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Especialidades:
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OURIVESARIACosta
COIMBRA

José da Costa, 90 anos   ~  78 anos na Ourivesaria Costa

Adérito Cioga, 47 anos  ~  33 anos na Ourivesaria Costa
(Ver notícia na página 6)

A receber a preferência
e simpatia dos nossos clientes

Hoje (11/11/2021)

85
anos

42
20

6

239 067 641
www.actionlive.pt

Formação, Contabilidade e Consultadoria
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Com estes políticos 
e a maioria

dos magistrados que tem
o Tribunal Constitucional
está muito bem onde está

A Assembleia da República não permitiu 
que o Tribunal Constitucional, bem como o 
Supremo Tribunal Administrativo, viessem 
para Coimbra. Além de outros votos avulsos, 
PS e PCP abstiveram-se, como se alguém 
acreditasse que em assunto desta natureza não 

sido mais limpo, mais cristalino, mais autêntico 
se tivessem reprovado pura e simplesmente o 
diploma. A abstenção, seja em que diploma 
for, é uma posição tão respeitada quanto 
outras. Mas neste caso deixou no ar uma ideia 
de suspeição e serviu apenas para esconder o 
“não” que se não queria assumir, por razões 
eleitorais ou outras.

 Não surpreende por inteiro. Sabe-se, va-
mos sabendo todos, a real valia de grande parte 
da nossa classe política. A crise que estamos a 
viver neste momento é também o resultado 

EDITORIAL

(Continua na página 6)
Lino Vinhal

É preciso acreditar
para que a Académica
não desça à 3.ª divisão

Opinião de Hernâni Caniço, Página 19

Falta apenas a licença de utilização da Câmara para que a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Coimbra possa apresentar 
publicamente as instalações do quartel que estão requalificadas. 
Fecha-se assim um ciclo da Direcção presidida por Henrique Fernandes 
e para as eleições de Dezembro já há uma candidatura liderada por 
João Vasco Ribeiro, que reúne para os futuros corpos sociais perso-
nalidades da Universidade e do Politécnico.                   Página 3

Bombeiros Voluntários
de Coimbra esperam

licença da Câmara

POMBAL - Tel. 236 949 080 - geral@tcp.pt
MAIA - Tel. 229 438 050 - maia@tcp.pt

LISBOA - Tel. 219 407 270 - lisboa@tcp.pt
www.tcp.pt (Ver página 8)

ESPECIALIDADES
(Mariscos vivos e peixes frescos)

Arroz de Marisco
Bacalhau à D. Duarte

Paelha de Marisco
Polvo à Lagareiro

Rua de Moçambique, 34
3030-062 Coimbra

tel | fax 239 701 461

ENCERRA À 
SEGUNDA-FEIRA
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ESPECIALIDADES
(Carne)

Picanha na Brasa à D. Duarte
Cabrito Assado à Padeiro

Chateaubriand
Tornedo à Americana
Mar e Terra Especial

Costeleta de Novilho de Churrasco

Associações empresariais unem-se
em defesa da região de Coimbra

Página 6

As maiores
empresas

de Pombal e Penela
Páginas 8 a 16
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Barbosa dos Leitões
“Junto à Discoteca Nyx)

SEXTA-FEIRA, 12 NOVEMBRO
Av. Afonso Henriques - Miranda do Corvo
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Quinta da Rosa | Alvaiázere

SÓ PAGA MAIS QUEM QUER!

Todos os dias
promoções 44

47
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Nelson Costa
Jardins

918 531 103
nelsoncostajardins@hotmail.com

VENDEMOS E APLICAMOS RELVA SINTÉTICA EM TODO O PAÍS
ORÇAMENTOS GRÁTIS
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Rua Buda (ao fundo da aldeia) - GONDRAMAZ

TURISMO RURAL E RESTAURANTE
“A MELHOR CHANFANA E CABIDELA DO MUNDO”
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235 205 746 / 962 142 522 / 967 084 420

 tdautomoveislda@gmail.com

Estrada de S. Pedro

3300-118 Arganil
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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
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PINTOR CONSTRUÇÃO CIVIL

Tratamento de Madeiras

ÃÃÃ

Carlos Alberto
Conde

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
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44412

Reservas:
restaurante tradicional

a taberna
GOAL

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 
de 2.ª a 6.ª das 8:30h às 13h e das 14h às 18h30 (dias úteis) 

CENTRO DE CATEGORIA B
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LUÍS SANTOS

As próximas eleições 
para os corpos sociais da 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de 
Coimbra deverão realizar-se 
em Dezembro e já está em 
preparação uma candidatura 
que tem o eng.º João Vasco 
Ribeiro como candidato à 
presidência da Direcção.

Personalidade bem co-
nhecida em Coimbra e na 
região - já presidiu à Co-
missão de Coordenação e 
à Assembleia Geral da Aca-
démica/OAF -, João Vasco 
Ribeiro está a formar uma 
equipa que pode incluir a 
Professora da Faculdade de 
Medicina Teresa Almeida 
Santos e directora do Serviço 
de Reprodução Humana do 
CHUC, assim como Jorge 
Conde, presidente do Insti-
tuto Politécnico de Coimbra.

João Vasco Ribeiro dis-
se ao “Campeão” estar a 
ponderar a apresentação 
de uma candidatura aos 
Bombeiros Voluntários de 
Coimbra, preparando as 
condições para formar uma 
equipa pronta para avançar 
quando forem convocadas 
as eleições e com objectivos 
traçados. Para João Vasco 
Ribeiro, trata-se de um acto 
de cidadania em prol de uma 

associação que promove a 
defesa das pessoas e bens e 
que deve ter sempre presente 
a solidariedade.

A liderança de equipas e 
projectos tem estado sempre 
presente na actividade de 
João Vasco Ribeiro, ten-
do sido já vogal executi-
vo da Comissão Directiva 
do Programa Operacional 
Regional do Centro, ad-
ministrador executivo da 
Fundação Bissaya Barreto, 
presidente do Conselho 
Directivo do Departamento 
de Engenharia Eletrotécnica 
e membro da Direcção da 
Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade 
de Coimbra, presidente e 
fundador do Curiatecnopar-
que -WRC,SA., assim como 
administrador em várias 
empresas e consultor de TIC 
em instituições como CTT, 
Agência de Inovação, Citeve, 
IPN, Siemens, Novabase, 
Medidata, etc.

Em 2013, João Vasco Ri-
beiro foi um dos destacados 
apoiantes da candidatura de 
Manuel Machado à Câmara 
de Coimbra para, em 2017, 
João Vasco Ribeiro apoiar o 
movimento “Somos Coim-
bra”, liderado por José Ma-
nuel Silva, que nestas últimas 
eleições foi eleito presidente 
da Câmara. Na altura referiu 

que o seu apoio resultava da 
avaliação que fez ao progra-

que o movimento quer fazer 
na atracção de empresas que 
sejam geradoras de emprego 

jovens, nomeadamente os 
jovens talentos que saem da 
Universidade e do Politéc-

processos administrativos da 
Câmara; na reabilitação do 
Centro Histórico da cidade; 
em colocar Coimbra de novo 
na rota do crescimento”.

Novo quartel

O actual presidente da 
Direcção da Associação 
Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários (AHBV) 
de Coimbra é Henrique 
Fernandes, ex-governador 
civil e que foi também vice-
-presidente da Câmara numa 
anterior liderança da Manuel 
Machado.

Henrique Fernandes está 
a terminar um ciclo que 
culmina nas obras de re-

Bombeiros Voluntários de 
Coimbra, na Avenida Fernão 
de Magalhães, um objectivo 
que vinha a ser perseguido 
desde há três décadas. Em 
declarações ao “Campeão” 
destacou, igualmente, a qua-

-
nos, a valorização do parque 
e a oferta de serviços públi-
cos à comunidade. A AHBV, 
com uma centena de volun-
tários, está valorizada com a 
prontidão de duas equipas 
de intervenção permanente.

Foi na véspera de Natal 
de 2019 que finalmente a 

-
ceiras para se desenvolver, 

contando com a ajuda da 
Câmara de Coimbra, presidi-
da por Manuel Machado. O 
custo global da empreitada 
era de 748.398 euros, sen-
do que destes 558.783 foi 
considerado investimento 
elegível pelo POSEUR, com 
o Município a assumir a di-
ferença entre os valores. Isto 
é, para além de assegurar os 
15% correspondentes à con-

trapartida nacional (98.608 
euros), a autarquia assumiu 
também as despesas que 
caberiam à AHBV Coimbra 
(91.006 euros) devido ao 
segundo concurso público 
necessário para a conclusão 
da obra, o que perfez um 
apoio global de 189.614 
euros. O objectivo foi pos-
sibilitar a concretização da 
obra sem sobrecarregar ou 
obrigar a AHBV de Coimbra 
a contrair dívidas.

Na altura, Henrique 
Fernandes explicou que “a 
obra, por motivos da inter-

empresa que anteriormente 
assumiu a empreitada, teve 
um acréscimo de cerca de 
100 mil euros”. “Esses 100 
mil euros não são cobertos 
pelo POSEUR, o que quer 
dizer que de repente nós, 
para além daquilo que não 
é despesa elegível e que 
já suportamos, tivemos 
custos acrescidos que não 
conseguimos suportar. Fe-
lizmente a Câmara Munici-
pal de Coimbra e o senhor 
presidente assumiram o 
mesmo espírito e a com-
participação da autarquia 
aumentou com esses cerca 
de 100 mil euros” - expli-
cou Henrique Fernandes, 
agradecendo o apoio e esta 
“parceria fundamental”.

Novos corpos sociais com personalidades da Universidade e do Politécnico

João Vasco Ribeiro mobiliza equipa directiva
para os Bombeiros Voluntários de Coimbra

João Vasco Ribeiro quer colocar ao serviço
da associação humanitária a sua vasta
experiência em empresas e instituições

Apesar do prejuízo anual 
que se cifra em dois milhões 
de euros, o Convento de S. 
Francisco tem “potencial e 
capacidade para ser auto-
-sustentável”, na óptica do 
novo presidente da Câmara 
de Coimbra.

José Manuel Silva reite-
rou estes dados na reunião 
da Edilidade de segunda-fei-
ra, que tinha avançado numa 
conferência com empre-
sários, quando interpelado 
sobre o assunto pela anterior 
vereadora da Cultura, Carina 
Gomes, agora na oposição 
(PS).

O actual presidente da 
Câmara disse esperar pelo re-

do Convento de S. Francisco, 
nunca disponibilizado pelo 
Executivo anterior, esclare-
cendo que chegou ao mon-

tante dos prejuízos através da 
última vez que teve acesso a 
dados individualizados.

José Manuel Silva avan-
çou que vai ser feita uma 
análise “do que se passa” 
naquele espaço, consideran-
do que é necessário reforçar 
a equipa e tornar o equipa-
mento auto-sustentável. O 
autarca, que questionou a 
dualidade do espaço como 
recinto de espectáculos e 
de congressos, defendeu a 
necessidade de captação de 
iniciativas corporativas para 
se obter mais receita, mas 
que para isso deverão ser 
dadas respostas com dois a 
três anos de antecedência, 
quando as grandes iniciativas 
começam a ser organizadas.

Também não passou 
despercebido o facto de o 
presidente da Câmara ter 

referido que o Convento de 
S. Francisco já necessitar de 
obras e de actualização do 
seu equipamento, cinco anos 
passados sobre a sua aber-
tura, a 08 de Abril de 2016.

No âmbito da candi-
datura de Coimbra a Ca-
pital Europeia da Cultura 
2027, José Manuel Silva 
encontrou-se com o grupo 
de trabalho para debater 
os próximos passos desta 
caminhada. O recém-eleito 
presidente da Câmara teve 
a oportunidade de analisar 
a proposta de programação 
cultural, os esforços efectua-
dos no sentido de trazer para 
Coimbra o Pólo Europeu do 
Museu de Língua Portuguesa 
(reinaugurado recentemente 
em São Paulo, no Brasil) e, 
ainda, o trabalho de pro-
moção que tem vindo a ser 

desenvolvido para colocar a 
cultura como uma das prio-
ridades do Município.

“Coimbra é um forte candi-
dato e que serão reforçadas 

todas as condições técnicas 
e políticas para que seja uma 
Capital Europeia da Cultura 
memorável”. O autarca sa-
lientou o “excelente trabalho 
preparatório feito até aqui 
pelo grupo de trabalho”, 

deixando a garantia que “o 
novo Executivo será um 
forte aliado desta caminha-
da que projectará Coimbra 
para a dimensão nacional e 
internacional que há muito 
merece”.

Edifício já começa a precisar de obras e de renovar equipamentos

José Manuel Silva quer mais receita para diminuir
prejuízo de 2 milhões no Convento de S. Francisco

O novo Executivo camarário apoiou o grupo de trabalho da candidatura 
de Coimbra a Capital da Cultura, constituído por Luís de Matos,

António Pedro Pita, Cristina Robalo Cordeiro, Luís Filipe Menezes,
Manuel Rocha e Nuno Freitas
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FIGURA DA SEMANA

Manuel Fiolhais – Professor do Departamento de Física 
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 
Coimbra (FCTUC), foi galardoado com o prémio “Melhor 
Contribuição Didáctica nas publicações da RSEF”, atribuído 
pela Real Sociedade Espanhola de Física (RSEF) em conjunto 
com a Fundação BBVA. O prémio, que vai ser entregue no 
próximo mês de Dezembro, em Madrid, distingue o artigo que 
apresenta uma experiência que ilustra, de forma pedagógica, 
certos comportamentos descritos, matematicamente, na teoria 
das catástrofes. O trabalho foi levado a cabo em coautoria com 
Rogério Nogueira, professor da Escola Secundária Eng. Acácio 
Calazans Duarte, na Marinha Grande.

Mário Velindro – Foi, a 3 de Novembro, reeleito pre-
sidente do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra 
(ISEC) para os próximos quatro anos. O presidente do ISEC, 
que vai assumir o segundo mandato à frente do Instituto e foi 
o único candidato a este acto eleitoral, disse ao “Campeão” 
que o foco para os próximos quatro anos passa por “uma 
gestão centrada nas pessoas”. Continuar a melhorar a qua-
lidade do ensino e acompanhar “o mais possível os alunos” 
são prioridades para este mandato, garantiu Mário Velindro 

estudantes do que aqueles que são visíveis. Para além disto, 
incentivar os professores e dar as melhores condições possí-
veis aos funcionários são, também, objectivos do presidente.  

João Gouveia Monteiro – 
livro, há dias lançado, “História Concisa das Grandes Religiões”. 
O historiador é, desde 1982, professor da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra (UC), onde ensina história da Idade 
Média, história militar europeia, história da Antiguidade Clássica, 
história das religiões e cultura medieval. Desenvolveu investiga-

uma equipa pluridisciplinar da UC, e estudou longamente as 

são também co-autores do livro Alfredo Teixeira, Laura Martins 

Boaventura Sousa Santos – Recebeu da Universidade 

Emérito do Centro de Estudos Sociais da UC, professor jubi-
lado da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra 

para a Europa um novo modo de partilhar as experiências o 

Investigação (ERC), um dos mais prestigiados e competitivos 

excelência em espaço europeu. Tem trabalhos publicados sobre 
globalização, sociologia do direito, epistemologia, democracia e 
direitos humanos.

Cristina Fernandes – A Consultora de Protocolo esteve 
presente numa sessão no Instituto Superior Miguel Torga 
onde abordou “A Importância do Protocolo”. Desempenha 

-
ponsável no Santuário de Fátima pelo Protocolo da Visita do 
Papa Francisco. Nesta instituição desempenhou funções de 

como de assessora de Protocolo, tendo coordenado o acolhi-
mento protocolar de altas entidades da sociedade civil, militar 
e eclesiástica. Desenvolve projectos de formação, docência 
e consultoria em diversas organizações públicas e privadas, 

Manual de Protocolo Empresarial.

João Gonçalo Lopes – Foi eleito presidente da Concelhia 

nos próximos dois anos. O jovem, de 24 anos, antigo adminis-
trador da Associação Académica de Coimbra, é licenciado em 
Bioquímica e encontra-se a concluir o mestrado em Gestão 
pela Universidade de Coimbra. Foi ainda eleito membro do 
Conselho Geral da Universidade de Coimbra e presidente do 

concelhio activo na construção de uma sociedade mais justa, 
integradora, digital e verde, alicerçando a sua acção política na 
ciência e no conhecimento”.

Victor Baptista – A Direcção da Associação Empresarial 
da Região de Coimbra aprovou para presidente da Comissão 
Instaladora da NERC-ACIC o economista Victor Baptista, 
personalidade ligada ao meio empresarial e associativo. Actual 
presidente do Conselho de Administração do Coimbra iParque, 
consultor económico e perito avaliador de imóveis inscrito na 
CMVM, Victor Baptista já foi deputado, Governador Civil de 

Baptista está incumbido de mobilizar as actividades para a 
refundação do legado da ACIC com o apoio da Associação 
Empresarial da Região de Coimbra, devendo promover um 
manifesto público para alargamento da base de apoio nacional 
e internacional a esta iniciativa e respectiva apresentação pública 
da refundação associativa da ACIC.

Ana Paula Piedade – A investigadora e docente da Fa-
culdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra 
(FCTUC) liderou um projecto que desenvolveu materiais para 
tornar a impressão 4D (quatro dimensões) sustentável e ecoló-
gica, baseada em celulose produzida por bactérias.

Jaime Casimiro e Tiago Tavares – Os estudantes do 
curso de Gestão e Produção de Cozinha, da Escola de Hotelaria 
e Turismo de Coimbra, marcaram presença, de forma a repre-
sentar a instituição de ensino superior, na última fase do concurso 

promoção da culinária coreana e dos produtos agroalimentares 
coreanos em Portugal.

Cristina Roldão – Dinamizou, no dia 5 deste mês, 
-

dos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de 
Coimbra. É socióloga, professora convidada da Escola 
Superior de Educação de Setúbal e investigadora no Cen-
tro de Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto 
Universitário de Lisboa. Tem sido uma das vozes mais ac-
tivas no debate acerca do racismo em Portugal nos últimos 
anos. Os seus principais domínios de pesquisa incluem as 
desigualdades escolares, os processos de racismo institu-
cional experienciados por afrodescendentes, bem como 
a história da resistência negra na sociedade portuguesa.

Assumiu, corporizou e defendeu com alma e coragem a ideia/projecto de convencer 
a Assembleia da República a aprovar a transferência para Coimbra do Tribunal Constitu-
cional e do Supremo Tribunal Administrativo. Foi relativamente feliz nesse trabalho que 
obteve uma maioria parlamentar nas duas primeiras votações (no plenário e na especia-
lidade), vindo a cair na terceira votação onde era necessária uma maioria absoluta dos 

na votação. Abstiveram-se o PS e o PCP,  inviabilizando assim a transferência daquelas 

de Abreu que, fazendo apelo ao seu espírito de homem de Coimbra, à sua lucidez e ao 
seu desapego por interesses de arranjos político-partidários de ocasião que, normalmen-
te, secundarizam os interesses do país, avivou com a sua luta o sentimento pátrio que, 
embora meio adormecido, ainda mexe no peito das gentes de Coimbra. O PCP foi igual a si próprio, bem como o PS. 
Com uma diferença: o PCP não mudou de roupagens para discutir este assunto e decidiu de acordo com a sua própria 
realidade. O PS agiu de acordo com a postura em que se tem vindo a especializar: diz uma coisa, faz o seu contrário e 

chega o momento de poder começar a concretizar tais propósitos, opõe-se a isso tudo, fazendo-se surdo e mudo aos 
interesses e necessidades do país que vai para além do espaço eleitoral onde investe grande parte dos dinheiros públicos, 
a troco de ganhos eleitorais que os favores do Estado amarram e garantem.

José da Costa – A Ourivesaria Costa, na Rua Ferreira 
Borges, em Coimbra, faz hoje, quinta-feira, 85 anos. À frente 

-
tidos,  subiu tudo o que havia a subir até se tornar no Gerente 

na semana passada e está ali na plenitude das suas faculdades, 
como se muito mais jovem fosse. Começa a ser longa a vida 

cívica, o seu espírito associativo e a sua disponibilidade para 
as questões da cidade, nomeadamente na vertente comercial 
enquanto um dos mais apreciados e competentes presidentes 
da então ACIC, Associação Comercial e Industrial, que che-
gou a ser uma instituição fortíssima em Coimbra e respeitada 
a nível nacional, entretanto, desaparecida há pouco mais de 
uma dúzia de anos. É o sócio nº 1 do Sport Conimbricense, 
falecidos que são outros grandes comerciantes fundadores 
desta agremiação desportiva de Coimbra e que há tanto tem-
po transporta consigo pedaços do melhor prestígio do muito 
que a cidade sempre teve em agremiações e clubes diversos. 
Mas é pela sua superior educação, pela elegância de trato e 
relacionamento, pela invulgar capacidade de relacionamento 

homem de excepção de quem Coimbra gosta e muito aprecia.
 
Margarida Mano – Docente da Faculdade de Eco-

nomia de Coimbra,  ex-vice-Reitora da Universidade, ex-
-deputada, ex-ministra da Educação e hoje Vice-Reitora da 
Universidade Católica, Margarida Mano integra uma das duas 
listas enquanto candidata à direcção nacional nas eleições para 
os Orgãos Sociais da Ordem dos Economistas portugueses. 
O candidato a Bastonário por esta lista B é o Professor 
António Mendonça e o acto eleitoral está previsto para 3 de 
Dezembro. Da lista fazem parte outros economistas ilustres, 
entre os quais e a título de exemplo António Rebelo de Sousa. 
Margarida Mano é doutorada em Gestão pela Universidade 
de Southampton (Reino Unido).

Fernando Mendes - Docente da Escola Superior de 
Tecnologia da Saúde do Politécnico de Coimbra (ESTeSC-
-IPC), foi reeleito presidente da European Association for 
Professionals in Biomedical Science [Associação Europeia 

mandato do docente à frente da estrutura, que lidera desde 

Coimbra, Fernando Mendes é docente da unidade cientí-

ESTeSC desde 1998. Na cerimónia de eleição participaram 

membros da Associação.

Maló de Abreu

A  D E S C E R

Rui Rio – Até poderá manter-se à frente do PSD. Mas 

de qualquer coisa que o impede de ser um grande líder, 
mais ainda um líder galvanizante. Reconhece-se nele um 
sentido de Estado superior à generalidade dos seus pares; 
uma vontade de servir o país de forma desinteressada que 
contrasta com a prática sibilina com que alguns outros 

defesa das suas convicções que transmite alguma con-

não chegar para o que lhe falta para fazer dele um líder 
convincente, que arraste o país no caminho da esperança. 
Nem o país nem o próprio partido que se lhe não cola com 
entusiasmo, que o não acompanha com convicção, não 
comunga do seu projecto político que, vários anos depois, 
também não se sabe muito bem que roupagens veste. Rui 
Rio é e tem sido um presidente do PSD tolerado, mesmo 
entre a sua gente. Mas não está a conseguir ir além dessa 
dimensão e isso é pouco para que o país se lhe entregue 
de forma a que o espaço partidário da direita portuguesa 
readquira o equilíbrio perdido. Rui Rio parece não chegar. 
Remedeia. Equipa-se mas vai para o banco. De quando 
em vez joga uns minutos. A bola de ouro, a essa nunca 
chegará. O pior da questão é que o banco está cheio de 
gente. Paulo Rangel também lá está.
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Loja das Meias e República
dos Corsários das Ilhas reconhecidas
como entidades de interesse histórico 

A Câmara Municipal (CM) de Coimbra reconheceu a Loja 
das Meias e a Real República Corsários das Ilhas como entidades 
de interesse histórico e cultural ou social local. Ambas foram 

Loja das Meias foi fundada em 1931 e devido à sua localização, 
na Baixa de Coimbra, sempre fez parte do cenário de grandes 
acontecimentos da cidade, nomeadamente manifestações po-
líticas, sociais e religiosas. Está sediada num edifício construído 
no século XIX e, ao longo dos anos, foi sofrendo algumas re-
modelações e inovações, sem nunca ter, contudo, alterado a sua 
traça original. A República dos Corsários das Ilhas foi fundada 
em 1958. A história que a liga à academia passa fortemente pelo 
grande envolvimento desta república nas crises académicas de 
1962 e 1969. O muro da casa e a parede dispõem de pinturas que 
mostram os acontecimentos que decorreram durante as várias 
crises. Segundo o Município, com mais estes dois processos, a 
autarquia já reconheceu um total de 21 entidades.

Coimbra já tem espaço de patinagem 
Coimbra já dispõe de um espaço para a prática de patinagem. 

O Pavilhão da EB 2,3 Eugénio de Castro foi o local escolhido 
e que estará disponível todos os domingos, entre as 10h30 e as 
12h00, para todas as pessoas que queiram fazer esta actividade. 
A iniciativa surgiu da Associação de Patinagem de Coimbra, 
em colaboração com a Escola EB 2,3 Eugénio de Castro, que 
proporciona de forma livre e gratuita a prática, bastando apenas 
os participantes trazerem os patins, de qualquer tipo.

Museu Nacional de Machado de Castro
com exposição dedicada ao esmalte 

O Museu Nacional de Machado de Castro (MNMC) vai 
apresentar, no dia 19, a exposição temporária “Azul e Ouro - 
Esmaltes em Portugal da época Medieval à época Moderna”. 
A exposição, dedicada ao trabalho artístico em esmalte, apre-
senta um conjunto de peças produzidas entre os séculos XII 
e XIX, reunindo e confrontando as várias técnicas utilizadas 
em objectos litúrgicos, devocionais e de aparato. Neste elenco 
técnico, as 26 placas originárias do Mosteiro de Santa Cruz 
assumem relevante protagonismo que exprime verdadeira 
cumplicidade entre os materiais, as técnicas e uma plasticidade 
vinda da força criativa do século XVI. A exposição vai estar 
atente até 23 de Janeiro de 2022, de terça-feira a domingo, 
das 10h00 às 17h30. A entrada é gratuita. 

Grupo Folclórico e Etnográfico do Brinca
em Eiras apresenta edição de autor

Coimbra, vai apresentar, no dia 13, pelas 16h30, a edição de 
autor “De onde vens...Para onde vais...Cancioneiro tradicio-
nal”, no Conservatório de Música de Coimbra. A apresentação 
pública contará com a presença musical do grupo Madressilva 
e terá as vozes do Coro dos Antigos Orfeonistas. A entrada é 
livre, mas é necessário proceder a reservar de lugar, que deve 
ser feito através do e-mail grupofolc.brinca@gmail.com.

Misericórdia de Coimbra inaugurou
apartamentos para promover

autonomia de jovens
A Santa Casa da Misericórdia de Coimbra inaugurou, no 

passado sábado (6), quatro novos apartamentos na Rua do 
Colégio Novo, com o objectivo de promover a autonomia de 
jovens. Para a Misericórdia de Coimbra, esta é “uma resposta 
social inédita na região” que “visa contribuir para a autono-
mização de jovens utentes de lares de infância e juventude, 
bem como de outras instituições que reúnam as necessárias 
condições de acesso”. Os jovens deverão ter entre 16 e 21 
anos, ser estudantes ou trabalhadores e estarem abrangidos 

-
tecção de Crianças e Jovens ou pelo Tribunal. O projecto de 
criação destes quatro apartamentos de autonomização, num 
imóvel que foi recentemente recuperado pela Misericórdia 
de Coimbra na Alta da cidade, vem “preencher uma lacuna 
nesta área, possibilitando uma transição para a idade adulta dos 
jovens institucionalizados nos lares de infância e juventude do 
distrito, uma solução até agora inexistente”, disse a Instituição.

Conclusão estabelece protocolo com a UC
-

tocolo com a Universidade de Coimbra (UC). O objectivo 
do acordo é de privilegiar todos os estudantes e membros 

da Rede Alumni UC assim como os respectivos familiares 

grupo Conclusão. Desta forma estabelece desconto de 5% 
na aquisição de cursos em todo o catálogo de formação 

condições os actuais e antigos estudantes da Rede Alumni da 
UC e respectivos familiares, ascendentes e descendentes em 
1.º grau e cônjuge.

Formalizado acordo para reforçar
fibra óptica e rede móvel em Coimbra

A Câmara Municipal de Coimbra e a Altice Portugal 
formalizaram, na passada sexta-feira (5), um protocolo de 

móvel no concelho. O acordo foi formalizado pelo presidente 
do Município, José Manuel Silva, e pelo presidente executivo 
da Altice, Alexandre Fonseca. De acordo com a autarquia, 
o Município de Coimbra e a Altice Portugal vão cooperar 
para permitir o desenvolvimento de projectos de interligação 

que tecnicamente viável, das condutas da Altice. Para além 
disto, pretende-se evitar a duplicação de infraestruturas no 
município, como uma forma de reduzir o volume de inter-
venções no subsolo.

Cáritas Coimbra e IPN reavivam robô 
No âmbito do projecto ACTIVAS, a Cáritas de Coimbra 

e o Instituto Pedro Nunes (IPN) apresentaram os resultados 
das primeiras actividades conjuntas. Um robô social, chamado 
Hugo, foi cedido pela Cáritas ao IPN para que este avance 
com o seu desenvolvimento e melhoria e volte a ser utilizado,  
brevemente, pelos utentes da Cáritas de Coimbra. O projecto 
consiste em desenvolver e aperfeiçoar soluções tecnológicas 
para proporcionar uma vida mais activa e saudável aos cidadãos 
mais velhos. Ainda durante o mês de Novembro, as instituições 
esperam surpreender os utentes do Centro de Dia do Centro 
Rainha Santa Isabel, com uma visita do seu amigo Hugo.

CoimbraMaisFuturo tem
candidaturas abertas para financiamento

da actividade agrícola 
A CoimbraMaisFuturo tem disponíveis cinco concursos 

nas explorações agrícolas e às cadeias curtas. As candidaturas 
encontram-se abertas e decorrem até 13 de Dezembro. Os 
concursos são destinados a pequenos investimentos na ex-
ploração agrícola; pequenos investimentos na transformação 
e comercialização de produtos agrícolas; armazenamento do 

cadeias curtas e mercados locais. Para obter mais informações 
ou esclarecimentos adicionais pode contactar a equipa da 
CoimbraMaisFuturo através do contacto: 932158846 ou do 
e-mail geral@coimbramaisfuturo.pt

Cáritas de Coimbra
apela a um Natal solidário

Com a chegada da época festiva do Natal, a Cáritas de 
Coimbra prepara-se para distribuir cabazes com produtos 
relacionados com a efémera às famílias que apoia diariamente. 
Posto isto, apela à comunidade, particulares, empresas e demais 
entidades que neste Natal sejam solidários e contribuam para 
esta causa. Através do seu Centro de Apoio Social (CAS), irá 

disponibilizar as características das famílias, para que os inte-
ressados possam escolher qual a família que querem apoiar. A 
Cáritas pretende apoiar com 200 cabazes que podem incluir 
brinquedos novos para as crianças, produtos de higiene e bens 
alimentares que farão parte das ceias de Natal como o bolo-
-rei; óleo; bolachas; feijão; grão; compota ou mel; produtos 
hortícolas; bacalhau; farinha; leite; atum; queijo; produtos de 
higiene; azeite; açúcar; cereais ou papas; salsichas; produtos 
congelados. Em 2020, a Cáritas Coimbra apoiou 664 famílias, 
num total de 1.682 pessoas, quer em bens materiais, quer no 
pagamento de despesas básicas mensais.

Critical Software dá emprego
a pessoas com autismo 

A Critical Software abriu as portas dos seus escritórios, 

dar oportunidade de emprego a pessoas com autismo/As-
perger. A empresa tecnológica portuguesa, lançou, em Maio, 

pessoas com autismo de forma a enriquecer as suas equipas 
de trabalho. A ideia foi bem vista e a Critical Software até já 
admite contratar mais pessoas nestas condições no próximo 
ano. Neste momento a empresa tem oito funcionários, em 
formação durante cinco semanas, que integram equipas que 
desenvolvem sistemas críticos de segurança para a aeronáutica, 
comunicações, defesa, espaço e automóvel. “Na Critical Sof-

de vida e competências e foi esse o mote que nos levou a alargar 
o formato do nosso processo de recrutamento para pessoas 
neurodiversas. A criatividade e a capacidade de orientação ao 
detalhe, foco e motivação para realizar tarefas processuais são 
uma mais-valia em áreas como a programação e IT (Novas 
Tecnologias)”, explicou João Carreira, director Executivo e 
responsável pelo Programa de Neurodiversidade da Critical 
Software. Esta é uma iniciativa pioneira em Portugal tendo a 
empresa portuguesa se associado à fundação dinamarquesa 
Specialisterne para a primeira edição do programa de talento 
dedicado à neurodiversidade. Ao todo receberam 70 inscrições 
e devido ao seu sucesso a Critical pretende seguir com uma 
nova edição no próximo ano, sendo que ambicionam ter mais 
25 pessoas com perturbações do espectro do autismo.

Cabo Verde forma primeiros médicos
em parceria com a UC

A Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) realizou, a 6 de 

médicos formados no país, numa parceria com a Universi-
dade de Coimbra (UC), que começou com 25 estudantes e 
17 terminaram a formação. Na cerimónia esteve presente o 
Professor catedrático e pneumologista Carlos Robalo Cor-
deiro, director da Faculdade de Medicina da Universidade de 
Coimbra, parceira da primeira edição do Mestrado Integrado 
em Medicina da Universidade de Cabo Verde. Em Outubro de 
2015, um total de 25 estudantes foram pioneiros na formação, 

não tomar parte da cerimónia. O primeiro Mestrado Integrado 
em Medicina, com a duração de seis anos, é uma iniciativa 
conjunta das Universidades de Cabo Verde (UNI-CV) e de 
Coimbra (UC). Criado com o apoio do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra (CHUC), o curso tem ainda como 
parceiros o Hospital Agostinho Neto, na Praia, e a Ordem 
dos Médicos de Cabo Verde.

O novo Executivo da Câmara Municipal de Coimbra apro-
vou o prolongamento da isenção de taxas pela ocupação do 
espaço público para o comércio e o alargamento de esplanadas 
até 31 de Março de 2022. A proposta representa um prolon-
gamento de duas medidas de apoio ao comércio e restauração 
implementadas durante a pandemia para atenuar os impactos 
negativos da covid-19 nos sectores. As duas medidas, em vigor 
nos últimos 19 meses, permitiram uma poupança global de 
cerca de 162 mil euros aos comerciantes, enquanto o Município 
estima que as medidas tenham um impacto mensal nas contas 
camarárias de cerca de 9.000 euros. Ao longo do tempo em que estão em vigor as isenções, foram deferidos 73 
processos de alargamento de esplanadas, numa área total de 3.661 metros quadrados. A Câmara de Coimbra sa-
lienta que a medida terá efeitos retroactivos a Outubro, sendo devolvidos os valores já cobrados referentes a esse 
mês, a Novembro e a Dezembro de 2021, uma vez que a medida estava em vigor até 30 de Setembro e, devido â 
realização das eleições autárquicas, só agora voltou a ser analisada pelo Executivo municipal.

Comércio de Coimbra com isenção de taxas
até Março de 2022
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CRISTIANA DIAS

A Ourivesaria Costa co-
memora hoje (dia 11) 85 
anos. Uma idade que lhe dá 
o estatuto de ourivesaria mais 
antiga de Coimbra. 

Situada na Rua Ferreira 
Borges, na Baixa de Coimbra, 
muitas são as histórias que a 
porta número 153 tem para 
contar a quem por ali passa. 

José da Costa, proprie-
tário do estabelecimento, 
que faz parte da casa há já 

orgulho” que celebra mais 
um ano e que o objectivo da 

continuidade” ao negócio. 
Embora a ourivesaria 

esteja situada num dos pon-
tos de referência da cidade 

de Coimbra, a pandemia da 
covid-19 veio abalar muito o 
negócio, tendo registado uma 
quebra de mais de 50% nas 
vendas. José da Costa refere 
que apesar da situação já se 
encontrar mais estável está 
longe de conseguir atingir os 
valores de anos anteriores. 

isto tudo, porque o movimen-
to estava a ser bom, havia o 
turismo e estava a ocupar 
uma grande parte da Baixa e, 
pensando que não, dava um 
movimento que agora não 
tem”, declara o proprietário, 
que ainda assim recorda os 
tempos em que a rua Viscon-
de da Luz e a Ferreira Borges 
eram repletas de pessoas, 
sendo ali que faziam todas as 
suas compras. 

Apesar do seu nome 
ser Costa, é apenas uma 
coincidência com o nome da 
ourivesaria. Quando chegou 
a esta casa já o nome estada 
dado, com origem no apelido 
de um dos fundadores. José 
da Costa decidiu manter 
sempre o nome original até 
à actualidade por considerar 

-
gem àquele que sempre foi o 
grande homem que deu todo 
o valor à Ourivesaria Costa”. 

O estabelecimento tem 
uma matriz muito própria na 
cidade dos estudantes. José 

manteve uma ligação mui-
to forte à Universidade de 
Coimbra e por isso é um dos 
locais onde tem os mais belos 
anéis de curso, bem como 

de doutoramento. Embora 
nos dias de hoje a venda des-
tes objectos já não seja tão 
requisitada, ainda há quem 
procure a Ourivesaria Costa 
para obtê-los

antiga e clássica”, José da 
Costa, com 90 anos, alude 
que pretende continuar à 
frente do negócio e que se 
sente bem a ir todos os dias 
para a loja. Assevera que um 
dos grandes sucessos da casa 
é o atendimento que tem 
para com os seus clientes, re-
conhecendo que tem muitas 
pessoas estrangeiras que o vi-
sitam devido à sua simpatia e 
à do seu funcionário, Adérito 

termos um bom atendimen-
to, é a eles que agradecemos casa tem 85 anos não é por 

acaso, é fruto da nossa de-
dicação, trabalho e da nossa 
competência”.

Ourivesaria Costa celebra 85 anos

À esquerda, José da Costa, proprietário
da Ourivesaria Costa, e Adérito Cioga,

funcionário do estabelecimento

EDITORIAL
Com estes políticos e a maioria

dos magistrados que tem
o Tribunal Constitucional
está muito bem onde está

(Continuado da primeira página)LUÍS SANTOS

O Conselho Empresa-
rial da Região de Coimbra 
(CERC), que vai ser consti-
tuído amanhã (sexta-feira), 

voz”, na promoção e defesa 
dos interesses do Comércio, 
Indústria, Agricultura, Servi-
ços e Turismo na área das 12 
associações que o integram.

A formalização pública da 
-

COIMBR - Conselho Empre-
sarial da Região de Coimbra”, 
designado como CERC, acon-
tecerá, pelas 18h30, na Casa 
das Artes, em Miranda do 
Corvo. O local esteve marca-
do para o auditório do ISCAC 
- Coimbra Business School, 
mas foi alterado devido ao 
elevado número de presen-

do Governo, representantes 
dos Municípios da Região de 
Coimbra, líderes das maiores 
empresas da região, entre mui-
tas outras entidades públicas 
e privadas) e a necessidade de 
manter as regras da DGS em 
vigor, refere a organização.

Será o CERC, em nome 
das Associações Empresariais 
que o integram, o principal 
interlocutor entre as empre-
sas da área de actuação e a 
Comunidade Intermunicipal 
da Região de Coimbra (CIM-
-RC), bem como da Comissão 
de Coordenação e Desenvol-
vimento Regional do Centro 
(CCDRC) e com os diversos 
Ministérios do Governo e 
todas as demais entidades 
públicas e privadas.

Estão presentes nos ór-
gãos sociais do CERC as 
seguintes associações empre-
sariais: Associação Comercial 
e Industrial da Bairrada e 
Aguieira (Mealhada, Mor-
tágua, Penacova); ACIFF 
- Associação Comercial e 
Industrial da Figueira da Foz; 
ADEC - Associação de De-
senvolvimento Empresarial de 
Condeixa; AEC - Associação 
Empresarial de Cantanhede; 
AEDP - Associação Empre-
sarial de Poiares; AEM - As-
sociação Empresarial de Mira; 
AEPS - Associação Empre-
sarial da Pampilhosa da Serra; 
AESOURE - Associação 
Empresarial de Soure; AESL - 
Associação Empresarial Serra 
da Lousã; APBC - Agência 
para a Promoção da Baixa 
de Coimbra; CEMC - Clube 
de Empresários de Miranda 

Empresarial de Penela.
Estas associações repre-

sentam mais de 15.000 em-
presas sediadas nos 19 muni-
cípios da Região de Coimbra 
e representam um volume de 
negócios superior a 10 mil 
milhões de euros de volume 
de negócios.

NERC afirma que
reúne empresários

A constituição do Con-
selho Empresarial da Região 
de Coimbra (CERC) pode 

com a já existente Associa-
ção Empresarial da Região 

-
rada por Horácio Pina Prata. 

-
peão”, este esclareceu, em 

é constituído por empresá-
rios e não por associações 
empresariais.

Recentemente, a As-
sociação Empresarial da 

mudou o seu nome para 
-

ver a refundação da antiga 
associação, que teve mais de 
140 anos de actividade. O 
objectio é recuperar o legado 
da Associação Comercial 
e Industrial de Coimbra 
(ACIC), fundada em 1863, 
declarada insolvente em 
2013 e cujo processo de 
insolvência foi dado como 
encerrado em Maio de 2019.

Contudo, não deixa de 
ser coincidente a Direcção, 
presidida por Horácio Pina 
Prata, aprovar a alteração do 

-
-ACIC – Associação Empre-
sarial da Região de Coimbra, 
bem como a promoção da 
instalação da ACIC a Conse-
lho Empresarial da Região, no 
seio da associação.

Se isto foi aprovado 
também aconteceu com a 
indicação de Victor Baptista 
para presidente da Comissão 

- Conselho Empresarial da 
Região de Coimbra. Perso-
nalidade ligada ao meio em-
presarial e associativo, tendo 
actividades como empre-
sário e economista, Victor 
Baptista preside ao Conselho 
de Administração do Coim-
bra iParque, já foi deputa-
do, vereador da Câmara de 
Coimbra e governador civil.

O presidente da CI des-
te Conselho Empresarial 
da Região de Coimbra irá, 
em conjunto com os ex-
-presidentes e dirigentes da 
ACIC, mobilizar as activi-
dades para a refundação do 
legado daquela associação, 

-
-ACIC, devendo promo-
ver um manifesto público 
para alargamento da base 
de apoio nacional e interna-
cional a esta iniciativa e res-
pectiva apresentação pública 
da refundação associativa da 
ACIC.

Vai ser constituído amanhã e quer ser o principal interlocutor

Doze associações formam Conselho
Empresarial da Região de Coimbra

disso mesmo, consequência inevitável de uma cultura política 
que não prima pela elevação, pelo rigor, pelo respeito dos com-
promissos eleitorais, pelas necessidades do povo português. 
Classe política que fomenta e cultiva o centralismo do poder 
político, por ser aí que melhor se movimenta – e porque não 
dizê-lo –  melhor se governa. Há muitas maneiras de dizer não, 
há muitas maneiras de defender que o Tribunal Constitucional 
deve continuar em Lisboa. E pode defender-se essa posição 
sem perder o rosto e até sem perder a honra, quiçá sem perder 
a razão. O Professor de Coimbra, da sua Faculdade de Direito, 
Cardoso da Costa defendeu em Entrevista ao nosso Jornal, 
aqui há meses, que na sua opinião o Tribunal Constitucional 
não deveria sair de onde está. Mas defender isso, pensar isso, 
é tão nobre como defender e pensar o contrário. Já o não é 
quando se quer uma coisa – neste caso impedir que o Tribunal 
viesse – e se não tem coragem nem frontalidade para o assumir, 
não vá isso ter alguns custos eleitorais, escondendo-se atrás 

neste caso já os coelhos fazem desde que o tempo é tempo: 
esconderam-se atrás da montoeira para que os caçadores os 

respeito à função que à postura.
-

ralmente os partidos que assim agiram. Basta-nos lamentar 
que, tal como aconteceu com o Infarmed que também não 
deixaram ir para o Porto,  seja cada vez mais forte a cultura 
centralizadora que tudo quer na zona de Lisboa. Sabe-se por-
quê: concentrando tudo ali, apodera-se de verbas europeias 
que pertencem às regiões menos desenvolvidas e que têm 
um rendimento médio muito inferior; promove um caldo 
político-partidário onde protege os fortes em prejuízo e à 
custa de quem tem menos. Tiveram boa escola no Estado 

 Esperamos que os leitores vão compreendendo cada 

tanto se bate pela descentralização, com os olhos postos num 
processo de regionalização que considera a única maneira 
de tratar por igual a sociedade portuguesa e acabar com essa 
pouca vergonha que é proteger e preocupar-se apenas com 
os grandes interesses, obscuros e imorais muitos deles como 
se tem visto, remetendo o povo humilde, o país trabalhador e 
empreendedor, para a função de pagador de impostos, tirando 
o chicharro da boca dos pobres para que a elite lisboeta se possa 
empedernir de lagosta que os nossos impostos vão pagando. 

Lino Vinhal 
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Estudantes criam plataforma
para promover saúde mental

Uma plataforma para agregar eventos promovidos 
por estudantes e para prevenir problemas de saúde mental 
junto da comunidade académica foi a ideia vencedora do 
Coimbra Innovation Days. A proposta que triunfou passa 
por criar o projecto já integrado em plataformas existentes 
como a InforEstudante ou UC Student, permitindo agrupar 
actividades que são promovidas pelos alunos da Universida-
de, ao mesmo tempo em que é trabalhada a saúde mental, 
o tratamento e a sua prevenção, disse a equipa composta 
pelos estudantes Kevin Leandro, Jeferson Filipe, Milena 
Alves e a investigadora Susana Paixão. Com formação 
em áreas tão distintas como ciências da computação ou 
economia, a equipa propõe também que seja possível para 
os serviços de acção social, através da plataforma, encami-
nharem estudantes para instituições e organizações que dão 
resposta na área da saúde mental. O Coimbra Innovation 
Days, iniciativa organizada pela Universidade de Coimbra 
em colaboração com o Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra (CHUC), Direcção-Geral da Saúde e Câmara 

-
rarem soluções para problemas na área da saúde.

Escolas de Coimbra criam sistema de
reabilitação física para doentes acamados

A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra 
(ESEnfC) e o Instituto Superior de Engenharia de Coim-
bra (ISEC) fazem parte de um projecto que consiste na 
construção de um sistema avançado de reabilitação física 

propõe a realização de actividades de investigação e desen-
volvimento (I&D), com vista à criação deste sistema para 
pessoas acamadas e com imobilidade prolongada e capaz de 
prevenir as complicações associadas à imobilidade no leito. 
Além disso pretende aumentar a capacidade funcional do 
sistema músculo-esquelético, cardíaco e respiratório, assim 
como promover a integração de programas de exercício 
físico adequados à condição clínica de cada doente e, ainda, 
melhorar a qualidade de vida do paciente. 

Escola de Enfermagem de Coimbra com 
nova pós-graduação em cuidados paliativos

A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra 
(ESEnfC) vai ter, a partir de Janeiro do próximo ano, um 
novo curso de pós-graduação em Cuidados Paliativos. Esta 
formação pretende contribuir para capacitar os enfermeiros 
na tomada de decisão clínica e na concepção dos cuidados 
dirigidos a pessoas com doença grave ou incurável. Para 
além disso tem como objectivos desenvolver conhecimento 
e capacidades de resposta integrada nos processos de saúde/
doença da pessoa e família em situação paliativa e capaci-
tar para o uso de estratégias de comunicação ajustadas às 
pessoas em situação paliativa, entre outras. O curso tem 20 
vagas e os interessados podem fazer a candidatura online 
até ao dia 26 de Novembro.

Oftalmologistas de Coimbra falaram sobre 
doença que provoca perda de visão

Realizou-se ontem, no Facebook da Unidade de Oftal-
mologia de Coimbra (UOC), uma sessão de esclarecimento 
de dúvidas sobre o queratocone. Esta é uma doença que 
pode provocar danos graves à visão se não for diagnosticada 
e tratada devidamente. A responder às questões estiveram 
quatro oftalmologistas da UOC, Joaquim Murta, Maria 
João Quadrado, Andreia Rosa e João Gil. O queratocone 
atinge a população jovem e, por isso, precisa de ser tratada 
o mais cedo possível.

Obras dos médicos João Taborda
e de José Poças apresentadas em Coimbra

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos 
(SRCOM) vai apresentar, no dia 13, pelas 11h00, os livros 

tempos de Pandemia”. Este último é a mais recente obra do 
médico internista e infecciologista José Poças. As obras, com 
chancela da ‘By The Book’, serão apresentadas na sessão 
que decorrerá na Sala Miguel Torga da sede da SRCOM e 
nas plataformas digitais da SRCOM.

CRISTIANA DIAS

O bairro de Monte For-
moso vai passar a ter disponível 
uma biblioteca comunitária. 
Esta iniciativa foi a vencedora 
do Programa Bairro Feliz, pro-
movido pelo Pingo Doce de 
Eiras, depois de ter registado o 
maior número de participações 
entre os estabelecimentos desta 
marca em Coimbra.  Neste 
sentido, a causa vencedora pas-
sa por ser uma mini-biblioteca 
de rua que permita a livre circu-
lação de livros entre as pessoas 
do bairro e não só, visto que 
esta biblioteca comunitária irá 
ser colocada no miradouro de 
Monte Formoso, local onde, 
segundo a responsável da cau-
sa Ana Caldeira, atrai muitas 
pessoas para ver o pôr-do-sol 
e a “lindíssima vista sobre os 
campos do Mondego”. 

A estrutura da biblioteca 
será feita em acrílico de forma 
a resistir à exposição ao ar livre 
e segundo a responsável do 

projecto em Dezembro estará 
já disponível para todos. Esta 
causa foi orçamentada em 725 
euros, valor oferecido agora 
pelo Pingo Doce. 

o lema da causa é “os meus 

que qualquer pessoa pode ir 
buscar um livro ou colocar, 
de forma a que funcione em 
livre circulação e sem controlo. 
“É uma iniciativa eco-cidadã, 
vamos reciclar e dar novo uso 
aos nossos livros”, revela. 

O Bairro Feliz, que é uma 
iniciativa a nível nacional e que 

já vai na terceira edição, visa 
apoiar uma causa que possa 
melhorar o bairro onde as 
lojas estão inseridas. As causas 
podem ser apresentadas por 
um grupo de vizinhos ou por 
entidades locais. 

Em concurso com a “Bi-
blioteca Comunitária” esteve 
“O Jardim Mais Charmoso 
do Monte Formoso”, ambas 
pertenciam ao mesmo bairro 
e foram representadas por 
grupos de vizinhos. 

A selecção para decidir 
qual das causas seria a vence-
dora consistiu num mealheiro, 

correspondente a cada pro-
jecto, onde os clientes, a cada 
compra igual ou superior a 10 
euros, tinham direito a uma 
“Moeda Bairro Feliz” para 
colocar na sua iniciativa prefe-

escolhido consoante a pesagem 
dos mealheiros. O mealheiro 
da biblioteca livre registou 
24.650 quilogramas enquanto 
que o jardim alcançou apenas 
22.450 quilogramas. 

Fernando Vasco, gerente 

nesta edição houve, a nível na-
cional, mais de duas mil causas 
inscritas com candidaturas em 
diversas áreas, como a saúde, 
turismo, educação, ambiente, 
entre outras. No distrito parti-
ciparam as 12 lojas, sendo cinco 
em Coimbra, três na Figueira 
da Foz, e as de Condeixa, Mira, 
Oliveira do Hospital e Soure. 

-
ciativa é para continuar e apela 
a que os vencidos continuem 
a participar.

Causa recebeu 725 euros de apoio 

Biblioteca comunitária de Monte Formoso
foi a vencedora do projecto Bairro Feliz

Vencedor reuniu 24.650 quilogramas de moedas

ANA LUÍSA PEREIRA

A União de Freguesias 
(UF) de Trouxemil e Torre 
de Vilela está a apostar na 
requalificação de todas as 
escolas. “De parques infantis 

passando pela pintura, muros 
de suporte e ainda por zonas 
de lazer, estamos, portanto, 
a tentar evitar que nenhum 
destes estabelecimentos seja 
encerrado”, frisa o presidente 
da UF de Trouxemil e Torre 
de Vilela, Horácio Costa. Ac-
tualmente existem cerca de 90 

alunos na EB1 da Adémia e 
55 na EB1 de Trouxemil. Na 
Escola Básica de Vilela estu-
dam, neste momento, “cerca 
de 18 alunos”, refere Horácio 
Costa, acrescentando que este 
estabelecimento de ensino 
é o que está a “sofrer um 
investimento maior em infra-
-estruturas, para que esta seja 
uma escola em que se aposte 
mais no futuro”.

A intervenção na EB1 
de Torre de Vilela passa pela 
demolição do muro posterior 
da escola e a construção de 
um novo muro de suporte. 

O edifício vai receber ainda 
uma nova pintura exterior e a 
cobertura e caixilharias serão 
revistas. A intervenção passa 
também pela reabilitação 
da pavimentação exterior, 
plantação de novas árvores e 
arbustos e pela construção de 
um palco no recinto escolar. 
Esta plataforma pretende 
servir para jogos lúdicos de 
representação, música ou ou-
tras actividades pedagógicas. 
Na zona envolvente, prevê-se 
também a criação de uma 
zona pavimentada com um 
banco e uma horta.

Os trabalhos consistem, 
na generalidade, na limpeza, 
reparação e pintura dos para-
mentos exteriores dos edifícios 
escolares, muros envolventes e 
telheiros; reparação e pintura 
de portas exteriores; e limpeza 
e reparação de cobertura em 
telha incluindo remates de 
transição. 

a UF pretende “oferecer boas 
condições para que os pais 
sejam atraídos por essas escolas 

no ensino escolar”, conclui o 
presidente.

Principal objectivo é atrair novos alunos

União de Freguesias de Trouxemil

No próximo dia 13, a 
Villa Privée – Imobiliária co-
memora o seu 3.º aniversário. 
Apesar de ainda ser bastante 
nova na idade, a empresa tem 
mostrado a sua capacidade de 
se impor no mercado e prova 
disso foi o crescimento que 

Para além de estarem presentes 
em Condeixa-a-Nova, na Urb. 
Nova Conímbriga I, passaram 
também a dispor de uma loja 
na Avenida Elísio de Moura, 
nº 37, em Coimbra. “Temos 
a certeza que o nosso sucesso 
está baseado num método de 
trabalho, que vai ao encontro 

das necessidades dos nossos 
clientes, aliado com a nossa 
experiência de mercado, per-
mitindo assim apresentar um 

com resultados comprova-
dos”, refere Nelson Poeta, 
gerente da Villa Privée. 

No entanto, na opinião do 
responsável existem factores 

que são imprescindíveis para 
a evolução e crescimento da 
imobiliária tais como “uma 
equipa dedicada” e “vários 
parceiros estratégicos”. 

Futuramente, Nelson 
Poeta acredita que a Villa 
Privée irá continuar a marcar 
forte presença no mercado 
imobiliário. “Perspectivamos 
continuar a crescer, na con-
cretização de novos negócios 
e na equipa de consultores”, 

-
decer à equipa Villa Privée, aos 
clientes e parceiros, pela con-

desenvolvido.

Empresa tem loja em Condeixa-a-Nova e Coimbra

Villa Privée – Imobiliária celebra 3.º aniversário

Nelson Poeta, Eugénio Anjo, Kátia Garcia
e Eduardo Eufrásio (da esquerda para a direita) 
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1 2 DDO - DERIVADOS DE OVOS, LDA POMBAL Comércio por grosso de leite, seus derivados e ovos 43 31 504 249,16
2 4 TRANSPORTES CENTRAL POMBALENSE, LDA MEIRINHAS Transportes rodoviários de mercadorias 300 27 211 254,34
3 3 DEROVO - DERIVADOS DE OVOS, S.A. POMBAL Fabricação de outros produtos alimentares diversos, n.e. 74 26 146 063,13
4 1 IBER-OLEFF - COMPONENTES TÉCNICOS EM PLÁSTICO, S.A. POMBAL Fabricação de outros artigos de plástico, n.e. 548 26 058 227,84
5 5 DISTRIPOMBAL - SUPERMERCADOS, S.A. POMBAL Comércio a retalho em supermercados e hipermercados 76 24 263 240,48
6 8 ADELINO DUARTE DA MOTA, S.A. MEIRINHAS Extração de argilas e caulino 79 23 155 629,73
7 9 DOCEREINA - SOBREMESAS, LDA POMBAL Fabricação de outros produtos alimentares diversos, n.e. 46 19 097 923,64
8 6 MIGALHA QUENTE, LDA MATOS DA RANHA Comércio a retalho de combustível para veículos a motor, em estabelecimentos especializados 44 18 398 972,84
9 7 REN - ARMAZENAGEM, S.A. CARRIÇO 11 18 061 536,00

10 14 TRANSPORTES ANTUNES FIGUEIRAS, S.A. MATOS DA RANHA Transportes rodoviários de mercadorias 146 16 024 843,02
11 11 BOLACHAS GULLON, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA POMBAL Comércio por grosso de chocolate e de produtos de confeitaria 10 16 016 083,87
12 12 TRANSPORTES VIANA & FERNANDES, LDA OUTEIRO DA RANHA Transportes rodoviários de mercadorias 184 15 534 725,12
13 19 GRAMPERFIL, S.A. POMBAL 30 15 405 096,61
14 10 ORLINDO CRESPO PEDROSA, LDA GUIA Comércio por grosso de produtos petrolíferos 11 15 163 222,07
15 17 BALVERA - COMÉRCIO DE PERFUMARIAS, LDA POMBAL Comércio a retalho de produtos cosméticos e de higiene, em estabelecimentos especializados 104 13 886 972,10
16 16 DELI HOME IBERIA, UNIPESSOAL, LDA POMBAL Comércio por grosso de madeira em bruto e de produtos derivados 33 12 930 740,54
17 25 CAMPOVO - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE OVOS, S.A. QUINTA DA GRAMELA Avicultura 43 12 554 977,87
18 - ABREU & MOTA, LDA POMBAL Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 4 12 456 795,86
19 20 VALSTEAM ADCA ENGINEERING, S.A. ESTAÇÃO DA GUIA Fabricação de  outras torneiras e válvulas 92 12 375 083,49
20 - INTER MARINHA DA GUIA - SUPERMERCADOS, LDA MARINHA DA GUIA Comércio a retalho em supermercados e hipermercados 64 12 363 093,90
21 15 DIAMANTINO MALHO & CA., LDA AL. DOS DOZE Fabricação de resinosos e seus derivados 23 12 272 128,91
22 28 CEMOPOL - CELULOSES MOLDADAS PORTUGUESAS, S.A. POMBAL Fabricação de outros artigos de pasta de papel, de papel e de cartão 70 12 009 571,00
23 23 FAUSTINO & FERREIRA - SOCIEDADE CONSTRUÇÕES METÁLICAS, S.A. LISBOA Fabricação de estruturas de construções metálicas 66 11 858 054,46
24 - AMBIPOMBAL - RECOLHA DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS, S.A. LISBOA Recolha de resíduos perigosos 42 11 369 258,24
25 30 ARTEBEL - ARTEFACTOS DE BETÃO, S.A. MEIRINHAS Fabricação de produtos de betão para a construção 41 11 298 931,74
26 21 MAXIPLÁS - PLÁSTICOS & ENGENHARIA, LDA POMBAL Fabricação de outros artigos de plástico, n.e. 110 11 198 419,59
27 18 VULCAL - VULCANIZAÇÕES E LUBRIFICANTES, S.A. CHARNECA Comércio por grosso de peças e acessórios para veículos automóveis 30 11 106 973,55
28 34 SANTOS & CORDEIRO, S.A. QUINTA NOVA Construção de redes de transporte e distribuição de eletricidade e redes de telecomunicações 215 10 030 260,87
29 27 RICA GRANJA - PRODUÇÃO E COMÉRCIO AVÍCOLA, S.A. VALE DAS BALSAS Avicultura 33 9 583 896,48
30 33 JOMOTOS - COMERCIALIZAÇÃO DE MOTOS, LDA MATOS DA RANHA Comércio por grosso e a retalho de motociclos, de suas peças e acessórios 31 9 290 487,44
31 24 SILVA & SANTOS, S.A. POMBAL Comércio de veículos automóveis ligeiros 34 9 201 698,76
32 - UMBELINO MONTEIRO, S.A. MEIRINHAS Fabricação de telhas 100 9 072 341,59
33 40 NUTRAPOM - NUTRIÇÃO ANIMAL DE POMBAL, S.A. POMBAL Fabricação de alimentos para animais de criação (exceto para aquicultura) 11 8 999 303,68
34 26 ARUNCAUTO - AUTOMÓVEIS, S.A. FLANDES Comércio de veículos automóveis ligeiros 41 8 820 293,98
35 39 CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A. POMBAL Construção de estradas e pistas de aeroportos 96 8 774 988,10
36 42 PISOSOL - PAVIMENTOS INDUSTRIAIS, LDA VALE CINZEIRO Revestimento de pavimentos e de paredes 123 8 703 659,33
37 36 RODAPEÇAS - PNEUS E PEÇAS, S.A. CABEÇO CARRIÇO Comércio a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis 83 8 396 276,24
38 44 INDUMAPE - INDUSTRIALIZAÇÃO DE FRUTA, S.A. POMBAL Fabricação de sumos de frutos e de produtos hortícolas 28 8 293 637,60
39 22 JOSÉ ALDEIA LAGOA & FILHOS, S.A. ROUSSA Extração de argilas e caulino 80 8 240 274,34
40 43 CALEIRAETERNA, S.A. QUINTA DA GRAMELA Fabricação de outros produtos metálicos diversos,  n.e. 25 8 232 807,05
41 50 IBEROBRITA - PRODUTORA DE AGREGADOS, S.A. POMBAL Extração de saibro, areia e pedra britada 29 7 699 266,38
42 32 REYNAERS ALUMINIUM, S.A. POMBAL Comércio por grosso de minérios e de metais 33 7 610 218,01
43 31 GEMADOURO - PRODUTORES DE OVOS, S.A. POMBAL Avicultura 3 7 517 640,93
44 46 CONSTRUÇÕES GONÇALVES & CARRILHO, LDA POMBAL Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 1 6 846 403,25
45 37 SUPERMERCADO DO CENTRO, LDA MEIRINHAS Comércio a retalho em supermercados e hipermercados 34 6 745 258,99
46 47 PRODUTOS DE REVESTIMENTOS PARA CONSTRUÇÃO P.R.B. - PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA SANTO ANTÓNIO Fabricação de argamassas 12 6 739 513,76
47 38 NEMOTO PORTUGAL - QUÍMICA FINA, UNIPESSOAL, LDA POMBAL Fabricação de corantes e pigmentos 44 6 719 822,71
48 53 RUAS & NEVES, LDA MEIRINHAS Comércio por grosso de minérios e de metais 24 6 300 054,93
49 29 SINDUTEX - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONFECÇÕES, LDA MATOS DA VILA Confeção de outro vestuário exterior em série 225 6 202 412,81
50 186 NEVES & MODERNO, LDA MATOS DA RANHA Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 2 5 981 700,00
51 51 H-TUBO, LDA GRANJA Comércio por grosso de outros bens intermédios, n.e. 30 5 885 004,75
52 52 SABRIL - SOCIEDADE DE AREIAS E BRITAS, LDA AL. DOS DOZE Extração de argilas e caulino 54 5 816 229,29
53 60 OPTILINK, LDA POMBAL 103 5 707 050,57
54 54 FIBROPLAC - FÁBRICA DE PLACAS DE GESSO LAMINADO, S.A. POMBAL Fabricação de produtos de gesso para a construção 40 5 693 112,31
55 48 SICODRINK - COMÉRCIO DE BEBIDAS E PRODUTOS ALIMENTARES, LDA TRÁS-OS-MATOS Comércio por grosso de bebidas alcoólicas 14 5 313 850,19
56 55 EMPREENDIMENTOS EÓLICOS DA SERRA DO SICÓ, S.A. MONCALVA Produção de eletricidade de origem eólica, geotérmica, solar e de origem, n.e. 0 5 296 258,53
57 - SICOBRITA - EXTRACÇÃO E BRITAGEM DE PEDRA, S.A. POMBAL Extração de calcário e cré 33 5 152 554,90

Esta listagem foi elaborada 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. 

250 MAIORES EMPRESAS DE POMBALListagem elaborada por:

LUÍS SANTOS

Num difícil ano de pan-
demia (2020) as 250 maio-
res empresas do concelho 
de Pombal provaram a sua 
resiliência e mantiveram 
um total de volume de 
negócios no patamar de 
mil milhões de euros, o 
que reforça a condição de 
um dos municípios mais 
empresariais da região.

Conforme a listagem que 
aqui publicamos, elaborada 
para o “Campeão” pela Infor-
ma, as duas centenas e meia de 
maiores empresas atingiram 
uma facturação de 1,055 mil 
milhões de euros, menos 55 
milhões do que relativamente 
ao ano anterior.

É de assinalar que, apesar 
de tudo, o emprego no con-
celho de Pombal continua a 
crescer, tendo num ano de 
crise aumentado 47 postos 
de trabalho, totalizando no 

942 trabalhadores ao serviço 
das duas centenas e meia das 
maiores empresas.

Trata-se de um concelho 
com actividade empresarial 
em todo o território, mas 
o peso das áreas industriais 

um terço das 250 maiores 
empresas estão sediadas em 
Pombal, nomeadamente no 
Parque Industrial de Manuel 
da Mota, e muitas outras nas 
zonas industriais em vários 
pontos do município.

As empresas que têm um 
volume de negócios na casa 
das dezenas de milhões de eu-

lugares da lista (mais duas que 
em 2019), tendo conseguido, 
em 2020, uma facturação total 
de 459,7 milhões de euros. 

grande estabilidade, dado que 
são sensivelmente as mesmas 
empresas que estão até ao 
nono lugar, apenas com troca 
de posições.

As duas empresas do 
Grupo Derovo (DDO e De-
rovo) estão posicionadas na 
primeira e na terceira posição, 
tendo um volume de negócios 

-
ros, respectivamente. Nota-se 
uma descida da facturação, 

mas todo o sector alimentar 
foi afectado pela pandemia, 
com o fecho de estabeleci-
mentos (cafés, pastelarias e 
restaurantes).

Entre estas duas empresas 
intromete-se, em segundo 
lugar, os Transportes Central 
Pombalense, Lda, com sede 
em Meirinhas de Cima, com 
uma facturação de 27,2 mi-
lhões de euros, continuando 
a ser o segundo maior empre-
gador do concelho, com 300 
trabalhadores.

Relativamente ao ano 
anterior, a Iber-Oleff  - Com-
ponentes Técnicos em Plás-
tico, SA, perdeu a liderança e 
queda-se no quarto lugar, com 

-

também o período pandémico 
que se atravessou. Trata-se 
de uma fábrica especializada 
na concepção e produção de 
componentes de plástico para 

electrónica, pertencente ao 
Grupo Ibermoldes, e que é a 
maior empregadora do con-

Quase metade
factura um milhão

No 5.º lugar mantém-se 
a Distripombal - Supermer-
cados SA, que explora uma 
unidade comercial sob a insíg-

colaboradores e alcançou um 
volume de negócios de 24,2 
milhões de euros.

Assinale-se que entre nove 
e dois milhões de euros (inclu-
sive) de volume de negócios 
anual estão 99 empresas e 123 
no patamar de um milhão de 
euros de facturação, incluindo 

representa mais oito do que 
no ano anterior.

Por sectores de activida-
de económica destaca-se a 

extractiva, com 54 empresas 
entre as 250 maiores, supe-
rada em termos numéricos 
pelo comércio a retalho (55), 
mas destacam-se também 42 
empresas de construção civil, 
40 de comércio grossista, 
assim como 29 empresas de 
transportes e 15 de agricultura 
e outros recursos naturais.

Um concelho forte em indústria, construção civil e transportes

Volume de negócios mantém-se
em mil milhões de euros

Concelho de Pombal em números

Dados da Pordata
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Esta listagem foi elaborada 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. 

58 57 SIROLIS - PRÉFABRICADOS DE BETÃO, S.A. POMBAL Fabricação de produtos de betão para a construção 61 4 801 595,08
59 45 PASCOAL & PASCOAL - CONSTRUÇÕES, LDA TRAVASSO Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 5 4 708 000,00
60 63 PAULO CARVALHEIRO, UNIPESSOAL, LDA VIEIRINHOS Comércio de veículos automóveis ligeiros 9 4 188 463,68
61 66 GOSIMAC - MAQUINAÇÕES, S.A. POMBAL Fabricação de máquinas para as indústrias do plástico e da borracha 39 4 170 831,14
62 35 DSP - DISTRIBUIÇÃO SPORTSWEAR PROMOCIONAL, S.A. PAIÃO Comércio por grosso de têxteis 25 4 169 410,77
63 80 ROTOFER - IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE FERRAGENS, LDA MEIRES Comércio por grosso de ferragens, ferramentas manuais e artigos para canalizações e aquecimento 14 4 089 464,82
64 69 MOTA & AREIA, LDA MEIRINHAS Outro comércio a retalho de produtos alimentares, em estabelecimentos especializados, n.e. 24 4 049 303,18
65 71 MAGAL - SISTEMAS DE BOMBEAMENTO, LDA GRANJA Comércio por grosso de outras máquinas e equipamentos 12 3 996 317,69
66 84 SOTEOL - SOCIEDADE TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA MATOS DA VILA Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 48 3 964 764,07
67 - LACTIFOZ - TRANSFORMAÇÃO E COMÉRCIO DE PEIXES E MARISCOS, S.A. CARRIÇO Comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, em estabelecimentos especializados 20 3 885 680,87
68 101 EPW - TECNOLOGIA DE EXTRUSÃO, LDA ESTAÇÃO DA GUIA 20 3 874 736,00
69 74 F.DA SILVA GRAÇA - SOCIEDADE FARMACÊUTICA, LDA MATA MOURISCA Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados 28 3 847 465,78
70 79 JANEIROBETÃO, S.A. POMBAL Fabricação de betão pronto 14 3 757 086,99
71 77 EGEO SOLVENTES, S.A. ALTO DO CABAÇO Fabricação de tintas (exceto impressão), vernizes, mastiques e produtos similares 19 3 687 576,79
72 75 VARANDA DE FRESCOS, LDA MATA MOURISCA Comércio a retalho de carne e produtos à base de carne, em estabelecimentos especializados 4 3 665 379,86
73 62 PETROMENDES - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, UNIPESSOAL, LDA MEIRINHAS Comércio a retalho de combustível para veículos a motor, em estabelecimentos especializados 9 3 515 933,55
74 70 TRANSESTRA - ACTIVIDADES TRANSITÁRIAS INTERNACIONAIS, UNIPESSOAL, LDA MATOS DA VILA Transportes rodoviários de mercadorias 36 3 505 799,94
75 82 BRICOPOMBAL - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE BRICOLAGE, LDA VÁRZEAS Com. a retalho de mat. de bric., equip. sanitário, lad. e mat. similares, em estab. especializados 23 3 472 369,20
76 110 ARISTIFRUTAS - COMÉRCIO DE FRUTAS, LDA SANTORUM Comércio por grosso de fruta e de produtos hortícolas, exceto batata 7 3 429 173,71
77 78 MGSI - ACESSÓRIOS PARA INDÚSTRIAS, LDA ILHA Fabricação de máquinas para as indústrias extrativas e para a construção 27 3 409 266,65
78 49 UNIGERAÇÃO, LDA POMBAL Produção de eletricidade de origem térmica 4 3 323 655,39
79 - CONSTRUÇÕES CARRINHOS, LDA MANCOS Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 2 3 308 400,00
80 194 CONSTRUÇÕES MORGADO, LDA MEIRINHAS Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 8 3 228 000,00
81 73 SOCINAT - COMÉRCIO DE MADEIRAS CELULÓSICAS E TRANSPORTES, LDA CARRIÇO Transportes rodoviários de mercadorias 15 3 140 399,64
82 87 JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA & FILHOS, LDA MILHARIÇAS Construção de outras obras de engenharia civil, n.e. 35 3 127 839,20
83 68 SANCHEZ CANO, UNIPESSOAL, LDA MEIRINHAS Comércio por grosso de chocolate e de produtos de confeitaria 8 3 119 926,67
84 90 POMBALDIAL - CLÍNICA DE DIÁLISE, S.A. CASEIRINHOS Atividades de prática médica de clínica especializada, em ambulatório 16 3 077 782,08
85 89 POLS - SOCIEDADE FARMÁCIAS, LDA POMBAL Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados 17 3 073 524,95
86 94 RECAUCHUTAGEM GUIENSE, LDA GUIA Comércio a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis 13 3 071 389,70
87 65 SONDAGENS DO OESTE, S.A. GUIA Perfurações e sondagens 29 3 060 164,68
88 108 POMBALVERDE - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PLANTAS, LDA BONITOS Cultura de materiais de propagação vegetativa 34 3 012 456,71
89 141 BIOEXCHANGES, LDA CASAS BRANCAS Agentes do com. por grosso de comb., minérios, metais e de produtos químicos para a indústria 0 2 925 929,25
90 83 DIONISIO JOSÉ GOMES DAS NEVES, LDA CARRIÇO Atividades de mecânica geral 49 2 877 855,90
91 104 POLIBOX - INDÚSTRIA DE POLIESTIRENOS, LDA MEIRINHAS 6 2 780 927,15
92 96 DAVID SANTOS, LDA PALHA CARGA Comércio por grosso de materiais de construção (exceto madeira) e equipamento sanitário 33 2 769 426,13
93 97 AGRO-PECUÁRIA DAS ESPINHEIRAS, LDA ESPINHEIRAS Suinicultura 17 2 741 329,64
94 88 SELMAPE - EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DE MERCADORIAS, LDA ALMEZINHA Transportes rodoviários de mercadorias 30 2 737 491,72
95 92 FÁRMACIA TORRES & CORREIA, LDA POMBAL Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados 15 2 720 165,14
96 86 MANUEL DA SILVA, S.A. POMBAL Fabricação de outras obras de carpintaria para a construção 18 2 678 429,96
97 67 UNIPASTA - PASTAS CERÂMICAS, S.A. POMBAL Fabricação de outros produtos cerâmicos não refratários 19 2 674 943,16
98 98 LEIRICARGO - TRANSPORTES DE CARGA, LDA OUTEIRO DA RANHA Transportes rodoviários de mercadorias 38 2 611 075,04
99 109 BERTLON, S.A. POMBAL Fabricação de redes 3 2 593 427,05

100 162 CARVISOUTO, LDA CARVALHAIS Preparação dos locais de construção 16 2 581 452,64
101 107 ILHAUGUSTO - CONSTRUÇÕES, LDA MOITAS BRANCAS Construção de outras obras de engenharia civil, n.e. 33 2 538 077,60
102 136 E.P.I. - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA MATOS DA RANHA Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 24 2 455 509,23
103 134 EUROBETONILHAS - BETONILHAS E PARQUETS, LDA POMBAL Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 28 2 442 113,03
104 130 CARTAZTROPICAL, LDA MONCALVA Comércio por grosso não especializado de produtos alimentares, bebidas e tabaco 2 2 430 864,98
105 100 MOTASSIS - PLÁSTICOS, S.A. MEIRINHAS Fabricação de outros artigos de plástico, n.e. 36 2 366 650,28
106 118 PLACOGESSO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA FLANDES Comércio por grosso de materiais de construção (exceto madeira) e equipamento sanitário 10 2 365 405,37
107 119 LOGISPACE - LOGÍSTICA E TRANSPORTES, S.A. POMBAL Transportes rodoviários de mercadorias 18 2 344 843,66
108 121 ISOSFER - INDÚSTRIA DE ESFEROVITE, LDA POCEJAL 16 2 340 701,17
109 93 VENCER FRONTEIRAS, UNIPESSOAL, LDA TRÁS-OS-MATOS Comércio por grosso de bebidas alcoólicas 1 2 322 855,49
110 102 D.M.D.I. ARTIGOS ÓPTICOS, LDA CARRINHOS Outro comércio por grosso de bens de consumo, n.e. 15 2 299 262,45
111 142 BARROS & ALEXANDRE, S.A. ALMEZINHA Comércio por grosso de materiais de construção (exceto madeira) e equipamento sanitário 14 2 289 853,65
112 - ROGÉRIO SANTOS, UNIPESSOAL, LDA V. NOVA DE CACELA Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 3 2 270 858,33
113 - SERC EVOLUÇÃO, S.A. ALTO DA GRANJA Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 32 2 256 880,68
114 99 SAMIPARTS - COMÉRCIO DE PEÇAS AUTO, LDA FLANDES Comércio a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis 18 2 220 970,38
115 105 MATIAS & LEAL, UNIPESSOAL, LDA ALMAGREIRA Comércio a retalho de combustível para veículos a motor, em estabelecimentos especializados 6 2 195 118,20
116 113 A TRANSPORTADORA DE CARGA IDEAL DOS CLARAS, LDA CLARAS Transportes rodoviários de mercadorias 28 2 194 800,00
117 124 JOSÉ CARLOS GRAZINA - MADEIRAS, LDA SEIXO Comércio por grosso de madeira em bruto e de produtos derivados 12 2 186 763,13
118 131 VIVEIROS CULTIFLOR, UNIPESSOAL, LDA VIEIRINHOS 14 2 181 228,38
119 112 MANUEL MENDES, LDA POMBAL Transportes rodoviários de mercadorias 25 2 161 883,69
120 - PAVIFLOOR, LDA MEIRINHAS Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 40 2 132 338,13
121 181 CARRACO - COMÉRCIO DE FRUTAS, LDA PENEDOS Comércio por grosso de fruta e de produtos hortícolas, exceto batata 6 2 115 560,56
122 158 SÓ ARGILAS-COMÉRCIO DE BARROS, S.A. LISBOA Extração de argilas e caulino 22 2 113 796,81
123 117 SICOMÁRMORE-SOCIEDADE DE MÁRMORES DO SICO, LDA VILA CÃ Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares 27 2 087 475,35
124 138 MADBIOSANTOS, LDA ALHAIS 12 2 072 827,88
125 247 SARDANY - CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA ABIUL Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 29 2 069 952,72
126 123 SICÓESTUQUES, LDA ABIUL Outras atividades de acabamento em edifícios 23 2 027 104,63
127 125 SCREP - SOCIEDADE COMÉRCIO E REPARAÇÃO VEÍCULOS PESADOS, LDA POMBAL Reparação e manutenção de outro equipamento de transporte 22 2 013 902,22
128 144 MADEIRO PLACA - SOCIEDADE COMERCIAL DE AGLOMERADOS DE MADEIRA, LDA TINTO Comércio por grosso de madeira em bruto e de produtos derivados 10 1 995 046,43
129 - GOPECAUTO - REPARADORA DE AUTOMÓVEIS, LDA LAGOA Comércio de veículos automóveis ligeiros 12 1 962 044,81
130 - R.& S.SUBTIL, LDA ABIUL Outro comércio por grosso de bens de consumo, n.e. 6 1 959 059,37
131 153 FERRAGENS DO MARQUES, LDA POMBAL Comércio por grosso de ferragens, ferramentas manuais e artigos para canalizações e aquecimento 11 1 933 121,34
132 133 AUTO PROGRESSO DE POMBAL, LDA FLANDES Comércio a retalho de combustível para veículos a motor, em estabelecimentos especializados 3 1 926 899,87
133 128 TRANSPORTES CARTIGAL, LDA RANHA DE BAIXO Transportes rodoviários de mercadorias 20 1 901 530,67
134 132 J.S.SANTOS, LDA MONCALVA Comércio por grosso de máquinas e equipamentos, agrícolas 6 1 880 330,33
135 135 OFIPOM - COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, LDA POMBAL Reparação e  manutenção de máquinas e equipamentos 25 1 877 742,97
136 - LAGOA GERAÇÃO, LDA POMBAL Produção de eletricidade de origem térmica 5 1 871 255,33
137 150 MEIRIMOTA - TRANSPORTES, LDA MEIRINHAS Transportes rodoviários de mercadorias 25 1 852 814,11
138 106 GARRAFEIRA O TRAGO - COMÉRCIO DE BEBIDAS, LDA LOURIÇAL Comércio por grosso de bebidas alcoólicas 11 1 849 618,01
139 111 SUINICENTRO, LDA ILHA Suinicultura 11 1 835 891,52
140 91 ANTÓNIO FRANÇA MATIAS, LDA MACHUQUEIRA Construção de outras obras de engenharia civil, n.e. 14 1 816 258,78
141 145 COMSOFTWEB - SISTEMAS INFORMÁTICOS, LDA POMBAL Com. a retalho de comp., unidades periféricas e prog. informáticos, em estab. especializados 27 1 811 656,98
142 147 FARMÁCIA PAIVA, LDA POMBAL Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados 9 1 808 357,07
143 172 SUPERMERCADO SUPERDIAS, LDA AL. DOS DOZE Comércio a retalho em supermercados e hipermercados 8 1 788 698,36
144 - JOSÉ CONTENTE DUARTE, UNIPESSOAL, LDA VALE NABAL Comércio por grosso de máquinas para a indústria extrativa, construção e engenharia civil 8 1 787 315,79
145 95 GRAÇOTEL - INDÚSTRIA DE HOTELARIA, S.A. VALE CUBAS Restaurantes com lugares ao balcão 38 1 786 247,92
146 149 JARDIAGRO - MÁQUINAS AGRÍCOLAS E JARDIM, LDA POMBAL Comércio por grosso de máquinas e equipamentos, agrícolas 9 1 783 849,79
147 157 FARMÁCIA PINHO, LDA GUIA Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados 7 1 777 443,49
148 139 MASIAL - FABRICA DE PLASTICOS, LDA CARTARIA 17 1 773 116,39
149 163 QUASE BOM - COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS, UNIPESSOAL, LDA POMBAL Comércio a retalho de eletrodomésticos, em estabelecimentos especializados 9 1 741 823,59
150 190 MENDES & RODRIGUES, LDA GAFARIA Fabricação de produtos de betão para a construção 14 1 741 346,89
151 - RECYCLOTINTO, LDA QUINTA NOVA Comércio por grosso de sucatas e de desperdícios metálicos 3 1 734 367,64
152 - LEIRITECHSWISS - TECHNICAL SOLUTIONS, UNIPESSOAL, LDA POMBAL 5 1 733 404,17
153 208 ERGOWOOD - CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, LDA GAITEIRO Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 28 1 732 536,54
154 120 BAÚ DE GLAMOUR - VESTUÁRIO E CONFECÇÕES, LDA POMBAL Comércio a retalho de vestuário para adultos, em estabelecimentos especializados 15 1 713 187,98
155 143 DELFIM DE JESUS MARTINS & IRMÃO, LDA CARRASCAL Outras atividades  especializadas de construção diversas, n.e. 23 1 696 979,09
156 187 PEDROSA & ALMEIDA, LDA VALARINHO Transportes rodoviários de mercadorias 14 1 688 255,98
157 - POSTO DE ABASTECIMENTO AUTO ALBERGUE, LDA AL. DOS DOZE Comércio a retalho de combustível para veículos a motor, em estabelecimentos especializados 5 1 679 889,95
158 189 VIDRARIA E CAIXILHARIA FORMOSENSE, LDA MOITAS BRANCAS Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal 16 1 678 294,13
159 176 MATERMOTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA MEIRINHAS Com. a retalho de mat.de bric., equip. sanitário, ladrilhos e mat. similares, em estab. especializados 2 1 670 336,07
160 196 LADRILENOS - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA POMBAL Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 24 1 669 286,40
161 161 FARMÁCIA PROGRESSO, LDA LISBOA Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados 5 1 666 473,52
162 122 TRANSPORTADORA RODOVIÁRIA MODERNA DE POMBAL, LDA ALTO DOS CRESPOS Transportes rodoviários de mercadorias 19 1 658 477,60
163 - BRICOGUIA - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE BRICOLAGE, LDA MARINHA DA GUIA Com. a retalho de mat. de bricolage, equip. sanitário, ladrilhos e mat. similares, em estab. esp. 17 1 644 574,02
164 166 PLASBERGUE - PLÁSTICOS ALBERGARIENSE, LDA C. DA GRACIEIRA 10 1 641 482,57
165 232 TEKIBERIA, LDA POMBAL Outras instalações em construções 1 1 639 352,27
166 152 ORPOM - OFICINA REPARAÇÕES POMBALENSE, LDA MEIRINHAS Manutenção e reparação de veículos automóveis 18 1 637 573,94
167 167 A.J.FEIJÃO - ESTUQUES, LDA CARRINHOS Estucagem 23 1 623 792,78
168 164 CARLOS BAPTISTA, LDA POMBAL Comércio a retalho de ferragens e de vidro plano, em estabelecimentos especializados 10 1 622 253,11
169 61 AGROPAISAGEM - CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS, S.A. POMBAL Agricultura e produção animal combinadas 8 1 600 269,43
170 165 JORGE & FILHOS, LDA POCEJAL Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 5 1 577 400,00
171 174 JOAQUIM ANTÓNIO, LDA MEIRINHAS Transportes rodoviários de mercadorias 22 1 567 991,82
172 212 GASPAR & COSTA, LDA POMBAL Atividades de mediadores de seguros 26 1 566 233,08
173 184 M.SIMÕES & FILHOS, LDA MACHADA Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal 17 1 562 242,60
174 185 ALTRANS - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS, LDA SILVEIRINHA GRANDE Transportes rodoviários de mercadorias 10 1 543 060,45
175 199 RACIVET - RAÇÕES, EQUIPAMENTOS E VETERINÁRIA, LDA POMBAL Comércio por grosso de alimentos para animais 8 1 526 901,49
176 197 PAVIMENTOS LISBOAS - INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE CIMENTO, S.A. MARCO DO DISTRITO Fabricação de produtos de betão para a construção 12 1 525 971,69
177 148 CRITÉRIOS EXTRAORDINÁRIOS, LDA SANTORUM Comércio por grosso não especializado 2 1 510 178,85
178 116 FLORMANIA - COMÉRCIO DE FLORES E ACESSÓRIOS, LDA MEIRINHAS 21 1 485 130,17
179 202 DIAMANTINO MOTA GASPAR, LDA MEIRINHAS Com. a retalho de mat. de bric., equip. sanitário, ladrilhos e mat. similares, em estab. especializados 8 1 477 138,16
180 203 TRANSPORTES JANEIRO & FILHOS, LDA POMBAL Transportes rodoviários de mercadorias 29 1 476 459,29
181 182 CONSTRUÇÕES PAULO BISPO, LDA CASAL FERNÃO JOÃO Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 12 1 470 967,67
182 175 ÓPTICA PICOTÊS, UNIPESSOAL, LDA POMBAL 19 1 470 572,48
183 177 ALVAPE CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA VALDEIRA Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 18 1 461 377,54
184 160 JOSÉ BATISTA, LDA MOINHO DA MATA Transportes rodoviários de mercadorias 22 1 459 149,16

Listagem elaborada por:

LOCALIDADE ACTIVIDADE N.º TRABALHADORES VOLUME NEGÓCIOS
Rank
2021

Rank
2020
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185 156 CONSTRUÇÕES MONTEAGUDO, LDA PONTE DA ASSAMAÇA Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 13 1 445 808,70
186 - APLIKARGUMENTO, SOLUCIONES GLOBALES, IM. Y EX., S.A. SUCURSAL EM PORTUGAL POMBAL Comércio por grosso de desperdícios de materiais, n.e. 0 1 429 583,90
187 155 CORDEIRO, LDA BARROS DA PAZ Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal 18 1 427 776,21
188 - ISABEL MARIA OLAIO CARREIRA, LDA CABEÇO DO CARRIÇO Comércio de veículos automóveis ligeiros 3 1 425 268,04
189 179 TRANSPORTES ALTO DOS CRESPOS, LDA COVA DE ÁGUA Comércio por grosso de madeira em bruto e de produtos derivados 4 1 422 030,63
190 201 COFEROL - COMÉRCIO DE FERRAGENS, LDA FONTINHA Comércio a retalho de ferragens e de vidro plano, em estabelecimentos especializados 9 1 411 541,37
191 168 LOURIGASOL - COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E SEUS DERIVADOS, LDA LOURIÇAL Comércio a retalho de combustível para veículos a motor, em estabelecimentos especializados 5 1 410 178,37
192 192 TAMANCÃO - FABRICO, COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO, LDA POMBAL Fabricação de calçado 23 1 408 788,17
193 188 PMUGEST - POMBAL MANUTENÇÃO URBANA E GESTÃO, E.M. POMBAL Recolha de outros resíduos não perigosos 73 1 407 196,52
194 178 CLASSINEUTRA, LDA COIMBRA Atividades de apoio social para pessoas idosas, com alojamento 47 1 405 034,09
195 127 LATINDISTANCE, UNIPESSOAL, LDA POMBAL Transportes rodoviários de mercadorias 22 1 392 929,58
196 204 MARIA DA LUZ GRANÊS VILHENA, UNIPESSOAL, LDA LOURIÇAL Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados 5 1 385 464,14
197 210 ACJP - MAQUINAS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, LDA MEIRINHAS Comércio por grosso de máquinas e equipamentos, agrícolas 6 1 381 946,91
198 193 TECNOSECE, LDA VIDOEIRA Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal 23 1 377 073,84
199 206 ESTORCENTRO - ARMAZÉM DE ESTORES E ACESSÓRIOS DO CENTRO DO PAÍS, LDA VIDOEIRA Comércio a retalho de ferragens e de vidro plano, em estabelecimentos especializados 10 1 370 270,81
200 169 RECYCLAGUIA - RECICLAGEM, LDA LAGOA Tratamento e eliminação de outros resíduos não perigosos 4 1 360 687,86
201 195 CHAVEXTRA, LDA POMBAL Transportes rodoviários de mercadorias 14 1 344 295,36
202 222 CIDADE100IDADE, UNIPESSOAL, LDA FLANDES Com. a retalho em  outros estab. não esp., sem pred. de prod. alimentares, bebidas ou tabaco 11 1 338 275,63
203 76 ALPHASHIRT - EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA MATOS DA VILA Comércio por grosso de outras máquinas e material de escritório 11 1 323 751,46
204 215 TRANSPORTADORA CENTRAL DE CAMARATE, LDA COVÃO DOS MENDES Transportes rodoviários de mercadorias 13 1 322 665,77
205 248 LEAL & OLAIO - COMERCIO DE MADEIRAS E LENHAS, LDA GUIA 9 1 305 415,15
206 238 ANTÓNIO MANUEL GONÇALVES MOREIRA, UNIPESSOAL, LDA FLANDES Comércio a retalho de tintas, vernizes e produtos similares, em estabelecimentos especializados 11 1 294 027,23
207 228 PREMOTAL - PRÉ-ESFORÇADO MOTA, UNIPESSOAL, LDA OUTEIRO DA RANHA Fabricação de produtos de betão para a construção 15 1 258 538,05
208 213 TIAF - LOGISTICA E TRANSPORTES, UNIPESSOAL, LDA POMBAL Transportes rodoviários de mercadorias 12 1 245 249,00
209 151 PEDRO & SÓNIA PEDROSA, LDA ESCOURAL Comércio a retalho de vestuário para adultos, em estabelecimentos especializados 12 1 240 919,61
210 180 CARPINTARIA PENTÁGONO, LDA CARRASCOS Fabricação de outras obras de carpintaria para a construção 32 1 231 972,08
211 126 BMLG - CONSTRUÇÕES, LDA BESTEIROS Revestimento de pavimentos e de paredes 18 1 231 910,77
212 231 JOAQUIM GAMEIRO, LDA AL. DOS DOZE Comércio de veículos automóveis ligeiros 11 1 230 840,83
213 - GERMANO FERREIRA - CONSTRUÇÕES, LDA BOIÇAS Compra e venda de bens imobiliários 5 1 222 500,00
214 214 TRANSBRONDY, LDA MATOS DA RANHA Transportes rodoviários de mercadorias 18 1 211 727,53
215 - LEIRIHOUSE, LDA POMBAL Compra e venda de bens imobiliários 1 1 200 000,00
216 205 JHS - SOLUÇÕES E COMPONENTES INDUSTRIAIS, UNIPESSOAL, LDA MATOS DA VILA Fabricação de estruturas de construções metálicas 19 1 198 395,11
217 - LUSOMONTE IBERIAN - INDÚSTRIA E TRADING, UNIPESSOAL, LDA CASTELO Revestimento de pavimentos e de paredes 23 1 191 839,52
218 173 PAVIMILHAS - PAVIMENTOS INDUSTRIAIS, LDA CARNIDE Revestimento de pavimentos e de paredes 28 1 191 364,99
219 216 GONÇALVES & GOMES, LDA POMBAL Fabricação de outras obras de carpintaria para a construção 18 1 190 567,36
220 221 SOUSA & PALHAIS - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA MEIRINHAS Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 5 1 185 477,30
221 237 MACORIMA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA RANHA, LDA OUTEIRO DA RANHA Com. a retalho de mat. de bricolage, equip. sanitário, ladrilhos e mat. similares, em estab. esp. 7 1 180 353,56
222 140 PORTACARROS, LDA LISBOA Transportes rodoviários de mercadorias 14 1 157 782,64
223 103 M.L.NOGUEIRA - CONSTRUÇÕES, LDA CADAVAIS Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 8 1 156 592,12
224 249 AGRISOURE - PEÇAS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, LDA MONCALVA Comércio por grosso de máquinas e equipamentos, agrícolas 6 1 152 476,51
225 - PEREIRA & RIBEIRO, LDA POMBAL Comércio a retalho de jornais, revistas e artigos de papelaria, em estabelecimentos especializados 2 1 146 685,04
226 - CONSTRUÇÕES SÉRGIO FERNANDES, UNIPESSOAL, LDA CASAL DA ROLA Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 6 1 145 899,91
227 239 TECHKING PNEUS, LDA POMBAL Comércio por grosso de peças e acessórios para veículos automóveis 3 1 141 754,30
228 - ADELINO TAVARES PEREIRA & FILHOS, LDA GUIA Fabricação de caixões mortuários em madeira 28 1 130 471,09
229 225 SERRALHARIA GRAÇA & NOVO, LDA GUIA Fabricação de estruturas de construções metálicas 18 1 128 060,84
230 85 URBIPLANÍCIE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. POMBAL Compra e venda de bens imobiliários 4 1 100 000,00
231 - AMBIOIL - PRODUTOS PETROLÍFEROS, LDA BARREIRAS Fabricação de produtos petrolíferos a partir de resíduos 13 1 094 186,52
232 - FARMÁCIA ALBERGARIENSE, LDA AL. DOS DOZE Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados 7 1 085 968,38
233 64 SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CUSTÓDIO ANTUNES, S.A. POMBAL Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 4 1 083 625,00
234 - SIMETRIA & RIGOR UNIPESSOAL, LDA GREGORIOS Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 10 1 080 385,42
235 224 SINTRÃO TIR - TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, LDA POMBAL Transportes rodoviários de mercadorias 17 1 073 280,43
236 226 CONFEITARIA VALE, LDA LADEIRA DAS LEIAS Fabricação de bolachas, biscoitos, tostas e pastelaria de conservação 21 1 068 785,19
237 - MARITIME ROUTE TRANSPORT INTERNATIONAL, LDA POMBAL Transportes rodoviários de mercadorias 11 1 068 569,80
238 - INVESTIMENDES, LDA VERMOIL Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados 9 1 066 309,86
239 - COZINHAS SALGUEIRO, LDA QUINTA NOVA Fabricação de mobiliário de cozinha 13 1 053 057,63
240 - CONSTRUÇÕES PONTE & MOTA, LDA POMBAL Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 1 1 052 000,00
241 230 ILÍDIO DA MOTA & CA., LDA VERMOIL Comércio a retalho de mobiliário e artigos de iluminação, em estabelecimentos especializados 12 1 051 007,18
242 227 SELECTORIGINAL, UNIPESSOAL, LDA AL. DOS DOZE Comércio a retalho de combustível para veículos a motor, em estabelecimentos especializados 5 1 044 433,01
243 219 CABAZ FLORIDO - RESTAURANTE TÍPICO, LDA VÁRZEAS Restaurantes típicos 25 1 044 418,01
244 - ALINUTRE , UNIPESSOAL, LDA FORNOS DE CASTEL Comércio por grosso de outros produtos alimentares, n.e. 5 1 032 666,78
245 159 NOVA CONFRARIA, LDA MONCALVA Comércio de veículos automóveis ligeiros 3 1 024 851,22
246 - MARDIVERSO, LDA POMBAL Montagem de trabalhos de carpintaria e de caixilharia 34 1 024 714,69
247 250 TRANSPORTES CENTRAIS MARINHA DAS ONDAS, LDA MATAS Transportes rodoviários de mercadorias 14 1 021 445,01
248 235 TRANSPORTES JAIME LOPES, LDA ASSANHA DA PAZ Transportes rodoviários de mercadorias 14 1 020 384,87
249 - HABISDI, UNIPESSOAL, LDA VERMOIL Compra e venda de bens imobiliários 2 1 017 950,00
250 137 JOVIAL DESTAQUE, LDA POMBAL Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 3 1 010 000,00

Esta listagem foi elaborada 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. 

Av. N.ª S.ª da Guia, 214  |  Apartado 34 | 3106-901 GUIA - POMBAL |  Telef.  236 951 331  |  fAX  236 951 245  

  E-mail: geral@sondagensoeste.com |  www.sondagensoeste.pt
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IC2 s/n | Matos da Ranha | 3105-458 Vermoil | Tlf. 236 205 135

www.jomotos.pt
IC2, n.º 42 | Matos da Ranha | 3105-458 Vermoil | Tlf. 236 949 550
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FABRICANTE DE PALETES ARMADAS PARA O MERCADO INTERNO E EXPORTAÇÃO
Rua Capela S. João, n.º 115 | 3105-127 Ilha - Pombal | Tel. 236 950 439 | Fax: 236 950 099

mail: paletcouto1@sapo.pt | www.paletcouto.com
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Rua da Indústria S/N Zona Industrial da Formiga 
3100-514 Pombal - Telefone: 236 211 766

Fax: 236 211 768 - Telemóvel: 968 559 532
Email: info@eurobetonilhas.com - www.eurobetonilhas.com
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O presidente da Câmara 
Municipal de Pombal, Pedro 
Pimpão, quer “colocar Pom-
bal no mapa pela positiva 
e projectar o concelho em 
termos nacionais, nos diversos 
indicadores”. No seu discurso 
de tomada de posse, o autarca 
garantiu que irá “liderar uma 
nova ambição, com base na 

desenvolvimento para a pró-
xima década”.

Trata-se de uma agenda 
que, segundo ele, assente em 
três pilares: “tornar Pombal 
cada vez mais verde e susten-
tável; mais digital e inovador; 
e um concelho mais atractivo 
ao investimento económico e 

“Queremos mais empre-
sas, mais emprego, mais ha-
bitação, mais espaços verdes, 
para que os pombalenses que 
aqui vivem tenham melhor 
qualidade de vida”, referiu, 
vincando que “só assim pode-
mos alcançar a nossa priorida-

Pedro Pimpão quer “uma 
Câmara de portas abertas a 
todos os pombalenses, às suas 

-
vas”. Uma Câmara Municipal 
que seja um factor agregador 
e um farol de esperança para 
todos os cidadãos”, adiantou.

Um dos compromissos 
da nova equipa autárquica 
é “envolver os cidadãos na 
construção desta nova ambi-
ção para Pombal, assente num 
modelo colaborativo de gestão 
autárquica onde as pessoas 
contem e participam”.

No seu discurso, o presi-
dente da Câmara Municipal 
de Pombal enumerou um 
conjunto de compromissos 
que pretende implementar, 
abrangendo várias áreas como 
a transição digital, os espaços 
verdes, a habitação, a edu-
cação, com destaque para o 
desenvolvimento económico, 
onde “Pombal tem que se 
assumir como o motor econó-
mico da região, mas, também, 
nas áreas da intervenção social, 
do desporto, da saúde e do 
bem-estar, no turismo, no am-
biente e na transição climática, 
entre outras”, considera.

Por outro lado, Pedro 
Pimpão defende que “Pombal 
tem que ter uma voz activa e 
assumir um papel liderante na 
região”, quer no âmbito na 
sub-região Sicó, quer também 
no âmbito da Comunidade 
Intermunicipal da Região de 
Leiria, onde Pombal quer estar 
“na linha da frente na defesa 
do reforço do investimento 
público e privado” na região.

Pontos
estratégicos

O presidente da Câmara 
defende quatro pontos estraté-
gicos. O primeiro passa pelos 
investimentos nas infraestru-
turas e na mobilidade, com a 

do IC8, da EN109, a defesa da 
-

Oeste e a valorização da Linha 
do Norte.

O segundo diz respeito 
aos incentivos à transição 
energética e à descarboniza-
ção, que ajudem a atingir a 
meta da neutralidade carbó-

Outro ponto estratégico 
passa pela promoção dos cui-
dados de saúde, tão importan-
tes para a população, tanto ao 
nível da defesa do reforço de 
meios do Centro Hospitalar 
de Leiria e do Hospital Distri-
tal de Pombal, como também 
no fortalecimento da rede de 
cuidados de saúde primários.

O apoio à internacio-
nalização das empresas e na 
captação de investimento 
externo, aprofundando parce-

e com o corpo diplomático, 
integra, também os pontos 
estratégicos.

Durante o seu discurso, 
o autarca aproveitou para 
enaltecer a eleição de Paulo 
Mota Pinto como presidente 

Pombal, designadamente por 

dos órgãos autárquicos; e pelo 

Pombal no contexto regional 
e nacional”.

-
mos aproximar as pessoas dos 
seus representantes, temos 
que saber dar o exemplo”, 
disse, realçando que “temos 
que saber elevar o debate 

autárquicos, pelo que a nossa 
motivação é só uma: trabalhar 
pela positiva e ter uma atitude 
construtiva, centrando a nossa 
ação nas ideias e não nos seus 
protagonistas”.

Referiu-se, igualmente, 
aos presidentes de Junta e 
autarcas eleitos em cada uma 
das 13 freguesias, deixando-
-lhes uma “mensagem de 
motivação e estímulo”, pois 
“serão os nossos principais 
aliados em cada uma das nos-
sas freguesias”.

Pedro Pimpão foi o gran-

O novo presidente da Câ-

mara Municipal eleito pelo 
PSD conseguiu vencer com 

Pedro Pimpão frisou a vitória 
do PSD “em todas as mesas 
de voto”:

“Isto é verdadeiramente 

nossos projetos que servem 

os interesses do nosso con-

apelo a todos os pombalenses: 
“Conto com cada um de vós 
neste trabalho colectivo. Este 
não é um trabalho individual, 
é um trabalho de muita gente 
e de todos aqueles que quei-
ram contribuir para que este 
concelho seja mais atractivo 

território”.

Novo presidente da Câmara fala em atrair mais investimento económico

Pedro Pimpão quer Pombal 
com mais ambição

O novo presidente da Câmara,
Pedro Pimpão, quer Pombal

como motor económico da região

Estrada Nacional n. 109 nº. 40 I  3105-057 Carriço
Tel: 236 959 240 | Fax: 236 959 249 | geral@djgn.pt - www.djgn.pt

FABRICAÇÃO - REPARAÇÃO - MANUTENÇÃO
Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9105055171
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EN 109 Vieirinhos - 3105-069 Carriço
Tlf. 233 959 689 / 690

Tlm. 968 040968 / 917 462 966
E-mail: standpaulcar@gmail.com | www.paulcar.com
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CARRASCAL - ABIUL POMBAL | Escrit.: Tlf.: 236 922 120 | Fax: 236 922 138 | Telms.:  964 028 800 | 964 028 801

CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS
Todo o tipo de pavimentos e calçadas

DELFIM DE JESUS
MARTINS & IRMÃO, LDA.



11 CAMPEÃO DAS PROVÍNCIASQUINTA-FEIRA

 DE NOVEMBRO DE 2021 13
www.campeaoprovincias.pt

PUBLICIDADE

250 MAIORES EMPRESAS DE POMBAL

Conhecida como a ci-
dade do Marquês, Pombal 
privilegia-se das potencia-
lidades endógenas associa-
das ao seu território.

Pertencente à província 
da Beira Litoral e com uma 
área de 626km2 , Pombal 

-
ção estratégica, destaca-se 
pela sua qualidade e diversi-
dade do tecido económico 
instalado, bem como as 

mão de obra e uma intrín-
seca cultura de excelência. 

Desde os anos 70, o 
concelho de Pombal tem 
vindo a ser dotado de par-

que procuram responder 
a uma elevada dinâmica 
empresarial e a assinaláveis 
níveis de procura por parte 
de investidores locais, na-
cionais e estrangeiros.

Desta forma, o Mu-
nicípio procura assumir 
como apostas estratégicas 

infraestruturas de suporte 
ao investimento e ao em-
preendedorismo, criando 
condições para a instalação 
de novas indústrias e acti-
vidades económicas, bem 
como para o crescimento 

-
tentes.

Neste sentido, existe 
no concelho de Pombal o 
Parque Industrial Manuel 
da Mota, a Zona Industrial 
da Guia e a Zona Industrial 
do Louriçal que estão estra-

infraestruturas modernas 

Contudo, o Município 
aderiu à plataforma Global 
Find, através da disponi-

útil ao investidor sobre os 
respectivos parques. 

Parque Industrial 
Manuel da Mota

-

desta com o IC8, esten-
dendo-se por uma área 
de 825 750 m2, o Parque 
Industrial Manuel da Mota 
é dividido em 48 lotes com 
áreas compreendidas entre 
os 6863 m2 e os 73 088 m2. 

Considerado a grande 
referência do concelho tem 
em vista a forte aposta no 
desenvolvimento económi-
co. Actualmente alberga 51 
empresas dos mais diversos 
ramos de actividade, desde 
indústria alimentar, vestu-
ário, química, alumínios, 
construções metálicas, ma-
térias plásticas, borracha, 
cerâmica e vidro.

Para além disso, inclui 
11 empresas com estatuto 
PME Líder (Pequenas e 
Médias Empresas), e ainda 

PME Excelência. 
O Parque conta com o 

contributo de mais de 1.500 
trabalhadores e tem uma 
proximidade estratégica à 
ETAP (Escola Tecnológi-

de Pombal) e a serviços de 
apoio à actividade econó-
mica.

Zona Industrial
da Guia

A Zona Industr ia l 
da Guia é uma valência 
municipal de primeira 
linha para a promoção 
do desenvolvimento eco-
nómico do concelho, pri-
vilegiando a instalação de 
empresas com elevada 
incorporação de inova-
ção e de tecnologia, que 

energias renováveis e que 
cultivem o respeito pelo 
meio ambiente.

O Parque ocupa uma 
área de 143.698 m2, divi-
dida em 21 lotes, com áre-
as compreendidas entre 
os 1.898 m2 e os 13.480 
m2, encontrando-se nove 
empresas instaladas, que 

-
tria de base tecnológica, 
metalomecânica e cons-

truções metálicas, e ainda 
química .  No entanto, 
ainda tem disponibilidade 
de lotes para a instalação 
de novas empresas.

Zona Industrial
do Louriçal

Esta é a mais recente 
infraestrutura de acolhi-
mento empresarial pro-
movida pelo município de 
Pombal, representando 
um espaço moderno e 
apto para o acolhimento 
de empresas e novos in-
vestidores.

A Zona Industr ia l 
ocupa uma área de 39.890 
m2, sendo dividida em 10 
lotes com áreas compre-
endidas entre os 1.500 e 
os 5.500 m2. 

Global Find

De forma a cativar 
mais investidores e a de-
senvolver a estratégia da 
actividade económica, 

o Município de Pombal 
aderiu à plataforma Glo-
bal Find, que permite 
obter informações úteis 
ao investidor sobre os 
respectivos parques. 

O Global Find acaba 
por ser um produto que 
responde à necessidade 
de identificar soluções 

-
rial em todo o território 
nacional continental.

A aplicação permite 

livre em mapa e a pesqui-
sa de locais de interesse 
industrial e logístico por 
incorporação de critérios 
de análise.

O invest idor pode 
obter informações sobre 
a tipologia do espaço, a 

-
dades económicas, a per-
centagem da população, 
entre outros critérios.  
Esta plataforma encon-
tra-se disponível na pá-
gina do Município de 
Pombal. 

Pombal aposta forte no desenvolvimento
das zonas industriais
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Rua António Sérgio, Arm. n.º 1 - Zona Ind. Pedrulha
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Preço:
45.000€
Ref: 1015Fi

Tondela

AMI 7145

www.terradosrios.com
Telem.: 967 473 805 | Tábua
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Tel.  239 403 563 | Telems. 962 818 116  
afonsopires.seg@netcabo.pt

Vale das Flores 
 Rua Dr. Paulo Quintela, 196-B

3030-393 Coimbra

AFONSO LÁZARO PIRES
LOJA FIDELIDADE DO VALE DAS FLORES - COIMBRA
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Telef.: 239 53 17 06 | Fax: 239 53 16 59
Rua Dr. Mota Pinto, 300 

 3220-201 Miranda do Corvo 
geral@cruzbranca.pt
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Tel.: 235 598 025 | Tlms.: 932 607 440
E-mail: mendesgarcia@clix.pt

E.N. 344 - Eira do Mendes 3320-163
 Pampilhosa da Serra

mendes&garcia
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3040-256 Santa Clara

  Tlm.: 969 361 442 

AMPLA
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R. de Coimbra - 3B - 3230-277 Penela - Tlf. 239 561 080
Av. Infante D. Pedro -  E Dt.º

electropenela@gmail.com

VENDA E INSTALAÇÃO:
Electricidade - Redes de Gás - Água, Esgotos

- Painéis Solares Ar Condicionado
Aquecimento Central - Recuperadores de Calor

ELECTRODOMÉSTICOS
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Travessa da Rua dos Moinhos - ROXO  

CARLOS DIAS ARAÚJO
UNIPESSOAL, LDA.

DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Telemóvel 919 373 420
E.mail: carlosnogueira10@sapo.pt
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3040-387 Coimbra - Portugal
Tlf. 239 440 577

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E MERCADORIA

3150-232 Condeixa-a-Velha

Email: info@repolho.net
www.repolho.net
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Ilda 
Peres

Telef.: 239 108 592 | Telem.: 919 484 321
 ildamariaperes@gmail.com
Rua Martins de Carvalho, 58 

3000-274 Coimbra
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OS NOVOS CONSTRUTORES
Telf.: 231 467 480 | Fax: 231 460 001- Zona Industrial de Febres

E-mail: novosconstrutores@novosconstrutores.pt
www.novosconstrutores.pt

CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS
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Agência
A Funerária 
de Coimbra, Ld.ª

(24horas)

Funerais – Cremações – Transladações

Serviços Funerários

239 824 479 - 917 226 023

Rua de Saragoça, n.º 85-C
3000-380 COIMBRA

e-mail: geral@funerariadecoimbra.pt
www.funerariadecoimbra.pt

43
08

2

 

Coimbra|Lisboa|Porto|Aveiro|Viseu 

COMPRA | VENDA 
ARRENDAMENTO 

Tel.: 239191167  
Email: geral@porthouse.pt 

www.porthouse.pt 

e-mail: geral@higicastanheira.pt
Tlf. 239 641 703

3000-144 COIMBRA
Telefone: 239 822 744

RESTAURANTE
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44514

info@princalculo.com

CONTABILIDADE GESTÃO
ASSESSORIA FISCAL

PRINCALCULO
CONTABILIDADE E GESTÃO
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Trav. Vale Gordo, 115 - Moinhos da Barosa
Barosa - 2400-431 LEIRIA

Tel.:   919 856 539
www.tetorevy.com.pt

TECTOS FALSOS, DIVISÓRIAS 
E REVESTIMENTOS, UNIPESSOAL, LDA.
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Se você tem um projecto em mente, nós realizamos!

Zona Industrial de Penela, Lt.5 - 3230-347 Penela
Telf.  239 006 916  - 917 959 938 - geral@centrostone. com

44
52

1

PUBLICIDADE

NÁDIA MOURA

Boas acessibilidades, 
incentivos do Município a 
potenciais investidores e 
empresários assim como 
as infraestruturas disponi-
bilizadas para as empresas 
são alguns dos motivos que 
levam ao aumento do in-
vestimento no concelho de 
Penela, comprovado pela 
tabela que apresentamos 
na página seguinte com a 
facturação das 50 maio-
res empresas do concelho 
em 2020. Alfredo Simões, 
presidente do Núcleo Em-
presarial de Penela (NEP), 
diz que o “salto qualitativo” 
neste âmbito aconteceu em 
2019 com “a criação de 
condições físicas e huma-
nas para o apoio necessário 
às empresas no concelho”.  

Já se pensa
numa terceira 
Zona Industrial 

O dirigente do NEP de-
fende que o concelho de Penela 
tem tido um “crescimento sus-
tentável” na última década. “Os 
dados que possuímos mostram 
uma duplicação do volume de 
negócios nos últimos cinco 

-
mo em 2020 relativamente ao 
ano anterior. Sendo Penela um 
pequeno concelho, com cerca 
de 6000 habitantes, o facto de 
existirem algumas empresas 

como congelados, metalome-
cânica, lacticínios, construção 

valor acrescentado aliadas às 
micro e pequenas empresas 

Outro exemplo foi a distinção 
‘PME Líder’, em 2020, a 15 
empresas de Penela, num ano 
terrível para todas as empresas, 
e a demonstração do esforço, 
da dedicação e resiliência dos 
nossos empresários, que soube-
ram reagir e reinventar-se nestes 
tempos difíceis. Esta resiliência 
travou os impactos negativos 

que económica e socialmente 
poderiam trazer graves proble-
mas ao nosso território”. 

Existem duas zonas indus-
triais no concelho, a de Penela 
e da Louriceira, sendo que esta 
última fez, recentemente, obras 
de ampliação. A empreitada 

-
dos a actividades económicas, 
contemplando a integração 
dos quatro lotes pré-existentes, 
passando este espaço industrial 
a ocupar uma área de mais de 
116 000 metros quadrados. 
Segundo o NEP os lotes já 
estão todos reservados o que 
“demonstra que foi uma aposta 
certeira a ampliação desta zona 
industrial. Neste momento 
devemos começar a equacio-
nar a instalação/ampliação de 
uma nova zona industrial”, diz 
Alfredo Simões.

Três incubadoras
de excelência

O concelho de Penela 
dispõe de três incubadoras: a 
HIESE, a smARTES e a Mini-
-Habitat. Estas compreendem 
28 gabinetes para startups e que 
“têm uma taxa de ocupação 
superior a 80%”, esclarece o 
presidente da NEP. O HIESE 

- Habitat de Inovação Empre-
sarial nos Sectores Estratégicos 
é resultado de uma parceria 
entre o Município de Penela 
e a Incubadora do Instituto 
Pedro Nunes. “No HIESE já 
foram apoiadas 50 empresas/
projectos empresariais e estão 
neste momento em incubação 

-
sariais e cerca de 80 postos de 
trabalho, a maioria, altamente 

-
vação iniciou a sua actividade 
em 2016 e a missão é promover 
o empreendedorismo e a ino-
vação no meio rural. Apresenta 
como sectores estratégicos a 

-
nologias da informação e a 
comunicação electrónica. Já a 
incubadora smARTES é um 
núcleo de apoio ao empreende-
dorismo na área das indústrias 
criativas que visa fornecer as 
condições de excelência de 

apoio de base às empresas inse-
ridas nesta área. O núcleo inclui 
um “FabLab”, um laboratório 
de fabrico digital que permite 
a criação de novos produtos, 
propriedade intelectual e ne-

Mini-Habitat, existente desde 
2008 e localizada na Escola 

Sicó, tem como objectivo im-
pulsionar as micro e pequenas 
empresas apostando na reno-
vação e dinamização do tecido 
empresarial e potenciando os 
recursos disponíveis. 

NEP actua
a vários níveis

O Núcleo Empresarial 
de Penela foi criado a pen-
sar na promoção e desen-
volvimento das actividades 
económicas do concelho 
e no apoio e defesa dos 

pequenos empresários, das 
micro e médias empresas. 
Esse apoio, segundo o seu 
dirigente, tem sido dado a 
vários níveis: “com oferta de 
formação gratuita aos cola-
boradores das empresas, na 
colaboração da elaboração 
de candidaturas, no apoio 

-
rídica, e no fomento de várias 
iniciativas que promovam o 
comércio local”, esclarece.

Alfredo Simões enaltece 
o apoio dado pelo Muni-
cípio de Penela, que tem 
trabalhado em estreita cola-
boração com o NEP: “tem 
colaborado nomeadamente 
no apoio ao funcionamento 
desta estrutura e no apoio às 
várias iniciativas que promo-
vem e que visam a promo-
ção e a dinâmica do tecido 
empresarial, sobretudo das 
micro empresas, dos empre-

sários em nome individual 
e do mercado tradicional. 
Consideramo-nos e somos 
tratados como parceiros 
pela Câmara Municipal de 
Penela”.

Durante o período de 
pandemia, foi fundamental 
a ligação entre o NEP, as 
empresas e os vários orga-
nismos estatais no apoio e 
na motorização dos proble-
mas que iam surgindo no 
território. Em entrevista ao 
“Campeão”, o presidente 
da NEP aproveitou para 
informar ainda que o NEP 
vai integrar uma associação 
aglutinadora das associações 
empresariais da região de 
Coimbra, o CERC – Conse-
lho Empresarial da Região de 
Coimbra, “e assim a região 
de Coimbra ganha força em 
termos empresariais e falará 
a uma só voz”. 

Empreendedorismo e inovação sempre presentes

Incubadoras e Zonas Industriais
dinamizam o concelho

A Zona Industrial de Penela (à esquerda) tem neste momento a decorrer a requalificação de passeios
e estacionamentos e a Zona Industrial da Louriceira (à direita) foi ampliada recentemente

tr
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Estuques e Rebocos Projectados,  Moldes corridos e colados
Aplicação de Isolamento Térmico (Sistema Capoto Projectado)

Irmãos Godinho, Lda.
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LOCALIDADE ACTIVIDADE N.º TRABALHADORES VOLUME NEGÓCIOS
Rank
2021

Rank
2020

1 1 FRIJOBEL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO ALIMENTAR, S.A. ESPINHEIRO Preparação de produtos da pesca e da aquicultura 201 44 037 102,52
2 2 SIMÕES & RODRIGUES, S.A. ZONA INDUSTRIAL Fabricação de máquinas para as indústrias extrativas e para a construção 107 21 153 953,54
3 3 WINDPARK, LDA TALISCAS Construção de estradas e pistas de aeroportos 120 14 677 007,58
4 - APIN - EMP. INTERMUNICIPAL DE AMBIENTE DO PINHAL INTERIOR, E.I.M., S.A. ZONA INDUSTRIAL Distribuição de água 97 11 067 901,56
5 4 CALADO & DUARTE, LDA V. FIGUEIRAS Atividades de plantação e manutenção de jardins 115 7 473 380,98
6 6 GADANHA - PAVIMENTOS, LDA ZONA INDUSTRIAL Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 45 4 926 513,43
7 5 SERQUEIJOS PIMENTA - FABRICO DE QUEIJOS DO RABAÇAL, S.A. RABAÇAL Indústrias do leite e derivados 32 4 443 451,41
8 8 HÉLDER DOMINGUES FÉLIX - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA PENELA Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados 14 3 111 947,77
9 9 BETUMES VALE LONGO, LDA TALISCAS Comércio por grosso de produtos petrolíferos 0 3 001 310,46

10 13 PENELATERRAPLANAGENS - DESATERROS E TERRAPLANAGENS, LDA VALE DO INFESTO Preparação dos locais de construção 32 2 270 880,98
11 10 CENTROSTONE, LDA ZONA INDUSTRIAL Fabricação de artigos de granito e de rochas, n.e. 12 2 137 306,61
12 7 PEL - PARQUE EÓLICO DA LOUSÃ, LDA ESPINHAL Produção de eletricidade de origem eólica, geotérmica, solar e de origem, n.e. 0 2 131 069,78
13 11 FERNANDES & CALADOS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA V. FIGUEIRAS Com. a retalho de mat. de bric., equip. sanitário, ladrilhos e mat. similares, em estab. especializados 8 1 820 886,98
14 14 NATURIDADE PENELA, S.A. S. FREIXIOSA Atividades dos estabelecimentos de cuidados continuados integrados,  com alojamento 63 1 653 180,61
15 - NATURIDADE PORTO DE MÓS, S.A. S. FREIXIOSA Atividades dos estabelecimentos de cuidados continuados integrados,  com alojamento 63 1 541 645,29
16 16 PENELMAR - TRANSFORMAÇÃO DE ROCHAS ORNAMENTAIS, LDA ZONA INDUSTRIAL Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares 7 1 491 125,65
17 15 SILVINO COSTA & COSTA, LDA ESPINHAL 10 1 446 597,16
18 22 JAMARKET, UNIPESSOAL, LDA V. FIGUEIRAS Com. a retalho de comp., unidades periféricas e prog. informáticos, em estab. especializados 14 1 323 692,14
19 12 LAGARES DE AZEITE DO RABAÇAL - JÚLIO & FILHOS, LDA RABAÇAL Produção de azeite 9 1 315 001,62
20 28 ELIOTER - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA ZONA INDUSTRIAL Comércio por grosso de produtos de limpeza 8 1 282 240,75
21 20 FOESPE - CORTE E ABATE DE ÁRVORES, LDA CANCELAS 13 1 269 497,63
22 - WOCADI, LDA VALE DO ESPINHAL Comércio por grosso de produtos farmacêuticos 5 1 239 292,60
23 17 OVOFRUTA - COMÉRCIO DE OVOS E FRUTAS, LDA V. MOINHOS Comércio a retalho de frutas e produtos hortícolas, em estabelecimentos especializados 11 1 157 572,52
24 18 J.SUBTIL & FILHOS, LDA LOURICEIRA Com. a retalho não esp., sem pred. de prod. alimentares, beb. ou tabaco, em gr. arm. e similares 8 1 149 172,32
25 19 TJB - TRANSPORTES, LDA ESPINHEIRO Transportes rodoviários de mercadorias 14 1 127 067,00
26 21 ENGIPERFIL, LDA ZONA INDUSTRIAL Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 34 1 058 632,50
27 27 MERCADOR & MENDES, LDA VIAVAI Transportes rodoviários de mercadorias 7 999 491,73
28 23 LÁPIS, ENGENHARIA, LDA GROCINAS Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 9 992 492,60
29 25 TURBOPESADOS, LDA RAMALHÃO Comércio de outros veículos automóveis 4 927 454,83
30 26 PLCLINK, UNIPESSOAL, LDA CABEÇA REDONDA 10 817 021,04
31 29 CARREIRA & LOURENÇO, LDA ZONA INDUSTRIAL Serração de madeira 10 801 166,08
32 48 IRMÃOS CANCELA - CONSTRUÇÕES, LDA L. PODENTES Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 2 799 820,59
33 31 ZOOSAÚDE, SERVIÇOS VETERINÁRIOS, UNIPESSOAL, LDA CEBOLADA Atividades veterinárias 15 799 307,99
34 30 VIAPLANTA - SOCIEDADE COMERCIAL DE LIMPEZAS E AJARDINAMENTOS, LDA V. FIGUEIRAS Atividades de plantação e manutenção de jardins 17 722 433,05
35 43 CENTRIFERROS - ESTRUTURAS DE BETÃO, LDA ZONA INDUSTRIAL Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 21 721 438,93
36 - ETNOP - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, LDA P. ESPINHAL Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 4 690 955,39
37 36 MÓVEIS E CARPINTARIA JOSÉ AUGUSTO DUARTE, LDA CABEÇA REDONDA Fabricação de outras obras de carpintaria para a construção 9 651 712,00
38 35 AGROSANTAMARO, LDA SANTO AMARO Comércio por grosso de máquinas e equipamentos, agrícolas 4 623 098,51
39 45 FRIJOBEL GLOBAL, LDA ESPINHEIRO Comércio por grosso não especializado de produtos alimentares, bebidas e tabaco 12 608 544,90
40 33 LOURICONFEX - CONFECÇÕES TÊXTEIS, S.A. PENELA Comércio por grosso de têxteis 1 572 626,31
41 42 IRMÃOS GODINHO - CONSTRUÇÕES E REVESTIMENTOS, LDA V. MOINHOS Estucagem 15 557 027,91
42 32 TIAGO LOPES BAPTISTA & FILHOS, LDA V. PODENTES Serração de madeira 11 544 456,44
43 24 DUECITÂNIA - TURISMO LÚDICO-CULTURAL, LDA P. ESPINHAL Hotéis com restaurante 25 536 788,96
44 39 SANTAMARAUTO - COMÉRCIO E REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, LDA CUMEEIRA Manutenção e reparação de veículos automóveis 10 526 524,40
45 47 FAMOPE-FÁBRICA DE MÓVEIS E CARPINTARIA PENELENSE, LDA PENELA Fabricação de mobiliário de cozinha 7 519 730,43
46 37 SOCIEDADE ESTRELA ESPINHALENSE DE MADEIRAS, LDA ESPINHAL Serração de madeira 9 486 573,85
47 - MEL & MENTA - UNIPESSOAL, LDA ESPINHAL Com. a retalho em outros estab. não esp., com pred. de produtos alimentares, bebidas ou tabaco 2 480 494,04
48 44 PROBRIDGE, LDA PENELA Construção de outras obras de engenharia civil, n.e. 6 464 922,74
49 49 ACTIONLIVE, LDA CUMEEIRA 14 459 505,31
50 - PAVI SÁ - PAVIMENTOS, LDA BESTEIRO Revestimento de pavimentos e de paredes 10 428 127,37

Esta listagem foi elaborada 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. 
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Mantém-se a tendên-
cia de crescimento dos 
últimos anos em Penela no 
que concerne ao volume 
de negócios. Se em 2019, 
considerando as 50 maio-
res empresas do concelho, 
aumentou 9,4 milhões de 
euros em relação a 2018, já 
em 2020 o crescimento ve-

No último ano, os mais de 
155 milhões de euros de 
volume de negócios regista-
dos evidenciam um aumen-
to de cerca de 17,4 milhões 
em relação ao ano anterior. 

comparativamente a 2019, 
com apenas 14 empresas a 

No total, as 50 empresas 
do “ranking” empregaram 

1276 pessoas, mais 126 do 
que em 2019. 

“Pódio” continua 
inalterável

Já em 2019 estavam nos 
três primeiros lugares e em 
2020 não arredaram pé. A 

-
cio Alimentar, S.A., situada 
no Espinheiro, mantém o 

um volume de negócios de 
44 milhões de euros, apesar 
de ter perdido cerca de 5,3 

-

2020. Tal como nos últimos 

ser a maior empregadora do 
-

nários (apenas menos três 
que em 2019). A empresa 

para indústrias extractivas 
e para construção, Simões 
& Rodrigues, S.A., sedeada 

manteve o segundo lugar 
como aumentou em mais 
de três milhões o seu volu-
me de negócios e passou a 
empregar 107 pessoas (mais 

marca posição a Windpark, 
Lda, empresa de construção 
de estradas e pistas de aero-
portos, com um crescimento 
de 4,8 milhões de euros que 

um total de 120 pessoas.
Nos dados apresentados 

não estão presentes por apre-
sentarem um volume de ne-

entidade que ocupa o 50.º lu-
gar no “rankinkg”. São elas: a 

Máquinas Automáticas, Lda 
(em 34.º lugar no ano passa-

(antes em 38.º lugar); o Bar 
Típico o Terreiro do Lagar, 
Lda (em 2019 em 40.º lugar); 

Alimentares, Lda (antes em 
41.º lugar); a Gesentrepe-

Sustentável, Lda (que entrou 
no ranking no ano passado 
para o 46.º lugar não tendo 
conseguido manter-se) e, por 
último, a Rodrigues & Reis, 

2019 para o 50.º não se tendo 
mantido para o ano seguinte). 

Apesar das saídas há 

-

entrou directamente para o 
-

riormente estava a empresa 
de plantação e manutenção 

Lda que passou agora para 

negócios que ultrapassa os 
11 milhões de euros. Além 

desta regista-se a entrada: da 
Naturidade Porto de Mós 

-
macêuticos) para o 22º lugar; 

Mel & Menta - Unipessoal, 
-
-

tos, Lda, que entra e ocupa o 

Perdas e ganhos 
maiores

perdeu: em 2019 estava em 

2020 desceu ao 43.º, tendo 

-

volumes de negócios tendo 
registado menos 28,8% e 
23,7%, respectivamente.

de aumento de volume de 
negócios da Windpark, Lda 
já aqui mencionada, da Gada-

com mais 54,2%, a Elioter 
-

Betão, Lda com mais 47,6% 

empresa que maior aumento 
do volume de negócios teve 
em relação ao ano de 2019, a 

-
ções, Lda com mais 84,8%. 

que as empresas com maior 
-

Empresas de Penela facturaram mais 17,4 milhões de euros 

Nem a pandemia travou
o aumento do volume de negócios

Listagem elaborada por:
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A recuperação de edifícios 
municipais, como o Mosteiro 
de Seiça ou o Paço de Maiorca, 
para que as pessoas os possam 
visitar, é uma “prioridade” 
para o presidente da Câmara 
da Figueira da Foz, Pedro 
Santana Lopes. A questão da 
reabilitação do Mosteiro de 
Seiça foi suscitada na reunião 
do Executivo, que decorreu a 
3 de Novembro, devido a não 
existir ainda visto do Tribunal 
de Contas à empreitada orçada 

em 2,7 milhões de euros, nem 
aprovação da candidatura a 
fundos do Portugal2020, que 
suportam a obra em 85% do 

ainda os fundos europeus para 
aprovar. E tem o visto do 
Tribunal de Contas para ser 
dado. O visto só é concedido 
quando houver a aprovação 
da candidatura aos fundos 
europeus, portanto estamos 
aqui num impasse”, frisou 
Santana Lopes. O presidente 

do Município enfatizou que 
a recuperação do Mosteiro 
de Seiça não pode esperar. 
“Quero começar as obras, não 
é por mim, não é um capricho, 
é porque o Mosteiro precisa, 
tenho receio na situação”, aler-
tou. Um dos receios, há muito 
identificado, diz respeito à 
situação da igreja em ruínas, 
que possui árvores no topo 
das duas torres e cujas raízes 
ameaçam a estabilidade da 
fachada do século XVI.

Figueira da Foz quer avançar “rapidamente” 
com sistema de videovigilância

A Câmara da Figueira 
da Foz assumiu, na última 
reunião de Executivo, que se 
realizou a 3 de Novembro, 
o compromisso político de 
avançar “rapidamente” com 
um sistema de videovigilância 
na cidade, nomeadamente, 
numa primeira fase, na zona 
turística do Bairro Novo. “A 
Câmara entende que [o sis-
tema de videovigilância] deve 
ser feito tão depressa quanto 
seja possível, logo que estejam 
prontos os documentos con-

cursais”, disse o presidente 
do Município, Pedro Santana 
Lopes. O vereador do PSD, 
Ricardo Silva, apresentou uma 
proposta para que o sistema 
de videovigilância – constituí-
do por 12 câmaras, autorizado 

Agosto e cujo projecto foi 
desenvolvido pela anterior 
autarquia socialista – fosse 
implementado “tão rápido 
quanto possível”, o que me-
receu o apoio do movimento 
independente Figueira a Pri-

meira e da bancada do PS. 
Durante a reunião, Santana 
Lopes esclareceu que o ca-
derno de encargos “não está 
ainda pronto” e que, quando 
estiver, será presente à reunião 
camarária para abertura de 
concurso público. Em causa, 
segundo o presidente de Câ-
mara, está “a escolha de um 
sistema que implique o menos 

do Bairro Novo”, bem como 
o seu modo de funcionamen-
to e transmissão das imagens.

Recuperação de edifícios municipais
é “prioridade” para Santana Lopes

O projecto “(Re)conectar 
Famílias”, da Associação Viver 
em Alegria, na Figueira da Foz, 
venceu o concurso “Bairro 
Feliz”, promovido pelo Pingo 
Doce e cujo apuramento do 
vencedor se realizou a 3 de 
Novembro, nas instalações da 
loja de Buarcos. De recordar 
que o prémio, de 980 euros, 
servirá para melhorar o espaço 

“Ponto de Encontro Familiar” 
com “novos materiais lúdicos 
e pedagógicos, entre outros, 
contribuindo, assim, para a 
promoção do bem-estar das 
crianças e jovens e para a 
melhoria da interacção entre 
estes e os seus familiares”. 
Em segundo lugar ficou o 
projecto desenvolvido pelo 
Agrupamento de Escolas 

Figueira Mar, cujo foco pas-
sava por apoiar os alunos com 
necessidades educativas es-
peciais. De referir que foram 
os clientes do Pingo Doce 
de Buarcos que elegeram o 
vencedor, tendo o projecto da 
Associação Viver em Alegria 

o do Agrupamento de Escolas 
11,900 quilos.

Projecto da Associação Viver em Alegria
vence concurso “Bairro Feliz”

O átrio da Biblioteca 
Municipal de Cantanhede 
tem patente ao público, até 
30 de Novembro, a exposição 

da autoria do fotógrafo canta-
nhedense Duarte Henriques. 
Neste projecto estão patentes 
várias fotografias em que 
Duarte Henriques retrata 
fadistas, músicos e figuras 
do Fado, de âmbito local e 
nacional, acrescentando ao 

espólio dezenas de objectos 
relacionados com a temática, 
uma vez que, para além das 
fotografias, a exposição é 
composta por cartazes de 
eventos musicais, miniaturas, 
livros, xailes, uma grafonola e 
discos de carvão, entre outros 
objectos que se cruzam com a 
temática escolhida. De acor-
do com a autarquia, “Duarte 
Henriques pretende apre-
sentar, entre as lembranças 

únicas e frágeis, uma história, 
uma perspectiva, uma singela 
homenagem a todas as ‘Amá-
lias’ deste país, que magistral-
mente têm ultrapassado a 
timidez, com o xaile rendado 
sob as costas e dedos entre-
laçados, soltam os acordes 
para uma história ímpar nesta 
identidade cultural tão nossa e 
a todos os músicos e fadistas 
que tenho acompanhado ao 
longo da vida”.

Biblioteca Municipal acolhe exposição “Sentir o Fado”

A Câmara de Monte-
mor-o-Velho reabriu, na se-
gunda-feira (8), os edifícios 
dos Paços do Concelho, do 
Centro de Alto Rendimento, 
da Biblioteca, do Arquivo e 
do Pavilhão, que estavam 
encerrados devido à situa-
ção epidemiológica provo-
cada pela covid-19. No dia 
1 de Novembro, o Muni-
cípio procedeu à activação 

do Plano de Emergência 
Municipal, tendo sido pos-
teriormente renovado até 
ao dia 7 de Novembro. A 
autarquia informou que 
tendo em conta a situação 

uma “evolução favorável ao 
nível do risco de novos con-
tágios”, situação que per-
mite, “com margem de se-
gurança, retomar o normal 

funcionamento e actividade 
dos serviços municipais”. 
A Câmara Municipal de 
Montemor-o-Velho pro-
cedeu, na segunda-feira, à 
reabertura do atendimento 
ao público nos edifícios 
municipais. Em virtude 
desta situação vão ser re-
forçadas as medidas de 
segurança e prevenção da 
covid-19. 

Montemor-o-Velho reabriu
os serviços municipais

A Figueira da Foz vai re-
ceber, este mês, o campeonato 
do mundo de F1 de motonáu-

da Federação Portuguesa de 
Motonáutica, Paulo Ferreira. 
Segundo o responsável, “está 
tudo encaminhado, falta ape-
nas levar o tema à reunião de 
Câmara da Figueira da Foz, que 

reúne segunda-feira. Serão dois 
anos de contrato para receber 
o campeonato do mundo de 
motonáutica”. Paulo Ferreira 
explicou que a Figueira da Foz 
vai receber duas corridas. “No 
dia 24 de Novembro vamos ter 
a ‘pole position’ e no dia 25 a 
corrida, a penúltima prova. De-
pois de um dia de descanso, te-

mos a ‘pole position’ no dia 27 

Vai ser quase uma semana de 
adrenalina no rio Mondego”. 
O presidente do organismo re-
feriu que a União Internacional 
de Motonáutica decidiu realizar 

ano na Europa, com Portugal 
a receber o evento.

Cidade recebe o campeonato do mundo de motonáutica

Cantanhede mantém reduções no IMI 
A Câmara Municipal 

de Cantanhede propõe-
-se a adoptar, em 2022, a 
mesma taxa de IMI deste 
ano, 0,38%, mantendo-se 
assim o desconto de 15,6% 
em relação à taxa máxima 
de 0,45% que poderia ser 
cobrada aos proprietários 
de prédios urbanos do con-
celho. Esta proposta, que já 
foi aprovada pelo Executi-
vo cantanhedense, vai ago-
ra ser submetida à votação 
da Assembleia Municipal 
num enunciado que prevê 
a aplicação do designado 

IMI Familiar, traduzido 
numa ainda maior redução 
do imposto para agregados 
familiares com dependen-
tes a cargo. De acordo com 
o Município, ao contemplar 
“um desconto de 20 euros 
para as famílias com um 
dependente à sua respon-
sabilidade, 40 euros para as 
que têm dois dependentes 
e 70 euros para as que têm 
três ou mais dependentes, 
a autarquia cantanhedense 
prescinde de cobrar, no 
próximo ano, um valor 
próximo dos 80 mil euros 

em benefício dos maiores 
agregados familiares”. Para 
a presidente da Câmara, 
Helena Teodósio, “a taxa 
de IMI é ajustada à re-
alidade socioeconómica 
do concelho e traduz um 
esforço no sentido de não 
sobrecarregar as famílias 
e os agentes económicos 
nesta fase em que tem 
sido por demais evidente 
a necessidade de aumentar 
a receita para fazer face 
ao apreciável crescimento 
da despesa no combate à 
pandemia de covid-19”.

O Executivo de Monte-
mor-o-Velho aprovou, por 
unanimidade, uma recomen-
dação ao Agrupamento de 
Centros de Saúde do Baixo 
Mondego e à Administra-
ção Regional de Saúde do 
Centro para exigir “maior 
transparência e maior clareza 

de abertura de todas as ex-
tensões e pólos de saúde do 
concelho”. De acordo com 

a Câmara, em causa está a 

tem vindo a comprometer 
o funcionamento de diversas 
extensões e pólos de saúde 
do concelho de Montemor-
-o-Velho, como Meãs do 
Campo, Santo Varão e Pe-
reira”. Por este motivo e de 
forma a “garantir a proximi-
dade de atendimento a todos 
os munícipes”, o Executivo 
quer ser informado “atem-

padamente da estratégia de 
funcionamento das exten-
sões e pólos de saúde”. O 
presidente da Câmara de 
Montemor-o-Velho, Emílio 
Torrão, salientou o empe-
nho de todo o Executivo 
em solucionar esta proble-
mática que “compromete a 
assistência de proximidade 
com a qualidade e celeridade 
devida, em particular aos 
mais idosos”.

Isenção de Derrama para pequenas empresas continua em 2022
O Município de Canta-

nhede aprovou a isenção da 
Derrama para as empresas 
com um volume de negócios 
que, no ano anterior, não 
ultrapasse 150 mil euros. 
Ficam assim isentos desta 
taxa sobre o lucro tributável 
sujeito e não isento do Im-
posto sobre o Rendimento 
das Pessoas Colectivas (IRC) 
os agentes económicos que 

não superem o referido valor 
de facturação, mantendo-
-se a taxa de 1,5% para as 
restantes. Para a Câmara, 
este é “um benefício bas-
tante apreciável e que pode 
ser interpretado como um 
incentivo para as empresas 

difícil conjuntura que o país 
atravessa”. Recorde-se que, 

em 2020, o Município de 
Cantanhede avançou com a 
criação do Fundo Municipal 
de Emergência de Apoio 
Empresarial, criado para 
mitigar o impacto económi-
co da pandemia de covid-19 
na actividade económica. 
Já reforçado este ano, este 
fundo atingiu a dotação de 
160 mil euros, parte da qual 
já atribuída.

Executivo quer transparência nas datas
de abertura de extensões de saúde

O Salão Caffé do Casino 
Figueira acolheu a cerimónia 
de entrega da oitava edição 
de Prémios Nacionais Bento 
Pessoa - Casino Figueira, que 
têm como patrono José Bento 
Pessoa (1874-1954), sócio-fun-
dador do Ginásio Figueirense, 
antigo recordista mundial de ci-
clismo de velocidade e primeiro 
campeão de Portugal nesta 
modalidade. Com o espaço 
bem composto e abrilhantado 
pela Filarmónica Verridense, 
o Prémio, promovido pelo 
Ginásio Clube Figueirense e 

pelo Casino Figueira, distinguiu 
entidades, dirigentes, técnicos, 
atletas e personalidades maiori-
tariamente ligadas ao desporto. 
O jornalista António Freire 
apresentou a gala e chamou a 
palco os premiados, que foram 
a Associação Académica de 
Coimbra (Instituição); o presi-
dente do Comité Olímpico de 
Portugal, José Manuel Cons-
tantino (Dirigente); o selec-
cionador nacional de andebol, 
Paulo Jorge Pereira (Técnico 
Desportivo); o ciclista João 
Almeida (Praticante Despor-

tivo); o recordista do mundo 
de lançamento de peso - F40, 
Miguel Monteiro (Praticante 
Desportivo Paralímpico); o 
jornalista João Pedro Men-
donça (Jornalista Desportivo); 
a médica Regina Mateus (Per-
sonalidade da Figueira da Foz); 
o presidente da Direcção do 
Ginásio durante cinco anos, 
José Tomé (Personalidade do 
Ginásio Clube Figueirense); 
e a judoca Telma Monteiro 
e a Federação Portuguesa de 
Andebol (Prémios Especiais 
do Júri). 

Prémios José Bento Pessoa entregues no Casino Figueira
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As competições nacio-
nais e internacionais de ciclis-
mo de pista vão regressar ao 
Centro de Alto Rendimento 
de Anadia – Velódromo Na-

deste mês e em Dezembro. 
O “Troféu Internacional de 
Pista – Bento Pessoa” está 
marcado para 27 de No-
vembro e será disputado nas 
categorias de elite, cadetes e 
juniores. Segundo o Municí-
pio de Anadia, os ciclistas irão 
correr as provas de velocida-

de, keirin, omnium, madison, 
scratch e eliminação. No dia 
seguinte (28), irá decorrer a 
primeira Taça de Portugal 
Pista 2021 em juvenis, cade-
tes, juniores e masters. Já em 
Dezembro estão agenda-
das três competições, tendo 
o Troféu Internacional de 
Pista – Alves Barbosa lugar 
no dia 11, nas categorias de 
elite, cadetes e juniores e nas 
disciplinas de velocidade, 
keirin, omnium, madison, 
scratch e eliminação. A 12 

de Dezembro, decorrerá o 
Troféu Internacional de Pis-
ta – Sunlive, em elite, cadetes 
e juniores, disputando-se as 
provas de velocidade, keirin, 
omnium e scratch. Por sua 
vez, a segunda Taça de Por-
tugal Pista 2021 em juvenis, 
cadetes, juniores e masters vai 
decorrer a 18 de Dezembro. 
As entradas para assistir às 
provas são gratuitas, devendo 
o público respeitar as regras 
de segurança emanadas pela 
Direcção-Geral da Saúde.

Mealhada aprova bolsas de estudo e mérito 
e apoio ao Agrupamento de Escolas

A Câmara Municipal 
da Mealhada aprovou, em 
reunião de Executivo, a 
atribuição de 19.970 eu-
ros destinados a bolsas 
para alunos do ensino se-
cundário e superior e um 
subsídio de 9.300 euros ao 
Agrupamento de Escolas. 
Foram aprovadas 10 bolsas 
de estudo para alunos do 
ensino secundário, de mil 
euros cada, e igual número 

de bolsas para alunos do 
ensino superior, no valor de 
697 euros cada. Para além 
disto, o Executivo aprovou 
três bolsas de mérito para 
alunos do ensino secundá-
rio. O subsídio aprovado 
para o Agrupamento de 
Escolas, de 9.300 euros, 
destina-se à aquisição de 
material escolar e de apoio 
à actividade pedagógica no 
1.º ciclo do ensino básico 

e à promoção e apoio ao 
desenvolvimento de activi-
dades lúdicas e pedagógicas 
nos jardins-de-infância. De 
acordo com a autarquia da 
Mealhada, cada escola irá 
receber 82,50 euros por 
cada turma, acrescido de 
nove euros por aluno. Já 
os jardins-de-infância vão 
receber 55 euros por turma, 
acrescidos de seis euros por 
aluno.

Anadia recebe competições nacionais
e internacionais de ciclismo

Penela Plano de actividades e Orçamento
do NEP aprovados por unanimidade

O Plano de Actividades 
e Orçamento do NEP – 
Núcleo Empresarial de 
Penela para 2022 foi apro-
vado, no dia 29 de Outu-
bro, por unanimidade em 
Assembleia Geral ordinária 
realizada no edifício do 
HIESE. 

A Direcção admite que 
o documento ainda está 
subordinado pela situação 
pandémica e que o projecto 
associativo protagoniza-
do pelo NEP tem de se 

e demonstra a sua preocu-
pação face ao chumbo do 
orçamento de estado que 
coloca em causa projectos 
importantes para as empre-
sas, bem como, o Plano de 
Resiliência e Recuperação. 
O NEP perspectiva que 
2022 seja um ano de recu-
peração económica, apesar 
de esperar que seja, ainda, 
marcado pela manutenção 
de medidas restritivas às 
atividades económicas. 

Neste âmbito, o docu-
mento centra-se em qua-

tro objectivos essenciais: 
preparar e apoiar o re-
lançamento da economia, 
em especial dos sectores 
ligados à actividade turís-
tica e comércio; preparar 
e executar candidaturas de 
apoio/estímulo à iniciativa 
empresarial; aumentar a re-
presentatividade do NEP e 
reforçar o espírito associati-
vo da comunidade empre-

forma a dar resposta aos 

A Escola Secundária da 
Lousã vai ser alvo de uma 
empreitada de moderni-
zação, tendo o Município 
assinado o contrato para a 
obra a 4 de Novembro. De 
acordo com a autarquia, os 
trabalhos constituem um 
investimento de quase 2,8 
milhões de euros, valor ao 
qual irá acrescer uma taxa 
de IVA de 6%.  A obra será 
executada pela empresa 

DGPW, S.A, de Vila Verde, 
em Braga, e terá um prazo 
de execução de 720 dias a 
contar da data de consig-
nação que será agendada 
depois da emissão de visto 
do Tribunal de Contas. Se-
gundo a autarquia da Lousã, 
os trabalhos contemplam 
“intervenções nos revesti-
mentos, substituição das cai-
xilharias, reabilitação e adap-
tação de espaços, mobiliário, 

a instalação num dos blocos 
de uma plataforma vertical 
para uso de pessoas com 
mobilidade condicionada, 
alteração de salas de aulas 
e de espaços de trabalho, 
entre outras questões”. Esta 
intervenção – que foi alvo 
de candidatura a fundos co-
munitários e cujo resultado 
se aguarda – insere-se na 
estratégia de investimentos 

Selecção Nacional de hóquei em patins recebida na Câmara
A Selecção Nacional 

de hóquei em patins, que 
está a realizar um está-
gio de preparação para o 
Campeonato da Europa no 
Luso, foi recebida, a 4 de 
Novembro, pelo presiden-
te da Câmara da Mealhada, 
António Jorge Franco. O 
autarca pediu aos atletas 
que vençam o Campeo-

nato da Europa, que vai 
decorrer entre domingo 
(14) e 20 de Novembro, em 
Paredes, e que levem a taça 
à Mealhada. “A uma Selec-
ção campeã, que nos tem 
dado muitas alegrias, só 
podemos pedir que tragam 
a taça e voltem à Mealhada 
para mostrar o símbolo 
de todo o vosso esforço”, 

afirmou, recordando o 
primeiro ano – 2005 – em 
que o concelho recebeu 
estágios da Federação de 
Patinagem de Portugal. 
Na cerimónia, o vice-pre-
sidente da Federação de 
Patinagem de Portugal, 
João Paulo Nunes, agra-
deceu a hospitalidade de 
longa data.

Penacova promove festival
“Sabores da Terra”

O Município de Penacova 

de Dezembro, mais uma edi-
ção do festival gastronómico 
“Sabores da Terra”. Esta ini-
ciativa, que conta com o apoio 
dos restaurantes aderentes, 
promove iguarias “que aliam 
a tradição regional com o 
prazer e sabor da boa mesa”, 
como o arroz de míscaros, 
serrabulho, cabrito e chanfana. 
“São quatro pratos da nossa 
cozinha tradicional que nos 
aquecem a alma! São receitas 

que passaram de geração em 
geração, que encaixam bem 
nesta época do ano em que 
as baixas temperaturas convi-
dam a refeições mais quentes 
e prolongadas. Registamos a 
elevada participação dos nos-
sos restaurantes, uma prova 
de que o sector, ainda a recu-
perar de um período menos 
bom provocado pela pande-
mia, está receptiva a eventos 
que dinamizem a nossa rica 
gastronomia do concelho”, 
considera o presidente do 

Município, Álvaro Coimbra. 
De acordo com a Câma-
ra de Penacova, aderiram 
ao evento os restaurantes 
Bar do Reconquinho, Bela 
Vista, Boa Viagem, Leitão 
do Aires, O Cantinho, O 
Casimiro, O Cortiço, O Côta 
D’Azenha, O Mondego, El 
Sonho, Tasquinha do Clides, 
Museu Restaurante Rota 
Nacional 2, Portas da Serra, 
Vimieiro – Food Drink & 
Friends e Hotel Rural Quinta 
da Conchada.

Lousã assinou contrato
para reabilitar Escola Secundária

O concelho de Arganil 
é, segundo um estudo de-
senvolvido pela Marktest, 
o 30.º município com me-
lhor qualidade de vida do 
país e o terceiro da Comu-
nidade Intermunicipal de 
Coimbra. Os dados cons-
tam na edição de 2021 do 
estudo anual da Marktest 
dedicado à análise do de-
sempenho dos 308 muni-
cípios portugueses, tendo 
Arganil subido 18 posições 
quando comparados os 
resultados deste ano com 
os de 2020. O presidente 
da Câmara Municipal, Luís 

Paulo Costa, considera 
que o posicionamento de 
destaque que o município 

aplicado e incessante que 
tem vindo a ser desenvol-
vido nas mais diversas áre-
as, sempre com o propó-
sito de facilitar e ajudar as 
famílias e as empresas do 
concelho”. O autarca diz 
encarar o top 30 nacional 
e o top 3 regional “como 
factores de motivação para 
continuar a apostar em 
medidas e projectos que 
façam o concelho dar pas-

progresso e do desenvol-
vimento”. Numa escala de 
0 a 20, Arganil obteve uma 
média de 12,5 valores em 

atribuída a 15 indicadores 
diferentes, dos quais se 
destacam as despesas do 
município com a protec-
ção do ambiente e com a 
cultura; a capacidade dos 
equipamentos de seguran-
ça social per capita; a baixa 
taxa de criminalidade e de 
sinistralidade rodoviária; e 
o número de escolas e de 
equipamentos de saúde 
per capita.

Condeixa-a-Nova tem associação
para reconstituir factos históricos

Uma associação cultu-
ral foi criada em Condeixa-
-a-Nova com o objectivo de 
reconstituir acontecimen-
tos que marcaram a história 
milenar deste concelho. 
O presidente da Direcção 
do Grupo de Reconstitui-
ção Histórica de Condeixa 
(GRHC), Rui Miranda, diz 
que factos relacionados 
com as invasões francesas 
e a romanização, por exem-
plo, são temáticas que a as-
sociação pretende estudar 

e apresentar à comunidade. 
A escritura de constituição 
do GRHC foi celebrada em 

-
da a Portugal da pandemia 
da covid-19, em Março 
de 2020, condicionou as 
actividades previstas e in-
viabilizou a sua divulgação 

parados. Fazemos a devida 
apresentação à população e 
à comunicação social, pois 
até agora não tivemos essa 
oportunidade”, adiantou, 

no domingo, Rui Miranda. 
Licenciado em História 
pela Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, 
Rui Miranda desempenha 
funções de técnico superior 
na área da cultura na Câma-
ra de Condeixa-a-Nova, en-
tidade que apoia o GRHC 
e com a qual o grupo vai 
manter uma “colaboração 
estreita”, tendo em vista a 
dinamização do Município 
ao nível da reconstituição 
histórica.

Arganil é o terceiro município da região 
com melhor qualidade de vida

O Município de Anadia 
associou-se à campanha 
nacional de sensibilização 
sobre o direito à habitação, 
promovida pela EAPN 
Portugal - Rede Europeia 
Anti-Pobreza. O responsá-
vel do Núcleo Distrital de 
Aveiro da EAPN Portugal, 
Carlos Silva, esteve nos 

Paços do Concelho de Ana-
dia, na passada sexta-feira 
(5), tendo feito a entrega 
simbólica da “primeira 
pedra” à vereadora Jennifer 
Pereira para a constru-
ção e implementação de 

-
lientou que “a nova geração 

de políticas de habitação 
reconhece o papel impres-
cindível que os municípios 
têm na sua implementação 
e reforça a sua intervenção 
neste âmbito, na esteira da 
lógica de descentralização 
e de subsidiariedade plas-
mada no Programa do XXI 
Governo Constitucional”. 

Município associado a campanha sobre o direito à habitação
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Amiga, professora e a 
pedagoga Maria Helena. Fui
espreitar e vi que faz cem 
anos, um século. É fantásti-
co chegar a tão pomposa e 
nobre idade.

Parece que foi ontem 
quando, e no Bairro Mare-
chal Carmona, hoje Norton 
de Matos-Coimbra, ainda 
um menino de uns 12 anos, 
chegava às suas explicações 
de matemática e de físico-
-químicas.

Nunca dei para os alga-
rismos, as contas, as frac-
ções, os números e as equa-
ções. A minha inclinação era 
para as palavras, os livros 
dos contos e das histórias, 
para somar letras e para in-
terpretar escritores e as suas 
narrativas.

A Amiga e a professora 
Maria Helena era uma se-
nhora jovem, já com os seus 
3 filhos, duas raparigas e 
um rapaz.

Às suas aulas, os/as 
que acorríamos, lá os/as do 
Bairro e outros de fora, apre-
sentavam-se quantos tinham 

os números, os que davam 
para outros processos ma-
temáticos, em tempo dos 
tempos em que os computa-
dores, as ciências digitais e 
as das modernas matemáti-
cas, as dos algoritmos, ainda 
não se alinhavam, como 
os soldados numa parada, 
nos nossos horizontes de 
alunos…

AD. Maria Helena não foi 
só, e apenas, a mestre esco-
la – aliás, nem se posicionou 
com esse título pomposo 
e muitas vezes pejorativo 
- foi, também, a amiga, a 

confidente, a professora e 
assumiu o papel, sempre 
difícil de interpretar na vida, 
de pedagoga.

Sabia ensinar. Sabia 
perceber cada aluno. Sabia 
incentivá-lo. Sabia apostar 
na serenidade para incutir 
esperança de aprendizagem. 
Sabia ter paciência para ca-
tivar cada um/a. Sabia sorrir, 
como uma criança, para 
nos transmitir a delicadeza 
de sermos felizes. Sabia 
acolher, em cada momento 
de aula, para nos sentirmos 
seguros de nós próprios. 
Sabia estar próxima.

Maria Helena foi a do-
cente caseira, a auxiliadora-
-mestre pós liceu, que todos 
gostariam de ter conhecido, 

de ter como professora, de 
eleger como amiga e de a 
propor como pedagoga. Tive
a felicidade de conviver com 
ela. As suas aulas eram isso 
mesmo, um encontro para 
“jogarmos” com os núme-
ros…para tentarmos, com a 
ajuda dela, dialogarmos com 
eles, tornando-os numa fór-
mula matemática mais fácil 
de entender.

Bendito o dia e a hora 
que entrei naquela sala de 
aula, de casa dela, na Rua
Afonso de Albuquerque.

Neste seu centésimo 
aniversário, regozijo, alegro-
-me e saúdo-a. Neste dia de 
felicidade para si, para os 
seus e para os amigos, não 
posso deixar de lhe agrade-

cer tudo quanto fez para me 
encarreirar na matemática e 
nas físico-químicas. De ter 
reunido a sua maior paciência 
para me ensinar a ser mais 
“matemático”. De ter sido uma 
luz que reunia amizade e a 
sua sabedoria para me tornar 
melhor aluno e mais homem, 
de responsabilidades.

Canto a este seu Dia. 
Canto aos seus cem anos. 
Passados mais de 53 anos 
é uma honra tê-la entre nós, 
de a saber bem e de ter a 
felicidade de, através destas 
novas tecnologias, conseguir 
espalhar o meu testemunho 
nesta data festiva.

Deixo-lhe um beijo de 
gratidão e de grande apreço, 
cara D. Maria Helena.

Centenário da pedagoga Maria Helena

ANTÓNIO BARREIROS

AMÉRICO BAPTISTA DOS SANTOS *

HERNÂNI CANIÇO *

Fiz-me sócio da Associa-
ção Académica de Coimbra 
(quanto ao futebol, pois como 
estudante universitário já 
tinha adquirido ser associado 
daAAC), há 50 anos, quando 
a “Académica” desceu à 2.ª 
divisão, por solidariedade 
estudantil, condição que 
cessou pós 25 de Abril, pela 
confusão instalada quanto 

amadorismo e pela convul-
são política vigente, que me 
conduziu a outras prioridades 
solidárias a favor das quais já 
tinha lutado na ditadura.

Está hoje serenado o 
clima quanto à representa-
tividade da Académica e ao 
reconhecimento da prática 
do futebol como mais valia, 
constituindo um ex-libris da 
cidade de Coimbra, com 
implantação nacional (há ex-
-estudantes de Coimbra em 
todo o País, cuja saudade 
perdura) e internacional (há 
delegações e personalidades 

que nela se revêm em todo 
o mundo, chegando a haver 

9 ilhas habitadas de Cabo 
Verde). 

A “Académica” é um es-
tado de alma, um símbolo 
que não se esgota. Múltiplas 
gerações e suas famílias têm 
a Académica como referên-
cia, vivendo em Coimbra ou 
relembrando o seu percurso 
da juventude, entretanto 
ultrapassado pelos ditames 

De uma forma generali-
zada, a Académica tem um 
capital de simpatia e amiza-
de, que por vezes ultrapassa 
a raiz do pensamento, e que 
não se resume ao futebol e 
seus resultados ou às festas 
académicas que enquanto 
estudantes e as suas famí-
lias orgulhosas usufruíram 
(ou não).

Sendo o futebol um jogo 

absoluta, um acto lúdico e 

promotor do desporto e não 
uma competição a todo o 
custo, não deixa de ser triste 
a perspectiva de descida da 
Académica à 3.ª divisão (hoje 
Liga 3), o que aconteceria 
pela primeira vez na sua 

pode ser atribuído apenas 

falhanço da defesa, ao azar 
do lance na trave ou à arbi-
tragem mal conseguida ou 
intencionada.

Casa onde não há pão, 
todos ralham e ninguém tem 
razão, responsabiliza treina-
dores, jogadores, dirigentes, 
adeptos, simpatizantes, e 
na verdade se muitos têm 
o mérito de apoiar sempre, 
não deixando para outros o 
trabalho, o empenho e por 
vezes a dedicação, também 
é verdade que há quem 
apareça apenas nas páginas 
dos jornais em fotos de pose, 
mas não de contributo (sem-
pre os mesmos), como VIP 
(discutível) da cidade dos 
doutores e do provincianismo 
que não merece.

E até com uma claque, 
onde existirão indefectíveis 
civilizados, sofredores pelos 
resultados e amantes do 
clube emérito, mas tam-
bém onde existe quem atira 
adeptos de adversários das 

bancadas (aconteceu num 
jogo particular...), e insultam 
outros adeptos por palavras, 
gestos e por vezes algo mais, 
inclusive acompanhados 
de crianças, que irão reter 
imagens de agressividade e 
violência, quando o futebol 
deveria ser alegria, pedago-
gia e união.

o investimento em recursos 
humanos, a boa gestão das 
potencialidades em recei-
tas aproveitando a imagem 
externa da Académica, de 
quem todos gostam ou pelo 
menos não desgostam, não 
pode fazer descurar a neces-
sidade de bons executantes, 
de técnicos sabedores, de 
dirigentes competentes e de 
um modelo de gestão des-

do futebol, ao pragmatismo 
das subvenções justas e à 
imagem de um clube que 
já não é de estudantes (a 
saudade não resolve...), mas 
é da cidade, da região, do 
país e do mundo, sem exa-
geros de triunfalismo, nem 
ganho secundário indevido 
nem subversão de princípios 
éticos.

O futebol, preservadas 
as leis da concorrência e a 
regulação económica pelo 
Estado em função dos apoios 

públicos e seu controlo, é 
uma actividade desportiva 
com função social, sendo 
ainda um veículo de pro-
moção de ideais onde o 
respeito e a fraternidade são 
inerentes (quando existem 
boas práticas), merecen-
do destaque pela adesão, 
pelo impacto na sociedade e 
pelo desenvolvimento criado 
quando harmonioso.

Apoiar é um direito
e um dever

Apoiar a Académica é 
um direito e um dever da 
cidade onde se insere e a 
prestigia, dos cidadãos que 
reconhecem a história, a 
emoção e o crédito adqui-

com serviço público e acção 
social (como a Câmara Mu-
nicipal), das empresas pela 
sua responsabilidade social e 
mecenato, das organizações 

lucrativos através de parce-
rias e protocolos com reforço 
de objectivos comuns. 

Para que a Académica 
não seja uma saudade (em-
bora já não seja o clube dos 
estudantes), é necessário 
que a articulação entre a 
AAC e a AAC – OAF seja 
perfeita, incutindo nos estu-
dantes a união e a mística 

(além da quota, reduzindo 
uma cerveja e um shot men-
sal), promovendo o desporto 
para todos e o bem comum 
(com utilização de estruturas 
e contratação de técnicos), 
e consagrando o prestígio 
da alta competição e o usu-
fruto não só personalizado 
nos atletas (o verdadeiro 
espírito olímpico nos tempos 
modernos).

-

a função dos senadores e 
novos líderes associativos, 
as prioridades do desporto, 
cultura e imagem de Coimbra 
enquanto Património Mundial 
da Humanidade.

É preciso acreditar, que 
o envolvimento da cidade e 
de quem no Mundo gosta 
da “Académica” se retome 
e se materialize em novas 
formas de união geradora de 
sucesso, em representação 
que incremente o nome e 
a dignidade centenária, em 
eventos descentralizados, 
e no reforço do sentimento 
e práxis que levaria Coim-
bra a ser uma cidade mais 
solidária e a Académica a 
ser mais do que um clube, 
uma bandeira de liberdade 
e coesão. Viva a Académica!

(*) Médico

Académica!

Palavra aos antigos pre-
sidentes (continuação). Tiago
Magalhães – 1994/ 1995: “… 
Há 100 anos os participantes 
da Tomada da Bastilha não 
poderiam adivinhar… Mas 
o que eles sabiam, como 
outras gerações que em 
outros momentos também 
lutaram pelo mesmo direito, 
é que o espaço que a AAC
proporciona é fundamental. 
Estou certo que a academia 
vai continuar a honrar esse 
dia de há 100 anos e fazer 

uma Associação Académica
ainda mais forte, dinâmica, 
solidária e participativa”.

António Silva – 1997/ 
/1998: “…O espírito da To-
mada da Bastilha é o espírito 
de uma Academia de causas 
que nos Estudantes de Coim-
bra moldou e forjou carácter, 
convicção e orgulho, uma 
força inexplicável e um sentir 
único que a todos aportou 
como referência e marca de 
identidade para toda a vida! 
Em cada um de nós estará 

para sempre uma bastilha 
que a Academia de Coimbra 
em nós moldou e forjou para 
toda a eternidade”…

Humberto Alexandre 
Martins – 2000/2001: “Re-
cordar a noitada da Tomada
da Bastilha é muito mais do 
que comemorar uma data ou 
ritual anual em Coimbra. Os 
archotes que abrem cami-
nho na escuridão, o assalto 
à Torre da Universidade 
e o repique da Cabra que 
sobressalta os adormecidos 
são a sublime síntese do que 
todos fazemos em Coimbra. 
Cada geração conquista a 
sua Bastilha quando alu-
mia novos caminhos para 
o país e o mundo, quando 
sobe à altura das utopias 
que concretiza e quando 
dá voz sonora à liberdade 
que incomoda os resigna-
dos. Voltar às Bastilhas dos 

anos de 2000 e de 2001 
transforma-se num corrupio 
de memórias que, segura-
mente, precisariam também 
de um segundo andar para 
encontrarem espaço condig-
no neste texto”…

Victor Hugo Salgado 
– 2002/2003: “A Tomada
da Bastilha é, sem dúvida, 
um dos momentos mais 
marcantes para qualquer 
aluno da Universidade de 
Coimbra. Não só pela tra-
dição que repercute este 
ato, com as comemorações 
do dia 25 de Novembro de 
1920, momento em que os 
Estudantes de Coimbra se 
mobilizaram pela calada 
da noite para conquistarem 
por si uma sede para a 
Associação Académica de 
Coimbra, mas, também, 
pelo simbolismo do momen-
to, revestido de sentimento 

académico profundo que 
envolve cada passagem 
dessa noite”…

Miguel Duarte – 2004: 
“… Espero que as gerações 
futuras consigam quebrar 
elas próprias muitas con-
venções e fronteiras que 
foram criadas para a própria 
Associação Académica de 
Coimbra e procurem maior 
proximidade ao legado ori-
ginal – esse que foi cons-
truído em 25 de Novembro 
de 1920”.

Com a crónica de hoje 
viramos o século. Não é pos-
sível ser exaustivo nas cita-
ções. Esta viragem demons-
tra uma fantástica unidade: 
de princípios, de causas, 
de espírito, dessa imateria-
lidade transcendente, dessa 
alma como sentimento muito 
íntimo, de todos os presiden-
tes, impregnados de uma 

generosidade, por vezes, 
arrepiante.

Este trabalho de inves-
tigação e procura está a 
ser de um enorme rejuve-
nescimento. À solidão da 
construção junta-se o abei-
rado dos companheiros. Dum 
companheirismo nascido da 
partilha do leitor, que nem 
sempre compreende quando 
lhe dizemos: manda-me isso.

nós não tivermos capacidade 
de lhe dar vez, temos de 
duvidar do nosso talento e 
aceitar a nossa inaptidão 
para reembolsar a benesse 
de um dia termos sido Estu-
dantes de Coimbra, atletas 

-
rios de tantos momentos de 
afecto.

* Ex-Presidente
da AAEC

Dia do Antigo Estudante de Coimbra

Ponto de vista para uma proposta de unidade - parte XXIII
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CONSULTAS DE CARDIOLOGIA

ÁGUEDA: Rua Rio Grande - n.º 11, 2.º andar, Sala M - 3750-137 Águeda
Telef. 234 603 468 - Fax: 234 603 401 - Tlm. 917 620 728
AVEIRO: Rua Nova, n.º 60 - Bloco C - Bairro de Santiago - 3814-501 Aveiro
Telef. 234 385 220 - Fax: 234 385 221 - Tlm. 912 973 311
COIMBRA: Rua Amorim Girão - Lote 15 - Loja 9 - Quinta da Várzea - 3040-390 Coimbra 
Telef. 239 810 310 - Fax: 239 810 311 - Tlm. 912 342 829

C A R D I O L O G I A
Gina Alves / Carlos Lopes

– CLISACOR - CLÍNICA SAÚDE DO CORAÇÃO, LDA.
– CLÍNICA CARDIOLÓGICA A. MOREIRA DA SILVA, LDA.

EXAMES: ELECTROCARDIOGRAMA | PROVA DE ESFORÇO | HOLTER
ECOCARDIOGRAMA | DOPPLER CARDÍACO | MAPA | REABILITAÇÃO CARDÍACA
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PUBLICIDADE

SMTUC com loja na Universidade de Coimbra
Os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos 

de Coimbra (SMTUC) reforçaram a sua presença na Uni-
versidade de Coimbra, com o objectivo de melhor servir 
a comunidade estudantil e promover uma mobilidade 
urbana mais sustentável. O novo espaço dos SMTUC está 
presente no Student Hub da Universidade de Coimbra 
(UC) e está a funcionar inicialmente às terças e quintas-
-feiras, das 09h00 às 17h00. A loja dos SMTUC, onde a 
comunidade estudantil pode comprar e recarregar o seu 
passe, entre outras funções e informações, localizada no 
rés-do-chão da antiga Faculdade de Medicina do Pólo I 
da UC, na Rua Larga.

CIM da Região de Coimbra participa
na COP26 na Escócia 

A Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de 
Coimbra participa na 26.ª Conferência das Nações Unidas 
sobre as Mudanças Climáticas (COP-26) que decorre em 
Glasgow, Escócia, até amanhã, dia 12.  A CIM Região 

de Glasgow – Alimentação e Clima, um compromisso 
em torno do desenvolvimento de políticas alimentares 

sustentáveis, que pretende colocar a alimentação e a agri-
cultura no centro da resposta à emergência climática da 
qual é signatária. Cruza-se com a Estratégia Integrada de 

-

Climáticas, e com o Plano Intermunicipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas, assim como se alinha com a visão 
e objectivos da Rede Food Corridors.

Obra fotográfica de Formidável exposta
na Biblioteca Municipal de Coimbra 

A Biblioteca Municipal de Coimbra vai ter patente, 

de Fernando Marques, conhecido como Formidável. 
Esta é uma acção que decorre no âmbito de mais uma 
edição da exposição sob o tema “Memorizar Coimbra”. 
A mostra, que apresenta um conjunto de 13 registos fo-

70 do século XX, é de acesso livre e pode ser visitada de 
segunda a sexta-feira, das 10h00 às 19h30, e ao sábado, das 
11h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h00, na Casa Municipal 

da Cultura, sita na Rua Pedro Monteiro, em Coimbra. 
Fernando Marques percorreu o país e o estrangeiro 
acompanhando a sua Académica, mas foi essencialmente 
Coimbra, as gentes, os lugares e os acontecimentos que 

-
grafo recebeu vários prémios e menções, uma delas foi 
pelas mãos do Governo que o galardoou com a Medalha 

Mais falam mais gente ouve o Chega
Andam, andam, que o Chega ainda chega para eles. 

Não se ponham a pau e logo verão. Há duas coisas exce-
lentes para promover seja lá o que for, diz o povo: dizer 
muito bem ou dizer muito mal.

As Faculdades de Medicina
têm a coisa bem estudada?

 Há mais duas instituições do ensino superior priva-
do a preparar terreno para se candidatarem a  cursos de 
Medicina em Portugal, seguindo as pisadas da Católica. 
São ambas do Porto: a Fernando Pessoa e a CEPSU. Fi-
camos sem saber se as Faculdades de Medicina públicas, 
ao manterem um numerus clasus tão apertado e ao não 
deixarem entrar mais ninguém, estão a proteger a quali-

dade do ensino público ou a empurrar o pessoal para as 
privadas. Alguém duvida que a Católica vai formar grandes 
médicos? E sabem por onde andam as propinas mensais? 
Mais de mil? Upa, upa. Passam os mil e quinhentos. E 
mais lugares houvesse mais tinham entrado.

Santana Lopes trabalha e faz contas

Lopes está a trabalhar a um ritmo danado. Que no último 

ter-se fartado de fazer contas: umas para saber com o que 
pode contar para fazer o trabalho excelente que se prepara 

vai da Figueira da Foz à presidência da República. Bateu 
certo: quatro anos.

Praças cheias dão vida aos espaços
e às pessoas 

Faz bem o presidente de Coimbra ao facilitar a vida 
nas esplanadas e na utilização dos espaços públicos, 
isentando-os de taxas mais uns tempos e deve fazê-lo 
até aos limites do possível. Zona da Praça 8 de Maio, 

Portagem, Praça do Comércio, Terreiro da Erva, Praça 
da República, zonas da Solum, Santa Clara e outros mais, 
são espaços de convívio por excelência que, se e quando 
cheios, animam a cidade e lhe dão vida. São a sala do 
povo. Para que raio é que gastamos dinheiro nas praças 
para as termos vazias? Tanto tem barafustado o Reis para 
se estender pelo Terreiro da Erva fora mas levavam-lhe 
couro e cabelo…

Dois coelhos de uma cajadada só?
Cristiano Ronaldo escolheu, não um mas sim, dois 

seguranças para o protegerem de ataques e ameaças. 
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Ângulo   inverso

Sérgio e Jorge são gémeos (e ainda existe um terceiro), ex-

Avanços e recuos

-

-

directo, o cidadão tem que dar o seu consentimento, ou 
-

Presidente deixa a tribuna

-

“Cara lavada”
na ANMP

-
-

Directivo, que decor-
reu na Lousã, que 
augura um “grande 

-

-

Vereadora também dorme
-

-

-

Carina com pena
da Cultura

A anterior vereadora so-
-

Heranças...
-

-

LUÍS SANTOS

A União Europeia propõe-se estabelecer uma verba 
de 5,7 mil milhões de euros para que a Turquia, Jordânia,
Líbano e Síria contenham a vaga de refugiados e suportem 
comunidades de acolhimento de migrantes. Depois de ter 
chegado a um entendimento através da transferência de 
seis mil milhões de euros a Ancara, a Comissão Europeia 
perspectiva entregar outros três mil milhões ao Governo 
turco e 2.200 milhões aos outros países.

Este pode ser um mal menor para os países da UE
não terem a pressão da entrada de vagas de migrantes,
mas não deixa de ser um pagamento a outros Estados 

o suster, pois até lucram com isso.
O mesmo se passa, agora, na fronteira da Bielorrússia 

com a Polónia, onde centenas de migrantes se acumulam 
na esperança de entrar na União Europeia. O mais curioso 
é a explicação do ministro dos Negócios Estrangeiros da 
Rússia, Serguei Lavrov: “A origem do problema está na 
política que os países da NATO e da UE têm praticado em 
relação ao Médio Oriente e ao Norte de África, tentando im-
por uma interpretação própria dos valores democráticos”!...

Mas a questão não está apenas aqui. Lavrov deixou 

Bielorrússia.
Não é de todo fácil resolver estas situações, até por-

que, no seio da União Europeia, a pandemia de covid-19 
“ressuscitou” a retórica antissemita e deu origem a “novos 
mitos e teorias conspirativas, culpando os judeus” pela 
actual crise sanitária, de acordo com um relatório da UE.
Isto tem-se passado na República Checa, na Alemanha
e em França, entre outros países. Parece que muitos 
ainda não sabem que o novo coronavírus SARS-CoV-2, 

de Wuhan.

A Europa sob pressão
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JA JOSÉ ABRANCHES, LDA.
Serralharia Civil, Ferro e Inox
Vale Velho  |  3020-424 COIMBRA

Telef: 239 491 571
Fax: 239 496 385

Email: jaabranches@sapo.pt
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Serviços Agrícolas & Florestais

Elisabete de Sousa Videira Amaral, Unipessoal, Lda.

Entroncamento - Vila Nova de Poiares
3350-087  Vila Nova de Poiares

esvalda.1972@gmail.com

  934 445 225

BOAS
FESTAS

Telef./Fax: 231 515 147 | Telm: 967 213 254
Email: sf.geral@gmail.com | www.sf-imobiliaria.pt
Rua Fausto Sampaio, Loja 19 | 3780-231 Anadia

SF imobiliária
Sérgio Fontes

Sociedade Mediação Imobiliária
Unipessoal, Lda.
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Cantanhede - Rua Marquês de Marialva, 55 - Coimbra
Edif. Novo Horizonte - Baixa - Telm.:  917 644 914

CanCanCanC ttttantantanh dh dh dhedhedhedeee - RRRRuRuRu MMMa Ma Ma Marqarqarq êêêuêsuêsuês ddddedede MMMMaMaMa iiiriariariallllvalvalva 55555, 5555555 - CCCCoCoCoi bi bi bimbimbimbrarara

COMPRAMOS OURO USADO
Ouro | Prata | Moedas | Relógios  

Jóias | Libras | Cautelas de Penhor

Rua Fernando Duarte de Brito
Loja 8/7/5 Fracção A

3040-381 Coimbra - Santa Clara
Portugal

www.swtl.pt | comercial@swtl.pt
Telef.: 239 040 187

CRIAMOS A SUA LOJA 24
Info@worldexperience.pt

Feliz

   Natal

Almoster
3250-021 Alvaiázere
Telef.: 236 651 163
Telem.: 917 250 336

SERRAFINO
Comércio de Azeites, Lda

racoes.coimbravet@hotmail.com
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Tel: 231 949 585 - Telem.: 912 369 573
Email: macolopes2015@gmail.com
Rua Principal, n.º 85 - PALHEIROS

3360-290 Sazes do Lorvão - Penacova

Materiais de Construção Madeiras e Lenhas
Limpezas Florestais Serviço de Máquinas
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Gerência de João Conceição Carvalho - Telef.: 235 771 766 
Sede: Alegria - 3330-234 Góis - Telem.: 919 580 134

Transportes Públicos Rodoviários  de Mercadorias
NACIONAL E INTERNACIONAL

Exploração de Madeiras

Capital
do Ceira

Transportes, Lda.

Boas Festas

Avenida Navarro, 58 - 3000-150 Coimbra - Portugal
Tel.: 239 820 814 -  restauranted.pedro@gmail.com

Cozinha Tradicional Portuguesa

Dom Pedro
R e s t a u r a n t e

Comer bem para viver melhor!
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FAÇA JÁ A SUA RESERVA PARA O JANTAR DE NATAL

Santa Luzia - Barcouço | Telem.:  919 677 935 | Telef.: 239 914 101

José Jorge
dos Santos

Unipessoal
PINTOR
DE AUTOMÓVEIS
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Deseja Boas Festas aos seus Clientes, Amigos e Fornecedores

Tlf. 239 502 449 - Tlm. 965 850 379
LOUSÕES - 3130-532 SOURE

Aristides Mota Ferreira da Silva

SERVIÇOSPARA TODOO PAÍS

A FARMÁCIA DA PAMPILHOSA 
SEMPRE PERTO DE SI!

231 949 225         964 200 810
farmaciapampilhosa@gmail.com
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PAPP MPILHOSASS
RTO DE SI!
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Instituto Português de Kenpo
Rua da Liberdade, n.º 9 Lj Dt.º - Adémia - Tlm. +351 913 101 196

E-mail: masterantoniolopes@gmail.com

António Lopes
Diplomado em Osteopatia

Pós-Graduação em Medicina de Reabilitação do Exercício e Desporto
- Faculdade de Medicina do Porto

Pós-Graduação em Medicina Bi-Oxidativa e Ozoterapia

Av. Fernão de Magalhães 584-1º, Sala E - 3000-174 Coimbra
Portugal - Apartado 152 | 3001-902 Coimbra

Telef.: 239 851 790 | Fax: 239 851 799

Empresa
de Pesca

S. Jacinto, S.A.
A todos desejamos Paz, Saúde e Esperança

num 2022 melhor!

Zona Industrial de Cantanhede - Armazém 1 - Lote 12    

3060 - 197 Cantanhede – Portugal    

Tel.: +351 231 429 379 - www.consteel.pt

917 759 289 / 915 881 878 / 914 244 677

Festas Felizes a todos os Clientes, 
Fornecedores e Amigos

Rua da Catraia, n.º 6 - Anaguéis -  3040-462 Almalaguês 
 Telef./Fax: 239932415 - Telem.: 917 645 494/5 -  electroanagueis@sapo.pt

AQUECIMENTO 
CENTRAL 

(Caldeiras JUNKERS)ENERGIA
SOLAR

(Painéis solares JUNKERS)
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Pastelaria
APOLÓNIAS

TA
.

Tlm. 931 359 125             Tlf. 239 430 649
Bairro Santa Apolónia, Lt. 124 r/c - 3020-324 Coimbra

        

Encomende os seus doces de Natal na pastelaria
Flor de St.ª Apolónia com a MELHOR QUALIDADE,

SABOR, TRADIÇÃO E DEDICAÇÃO.

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

email: papelpeculiar@sapo.pt

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

Venda 
de Peças usadas 
para todo o tipo 

automóvel

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

Telef.: 239 093 007 | Telem.: 919 152 214
info@beax.com.pt | www.beax.pt
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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
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Alojamento Local reg. n.º 43224/AL
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Rua Adriano Lucas, 216-C
Eiras - 3020-430 Coimbra

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

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

- Marcações na véspera -

 » Enguias
  » Lampreia
     » Outros Petiscos 44
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ANA LUÍSA PEREIRA

A época natalícia é muito 
marcada pelas celebrações 
cristãs, num mundo em 
que ainda não há equilíbrio 
de liberdades religiosas e 
culturais. Por isso mesmo, o 
Natal não é vivido da mesma 
forma nos diferentes cantos 
do planeta.

Longe de se aconchega-
rem em casacos quentes, as-
sim que chega Dezembro ao 
hemisfério Sul os residentes 
estão prontos para começar 
a usar os seus calções e t-
-shirts. O Natal nesta parte 
do mundo é completamente 
diferente daquele que se vive 
no hemisfério Norte.

Na Austrália, o Natal 
coincide com o Verão, o que 
significa que as tradições, 
embora inspiradas pelos 
costumes europeus, foram 
alteradas para se adequarem 
ao clima. A Austrália parti-
lha com o resto do mundo 
algumas tradições, como 
decorar a árvore de Natal, 
cantar canções natalícias e 
trocar presentes no dia 25 de 
Dezembro, no entanto, têm 
algumas tradições únicas.

A tradição australiana 
anual de Carols by Candle-
light faz com que multidões 
se reúnam em parques e 
locais ao ar livre para ouvir 
canções de Natal cantadas 
à luz das velas. Este evento, 
que acontece na véspera de 
Natal, no Sidney Myer Music 
Bowl, em Melbourne, e que 
conta com apresentações de 
celebridades, além de uma 
aparição do Pai Natal, atrai 
milhares de espectadores 
e é transmitido por toda a 
Austrália. A cidade de Mel-
bourne tem também uma 
famosa tradição nesta época 
do ano, o Myer Christmas 
Windows. Desde 1956, que 
os habitantes de Melbourne 

Mall para ver as vitrines 
mágicas de Natal na loja 
de departamentos Myer. A 
exposição gratuita dá vida a 
uma história diferente todos 
os anos com exibições no 
interior da loja.

Os australianos usu-
fruem também do 
Festival de Natal de 

Adelaide, que acontece no 
sul da Austrália, desde 1933, 
todos os meses de Novem-
bro. O desfile apresenta 
carros alegóricos, bandas e 
uma variedade de artistas, 
bem como uma aparição do 

de Adelaide atrai, todos os 
anos, cerca de 400 mil pesso-
as. Os australianos também 
têm o costume de fazer 
compras de Natal bem re-
cheadas. Mas a correria nos 
shoppings na véspera não 
se compara à do dia após o 
Natal: o famoso Boxing Day 
(no dia 26 de Dezembro). 
Além de ser feriado, esse é 
o dia em que as lojas ofere-
cem até 70% de desconto 
nos produtos. É o dia das 
liquidações. A correria para 
as lojas é grande e é preciso, 
de preferência, chegar cedo 
às lojas para garantir os me-
lhores produtos e presentes 
de Natal atrasados.

Se falarmos de gastro-
nomia, em todo o Mundo 
este elemento desempe-
nha um papel impor-
tante nas celebra-
ções de Natal, e 
na Austrália não 
é diferente. 
No entan-
to, consi-
deran-
d o 

que a temporada de Natal 
ocorre no meio do Verão, a 
festa é um pouco mais ani-
mada do que no hemisfério 
Norte. As famílias normal-
mente reúnem-se para o 
almoço de Natal, que é apre-
ciado ao ar livre no quintal, 
embora o jantar de Natal 
também seja popular. No 
lugar de um assado quente, 
os australianos preparam 
um peru ou presunto com 
antecedência para cortar e 
servir frio, e, enquanto 
cada família tem sua 
própria receita, nor-
malmente o assado 
é envolvido com 
mel ou damas-
co e às vezes 
com sumo 
de abaca-
xi.

Embora a neve, a 
geada, a lareira acesa 
e o chocolate quen-
te sejam para os 
por tuguese s 
os primeiros 
pensamen-
tos sobre 
o Na-
tal, é 

preciso não esquecer que 
abaixo da linha do equador 
a situação é completamente 
diferente. O Natal no he-
misfério Sul também é 
divertido, ao ar livre, 
cheio de fusões 
gastronómicas, 
com luz solar 
e cheio de 
alegria. 

O Natal no outro lado do Mundo
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913 979 864             geral@pedrarte.pt
Zona Ind. de Febres - Cantanhede

Pedrarteportugal

PEDR’ARTE
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NÁDIA MOURA

É, desde 2018, o Bastoná-
rio da Ordem dos Solicitadores 
e dos Agentes de Execução 
(OSAE) e recandidata-se agora 
a mais um mandato de quatro 

tido dos colegas da Ordem. 
Depois de Paulo Teixeira, ex 
número dois da lista em exer-
cício, ter estado na Rádio Re-

para liderar a OSAE (“Todos 

de José Carlos Resende dar a 

-
dato. O actual Bastonário que, 

lembra outros tempos em que 

liderar a Ordem”, realidade que 

se alterou quando “começaram 
a existir alguns aspectos mais 

-
tisse uma candidatura única, 

Ordem”, enaltece. O respon-

uma linha de continuidade com 

-

nos primeiros tempos, nome-
adamente no que concerne à 

conseguidos, particularmente 
na questão da penhora de 

-
mentos essenciais para tornar 
mais transparente o trabalho 

José Carlos Resende acre-

-
dade para o mandato que se 

do problema da Caixa de 

Solicitadores (CPAS). Trata-se 
-
-

sido, até agora, equiparados 

descontam para a Segurança 

também nesse sentido” – e, 
em segundo lugar, é preci-
so ser-se realista “porque se 

resiste pouco tempo já que 
deixa de ter receita para pagar 

Eleições terão lugar a 7 de Dezembro

José Carlos Resende recandidata-se à 
Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução

As obras do troço do Me-
troBus entre o Alto de S. João 
e a Portagem, em Coimbra, 

semana, segundo anunciou, na 

Ana Bastos, começando o tra-
çado do Sistema de Mobilidade 
do Mondego (SMM) a entrar 

Das quatro empreitadas 
que integram o projecto do 

Central e agora do troço Alto 
de São João - Portagem, está 
em execução a obra do lanço 
entre Serpins e o Alto de São 
João e está concursada a ligação 

Coimbra B.
Em termos de calendário 

Serpins (Lousã) ao Alto de S. 
João (Coimbra) esteja pronta 
em 2022, seguindo-se a con-
clusão da ligação até à Porta-
gem. Acontece que a Linha 

entre Coimbra A e Coimbra B 
em 2024.

Recorde-se que, recen-
temente, quatro empresas 
apresentaram propostas de 

do tipo MetroBus para o trans-
porte urbano de passageiros, 

milhões de euros. O concurso 
-

mento dos equipamentos de 

de manutenção, a um preço 

euros (mais IVA, nos dois 

Levantar carris

reunião da Edilidade, o 
presidente da Câmara de 
Coimbra assegurou que 

de carris” entre as estações 
de comboios Coimbra-A e 
Coimbra-B sem que haja 

população.
No período antes da 

-

projecto de implementação 
do Metrobus.

O presidente da Câmara 

está “em andamento” e 
-

“não seria minimamente 

Apesar de Francisco 

horas de pico chegam a 

pessoas num espaço de 

há indícios de que os utili-

“sejam prejudicados”, de 
acordo com aquilo que tem 
sido apresentado pela Metro 

-
tos, com a pasta dos trans-

-
-

nida Fernão de Magalhães, 
mas que a solução está 

um suicídio do ponto de 

“Temos que garantir 
que a empreitada é executa-
da a tempo de irmos buscar 

há tempo para reponderar-

a este projecto têm de ser 
executados até 2022.

Adjudicação das obras

Avança troço do MetroBus
Alto de S. João-Portagem


