorado para mais perto dos 22. O resto 
da direita já deve ter ido às urtigas atrás do Ventura e o 
PAN reclamará, e com razão, que os cães devem dispensar 
da prova oral com 5 valores que chega muito bem. Os 
chineses dizem que quando isto acontece é ano de muito 
dinheiro. Pelos vistos até da bazuca eles já sabiam.

Aí vem ela!
Há bastante tempo que estava para ser anunciada a lo-

calização e o avanço do processo para a construção da nova 
Maternidade de Coimbra, assunto que foi concretizado na 
passada terça-feira, com o anúncio feito pelo presidente 
do Conselho de Administração do CHUC na presença do 
novo presidente da Câmara. Belisário Caricaturas, no car-
toon que publica semanalmente no jornal “O Despertar”, 
parecia que estava mesmo a adivinhar. Conforme refere 
o cartonista, sendo Coimbra um pólo da Saúde não se 

as várias valências necessárias para o um exemplar funcio-
namento. O observador atendo lembrou, também, que os 
conimbricenses desejam, já agora, que a nova Maternidade 

a bagunça vergonhosa que se vê actualmente nos Hospitais 
da Universidade. “Esperemos que a nova Maternidade 
venha, mas não a passo de caracol” - deseja o cartonista.

O luxo dos combustíveis 
Na segunda-feira, foi a 36.ª vez, só este ano, que o preço 

dos combustíveis voltou a subir, deixando os portugueses 
enfurecidos. No total, estes aumentos já resultaram num 
valor de 30 cêntimos por litro na gasolina e 25 cêntimos 
no gasóleo. O povo português já não aguenta mais e não 

há carteira que resista a pagar a conta. É que os preços dos 
combustíveis estão a um valor recorde, chegando mesmo, nas 
últimas semanas, a gasolina a ultrapassar, pela primeira vez, 
os dois euros por litro em alguns postos de abastecimento 
no país. Andar de carro ou moto, nos tempos de hoje, é já 
um luxo em Portugal e não é para qualquer um. Em média, 
neste momento, paga-se mais 15 euros do que há um ano 
para abastecer o veículo. O melhor remédio é optar por ir a 
pé, se o caminho for curto, caso não seja, a solução é mesmo 

mostra ser, um grupo de Facebook intitulado “Greve aos 
combustíveis”, e com mais de 650 mil internautas, propõe a 
todos os portugueses greve ao consumo dos combustíveis 
no dia de hoje e de amanhã (21 e 22) e novamente nos dias 
28 e 29. A ver vamos se esta medida terá algum efeito. É 
que o mesmo não se pode dizer de algumas manifestações 
organizadas em Portugal. Em Lisboa, por exemplo, levou 
apenas doze pessoas a mostrarem o seu descontentamento 

está apenas atrás de um computador ou será que não tem 
combustível no carro para ir ao encontro? 

Departamento Jurídico da Câmara
aquece os motores

Houve, ou vai haver, alterações na liderança do De-
partamento Jurídico da Câmara Municipal de Coimbra, 
assunto polémico que já vem de trás e que agora sofreu 
uma interpretação diferente daquela que tinha Manuel 
Machado. O assunto tem andado no tribunal e, pelos 

A canção coimbrã a progredir
O Mu[n]da | 

Fado Collective fez 
a sua estreia, com o 
concerto evoca[N]
ção inserido no fes-
tival Correntes de 
um só Rio. Duran-
te cerca de 01h30, 
perante uma plateia 
esgotada, foram in-
terpretados temas 
da canção coimbrã, 
que deixaram o pú-
blico presente na 
Antiga Igreja do 
Convento de São 
Francisco comple-
tamente rendido e 
emocionado, com constantes aplausos e ovações. A 
acompanhar Eduardo Almeida (na voz e mentor do pro-
jecto) em palco estiveram Ana Rosa Carvalho na trompa e 
também principal arranjadora dos temas, Rita Pereira no 
fagote, Ana Emanuel Nunes no clarinete, Irina Camões 

Maia na tuba, Guilherme Catela na guitarra portuguesa 
e Diogo Passos na viola. A constante demonstração de 

que existe em ouvir e tentar aceitar o carácter inovador 
que este novo caminho e nova abordagem pode trazer à 
canção coimbrã.

Obras de Picasso
doadas ao Museu do Caramulo 

O Museu do Ca-
ramulo foi, há dias, 
reforçado na sua co-
lecção de arte com 
duas novas obras de 
Pablo Picasso. As 
obras doadas jun-
tam-se a duas peças 
originais do artista 
igualmente em expo-
sição permanente no 
Museu do Caramulo: uma Natureza morta, óleo sobre tela 
de 1947 e uma Mulher-garrafa, em faiança policromada, 
realizada no ano seguinte. Ao contrário desta última, a tra-
vessa pintada com uma cena de toureio e o prato Pássaro 
n.º 82, fazem parte de edições limitadas realizadas pelo 
Atelier Madoura, em Vallauris, na Côte d’Azur. A primeira 
foi concebida em 1949, enquanto a segunda, mais tardia, 
é de 1963. As peças de cerâmica foram doadas por Isabel 
Cudell Gouveia e Madalena Cudell Gouveia e poderão 
ser vistas após a reabertura ao público da exposição de 
arte, que se encontra temporariamente encerrada devido 

Fluvial de Coimbra Campeão Nacional
de Kayak Pólo 2021

-
-semana, em Oeiras, Campeão Nacional de Kayak Pólo 
2021 ao vencer o Clube Kayak Pólo da Barra, detentor 
do título no ano anterior. Depois de um percurso invic-
to durante todo o evento, os atletas seniores do Kayak 
Pólo de Coimbra bateram ainda por uns expressivos 6-1 
a equipa adversária, subindo assim ao patamar mais alto 
do pódio. Recorde-se que, com este galardão de 2021, o 
Clube Fluvial de Coimbra acumula sete títulos de cam-
peão nacional de kayak Pólo, feito único nacional nesta 
disciplina da canoagem. “Foi bom levar até Oeiras uma 
embaixada de 25 atletas que representaram o Fluvial e a 

atleta da equipa vencedora.
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Anualmente, quando chega a altura de apreciar o 
Orçamento de Estado (OE), a cena é sempre a mesma, 
quando existe um Governo sem maioria no Parlamento. 
A oposição a opor-se, como é seu dever, e o Executivo
a tentar fazer passar as suas propostas.

Também manda a tradição que se um Orçamento de 
Estado for rejeitado abre-se uma crise política e o Presi-
dente da República dissolva o Parlamento e convoque 
eleições. Já aconteceu, mas deveria haver, antes, uma 

uma rejeição ao Governo.
O que está em causa é (alguns) partidos que desejam 

ver as suas propostas incluídas no OE, para agradarem 
ao seu eleitorado, como lhes compete, e o Governo 

tentar encolher a mão para dar o menos possível. A isto

um entendimento, e não um mero toma lá e dá cá, para 
eu poder dizer que venci. Todos devem sair a ganhar,
principalmente os cidadãos deste país.

O ministro das Finanças diz que “a estimativa de 
crescimento para 2022 vai ser a mais alta das últimas 
décadas“. É verdade. O mais recente que encontramos 
para uma taxa de crescimento real acima dos 5,5% é 
1990. Esqueceu-se de referir que quedas do PIB supe-
riores a 8%, como aconteceu em 2020, não há memória, 
como nota Vera Gouvia Barros, no Eco.

Os partidos de esquerda puxam pelo lado onde 
têm mais implantação, nomeadamente ao nível da 
Administração Pública. Mais dinheiro para a Saúde 
(e todos a queremos melhor), aumento de salários, 

crescimento do salário mínimo, e melhores pensões 
(muitas pessoas ainda estão abaixo do limiar de so-
brevivência).

No PSD, o principal assunto foi o da reunião da 

críticas à ausência do presidente do partido, Rui Rio,
numa discussão sobre o Orçamento do Estado para 
2022 e pela demora do partido em anunciar o voto contra.

nas mãos dos partidos” e quis ser preventivo ao avisar 
que um chumbo do Orçamento provavelmente conduzirá 
a eleições antecipadas.

Os partidos podem escolher, se querem fazer teatro, 
mais um número político e mais um campanha eleitoral. 
Os portugueses responderão a seguir.

A crise política paga-se

Coimbra, Montemor e Figueira,
aquele abraço

-

Duas Onix para os dois Pedros

-

A cesta de S. Martinho

-

Assim se recebe em Coimbra

A visão de Francisco Rodeiro

-

-

-

-

-

-

Manuel Machado não se livra das eleições

-
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A Madre Teresa Granado,
como era mais conhecida, 
faleceu a 30 de Agosto último. 
Convivi com essa figura, de 
grande craveira humana e 
social, durante 45 anos, com 
mais proximidade, de 1978 a 
2002. Com ela vivi uma série 
de histórias e de episódios que 
me marcaram, como jornalista, 
homem e cidadão. Aprendi a 
amar, mais e melhor. Deixo 
mais uma folha desses pedaços 
de vida que me ligaram a Me. 
Teresa.

Chegou à Comunidade
Juvenil de S. Francisco, a que 
Teresa Granado criou, com uma
irmã e um outro irmão, mais 
pequenitos do que ele. Talvez

professor universitário que fora 
para Londres dar aulas. Eram 

-
rentados com um tal de Cid. Os 
pais mataram-se com drogas.

A história deles correu e 
chegou à Me. Teresa que, e 
num repente, como era a sua 

que metiam crianças e jovens, 
que chafurdavam em lamas 
de vidas e se misturavam com 
desentendimentos de senti-
mentos, acolheu os três irmãos.

Segui o seu trajecto, es-
pecialmente o do mais velho, 

Ele cresceu, estudou e o seu 
-

12.o ano, a Me. Teresa, liga-me.
“António, o teu amigo Francisco 

(a designação à moda antiga, 

-
tudar, para o Instituto Superior 

para tirar o curso. Como tens o 

um assumo do estrado em que 

nunca te esqueças de fazer o 

nas dificuldades dos outros, 
de deixares uma palavra e 
de espalhares amor, porque 
podes vir a precisar e tens de 
ser exemplo do que te ensinei 

“Me. Teresa, diga ao Fran-

-
mos por 2000. Lá me apareceu. 
Já não o via, fazia uns 5 anos. 
Estava um homem. Mas igual 

falas, introvertido e dado a escu-
-

em que pensas que te poderei 

-
-me. “Ó Francisco, será um 
gosto incorporar-te na equipa 

Nos 3 anos do curso nunca 
faltou. Nos primeiros dias do 
novo rumo académico, em 

“Sr. António, precisava de lhe 

-
vidando-o a falar. “Não tenho 

portátil que é fundamental para 
o meu curso, mas custam uns 

de voz. Tentando desanuviar a

lá o dinheiro, compra o compu-

António, podia descontar-me no 
-

pra, utiliza-o, e faz-te homem e 

porque o Francisco se apegou

menino que eu havia conheci-
do, uns 20 anos antes, tornara-
-se um Homem responsável, 
cumpridor dos seus deveres 
e um amigo. Quando concluiu 
o curso, com 17 valores, foi 
ter comigo e com o meu sócio 
Rui. Nunca me esquecerei. 
Sentámo-nos numa mesa. “Vim 

-
ram por mim. Estou-vos grato. 

palavra de um simples jovem.

desde a tua lealdade, passando 

à tua amizade. E quanto ao 
computador, não te preocupes, 

-
recemos. Levantou-se, pedindo 

-
-

gando umas teimosas lágrimas. 
Há homens que crescem pela 

já mais tarde, pela Me. Teresa
que o Francisco estava numa 
empresa de renome, de infor-
mática, em Londres. A minha
alma rejuvenesceu e tornou-se 
de mais luz… A minha mãe, e

palavras e as atitudes certas, 
na hora certa, para amar quem 

ANTÓNIO BARREIROS

PUBLICIDADE

No passado dia 16, pelo 

tomaram posse os novos órgãos 
autárquicos da UF de Souselas e 

da vereação na CMC, Francisco 

Manuel Silva, Nélson Cruz, a 

meus cumprimentos, desejando 
que tenham um mandato sereno, 

A única oposição presente, a 
socialista, dado que o elemento 
afecto à CDU não compareceu 

-

Freguesia e Executivo, demons-
trando a continuidade de uma 

respeito pela vontade popular, 
que havia conferido maioria 

Somos Souselas e Botão, mas 

no desenvolvimento da União de 

antes pelo contrário, conferindo 

aos eleitos.
Tudo faremos, na verdade, 

para prosseguir o caminho da 

a forma mais correcta de ser e 

-

alto do que as questões pessoais, 
sendo, no entanto, de lamentar, 
a meu ver, que tenha transitado 

o novo executivo, o principal 

ao longo de meses. Mas cada 

se cose…
Como pontos negativos 

do acto solene, transmitido em 
-

duzido presidente do Executivo, 
fez, do acto de instalação um 

aproveitando para farpear Ma-

prática já tenha sido aplicada no 

assumindo ao mesmo tempo 

compra do autocarro na sema-
na de campanha para servir as 

não tenha sido dada a palavra 
a ninguém da oposição, sinal de 

muito caminho para percorrer em 
Souselas e Botão.

nesta instalação não se tenha 
respeitado a lei da protecção de 

conhecer a morada, CC e NIF
dos eleitos.

Gostei, particularmente, do 
-
-

sia, Carlos Traguedo, militar na
reserva, que apelou ao respeito 

garantindo que a condução 

suporte serão norteados pela lei, 

certa forma quer dizer que até à 

para mim não constitui nenhuma 
surpresa. 

-

a sua candidatura independente 

em 2017, ano em que apoiou 
o movimento independente de 
Souselas e Botão, pelo que não 

que estamos perante aquela 

Kennedy, segundo a qual «a 
vitória tem muitas mães»?

Vamos servir a União de 
Freguesias de Souselas e Botão. 
Estaremos muito atentos a quem 
tentar dela se servir.

(*) Historiador e investigador 

A instalação dos órgãos autárquicos em Souselas e Botão

JOÃO PINHO *

Histórias (recordando 
Me. Teresa): o menino 

que se fez homem
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ÚLTIMA

 Com as diversas tomadas 
de posse que decorreram 
pelo país, na sequências das 
eleições autárquicas, bastantes 
são também as movimen-
tações dentro dos partidos 
políticos no sentido de se 
reorganizarem para o novo 
ciclo que agora se inicia e 
cujo bom ou mau trabalho 

próximos actos eleitorais, as 
legislativas daqui a dois anos 
e depois outras autárquicas 
daqui a quatro. Em Coimbra 
essa preocupação notou-
-se logo quer no PSD quer 
no PS.  O actual presidente 
da União de Freguesias de 
Coimbra, João Francisco 
Campos, foi o primeiro social 
democrata a disponibilizar-se 
para se candidatar à Comissão 
Concelhia, logo seja tempo 
disso. O mesmo aconteceu 
no PS, com Rosa Cruz a dar 
rumo e consistência ao apoio 
recebido de Carlos Cidade 
(residente cessante) para se 

candidatar à Concelhia socia-
lista de Coimbra, logo sejam 
marcadas as respectivas datas 
pelos órgãos competentes 
que pertencem às estruturas 
nacionais.

 Só que no PS, e confor-
me noticiámos na semana 
passada, formou-se um se-
gundo grupo que  se sentiu 
secundarizado e tem vindo a 
reunir em separado.  Explica 
que “o nosso Movimento 
surge por imposição de uma 
rápida e incompreensível 
candidatura à Concelhia do 
PS Coimbra, dois dias depois 
do acto eleitoral, encabeçada 
por Rosa Isabel Cruz por 
proposta de Carlos Cidade, 
sem debate prévio e antes 
da reunião da Comissão 
Política Concelhia.”.  É nes-
te entendimento que este 
grupo tem vindo a  reunir, 
tendo juntado no final da 
semana passado cerca de 
100 militantes no Hotel D. 

o propósito de oportuna-
mente ser apresentada uma 
candidatura, diferente da 
primeira e atrás enunciada. 
Conforme constava da notí-
cia do “Campeão” da sema-
na passada, essa candidatura 
poderá vir a ser encabeçada 
por Luís Vilar mas, segundo 
ele próprio nos disse, apenas 
se outra fugura não surgir 
e que tenha o apoio deste 
Movimento. “Orfão este 
grupo não ficará, mas há 
muitos outros que reúnem 
condições ideais para esse 
feito”– disse-nos Vilar que 
mantém essa posição. Mais 
agora, porque da reunião 
do Hotel D. Luís saiu uma 
posição concertada entre o 
grupo para apoiar uma can-
didatura não anunciada mas 

-
derada por alguém que reúne 
consenso mas pediu tempo 
para avaliar as circunstâncias 
e só depois disso aceitar ou 
não essa incumbência.

Socialistas de Coimbra
continuam a reunir

para preparar futura Concelhia

O Movimento Cida-
dãos por Coimbra (CpC) 
realizou, este sábado (16), 
o seu habitual Plenário 
para fazer uma análise à 
nova situação resultante das 
eleições autárquicas. Em 
declarações ao “Campeão”, 
Jorge Gouveia Monteiro, 
realça a o surgimento de 
novas oportunidades “para 
fazer coisas novas e corrigir 
uma política errada e erros 
mais graves da gestão ante-
rior”. Para o coordenador 
do Movimento, é também 
importante explorar agora 
todas as possibilidades de 
diálogo “com as forças que 
tiveram resultados menos 
bons”. 

A preocupação com 

temas centrais para a cidade 
mantém um foco do CpC 
que pretende pautar a sua 
actividade nos próximos 
tempos por duas linhas 
essenciais: “a retoma de 
debates, que se realizarão 
trimestralmente, de temas 
muito relevantes, nomeada-
mente a deslocalização da 
penitenciária,  a prevenção 

-
tões climáticas, a relação 
entre o urbano e o rural, 
ou seja, entre as cidades e 
a periferia, entre outros”, 
explica Gouveia Monteiro.

Para além disso, o coor-
denador do CpC defende a 
realização de “encontros de 
cidadania de forma descen-
tralizada” por forma a que 

os eleitores tenham ao seu 
dispor “escolas de cidada-
nia que não se esgotam na 
disputa do poder”. 

Recorde-se que, em 
comunicado, o CpC deu, 
recentemente, a conhecer 
as respostas e medidas 
imediatas para fazer face a 
uma série de situações que 
precisam ser resolvidas, 
onde aproveitou para su-
blinhar 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 expec-
tativa”, salvaguardando que 
o CpC “entregará os seus 
contributos para o Plano e 
Orçamento de 2022”.

Movimento retomará debates e encontros de cidadania

“Cidadãos por Coimbra” acredita em novas 
oportunidades para corrigir erros antigos

O reeleito presidente da 
Junta de Freguesia de S. Mar-
tinho do Bispo e Ribeira de 
Frades, Jorge Veloso (PS), está 
disponível para continuar a 
liderar a Associação Nacional 
de Freguesias (ANAFRE), 
conforme apurou o “Cam-
peão”.

Jorge Veloso, autarca do 
concelho de Coimbra que irá 

ver Manuel Machado a deixar 
a presidência da Associação 
Nacional de Municípios Por-
tugueses (ANMP), por este ter 
perdido as eleições para a Câ-
mara, mantém a intenção de 
prosseguir à frente da ANA-
FRE, cujos órgão dirigentes 
serão eleitos em Congresso, 
ainda a marcar.

Nas recentes autárquicas, 

o PS continuou maioritário 
a nível nacional, com 10.316 
autarcas eleitos para as As-
sembleias de Freguesia, contra 
3.214 eleitos directamente 
pelo PSD.

A concorrência a Jorge 
Veloso, de Coimbra, poderá 
vir de presidentes de Junta de 
Freguesia das áreas de Lisboa 
e do Porto.

Jorge Veloso está disponível
para recandidatura à ANAFRE


