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(Eng.º Civil)
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Construção Civil, Lda

Av. das Forças Armadas - 3300-011 Arganil
Tlf./Fax: 235 203 139

Email: argoconstrutora@sapo.pt

José Salvador
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(Gerente)
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No dia em que arrancaram as comemorações do centenário de Saramago (16 de Novembro), textos do 
Nobel da Literatura português foram lidos à mesma hora em várias escolas do Ensino Básico. Essa foi uma 
ínfima parte de um programa vasto que homenageia o escritor, comissariado por outro homem das Letras, 
Carlos Reis. Professor jubilado da Universidade de Coimbra, “queirosiano” assumido, dá azo à “veia sara-
maguiana” nestas comemorações. Em Entrevista à Rádio Regional do Centro e ao “Campeão”, fala deste 
evento e de tantos outros assuntos onde todos os caminhos vão dar a um só sítio: Coimbra.          Página 3

CHUC disponibiliza estes tratamentos

Estado leva mais de três anos para apoiar
tratamento de fertilidade

Pandemia, falta de informação e a idade avançada dos doadores. São as principais causas 
avançadas por Teresa Almeida Santos para o aumento do tempo de espera por uma resposta do 
Banco Público do SNS. Em Entrevista ao “Campeão”, a directora do Departamento de Gineco-
logia, Obstetrícia, Reprodução e Neonatologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
(CHUC) falou sobre o tema da infertilidade que, em Portugal, afecta 15% dos casais em idade 
reprodutiva.              Página 4

Olival do Martins, Lote 1 - Apart. 28
3021-801 Souselas - COIMBRA

Telef.: 239 914 313 | Fax: 239 914 314
E-mail: geral@prhotel.pt

Deseja um Feliz Natal a todos
os Clientes, Amigos e Fornecedores

“Campeão”
antecipa edição

Devido ao feriado de 1 
de Dezembro, o “Campeão” 
antecipa em um dia a sua edi-
ção desta semana. O mesmo 
acontecerá na próxima sema-
na em virtude de se assinalar 
o feriado de 8 de Dezembro.

Preside às comemorações dos 100 anos do Nobel da Literatura com programa vasto

Consolidar  Saramago
na cultura mundial é o grande

propósito de Carlos Reis

Av. da Escola | 3305-010 Anceriz
969 288 518 / 969 197 374

aktualemoderno@hotmail.com

235 205 746 / 962 142 522 / 967 084 420

 tdautomoveislda@gmail.com
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CÁTIA BARBOSA (PORTO)

Pediram-me que te es-
crevesse uma carta. A ti, que 
já não estás. A vida levou-te 
para outro lugar que ainda 
não sei bem se existe, mas 
que quero acreditar que sim. 
Não sei se já deste conta, 
mas falta menos de um mês 
para o dia dos abraços, dos 
afectos e do calor. Esse dia 
que tinha tudo para ser feliz 
mas que, pela ausência dos 
que amamos, se torna tão 
cinzento. 

Já todos perdemos al-
guém que fazia o nosso 
mundo girar de um modo 
bonito. Já todos sentimos 
aquele aperto no peito ao 
imaginar um sorriso que 
não mais voltaríamos a ver 
ou um abraço que nunca 
mais iríamos sentir. O Natal, 
apesar de mágico, também 
traz a melancolia dessa lem-
brança. O despertar de uma 
realidade que, pela pressa do 
dia-a-dia, nos vai escapando: 
a ausência. Esta época tinha 
tudo para ser perfeita, não 
fosse aquele lugar na mesa 
que nunca mais vai ser ocu-
pado. Há quem diga que 
ninguém é insubstituível, 
mas isso é uma falácia. Há 
olhares que são únicos e 
memoráveis. O teu, era um 
deles. Deve ter sido por 
isso que me pediram que te 
escrevesse. Desta vez, não o 
faço para me despedir. Isso 
é outra falácia. Nunca nos 
despedimos daqueles que 
amamos, porque isso signi-

Tu nunca foste. Ficaste sem-
pre. Mesmo quando aquele 
lugar na mesa está vazio, eu 
vejo-te lá. Continuo a ouvir 
as tuas gargalhadas a ecoar 
pela sala e o brilho dos teus 
olhos está mais forte do 
que nunca. Talvez porque, 
agora, és uma luz. A luz do 
meu Natal.

Já todos perdemos al-
guém que nos guiava pela 
vida fora. Por isso, quando 
te imagino, penso em todos 
aqueles que, nesta época, se 
sentem um bocadinho mais 
sós. Aqueles que têm vários 
lugares vagos na mesa e 
que já não abraçam há 
muito tempo. Não de-
ves ter consciência 
mas, por vezes, a 
dor é tanta que 
há quem deixe 

de se importar com o Natal. 
É como se esta época carre-
gada de luz os lembrasse da 
escuridão que se lhes apode-
rou do coração. Como se já 

árvore e reunir os que ainda 

falta sempre alguma coisa. 
Nada mais é igual. 

Escrevo-te, então, para 
que te reúnas com todos 
aqueles que estão no mes-
mo universo que tu. Que 
deixaram de colocar estre-
las na árvore para passar 
a vê-las de verdade e cuja 
casa passou a ser um todo e 
não só uma construção de 
quatro paredes. Reúne-te 
com todos eles e pede-lhes 
que, este Natal, estejam à 
volta das suas mesas. Que 
continuem a sorrir para os 
que amam. Provavelmente, 
já há novos elementos na 
família com o qual nunca 
tiveram a oportunidade 
de trocar uma palavra. No 
entanto, podem vê-los. 
Admirar-lhes as parecenças 
com os pais, tios ou avós. 
Imaginar como seria se lhes 
pudessem tocar. 

A coisa boa de estar 
numa outra dimensão, 
- imagino -, é esse 
poder de tocar-
mos diretamente 
nos corações. 
C o m o  s e 
fossemos 
u m a 
ener-
g i a 

que alcança diretamente os 
que nos querem por perto. 
Se isto for verdade, por 
favor, diz à tua nova família 
aí em cima que não deixe 
de transmitir o seu calor 

todos os dias, lidam com a 
saudade. O Natal também 
é isso: saudade, lágrimas e 
recordações. Falta menos 
de um mês e os nossos co-
rações já estão apertados. Já 
há famílias a fazer milhares 
de planos e, outras, a lidar 
com a tristeza. 

O ser humano nunca 
está em sintonia. Andamos 
sempre desencontrados 
como se fossemos feitos 
de matérias diferen-
tes. Mas não. É por 
esse motivo que é 
importante en-
cararmos esta 
época com 
vontade e 
a leg r ia . 
Se as-
s i m 

for, vamos encurtar a dis-
tância com aqueles que 
deixaram de estar fisica-
mente, mas que continuam 
aqui. Estão mais perto 
do que pensamos e a 
desejar que a noite 
de Natal chegue 
para que partilhe-
mos as mesmas 
gargalhadas, 
sorrisos e 
a fec tos. 
T a m -
b é m 
t u 

estás mais perto de mim 
nesta época. Consigo sen-
tir-te em cada rua iluminada 
como se nunca tivesses saí-
do daqui. Nunca foste re-
almente embora, pois não? 
Pediu-me o coração que 
te escrevesse. A ti, que 
estás sempre aqui. 
A vida levou-te 
para outro lugar 
que existe. Eu 
acredito que 
sim.

Um lugar (nunca) vazio na mesa
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José Manuel Pureza volta 
a liderar a lista de candidatos 
a deputados do Bloco de 
Esquerda (BE) pelo círculo 
de Coimbra, nas próximas 
legislativas de 30 de Janeiro.

Professor Catedrático da 
Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra, 
agregado em Relações Inter-
nacionais, José Manuel Pureza 
já foi eleito por duas vezes 
deputado pelo BE, sendo 
vice-presidente da Assembleia 
da República.

Nas eleições legislativas de 
2019, dos nove deputados que 
cabem ao distrito de Coimbra 
o PS elegeu cinco, o PSD três 
e o Bloco de Esquerda um.

No passado domingo, o 
BE reuniu, em Lisboa, a Mesa 
Nacional, órgão máximo do 
partido entre convenções, que 

aprovou o programa eleitoral 
e as listas às próximas eleições 
legislativas.

Catarina Martins, coorde-
nadora do BE, explicou que 
entre os critérios das escolhas 
dos candidatos esteve a deci-
são de, tendo a legislatura sido 
interrompida, os cabeças de 
lista com mandato parlamen-
tar se manterem, como é o 
cado de José Manuel Pureza, 
“excepto quando não estives-
sem disponíveis”.

Bloco de Esquerda

José Manuel Pureza
repete candidatura

a deputado
No distrito de Coim-

bra, os militantes sociais-
-democratas deram a vitó-
ria a Paulo Rangel, que a 
nível nacional não conse-
guiu suplantar a votação de 
Rui Rio, o qual foi reeleito 
presidente do PSD.

A candidatura de Pau-
lo Rangel venceu em 10 
concelhias do distrito de 
Coimbra, alcançando um 
total de 738 votos (53,8%), 
enquanto Rui Rio triunfou 
em seis concelhias, tendo 
632 votos (46,1%).

No entendimento do lí-
der distrital de Coimbra do 
PSD, que integrou a Direc-
ção de campanha de Paulo 
Rangel, esta foi uma eleição 
normal para a presidência 
do partido e que “só ajuda 

“Agora é tempo de ir às 
eleições legislativas, com o 
partido unido em torno do 
objectivo de vitória”, refere 
Paulo Leitão.

No concelho de Coim-
bra, também os militantes 
sociais-democratas vo-
taram maioritariamente 
(60,2%) em Paulo Rangel 
(300 votos), com Rui Rio a 
ter 39,7% (198 votos).

No distrito de Coim-
bra, Paulo Rangel venceu 
em Arganil, Condeixa-a-
-Nova, Coimbra, Figueira 
da Foz, Lousã, Mira, Pena-
cova, Penela, Soure e Vila 
Nova de Poiares.

Rui Rio obteve vitórias 
nos concelhos de Canta-
nhede, Góis, Miranda do 
Corvo, Montemor-o-Velho 
e Pampilhosa da Serra.

Em Tábua registou-
-se um empate, com oito 
votos para cada um dos 
candidatos.

Pe lo  conce lho  de 
Coimbra vão ao Congres-
so do PSD cinco delegados 
afectos a Paulo Rangel, 
numa lista encabeçada por 
Paula Alves e que inclui 
Luís Correia, Pedro Vilão, 
Martim Syder e José Mar-
ques. Os dois delegados 
pela candidatura apoiante 
de Rui Rio, numa lista lide-
rada por João Paulo Bar-
bosa de Melo, inclui este e 

também Olinda Rio como 
delegada ao Congresso, 
eleita por uma lista que se 
proclamava equidistante.

Segundo o calendário 
já aprovado pela Direcção 

nacional do PSD, o prazo 
para as distritais aprovarem 
as suas escolhas terminou 
esta terça-feira, abrindo-se 
depois até 06 de Dezembro 
um período de negociações 
com a Comissão Políti-
ca Nacional. O Conselho 
Nacional para aprovar as 
listas já foi marcado para 
07 de Dezembro (com uma 
segunda data para dia 10, 
caso ‘chumbem’ na primei-
ra tentativa).

O prazo limite para a 
entrega da lista de depu-
tados para as legislativas 
de 30 de Janeiro termina 
em 20 de Dezembro, um 
dia depois de terminar o 
Congresso do PSD, que 
decorrerá entre 17 e 19 
de Dezembro, na FIL, em 
Lisboa.

Candidatura de Paulo Rangel triunfou no distrito

PSD de Coimbra
contrariou vitória de Rui Rio

NÁDIA MOURA

Assinala-se, a 16 de No-
vembro de 2022, o Cen-
tenário de José Saramago. 
Consolidar a presença do 
escritor na cultura e lite-
ratura portuguesa e inter-
nacional, além de prestar 
homenagem e relembrar 
a importância do escri-
tor português, são objec-
tivos das comemorações, 
cujas “linhas gerais” foram 
anunciadas em Junho, pela 
Fundação José Saramago, 
na presença do comissário 
da iniciativa, Carlos Reis, e 
da presidente da Fundação 
José Saramago, Pilar del Rio. 

Carlos Reis,
“queirosiano” com 

lado “saramaguiano”

O Professor da Faculda-
de de Letras da Universidade 
de Coimbra, jubilado há 
pouco mais de um ano, é um 
queirosiano assumido, mas 
dedicou algum do seu traba-
lho também ao estudo e ensi-
no das obras de José Sarama-
go. Natural dos Açores, veio 

Coimbra “numa altura em 
que a Universidade de Coim-
bra tinha oito mil alunos... 
hoje tem cerca de 21 mil”, 

relembra. Em Entrevista à 
Rádio Regional do Centro e 
ao “Campeão” o, também, 
antigo director da Biblioteca 
Nacional (de 1998 a 2002), 
fez uma viagem ao passado 
relembrando outros tempos 
da Universidade mais antiga 
do país e falou das mudanças 
que a marcaram ao longo 
dos tempos, nomeadamen-
te da democratização do 
ensino e da mudança de 
concepção naquilo que é 
ser professor. “Professor 
não é um emprego, é uma 
carreira, um trajeto de vida. 
Infelizmente, hoje em dia, os 
Professores Universitários 
foram transformados, numa 
espécie de administrativos. 
Instalou-se em Portugal e 
na Europa a indústria da 
administração que inventa 
tarefas, requisitos, formu-
lários, justificações... isso 

pouco tempo sobra para o 
que é verdadeiramente im-

O Professor, jubilado após 
mais de 40 anos de dedicação 
à Universidade de Coimbra, 
não esconde que “foi um 
orgulho ter feito parte desta 
instituição de ensino”, com 
todos os pontos que nela 
existem a limar, mas “não 
existem instituições perfeitas. 

Há algumas universidades 
em Portugal que se têm por 
muito modernas e que são 
mais conservadoras do que 
a de Coimbra”, acrescenta. 
Carlos Reis foi ainda Reitor 
da Universidade Aberta, es-
tando ligado à criação da de-
legação da mesma que existe 
em Coimbra e, por isso, fala 
com conhecimento de causa 
ao dizer que “o ensino a 
distância teve, e continua a 
ter, muita resistência e, par-
ticularmente, no ensino su-
perior por sentido defensivo 
e corporativo e também por 
conservadorismo  por parte 
de universidades de ensino 
presencial”. Actualmente 
é Coordenador do Centro 
de Literatura Portuguesa, 
continua a escrever, a ir a 
congressos, a conferências 
e, agora, tem também em 
mãos este projecto magistral 
que são as comemorações 
do Centenário de José Sa-
ramago. 

Linhas essenciais
do Centenário

O escritor é, até ao mo-
mento, o único escritor 
português a receber o pré-
mio Nobel da Literatura. 
Saramago faria 100 anos em 
2022 e as comemorações 

do Centenário começaram, 
precisamente, um ano antes, 
com várias iniciativas que 
se estenderão ao longo dos 
próximos meses a várias 
entidades, em Portugal e 
noutras partes do mundo. 
No passado dia 16 de No-
vembro, a leitura de obras 
suas em simultâneo em 
várias escolas de Ensino 
Básico portuguesas, além 
da mesma iniciativa a 16 
de Novembro de 2022 
nas escolas do Ensino Se-
cundário, assinalaram o 
arranque e o fecho do 
programa do Centenário, 
respectivamente, o qual, 
segundo Carlos Reis, co-
missário da iniciativa, está 
repleto de projectos que 
têm sofrido algumas alte-
rações com a pandemia de 
covid-19. “A celebração de 
um centenário não se faz via 
online, é preciso público”, 
frisa, acrescentando que “o 
Nobel da Literatura acertou 
algumas vezes e noutras 
nem tanto. Neste caso acer-
tou, mas a língua portuguesa 
é uma «língua escusa», já o 
dizia Machado de Assis, e 
Saramago ganhou o Nobel 
não por escrever em por-
tuguês mas por ser muito 
traduzido”, conclui. Esta é, 
no entanto, apenas uma das 

iniciativas no âmbito desta 
programação, que pode 
ser consultada em https://
www.josesaramago.org/
centenario.

O programa das come-
morações do Centenário 
de Saramago é assente em 
quatro eixos de actuação: o 
da leitura, a diversos níveis 
e tendo em conta diversos 
públicos; o da biografia, 
lembrando o trajecto de 

vida do escritor;  o das 
publicações, pela reedição 
da obra de Saramago, pelas 
suas editoras, em Portu-
gal e no estrangeiro, bem 
como livros e números de 
revistas sobre o escritor e, 
por último,  o das reuniões 
académicas, em Portugal 
e em vários outros países, 
reforçando a presença do 
escritor em contexto uni-
versitário.

Programação variada ao longo de um ano

Comemorações do Centenário de Saramago 
têm Carlos Reis como comissário

De 16 de Novembro deste ano
até 16 de Novembro de 2022 José Saramago 
e a sua obra serão alvo de uma programação 

diversificada comissariada pelo Professor
da UC Carlos Reis
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A infertilidade é uma 
doença que afecta as popu-
lações em todo o mundo. 
Em Portugal cerca de 15% 
dos casais em idade repro-
dutiva sofre de infertilidade. 
Actualmente, a média de 
tempo que as mulheres que 
pretendem engravidar têm 
de esperar por uma resposta 
do Banco Público do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) já 
ultrapassa os três anos. Esta 
lista de espera é largamente 

mulheres doadoras de ovó-

mas, naturalmente, também 
pela pandemia de covid-19. 

A desinformação

Teresa Almeida Santos, 
directora do Departamento de 
Ginecologia, Obstetrícia, Re-
produção e Neonatologia do 
Centro Hospitalar e Univer-
sitário de Coimbra (CHUC),  
defende que ainda há muita 
falta de informação quanto a 
este procedimento. “Muitas 
pessoas desconhecem que a 
doação tem uma compensa-

feita mais do que uma vez, que 
não afecta a sua fertilidade, que 
é tendencialmente indolor e 
que é um procedimento com 
vigilância médica pré, pós e 
durante a preparação da doa-
ção”, explica. 

As mulheres saudáveis, 
entre os 18 e os 33 anos e 
os homens entre os 18 e os 
40 anos podem tornar-se 
doadoras. Há, no entanto, 
ainda um desconhecimento 
sobre o processo da doação 
e de como é que os jovens 
podem tornar-se doadores 
e fazer a diferença na vida 
de outras pessoas.  Para a 
responsável, a espera para 

doação de gâmetas (esper-
matozoides ou óvulos) de 
terceiros, quer femininos 
quer masculinos, aumentou 
fundamentalmente quando 
a legislação permitiu a ampli-

é, quando passaram a poder 
realizar técnicas de procriação 
medicamente assistidas com 
gâmetas de dador, para além 
dos casais com problema de 
infertilidade, também mu-
lheres sem companheiro e 
casais de mulheres, “o que 

e, portanto, aumento da lista 
de espera”, conclui. Além dis-
so, é notória a falta de infor-
mação quanto ao tema uma 
vez que “quando se fazem 
campanhas de sensibilização 
há um acréscimo evidente 
nas semanas, e até meses, 
subsequentes de candidatos a 
dadores e depois volta a cair 
no esquecimento e por isso 
é que é importante de vez 
em quando falar no assunto 
para que ele se mantenha 
presente no espírito dos jo-
vens altruístas que querem 
e podem contribuir com os 
seus gâmetas para concretizar 
um projecto de parentalidade 
de outrem”, conclui.  

Compensação
financeira 

e procedimentos

“Este bem não é calculá-
vel, estamos a falar de vida”, 
frisa Teresa Almeida Santos, 
acrescentando, no entanto, 
que são poucos os que sabem 
que os doadores de gâmetas 
recebem duas vezes o valor do 
indexante dos apoios sociais 
no caso das mulheres e um 
décimo para cada doação no 
caso dos homens. “É preciso 
sensibilizar as pessoas para isto 
e dizer aos jovens que podem, 
com um gesto que não os 

prejudica, ajudar a concreti-
zar o sonho de outra pessoa. 
Isto funciona bem em alguns 
públicos-alvo, nomeadamente 
os que já são dadores de san-
gue e em jovens universitários 
ou já no mercado do trabalho 
para quem a compensação 
económica pode fazer algum 
sentido. A primeira motivação 
pode ser altruísta mas 80% 
dos candidatos a dadores 
também acham importante 
esta possibilidade de compen-

não têm qualquer custo com 
o processo, têm esse ressar-
cimento económico, além 
duma avaliação da sua própria 
fertilidade e, por outro lado, 

-
radoras tal como os dadores 
de sangue. 

As mulheres podem fa-
zer quatro doações espaçadas. 
Já os homens, para serem 
considerados dadores, têm de 
passar por um processo exi-
gente que inclui uma consulta 
para ver se não há problemas 
que possam ser transmitidos, 
têm de fazer uma colheita ini-
cial para avaliar a qualidade es-
permática e só se cumprirem 
determinados níveis é que são 
considerados dadores. De-
pois de fazerem sete dádivas 
terão de realizar novamente 
análises para assegurar que, 
entretanto, não contraíram 
nenhuma doença infecciosa. 

Na mulher o processo 
não é mais simples e é até 
mais evasivo, mas é um pro-
cesso que começa e termina 
em quinze dias. Os procedi-
mentos iniciais são os mes-
mos e, uma vez que a mulher 
seja considerada apta a doar, 
tem de fazer uma estimulação 
ovárica – o que implica a in-
jecção de fármacos durante 
cerca de 14 dias - e depois tem 
de ser submetida a uma técni-
ca sob sedação para recolher 

os óvulos. “Efectivamente 
na mulher o processo é mais 
rápido porque os óvulos 
que recolhemos naquele dia 
sabemos logo que não têm 
nenhuma infecção enquanto 
o homem vai fazendo colhei-
tas ao longo de vários meses 
que vão sendo congeladas 

-
lheitas, assegurar que foram 
feitas numa fase em que  não 
há transmissão de qualquer 
doença”, explica a professora.

A “inflacção”
da pandemia

A pandemia veio, na-

o tempo de lista de espera 
dado que impossibilitou as 
pessoas de se deslocarem 
com a mesma facilidade às 
unidades hospitalares além 
de que esta área acabava, 
consequentemente, por 
não ser uma prioridade 
para os clínicos. “Infeliz-
mente há muitas historias 
tristes e as que são mais di-

fíceis de engolir são aquelas 
em que os casais não têm 
oportunidade de concreti-
zar o tratamento porque a 
idade da mulher ultrapassa 
os limites em que podemos 
realizar técnicas no âmbito 
do SNS. Só podemos fazer 
isto a mulheres até aos 39 
anos e 365 dias. Como as 
mulheres chegam cada vez 
mais velhas às consultas, 
têm de passar por todo o 
processo de diagnóstico 
e quando se estabelece a 
necessidade de recorrer a 
gâmetas de um dador já 
têm, muitas vezes, entre 
35 a 37 anos. Se tiverem de 
esperar três anos e meio 
podem já ter ultrapassado 
os 40 anos e já não poder 
fazer o tratamento e isto é, 
de facto, morrer na praia, 
para além dos riscos ine-
rentes às gravidezes que 
acontecem com o aumen-
to da idade da mulher”, 
lamenta Teresa Almeida 
Santos. A responsável pelo 
departamento desde Se-

tembro 2020 acredita que 
as pessoas não têm noção 
que no SNS também exis-
tem as mesmas regras que 
no Privado. “As pessoas 
atribuem esta compensação 
a um Privado, bem como 
lhe associam um maior 
acolhimento, maior facili-
dade de horários... e isto é 

-
nhas que já existiram e até 
aumentaram o número de 
dadores, mas esse aumento 
foi no Privado. Falta dizer 
às pessoas que no SNS – 
particularmente no Centro 
Materno-Infantil do Norte, 
no CHUC e na Maternida-
de Alfredo da Costa - tam-
bém há as mesmas regras 
que existem no privado, 
a mesma compensação, 
o mesmo tentar ir ao en-
contro dos horários das 
pessoas, além de que é no 
Público que está a maior 
parte das pessoas em lista 
de espera. Acho que esta 
informação ainda não pas-
sou bem para as pessoas”.

Pandemia, desinformação e idade avançada dos doadores são principais causas para este aumento da lista de espera

Mulheres que querem engravidar esperam mais
de três anos por resposta do Banco Público do SNS

Teresa Almeida Santos foi, entre 2005 e 2020,
directora  do Serviço de Medicina da Reprodução e Responsável

do Centro de Reprodução Medicamente Assistida do CHUC

Quem pode doar?
Ter entre 18 e 40 anos
Não ter doenças de transmissão sexual
Não ser portador de doenças hereditárias 
Realizar análises sanguíneas 6 meses após a última doação

Processo:
Passo 1 – Recolha de esperma para análise prévia, avaliação de fertilidade, 
análises sanguíneas e entrevista (Psicologia)
Passo 2- Doações (máximo 7 colheitas de esperma)
Passo 3 – Análises sanguíneas (6 meses após a última recolha)

Reembolso:
Por cada dádiva recebe 43.88€ (calculado de acordo com 1/10 do valor 
do Indexante de Apoios Sociais em vigor) 

Quem pode Doar?
Ter entre 18 e 33 anos
Não ter doenças de transmissão sexual
Não ser portador de doenças hereditárias 

Processo:
Passo 1 – Consulta de Ginecologia prévia, avaliação de fertilidade, 
análises sanguíneas e entrevista (Psicologia)
Passo 2 – Estimulação Hormonal
Passo 3 – Doação (colheita de óvulos)

Reembolso:
Após a dádiva recebe 877,62€ (calculado de acordo com o dobro do 
Valor do Indexante de Apoios Sociais em vigor) 

Banco Público de Gâmetas
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Mensagens de Natal

Liberty Seguros, S.A. | Rua Dr. Manuel Santos Silva, 82 - R/C
3060-715 Tocha - Tlf. 231 442 499 | Fax: 231 442 499  |  Tlm. 961 301 242

Mediador de Seguros
medigandara@sapo.pt

BCN-18629
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80
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AP

Apartado n.º 2 -  Coja - PORTUGAL
Tel.: 235 729 510 - Fax: 235 729 525

geral@euromadeira.pt

Boas Festas

Urb. da Luz, Lote 12, Loja D - Formoselha - 3140-364 Santo Varão
Tlf. 239 647 169 - Tlm. 963 215 114 / 914 102 691 

jcampizescontabilidadelda@gmail.com

SERVIÇOS DE: SESERVRVRV ÇIÇOSOS DDE:E:
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www.standgpcar.pt
NA COMPRA DA SUA VIATURA

OFERTA
VOUCHER DE

FÉRIAS
Av. Diogo de Azambuja, n.º 471 - 3140-274 Montemor-o-Velho

T. 916 656 266

COM PETISCOS VARIADOS,
 HAMBURGUERES, 
TOSTAS, BIFANAS, 

COM SNOCKER E MATRECOS

Avenida Bombeiros Voluntários
Mercado Municipal - Loja 5 - 3230-274 Penela

Telef.: 239 561 073 - Telem.: 918 112 25144
80
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www.jetransportes.pt
966 973 367

Avenida Espírito Santo
Travanca 

3720-563 Oliveira de Azeméis

JEJJEJJJJE
TRANSPORTES

NACIONAIS E INTERNACIONAIS

880
5

800
5

ACNAN IONAIS E

3060-719 Tocha - Tlm. 966 167 770 - immrr@sapo.pt

CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS
SUB-EMPREITADAS

CARLOS ROCHA & RIBEIRO CONST. LDA.

Boas Festas

Rua da Igreja, n.º 11- Travanca do Mondego - Penacova
Tlf. 966 913 545 / 239 432 085 - E-mail: geral@asp.com.pt

Deseja um Feliz Natal

HENRIQUE
DOMINGUES, LDA.
CONSTRUÇÕES DE RAÍZ E RECONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS

Ladrilhador, Pinturas, Capoto e Pladur

Tlm. 919 269 365 | 911 029 591
Rebolia | 3150-258 Ega - Condeixa-a-Nova

91111119 9 111111 000000 9 911111TTl 9 6 619 2669 365 | 911 00229 5591
Deseja a todos os Clientes e Amigos Boas Festas

Alvará n.º 45178

 e Pintura de Edifícios
Estruturas em Betão Armado
Compra e Venda de Imóveis

Telef./Fax: 239 428 274
Telef./Fax: 239 477 975

Telems.: 919 331 175 - 919 623 230
LOUREDO –  3350-019 Arrifana

Vila Nova de Poiares

Vila Pouca do Campo - 919 478 565 
E-mail: eduardomavrea@gmail.com

Construção
e Reparação
de Edifícios

44
76
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Visite o nosso Eco-Presépio e a decoraçao de rua

ALDEIA
ECO-NATAL

VALADA
INAUGURAÇÃO DIA 12/12/2021 ATÉ 9/01/2022

94
80
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União de Freguesias de Gesteira e Brunhós
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Eduardo Paz Ferreira – Apresentou, dia 24 de Novembro, 
no Colégio da Trindade da Universidade de Coimbra (UC), o seu 
mais recente livro “Como Salvar um Mundo Doente”, numa 

sessão inaugural, sendo que João Nuno Calvão da Silva, vice-

do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC), encerrou 

Cristina Carvalho – 

-

Rafael Sanz Armada – 
Córdoba, é o novo treinador da equipa sénior principal da Secção 

Pedro Duarte - O novo treinador da Académica de Coim-
bra/OAF, substituindo João Carlos Pereira, que pediu a demissão 
após nova derrota dos ‘estudantes’, é Pedro Duarte e conta no 
currículo com um título de campeão nacional de juniores pelo 

época (depois de Rui Borges e João Carlos Pereira), conta ainda 

Teda, e passagens pelo comando técnico do Estoril Praia, Aca-

Cândido Ferreira – A Secção Regional do Centro da Ordem 

do autor, usam da palavra Carlos Cortes, Carlos Costa Almeida, 

da SRCOM, estando os oradores na sala Miguel Torga (sede da 

Francisco Costa – O músico lançou, recentemente, o single 
“Fado Popular”, uma homenagem à cidade de Coimbra e à Rai-

equipa de músicos residentes do Fado ao Centro, com a qual teve 
já a oportunidade de se apresentar em concertos nas mais variadas 
e prestigiadas salas de espectáculo em Portugal, como a Casa da 

Jonas Andersson – O sueco sagrou-se, no domingo, 

O piloto da Team Sweden, que arrancou da ‘pole position’, 

Jonas Andersson sucede ao norte-americano Shaun Torrente, 
que terminou a prova em quinto lugar, depois de ter partido 
nos últimos lugares da grelha de partida devido a problemas 

Diogo Ventura – -

José António Franco – O escritor vai lançar o seu novo livro 
de poesia “Estava para não ser assim mas o mundo mexeu-se” 

-

à didáctica da poesia, trabalhando essencialmente com crianças 
e jovens dos Ensinos Básico e Secundário com quem partilha 

João Moura – O presidente da Fundação para os Estudos e 
Formação nas Autarquias Locais (FEFAL) conseguiu, juntamente 
com a ANMP e o Instituto Nacional de Administração (INA), 

-

Moura, que já liderou a Câmara de Cantanhede, esclareceu, como 
presidente da FEFAL, que está já a ser constituída a equipa res-

-

António Silva Ribeiro – Natural de Pombal, antigo estudante 

General das Forças Armadas, apenas superado nessa hierarquia pelo 

Lisboa e esteve na semana passada em Aveiro, na sessão de abertura 

em áreas relacionadas com o mundo do mar, em que é especialista 

Teixeira Carneiro, Director daquela Escola Superior durante grande 

pelo elevado mérito revelado por Teixeira Carneiro ao longo da 
vida, nomeadamente na área educativa, onde a sua presença já 

e aqui viveu durante parte da sua juventude (estudou também 

ver com Coimbra: Armando Carneiro da Silva que durante quase 

educação e civismo superiores, Carneiro da Silva era senhor de 
uma invulgar cultura que pôs ao serviço de Coimbra em várias 

João Silva – Autarca experimentado em assuntos da adminis-
tração municipal de Coimbra, onde deixou rasto do muito bom 

durante bastantes anos, João Silva tem aproveitado a brandura dos 

publicados no Diário de Coimbra e no Público uma questão que, 

Não sendo uma questão virgem em Coimbra, é todavia nova nos 
-

cia e poder decisório do mundo universitário sobre a cidade no seu 
todo, muito para além do mundo académico de que a Universidade 

recentes resultados autárquicos, o espaço decisório dentro do qual 

notáveis que, com o seu elevado espírito de civismo, se disponibi-

tem um tanto de Mourinho e outro tanto de Rui Amorim: ataca 

Aqui assinalam-se apenas duas coisas, pelo menos por enquanto: 
o espirito observador de João Silva, cuja capacidade de observação 
acompanha a caneta até ao aparo; e a constatação de uma nova 

sua aparição na cidade e nos seus assuntos extra-muros, deixando a 

José Manuel Silva – 
equipa da nova Administração Municipal de Coimbra que, desde 
então, tem vindo a inteirar-se daquele mundo complexo, dirigindo 

deveria também, a tranquilidade com que os assuntos correntes 

o estilo de governação, o método de actuação, a ideia de segurança 
transmitida, a credibilidade emprestada aos pequenos gestos e o 
testemunho que passa de que se sabe qual o caminho a percorrer, 

tantas ao lado da meritória acção desenvolvida pela comunidade médica que queremos crer ser outro 

-

-

Europa, Governo que, com apoio à esquerda e das esquerdas se não via descer a Avenida da Liberdade semana sim semana 

Ser ministro não só não evita asneiras 
como às vezes as estimula
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Centro Cultural Penedo da Saudade
com exposição dedicada

às mulheres vítimas de violência
O Centro Cultural Penedo da Saudade do Instituto Politéc-

nico de Coimbra (CCPS-IPC) tem em exposição, até dia 5 de 
Dezembro, um muro sob o mote “Diz não à Violência” de forma 
a assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência 
contra as Mulheres, que se assinalou no dia 25 de Novembro. O 
projecto Linha de Apoio Inter-pares é uma iniciativa do Progra-
ma Educação pelos Pares da Escola Superior de Tecnologia da 
Saúde de Coimbra (ESTeSC-IPC) e nasceu durante a pandemia 
de covid-19, no âmbito do Plano de Recuperação Académica 
e Resiliência Emocional da Escola. A iniciativa consiste numa 
linha de apoio telefónico para ajudar os estudantes a lidar com 
problemas psicológicos ou emocionais. Do lado de lá do telefone 
estarão alunos voluntários, com formação e disponibilidade para 
ouvir, acompanhar e encaminhar os colegas para outras estruturas 
de apoio, quando necessário.

Agrária de Coimbra promove 4.º seminário 
“Gestão de Espécies Invasoras”

A Escola Superior Agrária do Politécnico de Coimbra (ESAC-
-IPC) apresenta, sexta-feira (3), das 14h00 às 17h00, a 4.ª edição do 
seminário “Gestão de Espécies Invasoras”. A iniciativa decorre 
de forma presencial, no Auditório E, e também com transmissão 
online, na plataforma Zoom. Esta é uma acção promovida no 
âmbito da Unidade Curricular de Gestão de Espécies Invasoras do 
Mestrado em Recursos Florestais, pela professora Hélia Marchan-
te. No seminário vão estar presentes oito oradores especialistas 
em espécies invasoras que abordarão várias temáticas.

ISEC e ASAE estabelecem parceria 
O Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) vai 

impulsionar o processo de digitalização da Autoridade de Seguran-
ça Alimentar e Económica (ASAE) e ajudar a aperfeiçoar os me-

a assinatura do protocolo entre as duas entidades, que decorreu 

é “mais um passo dado pelo ISEC no compromisso de colocar 
a engenharia ao serviço da sociedade e das instituições públicas 
e privadas”. Pedro Portugal Gaspar, inspector-geral da ASAE, 
referiu que é intenção “optimizar os serviços de monitorização, 

-

parceria estabelecida permite ainda a disponibilização de recursos 
humanos e técnicos para concretização de projectos; partilha de 
experiências e actividades em redes de cooperação nacionais e 
transaccionais e redução de 20% do preço anual em cursos não 
conferentes de grau, nomeadamente pós-graduações e cursos de 
curta duração, a todos os colaboradores da ASAE.

IPDJ promove workshop
sobre “Literacia Financeira”

O Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) 
de Coimbra promove, dia 9 de Dezembro, pelas 10h30, um 
workshop com o tema “Literacia Financeira”, que terá lugar na 
Loja Ponto JA. Este workshop será dinamizado pela DECO e 

idades entre os 16 e os 30 anos, para que se sintam mais familiari-
zados com as formas de como ganhar e gerir o dinheiro; poupar 
e investir e o serviço de crédito.

Teatrão estreia espectáculo “Da família”
O espectáculo “Da família” vai estrear nos dias 9 e 10 de 

Dezembro, no Teatrão, em Coimbra. Esta é uma peça que parte 
do universo familiar dos contos “da família” de Valério Romão, e 

das famílias nas últimas décadas. O evento será dividido em dois 
episódios, sendo que os familiares apresentarão as histórias de 
cinco casas e famílias “numa espécie de condomínio à beira de 
um ataque de nervos”. A encenação é de Marco António Ro-
drigues, colaborador regular do Teatrão. O evento contará ainda 
com música e direcção musical de Victor Torpedo e, no elenco, 
com os actores Cláudia Carvalho, Isabel Craveiro, Hugo Inácio, 

Municipal de Teatro, em Coimbra.

Coimbra recebe XVII Congresso
de Neurociência

O Convento de São Francisco, em Coimbra, recebe, até sexta-
-feira (3), o XVII Congresso da Sociedade Portuguesa de Neuroci-

ência. O objectivo do evento é a partilha e discussão de descobertas 
recentes no âmbito das neurociências, uma área do conhecimento 
com um papel fundamental na sociedade contemporânea pelo 
seu enorme impacto na saúde e na sociedade. O Congresso 
conta com a participação de oradores convidados que discutirão 
os circuitos no cérebro que ligam stress, ansiedade e motivação, a 
polineuropatia amiloidótica familiar (conhecida por doença dos 
pezinhos) e processos de degeneração associados a doenças do 
cérebro. Vão decorrer simpósios organizados por investigadores 
portugueses que versam sobre temas desde o desenvolvimento 
do cérebro às bases neuronais do comportamento, e abordam os 
mecanismos responsáveis por doenças neurodegenerativas e neu-
ropsiquiátricas. Além disto, serão abordados os desenvolvimentos 
realizados na área de terapia génica para doenças do cérebro. 
Num simpósio sobre neuroética, serão discutidas questões éticas 
emergentes que decorrem da investigação que é realizada nesta 
área do conhecimento. 

ISEC abre vagas para curso de Gestão
e Reabilitação de Infraestruturas

Hidráulicas Urbanas 
O Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) 

tem, até dia 10 de Dezembro, abertas as candidaturas para a 4.ª 
edição do curso de Especialização em Gestão e Reabilitação de 
Infraestruturas Hidráulicas Urbanas. O objectivo deste curso 
é proporcionar uma formação focada nestas duas vertentes: 

-
truturas existentes, procurando adaptar a oferta formativa às 

destina-se a bacharéis e licenciados em Engenharia Civil e 

pretendam vir a desenvolver actividade nesse sector, integrados 
em Municípios, Serviços Municipalizados, Empresas Munici-
pais, Empresas de Consultoria, Empresas de Construção ou 
Grupos Empresariais.

Exposição “O Vinho” de Paula Rego
no Museu Machado de Castro

O Museu Nacional de Machado de Castro (MNMC) tem 
patente, até 5 de Dezembro, a exposição “O Vinho” de Paula 

uma das mais relevantes artistas contemporâneas, que ilus-
tram - embora sem referências directas à história - o conto “O 
Vinho”, escrito por João de Melo e traduzido para inglês pela 
própria e por Anthony Rudolf. A exposição representa uma 
série de desenhos de Paula Rego e pode ser vista de terça-feira 
a domingo, das 10h00 às 18h00, no MNMC.

Poiares promove Inter-Trail
Terras da Chanfana 

A primeira edição do Circuito Inter-Trail Terras da Chan-
fana vai decorrer em 2022. O programa correspondente à 
iniciativa foi apresentado dia 29, em Vila Nova de Poiares e 
decorre sob a chancela da Dueceira - Associação de Desen-
volvimento do Ceira e Dueça em parceria com a Associação 
Abutrica (Miranda do Corvo), a ARSM – Associação Recre-
ativa de S. Miguel (Vila Nova de Poiares), o Montanha Clube 
(Lousã) e a Associação Infante Dom Pedro (Penela). O evento 
engloba quatro provas de Trail Curto em cada um dos eventos 
parceiros. A primeira a realizar-se será a 30 de Janeiro de 2022 
correspondente aos Trilhos dos Abutres, num total de 20 qui-
lómetros (km). Segue-se a prova de Poiares Trail 22, de 20km, 
no dia 13 de Fevereiro, a 6 de Março é a vez da Louzantrail, 
com 18 km, e a terminar decorre, a 10 de Abril, o Trilho do 
Infante, com 19km. As inscrições já se encontram abertas.

Coimbra recebe 43.ª edição
da Corrida São Silvestre

A 43.ª edição da Corrida São Silvestre vai decorrer a 18 de 
Dezembro, pelas 18h30, com partida e chegada na Rua Infanta 
D. Maria, em Coimbra, e um percurso de, aproximadamente, 
10 quilómetros. Ainda neste dia, realiza-se a “Mini S. Silvestre” 
e a “Caminhada Bluepharma”, com uma distância de cerca de 
cinco quilómetros. De referir que à hora do fecho desta edição 
a iniciativa estava a ser apresentada, numa sessão que contou 
com a presença do vereador do Desporto, Carlos Lopes; do 
presidente da Direcção da Associação Recreativa O Casaense, 
Luís Gaspar; do presidente da Direcção da Associação Distrital 
de Atletismo de Coimbra, David Soares; e da madrinha da 
prova, a atleta Fernanda Ribeiro.

A covid-19 não sai da ordem do dia e o Governo anunciou medidas para 
responder ao agravamento da pandemia, com o regresso da obrigatoriedade do 

semana de contenção em Janeiro. O reinício do ano lectivo foi adiado para 10 de 

o início do 2.º período no dia 03. Também entre 02 e 09 de Janeiro vão estar 
encerradas as discotecas e bares, e o teletrabalho será obrigatório. Entretanto, O 
Instituto Ricardo Jorge associou a “subida abrupta” de uma das sub-linhagens 
da variante Delta, que se manifestou em 42 concelhos, à Queima das Fitas de Coimbra, que integrou a Latada, e 

que, não só as faixas etárias destas pessoas rondavam entre os 18 e os vinte e poucos anos, como eram estudantes 
universitários em Coimbra”, disse o investigador João Paulo Gomes. “Estes eventos [onde ocorre disseminação 
descontrolada] que envolvem grandes massas populacionais e onde, todos sabemos, não vale a pena atirar areia 
para os olhos, não há utilização de máscara, nem distanciamento social (…), são os grandes disseminadores das 

de Coimbra (AAC), João Assunção, viesse dizer que a Queima das Fitas cumpriu todas as regras de prevenção da 
covid-19 e que até foi “além desses critérios”. “A AAC esteve durante meses a dialogar com as autoridades de saúde 

Agora, Rui Rio está “picado” para ganhar
Rui Rio saiu vencedor, pela terceira vez, de umas eleições directas 

para a liderança do PSD, valorizando neste triunfo o voto dos militantes, 
contra muitas das estruturas dirigentes que apoiavam Paulo Rangel. É 
normal o agradecimento aos militantes que nele votaram, mas Rui Rio 
foi mais além, ao estender esse agradecimento a todos os portugueses, 

desta palavras traduz também a essência da reeleição do líder do PSD. 
Os sociais-democratas “cheiraram” que Rui Rio é o melhor candidato 
para primeiro-ministro e a defrontar António Costa. Para quem jogou 
o tudo ou nada – se não ganhasse saía da política activa – Rui Rio teve 
um dose de estímulo e, agora, está “picado para ganhar as legislativas” de 30 de Janeiro. Mas antes disso terá como 
primeiras tarefas do novo mandato conduzir o processo das listas de deputados, avaliar uma eventual coligação com 
o CDS-PP, e preparar o programa eleitoral. Falta saber em que medida a vitória de Rui Rio, por mais 1.764 votos 

-
tos dirigentes distritais e concelhios terem apoiado Paulo Rangel e o actual e futuro presidente já ter perdido várias 
votações recentes em Conselho Nacional.

A Queima das Fitas, a covid-19 e as medidas de contenção
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SAÚDE
Ministra da Saúde inaugurou

Acelerador Linear no IPO de Coimbra 
Marta Temido visitou o Instituto de Oncologia 

(IPO) de Coimbra no passado dia 26 de Novembro, 

do Edifício de Cirurgia/Imagiologia, um investimento 

Acelerador Linear (Halcyon), sendo que o outro Acelera
dor Linear instalado este ano no IPO de Coimbra está em 

tiveram um investimento global de 5.833.890€ (c/ Iva).

Crianças com dificuldades de audição
têm problemas em aprender a ler 

nas salas de aula condiciona o desempenho das crian

normal. Para este estudo a investigadora acompanhou 

dade, avaliando parâmetros como a memória fonológica, 

UC lidera consórcio para criar
rede de Medicina Genómica

na Região Centro
A Universidade de Coimbra (UC), em parceria com 

criar uma rede de referência para a área da medicina 

antecipar resultados em saúde, estabelecer políticas de 

que facilitem o diagnóstico precoce e novos tratamentos 
e tipos de terapias. Neste sentido, “a medicina genó

de Aveiro (UA) e da Universidade da Beira Interior 
(UBI), assim como vários hospitais e unidades de saúde 

Equipa da UC vence a final europeia
de inovação em Saúde

MyCare, uma plataforma de estudantes para pro

e tratamento, proposta por uma equipa da Universidade 

licenciatura da Faculdade de Economia da UC), Kevin 
Leandro (estudante de doutoramento da Faculdade de 
Farmácia da UC e a desenvolver trabalho de investi

doutoramento da Faculdade de Ciências e Tecnologia 

CA PR
comunicado de imprensa

Resultados não auditados acumulados em Setembro de 2021

Crédito Agrícola apresenta um resultado líquido de
€129M nos primeiros nove meses do ano

O Grupo Crédito Agrícola apresenta um resultado líquido consolidado de 129 milhões de euros nos pri-
meiros nove meses de 2021, valor que representa um crescimento de 85,6% face ao período homólogo 
(69,5 milhões de euros) e de 23% face ao mesmo período em 2019 (num contexto de pré-pandemia), 
quando foi registado um resultado de 104,8 milhões de euros. O negócio bancário contribuiu com 115,1 
milhões de euros
2020, um crescimento homólogo de 103,5%. 

De acordo com Licinio Pina, Presidente do Grupo Crédito Agrícola 
-

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Coimbra
2021 com um resultado líquido acumulado de 1.081.645 € 215.176.317 €. Recorde-
-se que a CCAM de Coimbra

Clientes e Associados.
 

Poderá consultar o Comunicado na íntegra em:

Informações adicionais:
comunicacao@creditoagricola.pt 
Tel. 213 805 532

PUBLICIDADE

Região tem
90 milhões

para energia 
nas empresas

O Banco Mundial aprovou 

vimento Regional do Centro 

este Fundo foi criado “no con

económicos e ambientais da 

circular e com impacto neutro 
no clima”.

O Fundo para uma Tran

grama Operacional Regional 

efeitos económicos e sociais 
do encerramento da Central 

de Aveiro, Coimbra e Leiria. É 
com orgulho que vemos esta 

aprovada, tendo sido seleccio
nada entre 24 propostas a nível 
europeu”, disse a presidente da 

nado pelo Instituto Pedro 
Nunes (IPN), sediado em 
Coimbra, acolhe 42 empresas 
‘startups’ que integram tecno

terrestres e ambiciona chegar 

do IPN e coordenador do 

lutions Portugal vai atingir 

chegar às 70/80 no final 
do contrato com a Agência 

“Temos um contrato com 

e iremos continuar com uma 

que queremos apoiar no míni
mo 12 empresas por ano. Este 
ano só tivemos seis, porque 

o ano iremos compensar”, 
salientou o responsável.

tugal permite às empresas 
portuguesas receberem apoio 

para criarem os seus negócios 
com tecnologia espacial, “que 
achamos muito distante, mas 

que nos permitem chamar um 

para acolher as empresas, o 
IPN está a alargar a incubadora 
do programa, com um aumen
to de área de 4.000 metros 
quadrados, num investimento 

Em sete anos, o programa 

altamente qualificados, com 
um volume de negócios total 

euros e uma capacidade de 

significativo, mas queremos 

mos tempos”, perspectivou.
Neste período, o IPN, que 

Transferência de Tecnologia da 

desenvolvidas para o espa

que podem ser transferidas 

apoiou com sucesso 10 casos 
de transferência de tecnologia 

do IPN, três programas de 
transferência de tecnologia 
espacial da Agência Espa

transferência de tecnologia e 
desenvolvimento de negócio, 

na Europa.
“É o maior programa eu

ropeu de transferência de tec

tido da sua amplitude. Apesar 
de estarmos no IPN e sermos 
uma das incubadoras, temos 15 
incubadoras ao longo do país 

apoio e este acompanhamento 
das empresas”, sublinhou o 
coordenador, salientando que, 

um programa sem par”.

conseguir que alguma das de

programa se possa transformar 
numa empresa unicórnio (ava

de dólares)
“Ter um unicórnio es

pacial português seria para 
nós um caso absolutamente 
marcante e, portanto, a nossa 

estas empresas que vamos 

poder ter uma que se possa 

espacial”, referiu.

na passada semana (24 de No

do IPN.

Um êxito do Instituto Pedro Nunes

Programa de tecnologia espacial
prevê criar em Coimbra até 80 empresas
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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.

44
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Cantanhede - Rua Marquês de Marialva, 55 - Coimbra
Edif. Novo Horizonte - Baixa - Telm.:  917 644 914

CanCanCCanttttantantanh 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

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!

44
54
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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)

Rua do Brasil, Letra A, 1.º Andar - 3030-775 Coimbra
Telef.: 239 823 209 - Fax: 239 823 247

Gestão e Contabilidade 
IRC/ IRS

A. OLAYO, LDA.FISCALIDADE

CO
NT

AB
ILI

DA
DE

INFORMÁTICA

44
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www.laburcol.pt

44
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Av. Fernão de Magalhães 584, 3.º A - 3000-174 Coimbra
 Telef.: 239 820 881 - Telem.: 934 422 914 | geral@laburcol.pt

Deseja à equipa do

“Campeão das Províncias”,

Amigos e Clientes

um 2022 com saúde

e esperança!

LOJA VILA NOVA DE POIARES
EDIF. PALMEIRAS | ENTRONCAMENTO DE POIARES

239 428 077 | 919 745 705 | 910 070 837

AGENCIASEGUROSSIMOES

Maria Cidália de Noronha
Rodrigues Mendes

ADUGUETE - 3100-342 POMBAL -  Telem.: 236 213 128

44
57

6

Local de treino: Estádio Cidade de Coimbra
 judoclubedecoimbra@hotmail.com | www.judoclubecoimbra.pt

Treinos diários
Vem treinar connosco

INSCREVE-TE

JUDO CLUBE
DE COIMBRA

44
37

9T. 915 444 747

LUBE
MBRAR
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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. 

LOCALIDADE ACTIVIDADE N.º TRABALHADORES VOLUME NEGÓCIOS
Rank
2021

Rank
2020

1 1 PINEWELLS, S.A. SARZEDO Serração de madeira 57 18 529 032,11
2 2 EÓLICA DAS SERRAS DAS BEIRAS, S.A. PIÓDÃO Produção de eletricidade de origem eólica, geotérmica, solar e de origem, n.e. 0 17 105 669,00
3 3 SULPASTEIS - COMÉRCIO E IND. DE PROD. ALIMENTARES CONGELADOS, LDA CASAL DE SARZEDO Fabricação de produtos à base de carne 116 10 752 661,17
4 5 INTERARGANIL - SUPERMERCADOS, LDA ARGANIL Comércio a retalho em supermercados e hipermercados 43 6 291 142,97
5 6 CONSTRUÇÕES CASTANHEIRA & JOAQUIM, LDA MALADÃO Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 29 4 064 009,76
6 4 CENTRO DE PNEUS E COMBUSTIVEIS AM & GMP, LDA SÃO PEDRO Comércio a retalho de combustível para veículos a motor, em estabelecimentos especializados 11 3 915 262,88
7 7 SOL ALVA - MECÂNICA DE PRECISÃO, S.A. SÃO PEDRO Fabricação de outros componentes e acessórios para veículos automóveis 52 2 649 174,28
8 16 SALSICHARIA SOARES & DAMIÃO, LDA VILARINHO DO ALVA Fabricação de produtos à base de carne 22 2 564 456,32
9 8 T & D - AUTOMÓVEIS, LDA SÃO PEDRO Comércio de veículos automóveis ligeiros 4 2 514 994,66

10 14 PARQUE EÓLICO DE VALE GRANDE, S.A. TEIXEIRA Produção de eletricidade de origem eólica, geotérmica, solar e de origem, n.e. 0 2 280 098,72
11 10 ANTONINO DIAS FERNANDES, LDA SARZEDO Fabricação de aparelhos não elétricos para uso doméstico 40 2 273 520,65
12 17 PAULA INÊS MOREIRA DINIS, LDA COJA Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados 11 2 229 761,34
13 19 AMMA 1981 - TÊXTIL, S.A. SARZEDO Confeção de outro vestuário exterior em série 160 2 045 754,60
14 13 EUROMADEIRA - EMPRESA DE MADEIRAS INDUSTRIAIS, LDA COJA Serração de madeira 29 2 028 948,84
15 20 VALOVO - AVIÁRIOS DE CRIA E RECRIA, LDA COJA Avicultura 9 1 973 870,36
16 26 PRIETO & REIS, LDA ARGANIL Outras instalações em construções 49 1 927 146,37
17 15 RAMALPOMBEIRO, CONSTRUÇÕES, LDA RAMAL DE POMBEIRO Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 20 1 836 171,75
18 21 FÁBRICA DE RADIADORES DO ALVA, LDA SARZEDO Fabricação de estruturas de construções metálicas 25 1 830 835,28
19 24 N.F.PEGADO - EMPRESA DE SINALIZAÇÃO E PUBLICIDADE, UNIPESSOAL, LDA RAMAL DE POMBEIRO 12 1 809 079,89
20 22 CASA DO APICULTOR - CARPINTARIA, PROD. E COMERCIALIZAÇÃO DE MEL, LDA SARZEDO Fabricação de outras obras de madeira 27 1 735 463,15
21 12 ADVANCED GREEN - ENGENHARIA NATURAL E URBANA, LDA ARGANIL Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 6 1 592 165,74
22 27 MADELJOR - METALÚRGICA SARAIVA RIBEIRO, LDA PÓVOA DE FOLQUES Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal 20 1 213 114,19
23 29 TIMBERPOR, LDA ARGANIL 16 1 171 154,41
24 28 VIA SOLAR - ENERGIA SOLAR E AQUECIMENTOS, LDA COJA Instalação de climatização 16 1 131 335,89
25 31 FORMA PERFEITA, LDA SARZEDO Fabricação de mobiliário de cozinha 20 1 112 180,48
26 25 EXPOFLOR CORP - SUCURSAL EM PORTUGAL VALE DO MATOUCO Comércio por grosso de madeira em bruto e de produtos derivados 9 1 079 017,15
27 32 MARTINS & BANDEIRA - MADEIRAS, LDA SEQUEIROS 5 1 068 630,05
28 36 GRAJOMARCO - FABRICO E COMERCIO DE MOVEIS, LDA CASAL DE SÃO JOSÉ Fabricação de outras obras de carpintaria para a construção 25 1 049 985,08
29 18 VALOVO II - AVICULTURA, LDA COJA Avicultura 8 1 023 323,78
30 - RAUL CORREIA - REPRESENTAÇÕES, LDA CATRAIA DOS POÇOS Comércio por grosso de ferragens, ferramentas manuais e artigos para canalizações e aquecimento 9 1 022 623,06
31 34 ARGOCOJA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA ARGANIL Comércio a ret. de mat. de bricolage, equip. sanitário, ladrilhos e mat. similares, em estab. especializados 9 998 706,03
32 - ARGOBEIRAS - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA CORTIÇA Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 1 995 312,42
33 23 TOREXTRANS - TRANSPORTES INTERNACIONAIS, LDA VILARINHO DO ALVA Transportes rodoviários de mercadorias 13 990 363,75
34 41 M.T.A.-MOVIMENTO DE TERRAS DO ALVA, LDA CHÃS GRANDES 11 919 923,68
35 30 ALFREDO PINTO MORGADO - MADEIRAS, UNIPESSOAL, LDA POMBEIRAS Comércio por grosso de madeira em bruto e de produtos derivados 5 901 943,79
36 47 TUBIMPER - TUBOS E REVESTIMENTOS, LDA COJA Comércio por grosso de materiais de construção (exceto madeira) e equipamento sanitário 5 879 516,47
37 45 FEITEIRA & CA., LDA COJA Comércio a retalho em outros estab. não esp., com predominância de prod. alim., bebidas ou tabaco 7 806 590,78
38 42 CERCOL - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE COJA, LDA COJA Comércio por grosso de materiais de construção (exceto madeira) e equipamento sanitário 4 780 365,67
39 44 VITOR MANUEL MENDES SIMÕES, UNIPESSOAL, LDA POMARES 11 767 358,07
40 40 DOCE ABRAÇO, LDA ARGANIL Pastelarias e casas de chá 19 763 767,20
41 49 TALHO DO SAPATINHO, LDA ARGANIL Comércio a retalho de carne e produtos à base de carne, em estabelecimentos especializados 5 733 678,03
42 - ANTÓNIO CARLOS NOGUEIRA - COMÉRCIO MADEIRAS, LDA FRONHAS Comércio por grosso de madeira em bruto e de produtos derivados 3 710 195,86
43 39 DFK OFFICE, LDA COVITA Comércio a retalho de máquinas e de outro material de escritório, em estabelecimentos especializados 2 665 303,99
44 48 MOVIALVA - MÓVEIS E DECORAÇÃO, LDA ARGANIL Comércio a retalho de mobiliário e artigos de iluminação, em estabelecimentos especializados 8 649 080,71
45 35 CONSTRUÇÕES - ALFREDO RODRIGUES JOSÉ, LDA RAMAL DE POMBEIRO Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 12 647 181,32
46 38 GOUVEIA & CASTANHEIRA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, LDA POMARES Confeção de outro vestuário exterior em série 56 609 463,35
47 37 GLOBALGEL - COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTARES CONGELADOS, LDA CASAL DE SARZEDO Comércio a retalho em outros estab. não esp., com pred. de produtos alimentares, bebidas ou tabaco 3 588 762,08
48 - AKTUAL E MODERNO CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA ANCERIZ Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 13 583 851,89
49 - MADIBEIRAS, SOCIEDADE DE MADEIRAS, UNIPESSOAL LDA MALHADINHA 12 554 000,06
50 - M.CASTANHEIRA, LDA ARGANIL Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 8 529 092,93

AS MAIORES
NOME

Listagem elaborada por:

LUÍS SANTOS

As 50 maiores empresas 
do concelho de Arganil atin-
giram um volume total de 
negócios de 116,8 milhões 
de euros, em 2020, o que 
se traduz numa redução de 
13,1 milhões em relação 
ao ano anterior. Também 
aqui o tecido económico 
se ressentiu de todas as 
contingências da pandemia 
de covid-19, que implicou 

procura e de matéria-prima.
Foi um ano que con-

trariou o crescimento que 
vinha a imperar no conce-
lho de Arganil, o qual vinha 
a ter sucessivos aumentos 
no volume de negócios. 
O mesmo aconteceu em 
relação aos recursos hu-
manos, com as 50 maiores 

empresas a empregarem 
1.057 trabalhadores, menos 
71 do que no ano anterior.

Ao nível das 700 maio-
res empresas do distrito de 
Coimbra, o concelho de 
Arganil está presente com 
21, sendo o sétimo com 
maior nível empresarial de 
volume de negócios, tendo 
apenas acima de si Coimbra, 
Figueira da Foz, Cantanhe-
de, Montemor-o-Velho, Oli-
veira do Hospital e Lousã.

No concelho de Ar-
ganil, os três primeiros 
lugares da tabela não apre-
sentam alterações, com as 
empresas que os ocupam 
a serem as mesmas do ano 
anterior. Como maior em-
presa continua a Pinewells, 
SA, de produção de pellets 
de madeira através de bio-
massa e que pertence ao 

grupo Visabeira, estando 
sediada na Zona Industrial 
da Relvinha, em Casal de 
Sarzedo, e com um volu-
me de negócios de 18,5 
milhões de euros,

No segundo lugar da 
lista está a empresa Eólica 
das Serras das Beiras, SA, 
localizada na Serra do Açor, 
em Piódão, que apresenta 
um volume de negócios 
de 17,1milhões de euros, 
sendo aquele caso de em-
presa que são comandadas 
à distância e não apresen-
tam quaisquer postos de 
trabalho local.

O terceiro lugar do 
pódio continua a perten-
ce à empresa Sulpasteis 
- Comércio e Indústria 
de Produtos Alimentares 
Congelados, Lda., que se 
encontra, também, na Zona 

Industrial da Relvinha e 
se dedica ao fabrico de 
salgados, refeições pré-
-cozinhadas, preparados de 
carne e alguma pastelaria.  

milhões de euros de volu-
me de negócios e tem 116 
trabalhadores, sendo a se-
gunda maior empregadora 
do concelho, apenas abaixo 
da AMMA 1981 -. Têxtil 
SA, que tem 160.

16 empresas na casa
de um milhão

de euros

Depois das três primei-
ras são 11 as empresas que 
estão no patamar entre 6,2 
milhões de euros (InterAr-
ganil - Supermercados, Lda) 
e os 2 milhões de euros 
(Euromadeira, Lda), envol-

vendo também actividades 
como a construção civil, 
comércio de combustíveis, 
fabricação de componentes 
e acessórios para veículos, 
produção de energia eólica, 
fabricação de aparelhos não 
eléctricos, confecção de 
vestuário e uma farmácia.

No patamar do volume 
de negócios de um milhão 
de euros estão 16 empresas, 
que abrangem actividades 
desde a avicultura e a ex-

pela construção, quer de 
edifícios, quer de estruturas 
metálicas, portas, mobiliário 
e climatização.

Entre 998.706 euros 
(Argocoja - Comércio de 
Materias de Construção) e a 
última da tabela (M. Casta-
nheira) com 529.092 euros) 
estão 20 empresas, essen-

cialmente do comércio, 
mas incluindo actividades 
de transportes, exploração 

Quantos aos sectores de 
actividade, das 50 maiores 
empresas do concelho de 
Arganil a indústria trans-
formadora está em evidên-
cia, com 16 empresas, o 
maior número em termos 
sectoriais, seguindo-se o 
comércio a retalho, com 
10 empresas. A construção 
civil está presente com nove 
empresas, seguindo-se a 
agricultura e outros recursos 
naturais, como a exploração 

o mesmo número das que se 
dedicam ao comércio gros-
sista. Presente no leque de 
actividades económicas está 
também uma empresa de 
transportes e uma pastelaria.

PUBLICIDADE

www.facebook.com/feiteiracoja.calv

Rua Dr. José Albano de Oliveira
3305-150 Coja - Tlf. 235 721 416Feiteira & C.ª, Lda.

há mais de 50 anos!
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Arganil promete trazer 
este ano a magia do Natal a 
todas as pessoas e famílias 
que vivem com grande alegria 
esta época natalícia. 

Desta forma, o muni-
cípio vai receber, entre os 
dias 09 e 12 de Dezembro, 
o Mercado de Natal, uma 
iniciativa promovida pelo 
CLDS 4G (Contrato Local 
de Desenvolvimento Social) 
Arganil em parceria com o 
Município.

Para além de proporcio-
nar momentos de convívio e 
despertar o espírito de Natal, 
esta acção visa a promoção 
e divulgação dos produtos 
endógenos da região.

O evento, que decorre 
na Praça Simões Dias e Rua 
Oliveira Matos, terá instala-
do várias barraquinhas com 
produtos endógenos e de 
artesanato local e para que 
tal aconteça conta com a 
participação do Clube de 

Produtores do Concelho de 
Arganil.

A abertura das portas tem 
lugar às 10h00, do dia 09, e ao 
longo dos quatro dias vão ser 
várias as actividades expostas 
ao público. Entre elas destaca-
-se a visita do Pai Natal e os 

momentos musicais e cultu-
rais, ‘showcookings’, animação 

outros. 
O Mercado de Natal per-

mite assim mostrar o melhor 
que há e se faz na região, bem 
como criar uma oportunidade 
para que as pessoas possam 
adquirir os seus presentes de 
Natal, e ao mesmo tempo 
contribuir para o desenvolvi-
mento do Município.

Arganil vai ter Mercado de Natal

Evento vai contar com várias actividades
durante os quatro dias

A empresa Sulpastéis - 
Comércio e Indústria Produtos 
Alimentares Congelados, atri-
buiu, no dia 28 de Novembro, 
à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários (BV) 
de Arganil, um donativo no 
valor de 3.500 euros. 

Este apoio insere-se na 
política de Responsabilida-
de Social da empresa que 
assinalou desta forma o 87.º 
aniversário da corporação. No 
evento, que assinalou também 
relevantes serviços prestados à 
empresa e à comunidade, Sil-
vino Gonçalves, director-geral 

que “é da mais elementar 

parte do valor aqui gerado, e 
é por isso que na Sulpasteis 
passamos a ideia de Respon-
sabilidade Social das palavras 
aos actos, oferecendo aos 
Bombeiros Voluntários Argus, 
um pequeno contributo que 
assinala o profundo respeito 
que temos pelas pessoas que 

dedicam o seu tempo em 
prol dos outros, em prol de 
todos nós”.

Nuno Costa, comandante 
dos BV Argus de Arganil, 
António Carvalhais da Costa, 
Gonçalo Dias e Pedro Pereira 
Alves, respectivamente, presi-
dentes da Assembleia-Geral, 
Conselho Fiscal e Direcção, es-
tiveram presentes no evento e 
agradeceram a iniciativa em dia 
de aniversário, que decorreu no 
Salão Nobre dos Bombeiros 
Voluntários de Arganil.

A Sulpasteis, situada na 
zona industrial da Relvinha, 
em Arganil, tem outras ac-
ções de Responsabilidade So-

100%, financiando um alu-
no que ingressou no Institu-
to Politécnico de Santarém. 
Situada em território de baixa 

-
pasteis pretende liderar num 
futuro próximo o seu sector 
de actividade.

Sulpastéis apoia bombeiros
de Arganil com 3.500 euros

Bombeiros celebraram 87 anos

CRISTIANA DIAS

Considerado um con-
celho de baixa densidade 
populacional, Arganil tem 
procurado criar medidas que 
possam inverter essa situação 
bem como criar meios que 
permitam dar um impulso 
no sector empresarial que 
tem mostrado algumas fra-
gilidades.

Com a pandemia co-
vid-19, Arganil sentiu os 
efeitos do vírus em todos os 
seus sectores, tanto a nível 
empresarial como social. No 
entanto, estes tempos foram 
de completa resiliência por 
parte dos empresários que 
‘arregaçaram as mangas’ e 
mostraram que havia muito 
a fazer para ultrapassar o 
momento. As empresas têx-
teis, por exemplo, adaptaram 
a sua produção e passaram 
a produzir equipamento de 
protecção individual, man-
tendo a actividade sem deixar 
cair abruptamente o volume 
de negócio. 

Em Março e Maio deste 

ano, foram distinguidas, res-
pectivamente, 14 empresas 
com o estatuto de PME Líder 
2020, mais cinco do que em 
2019, e cinco PME Excelên-
cia 2020, mais três do que no 
ano anterior. 

Para o presidente da Câ-
mara Municipal de Arganil, 
Luís Paulo Costa, o Muni-
cípio tem uma clara visão 
de que o desiderato passa 
por “criar condições que 

território, tornar o concelho 
cada vez mais atractivo para 
pessoas, empresas e visitantes 
e criar condições que cor-
respondam às expectativas 
dos que têm Arganil como 
primeira escolha”.

Dessa forma têm sido 
várias as medidas implemen-
tadas no apoio às empresas 
e empresários. “Fixámos a 
derrama sobre o lucro das 
empresas sediadas no con-
celho de Arganil nos 0%, 
isentando os empresários do 
pagamento do imposto que 
incide sobre o lucro tribu-
tável. Mantemos, por outro 

lado, os tarifários de água, 
saneamento e resíduos sóli-
dos mais reduzidos do país, 
contribuindo para aliviar os 
encargos dos empresários e 
comerciantes do concelho”, 
refere o autarca.

Para combater uma das 
fragilidades que os empre-
sários têm dado conta, que 
é a falta de pessoas com 
formação profissional em 

Município decidiu adquirir 
as antigas instalações do Lidl, 
para ali instalar as futuras 
acomodações do centro de 
emprego e formação pro-

Norte.
Também as zonas indús-

trias de Arganil têm sofrido 
várias intervenções para me-
lhorar as necessidades dos 
empresários e atrair novas 
empresas. O Pólo Este e o 
Pólo da Zona Industrial da 
Relvinha sofreram um forte 
investimento que globalmen-
te supera os 5,5 milhões de 

uma rede viária e de infraes-

-
cadas e modernas. Uma outra 
medida é a ampliação da Área 
de Localização Empresarial 
da Relvinha (Pólo Oeste) 
onde estão a ser criados mais 
23 novos lotes para instalação 
de empresas. 

“Queremos mais em-
presas no nosso concelho, 
especialmente empresas ino-
vadoras e que criem postos 
de trabalho para quadros 
médios e superiores. Só assim 
será possível que os nossos 

possam regressar com boas 
condições de trabalho, que 
deem resposta ao seu nível 

Paulo Costa.
Em Arganil a grande 

maioria dos sectores em-
presariais correspondem à 
indústria transformadora, 
nomeadamente a área alimen-
tar, têxtil, metalomecânica, 
energias renováveis, gestão de 
resíduos, produtos derivados 
da transformação da madeira 
e construção. 

Zonas industriais com várias melhorias

Arganil procura atrair novos



1 CAMPEÃO DAS PROVÍNCIASQUARTA-FEIRA

 DE DEZEMBRO DE 202112 O NATAL VEM AÍ

Rua da Figueira da Foz n.º 11

3000-184 Coimbra - Tel. 239 824 737
actualab@actualab.pt

www.actualab.pt

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
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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

LOUSÃ
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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



1 CAMPEÃO DAS PROVÍNCIASQUARTA-FEIRA

 DE DEZEMBRO DE 2021 13
www.campeaoprovincias.ptREPORTAGEM

CATARINA DUARTE

A CAVALO AMIGO 
– Associação Portuguesa de 
Terapia e Formação Equestre, 
sediada em Lares, no concelho 
da Figueira da Foz, foi fundada 
em 2007, com o objectivo de 
se criar um local inclusivo, te-
rapêutico, pedagógico e lúdico. 
O propósito da formação da 
Associação passou por pro-
porcionar a qualquer pessoa, 
independentemente de ser ou 

do contacto com os animais. 
Neste sentido, a CAVALO 
AMIGO procurou trabalhar 
em simultâneo com a equita-
ção terapêutica e a equitação 
desportiva, pautando a sua 
“actuação pelos princípios 
máximos de respeito, solidarie-
dade e aceitação da diferença”, 
revelou ao “Campeão” Lara 
Teunissen, representante da 
Direcção. 

A responsável adiantou 
que este projecto surgiu da 
grande paixão do seu irmão 
mais novo e sócio número 1 da 
Associação por cavalos. Neste 
contexto, Patrick Teunissen e 
um grupo de amigos forma-
ram uma associação juvenil, 
“com o propósito de gerirem 
um centro hípico e escola de 
equitação que, por diversas 
razões, não foi além de 2010”. 
Foi a partir daqui que surgiu 
a CAVALO AMIGO, com a 
transformação da associação 
juvenil em associação de direito 
civil, “com muito voluntariado 
e investimento familiar”. 

Patrick Teunissen é autista 
e, segundo Lara Teunissen, a 
família associa grande parte 
das suas conquistas cognitivas 
e sociais ao contacto que teve 
com os cavalos. “Apesar dos 
benefícios desta terapia serem 
já amplamente reconhecidos a 
nível mundial, a equitação tera-
pêutica continua a ser inacessí-
vel a grande parte das pessoas 

dela, razão pela qual apostamos 

Lara Teunissen.

A equitação
com fins terapêuticos 

De acordo com a repre-
sentante da CAVALO AMI-
GO, a equitação com fins 

terapêuticos contempla três 
valências – a hipoterapia, a 
equitação terapêutica e a equi-
tação adaptada. No primeiro 
conceito, “o sujeito é passivo 
e a abordagem é de orientação 
clínica, conduzida por um 

que os objectivos são centrados 
na recuperação neuro-motora 
através do movimento do 
cavalo”. Na equitação terapêu-
tica, o cavaleiro pode ser mais 
activo, já que os objectivos da 
terapia são psicomotores e 
mais direccionados “para in-

educacional, comportamental, 
psicológica e/ou cognitiva”. 
Por sua vez, a equitação adap-
tada implica que o cavaleiro 
seja activo e que os objectivos 
passem pelo desenvolvimento 
de competências equestres, 
competição ou lazer.

Questionada sobre a ex-
plicação para que aulas de 
equitação tenham efeitos te-
rapêuticos, Lara Teunissen 
explicou ao “Campeão” que “o 
andamento do cavalo produz 
movimentos tridimensionais 
que proporcionam ao sistema 
nervoso central uma grande va-
riedade de estímulos sensoriais. 
Esses estímulos actuam ao ní-
vel do equilíbrio e coordenação 

-
lar, concentração, orientação 
espacial, potenciando também 

cavaleiro”.
Este tipo de terapia pode 

-
tadoras de um vasto número 
de patologias, entre as quais 
a hiperactividade, o autismo, 
a paralisia cerebral, espinha 

múltipla, atrasos no desen-
-

culdades de atenção e até de 
aprendizagem da fala. 

“No entanto, e apesar dos 
seus inúmeros benefícios, é de 
realçar que há quadros clínicos 
para os quais a equitação com 
fins terapêuticos é contra-
-indicada, como lesões graves 
na coluna, luxações na anca, 
cardiopatia grave, osteoporo-
se, epilepsia”, ressalvou Lara 
Teunissen.

Quanto aos benefícios da 
-

cos, estes dependem do tipo de 
-

ência. “Por exemplo, nos casos 

de paralisia cerebral, síndrome 
de down e outros atrasos no 
desenvolvimento neuropsico-
motor, com os quais trabalha-
mos mais, pode notar-se uma 
melhoria do controlo postural, 
do alongamento e resistência 
muscular, das funções senso-
riais, do controlo das reacções, 
bem como da comunicação, 
atenção e memória, entre ou-
tros. Todos estes progressos, 
melhorias e conquistas vão 
necessariamente actuar ainda 
ao nível da auto-estima e con-

-
do uma melhoria clara na sua 
qualidade de vida”, explicou a 
representante.

As aulas

Segundo Lara Teunissen, 

terapêuticos funcionam com 
uma equipa formada por um 
técnico de saúde, um monitor 
de equitação, um ou dois au-
xiliares, o cavaleiro e o cavalo. 
Cada sessão é composta por 
três fases – aquecimento, 
exercícios (fase mais activa) e 
relaxamento. O recomendado 
é que cada aluno participe, 
no mínimo, numa aula sema-
nal, sendo que os exercícios 
realizados dependem “dos 

cavaleiro”. Para além disto, “é 
fundamental” que os alunos 
estabeleçam uma relação com 
o animal, sendo isto feito 
“através do toque, do escovar, 
do cumprimentar”. 

Na CAVALO AMIGO 
participam em aulas de equi-
tação cerca de 50 alunos e 60 
pessoas com necessidades 
especiais, tendo a associação, 
neste momento, sete éguas 
e três póneis. No entanto, 
estes animais não são todos 
utilizados em aulas de equita-
ção terapêutica porque “nem 

necessário”, afirmou Lara 
Teunissen. “O cavalo deve ser 
calmo, meigo, dócil e apresen-
tar um comportamento estável 

além disso, não pode ser um 
cavalo muito alto para permitir 
à equipa o acompanhamento 
adequado, nem um cavalo que 
se assuste com os materiais 
usados na sessão como arcos, 
bolas, cones, imagens, brinque-
dos, entre outros”, explicou.

Dificuldades
causadas 

pela pandemia

A pandemia da covid-19, 
que chegou a Portugal em Mar-
ço de 2020, trouxe mudanças 

das pessoas, mas também a 
associações, clubes e outras en-
tidades. A CAVALO AMIGO 
está incluída neste grupo, uma 
vez que, no início da pandemia, 
se viu obrigada a parar toda 
a sua actividade. As aulas de 
equitação, que constituem “o 
principal sustento do projec-
to”, assim como as sessões de 
equitação terapêutica foram 
suspensas, medida que “im-
plicou um forte investimento 
monetário dos sócios e funda-
dores da Associação CAVALO 
AMIGO”. Isto porque, apesar 
do encerramento ao públi-
co, foi necessário continuar a 

manter a qualidade de vida dos 
cavalos, o que implicou, entre 
outras coisas, a manutenção 
de uma boa alimentação, treino 
regular e de um espaço livre. 

Mais tarde, os responsáveis 
da Associação tiveram de rever 
os horários das aulas e reor-
ganizar a agenda de trabalho 
para evitar o contacto entre os 
alunos, “que, habitualmente, 
passavam o dia inteiro no 
centro a ajudar nas actividades 
diárias”, disse Lara Teunissen,  
explicando que as sessões de 
equitação terapêutica com 
utentes de IPSS’s só foram 
retomadas no Verão passado. 

-

des, temos de realçar e agrade-
cer a ajuda dos nossos volun-
tários que mantiveram o centro 
cuidado e activo durante a pior 
fase da pandemia e a todos 
os que contribuíram moneta-
riamente, conscientes de que, 
apesar da ausência de aulas, 
os cavalos continuam a exigir 
atenção e cuidados diários”, 
acrescentou. 

Lara Teunissen destacou, 
ainda, que não houve qualquer 

como a CAVALO AMIGO, 
“que têm animais vivos para 
cuidar e que tiveram de sus-
pender as actividades que os 
sustentam”.

A equitação com fins terapêuticos é uma actividade na qual o cavalo actua como agente 
facilitador e promotor do desenvolvimento afectivo e emocional. Neste sentido, esta acti-
vidade é apresentada como benéfica para pessoas portadoras de determinadas patologias. 
O “Campeão” quis saber mais sobre este tema e chegou até à Associação CAVALO AMIGO, 
que possui um projecto terapêutico desde 2007.

O preço das aulas varia podendo, nalguns casos,  
ser comparticipadas pela Segurança Social
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A Câmara Municipal 
de Cantanhede destina, 
este ano, 20 mil euros para 

associações desportivas do 
concelho que cumpriram 
os critérios do Regulamen-
to de Apoio ao Associa-
tivismo Desportivo. Os 
prémios foram entregues 
durante um encontro entre 
os dirigentes associativos 
e a presidente do Municí-
pio, Helena Teodósio, que 
esteve acompanhada pelo 

vereador do Desporto, 
Adérito Machado, e outros 
técnicos da autarquia. De 
acordo com a Câmara, 
este ano foram premiadas 
sete entidades – Acade-
mia CantanhedeGym - 
Associação, o Ançã Foot 
Ball Clube, Associação de 
Solidariedade Social Socie-

-
nhedense, o Clube União 
Vilanovense, o Clube de 
Futebol “Os Marialvas”, 
a Gira Sol Associação de 

Desenvolvimento de Fe-
bres e a União Recreativa 
de Cadima. Recorde-se que 
este apoio, que surgiu nos 
termos do regulamento do 
subprograma 4: Prémios 
de Mérito Desportivo – 
programa criado no ano 
passado e que se encontra 
em vigor –, reconhece as 
colectividades do concelho 
de Cantanhede que obti-
veram, a nível individual 
ou colectivo, resultados de 
particular relevância.

Biblioteca Municipal recebe apresentação
do livro “Dentro de Mim”

O livro de poesia “Den-
tro de Mim”, da autoria de 
Vera Lúcia Pedroso Lima, vai 
ser apresentado no próximo 
sábado (4), pelas 17h00, 
na Biblioteca Municipal da 
Figueira da Foz. A obra 
retrata “a visão de uma mu-

sobre o quotidiano em prosa 

poética”, disse a Câmara 
Municipal, acrescentando 
que a apresentação se dirige 
ao público em geral e que 
a participação está limitada 
à lotação da sala e ao cum-
primento das normas da 
Direcção-Geral da Saúde. 
Vera Lúcia Lima reside em 
Coimbra e é licenciada em 

Línguas e Literaturas Moder-
nas, pela Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra. 
É mestre em Supervisão 
Pedagógica e Formação de 
Formadores pela Faculdade 
de Psicologia e de Ciências 
da Educação da Universida-
de de Coimbra e  é docente 
desde 1993. 

O Município da Figueira 
da Foz investiu, este ano, mais 
de 120 mil euros em ilumi-
nação decorativa de Natal, 
que foi inaugurada a 25 de 
Novembro e que se vai manter 
até 9 de Janeiro. As ilumina-
ções decorativas desta quadra 
incluem uma árvore de Natal 
de 12 metros com música, 
instalada na praceta do Edifí-
cio Portugal, no Bairro Novo, 
que é a novidade deste ano. À 
semelhança de anos anterio-
res, as decorações poderão 

ser apreciadas em ruas, praças, 
rotundas e  em fachadas de 
edifícios emblemáticos, como 
os Paços do Concelho, o Mer-
cado Municipal e o Castelo 
Eng.º Silva. Também nas 14 
freguesias do concelho foram 
instalados apontamentos nata-
lícios iluminados. A autarquia 

terceiro ano consecutivo, a 
árvore natural (araucária) de 
cerca de 32 metros, situada no 
cruzamento da rua da Liber-
dade com a rua Eng.º Silva, 

“que no passado Natal 
atraiu centenas de pessoas, 
se encontra decorada”. No 
total, a iluminação deco-
rativa fará uso de 331.964 
lâmpadas, maioritariamente 
LED, alguns elementos 3D 
e tecnologia BIOPRINT, 
“dando assim continuidade 
à aposta em equipamentos 
que privilegiam o baixo 
consumo de energia eléc-
trica e que minimizam os 
impactos ambientais da 
instalação”.

Iluminação de Natal contempla
árvore de 12 metros com música

Cantanhede premiou associações
desportivas com 20 mil euros

A Biblioteca Municipal 
de Cantanhede, a propósito 
do Dia Internacional pela 
Eliminação da Violência 
contra as Mulheres, que 
se assinala a 25 de No-

professores do 6.ºA e do 
9.º C do Agrupamento de 
Escolas Gândara Mar, na 
Tocha, a escreverem uma 
dissertação sobre o tema. 

resultaram considerações 

bastante relevantes”, disse 
a autarquia, explicando que 
neste contexto foi elaborado 
um poema e um vídeo, que 
foi editado por técnicas da 
autarquia e que poderá ser 
visto em https://cm-can-
tanhede.pt/rbc/?p=513. 
O Município refere que 
o vídeo serve “de alerta 

contra as mulheres, tema 
que infelizmente é cada vez 
mais comum na sociedade”. 

Recorde-se que o Dia Inter-
nacional pela Eliminação da 
Violência contra as Mulhe-
res assinala-se anualmente a 
25 de Novembro. Esta data, 
instituída pela Resolução 
52/134, a 7 de Fevereiro 
de 2000, pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
tem o propósito de alertar 
as comunidades de todo 
o mundo para a violência, 
em particular contra as 
mulheres.

Biblioteca Municipal associa-se à eliminação
da violência contra as mulheres

A Junta de Freguesia do 
Seixo, no concelho de Mira, 
tem garantido a limpeza dos 
passeios e áreas verdes de 
protecção da Zona Industrial 
e da Zona Industrial Pólo II, 
no âmbito de um protocolo 
assinado com a Câmara Muni-
cipal. De acordo com a Junta, 

durante o mês de Novembro, 
os trabalhadores – com máqui-
nas da autarquia e com o apoio 
de contratação de serviços 
especializados – efectuaram 
uma limpeza geral da zona en-
volvente. “Esta é uma garantia 
de segurança para as empresas 
que exercem as suas actividades 

nestes pólos industriais, mas 
também é um embelezamento 
de uma zona que é cada vez 
mais também uma atracção 
para qualquer pessoa que traba-
lhe neste espaço”, disse a Junta 
de Freguesia, acrescentando 
que os trabalhos de limpeza são 
“uma prioridade”. 

Figueira da Foz volta a promover
comboio de Natal

O comboio de Natal 
regressou, na sexta-feira (26), 
à Figueira da Foz, circulando 
até 9 de Janeiro de 2022 nas 
ruas com maior concentração 
de comércio tradicional, onde 
se podem apreciar as ilumina-
ções natalícias. A circulação 
no comboio é gratuita e 
diária, estando este serviço 
disponível entre as 10h00 

e as 13h00 e das 14h00 às 
19h00. De acordo com a Câ-
mara Municipal, as partidas 
acontecem às 10h00, 11h40, 
14h10, 15h50 e 17h30, na pa-
ragem de autocarro do Porto 
Comercial da Figueira da Foz. 
O trajecto passa pela Rua da 
República; Praça 8 de Maio; 
Cais da Alfândega; Avenida 
Foz do Mondego; Avenida 

de Espanha; Avenida 25 de 
Abril; Avenida Infante D. 
Pedro; Praça Mar Português; 
Avenida do Brasil; Rua da 
Liberdade; Avenida Foz do 
Mondego e Avenida Saraiva 
de Carvalho. A autarquia 

cumpridas as medidas de 
contingências sanitárias em 
vigor. 

Mira cancela festa de passagem do ano 
O Município de Mira 

cancelou a edição deste ano 
da Festa de Réveillon RFM 
da Praia de Mira, devido à 
pandemia da covid-19. A 

“tendo em conta o aumento 
de casos covid-19 a nível na-
cional e local e na sequência 
das regras anunciadas pelo 
Conselho de Ministros para 

grandes eventos”. “Tínhamos 
tudo preparado para um gran-
de evento à semelhança das 
edições anteriores, contudo 
e apesar de ser uma decisão 
difícil, acima de tudo está a se-
gurança de todos nós”, disse o 
presidente do Município, Raul 
Almeida, que acrescentou que 
haverão muitas oportunidades 
para voltar a organizar este 

e outro eventos. A Câmara 
Municipal refere que a festa de 
Réveillon da Praia de Mira é já 
considerado um dos maiores 
eventos da região Centro, que 
traz até ao concelho de Mira 
milhares de pessoas, “que 
acabam por dinamizar a vida 
económica, principalmente a 
nível de alojamentos, comér-
cio e restauração”.

Junta de Freguesia do Seixo garante limpeza
na área envolvente à Zona Industrial

A Misericórdia Obra 
da Figueira assinala, no 
próximo sábado (4), o 
seu 182.º aniversário. As 
comemorações iniciam-
-se pelas 11h00, com uma 
Missa Solene na Igreja 
de Santo António, que 

será celebrada pelo cape-
lão da Instituição e que 
vai contar com a parti-
cipação do Grupo Coral 
da Paróquia de Buarcos. 
Uma hora mais tarde, no 
exterior do edifício “An-
tónio Biscaia”, decorrerá 

o descerramento do painel 
de azulejos que recorda a 
Obra da Figueira e os seus 
impulsionadores. Já pelas 
13h00, irá realizar-se um 
almoço, no qual partici-
parão convidados e fun-
cionários da Misericórdia. 

Misericórdia comemora 182 anos

A quarta edição do Cas-
telo Mágico começa amanhã 
(2) e decorre até 30 de De-
zembro, esperando-se 25 
mil visitantes no Castelo de 
Montemor-o-Velho. O even-
to implica um investimento 
de 298 mil euros, mas “tem 
gerado receita”, disse o pre-
sidente da autarquia, Emílio 
Torrão, durante a apresenta-
ção da iniciativa, que decorreu 
a 24 de Novembro. O Castelo 

Mágico funciona, durante a 
semana, das 10h00 às 18h00, 

as 10h00 e as 20h00, encer-
rando a 6, 7, 8, 13, 14, 15, 
24 e 25 de Dezembro. Para 
além da animação de várias 
personagens, o evento tem 
disponíveis várias activida-
des, como uma pista de gelo, 

o carrossel dos encantos, a 
casa do Pai Natal, uma quinta 

pedagógica, o Mercadinho 
de Natal e um bar lounge. A 
grande novidade desta quar-
ta edição é a promoção de 
concertos acústicos, que são 
“uma oportunidade para os 
pais também se divertirem no 
Castelo Mágico”, disse Emí-
lio Torrão. Mico da Câmara 
Pereira actua no próximo do-
mingo (5), seguindo-se Alber-
to Índio a 12 de Dezembro e 
José Cid a 19 deste mês.

Montemor-o-Velho acolhe Castelo Mágico
a partir de amanhã

O Lions Clube da Fi-
gueira da Foz está a realizar, 
desde 26 de Novembro e até 
8 de Dezembro, na Praça 8 
de Maio, um Mercadinho 
de Natal que funciona todos 
os dias, entre as 15h00 e as 
20h00. Neste espaço encon-
tram-se mais de mil peças 
diversificadas – artesanato, 
pintura, louças, atoalhados, 
rendas, panos, malhas – que 

são feitas por membros do 
Clube que, com esta ini-
ciativa solidária, pretendem 
contribuir para causas como 
a diabetes, a fome na Líbia, 
o cancro infantil e bolsas de 
estudo. Segundo a presidente 
do Lions Clube da Figueira 
da Foz, Gabriela Cardoso, o 
Mercadinho “é uma excelente 
sugestão para compras de 
Natal com solidariedade”, 

com preços simbólicos entre 
os três e os 150 euros. 

O Lions considera que, 
ao longo dos anos concreti-
zou inúmeras iniciativas de 

óptica de “servir e não servir-
-se”, quer nos princípios, quer 
nos seus objectivos. Recorde-
-se que o Lions da Figueira da 
Foz comemorou 59 anos no 
passado dia 6 de Novembro.

Câmara promove “Concertos de Natal” em igrejas
A Câmara Municipal 

da Figueira da Foz vai assi-
nalar a época natalícia com 
“Concertos de Natal”, uma 
iniciativa que vai decorrer 
em igrejas do concelho. 
Os “Concertos de Natal” 
iniciam-se a 8 de Dezem-
bro, pelas 15h30, na Igreja 
Evangélica Presbiteriana 

de Alhadas, onde actuará 
o coro Câmara Canticus 
Camerae da Assembleia 
Figueirense, sob direcção 
da maestrina Alexandra 
Curado. Segue-se, a 12 de 
Dezembro, a Igreja Paro-
quial de Nossa Senhora da 
Saúde, no Alqueidão, tam-
bém pelas 15h30, com um 

concerto a cargo do grupo 
Coral David de Sousa e sob 
direcção do maestro Vitor 
Ferreira. A iniciativa termina 
a 18 de Dezembro, pelas 
21h00, na Igreja Paroquial 
de S. Mamede, em Quiaios, 
também com uma actuação 
do grupo Coral David de 
Sousa.

Lions Clube promove Mercadinho de Natal
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Mealhada distinguida por apoiar famílias
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Penela Núcleo Empresarial
sorteia 700 euros em compras
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Pampilhosa da Serra nomeada
para Município do Ano
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Há sempre alguém contra
O Bloco de Esquerda (BE) da Figueira da Foz anun-

ciou que estava contra o apoio da Câmara à realização da 
prova do Campeonato do Mundo de Motonáutica, que 
decorreu até ao passado domingo no rio Mondego, em 
frente à cidade. “Em tempos de emergência climática, 
após a COP de Glasgow, onde se decidiram políticas para 

-
lidade desportiva que promove a utilização de motores 

referiu o BE. O certo é que a Figueira da Foz acolheu a 

investimento de meio milhão de euros e conta com a com-
participação do Município da Figueira da Foz, que apro-

vou um apoio monetário para a iniciativa na ordem dos 

não se tivesse adiantado, a prova seria no Porto. Depois 
vinham dizer que por cá não havia nada de importante!

Um Natal pesado na carteira

dos produtos e vamos ter uma quadra festiva mais cara 
do que as anteriores. Da mesa ao sapatinho, o Natal 
deste ano vai pesar mais na carteira. Bacalhau, produtos 
agrícolas, guardanapos e os próprios presentes de Natal 
são alguns dos artigos que têm um aumento de preço 
devido à escalada de custos das matérias-primas, dos 
contentores marítimos, de componentes electrónicos 
e da energia. A acrescentar à lista, os produtos ligados 
às farinhas, ao trigo e ao pão já estão a ser alvo de uma 
revisão de preço em alta, como alertou a Associação 

E se estiver a pensar aproveitar a quadra para trocar de 

há uns meses. Até o atraso na entrega de carros novos 

Outro ingrediente essencial desde Natal é a pandemia 

A co-incineração ainda dura...
-

lizada em Souselas, cerca de cinco quilómetros a norte 

-
terres, dando início a uma contestação popular que nos 
dias de hoje desapareceu, mas cuja luta se mantém em 

-

co-incineração em Souselas, tendo admitido um recurso 
contra esse método de eliminação de resíduos perigosos. 

Empresa de Coimbra
com solução para gestão

de água

Origins esteve presente na feira de en-
tidades gestoras de água e saneamento, 

na Marina de Vilamoura. Em destaque 
no stand da Enso Origins esteve a apre-
sentação do Flow Water, uma plataforma 
desenvolvida pela empresa e que permite 

como calcular indicadores de desempe-
nho para optimizar a normal operação 
diária das entidades gestoras de água. 
Este software assume-se de particular 
importância num momento em que uma 
das principais prioridades internacionais 
consiste em lidar com perdas de águas por 

que desenvolve projectos em vários paí-
ses, “este produto tem vindo a suscitar o 
interesse crescente dos operadores, por 

Ginasta da AAC
vice-campeão mundial

Diogo Fernandes, ginasta da Asso-

é vice-campeão Mundial por Portugal 
e garantiu assim a primeira medalha, 
de sempre, para a Secção de Ginástica 
da AAC, no Campeonato do Mundo 
de Transpolins. A equipa portuguesa, 
orientada por Hugo Paulo e composta 

Tiago Romão e André Nunes, competiu 
em duplo mini-trapolim tendo ficado 
à frente da equipa espanhola e apenas 
tendo sido ultrapassada pela equipa da 
Rússia. O Campeonato realizou-se em 
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Ângulo   inverso

LUÍS SANTOS

Marta Temido, com uma intervenção que produziu na 
Comissão Parlamentar da Saúde, teve o (de)mérito de al-
cançar uma unanimidade: todos estão contra o que disse.

Questionada sobre a falta de médicos no Serviço 
Nacional de Saúde e o recurso às horas extraordinárias, 
a ministra preferiu falar do processo de contratação des-

a “resiliência” e a “resistência” devem ser procuradas.
Até o Presidente da República, que diz não comentar 

declarações de ministros, não se conteve. “Só posso dizer 
a minha sensação que, tenho a certeza, é a de todos os 

saúde demonstraram, além da devoção e competência, é 

Rebelo de Sousa.

O bastonário da Ordem dos Médicos também não 

-
sionais no SNS. E portanto lança mais este ‘soundbyte’. 
Além desta questão da resiliência - como se porventura 

começarem a cumprir a lei o SNS cai. E a responsabili-
dade é da ministra, não é de mais ninguém”.

Houve múltiplas reacções, de vários partidos e es-
truturas da saúde, pelo que Marta Temido teve necessi-

de saúde mais resilientes e pediu desculpa caso tenha 
provocado um mal-entendido.

Pois é, senhora ministra, só o cansaço a desculpa. 
Como se diz, “as desculpas evitam-se, não se pedem”. 
Porém, quando não se conseguem evitar é de boa 
educação pedi-las.

Ministra da Saúde unânime

sentença a favor da Cimpor e da Agência Portuguesa do 
Ambiente, mais de cinco anos após a entrega de uma acção 
popular contra a co-incineração na cimenteira de Coimbra, 
que tinha Jorge Castanheira Barros como primeiro subs-
critor. Na altura, segundo o activista, o TAF de Coimbra 
“considerou que não era exigida a Avaliação de Impacte 
Ambiental para a co-incineração de resíduos perigosos em 
Souselas, apesar de esta se fazer em cima do respectivo 
aglomerado populacional e a 4,5 quilómetros em linha 
recta do centro da cidade de Coimbra, cujas condições 

poluentes, sobretudo durante a noite e a madrugada”. 
Esperemos pela próxima decisão.

O fado da Guitarra
A escu l tura 

“Guitarra de Coim-
bra”, da autoria de 
Celestino Alves An-
dré, esteve sete anos 
no largo acima do 
Arco de Almedina, 

então presidida por 
Manuel Machado 
e tendo como ve-
readora da cultura 
Carina Gomes, a 
mandou retirar. O 
objectivo era transfe-
ri-la para a Rua Que-
bra-Costas, onde está 
a escultura “Tricana 
de Coimbra”. Nesta dança de estátuas, a “Guitarra” ia para o 
Largo da Sé Velha. Bem protestou, na altura, a Junta da União 
de Freguesias de Coimbra, mas de nada valeu. Agora, que a 

seria mais fácil a reposição da “Guitarra”. Isso é que era bom! 
Para a retirar não foi preciso nada, mas, agora, para a colocar 
no mesmo sítio onde estava, parece ser necessário um parecer 
da Direcção de Cultura do Centro...

Regresso ao passado
O líder do Chega apropriou-se do lema do ditador Oliveira 

Salazar durante o Estado Novo - “Deus, Pátria e Família” -, 
acrescentando-lhe apenas a palavra “Trabalho”, para sintetizar 
os valores em que o partido acredita. No encerramento do 
Congresso, em Viseu, André Ventura, partindo do eco dado 
pela comunicação social a algumas opiniões de cariz salazarista 
expressas no segundo dia do Congresso, o deputado único 

do Chega assumiu sem timidez 
o lema do ditador. Para os que 
dizem que o Chega é extremista, 

para continuar a dar tudo a quem 
nunca fez nada e a quem trabalha 
tirar tudo e não dar o mínimo de 
dignidade”. Para André Ventura, 

fora do discurso político, com 
medo de Salazar ou do Estado 
Novo, com medo dos fantasmas do passado ou da Segunda 
Guerra Mundial”, asseverando que “nunca deixará de falar 
de Deus, doa a quem doer, queira ou não queira o sistema”, 
garantiu, mostrando um terço que diz trazer sempre consigo. 
Só falta mesmo Ventura recuperar os três F’s de antigamente: 
Fado, Futebol e Fátima. Já andou mais longe...

Às voltas com as contas da Câmara
de Coimbra

A propósito de recentes declarações do novo presidente 

líder concelhio do PS saiu em defesa da gestão socialista de 
Manuel Machado. Carlos Cidade, que foi vice-presidente, volta 
aos passado e recorda que o PS, quando regressou ao poder na 

metade (dados do parecer semestral do ROC)”. Carlos Cidade 

volume de investimentos deixados pelo PS em curso para a 
cidade”. Quer isso dizer que o novo Executivo camarário está 
“amarrado” a terminar os projectos lançados pelos socialistas, no 

ou o património cultural. A ver vamos como José Manuel Silva 
vai surpreender.

Saúde? Ó da Guarda

DOENTES CRÍ-
 por falta de médicos” - eis o 

vila, mas de uma capital de distrito como a cidade da Guarda. 
Não se fez esperar o comentário: “Não queria estar na pele do 
meu colega que, em desespero e a pensar numa forma de pelo 
menos tentar salvar vidas, teve de engolir um elefante e subscre-
ver este dramático aviso de que a urgência da ULS da Guarda 
colapsaria por falta de médicos, (!) reduzindo o nosso hospital 
à dimensão de pouco mais do que uma urgência básica de um 
qualquer centro de Saúde”. “É nestas horas que eu gostaria de 
saber porque razão não está no documento a assinatura de um 
dos membros do Conselho de Administração da instituição, em 
vez da de um simples chefe de equipa, a assinatura de um dos 

de propaganda e de auto-promoção sempre que, atarantados, 
conseguem contratar um gato-pingado qualquer na qualidade 
de ‘prestador de serviços’ para vir cá fazer umas horitas e salvar-
-lhes a pele e os seus desígnios políticos”...

Os autocarros e as avarias
Um terço da frota dos Serviços Municipalizados de Trans-

portes Urbanos de Coimbra (SMTUC) está avariado. Num 

Silva, numa análise aos atrasos nas rotas. “É uma situação que 
herdámos, com um desequilíbrio completo, agravado por se 

SMTUC capacidade de reparação”, disse o autarca. Em defesa 
da gestão anterior saiu a terreiro Carlos Cidade, líder concelhio 

de Setembro, o PS não deixou esse número de autocarros 
avariados!” - declara. E permite-se dar um conselho: “É preciso 
trabalhar todos os dias e resolver os problemas. Todos os dias há 
acidentes e avarias com autocarros dos SMTUC, que é preciso 
resolver”. E Carlos Cidade remata: “Esperemos que este ‘não 
assunto’ não volte a ser invocado como desculpa para a falta 
de trabalho e incapacidade que José Manuel Silva mostra na 
tomada de decisões que Coimbra precisa e mais não é do que 
uma narrativa para se desculparem que não conseguem fazer”.
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Parabéns Cesário Sil-
va. Dessa já não te livras. 
Um dia serás ex-Presidente 
da Direcção Geral da As-
sociação Académica de 
Coimbra. Então cá estare-
mos para dar testemunho 
de todas as bastilhas que 
tomares. São grandes as 
nossas responsabilidades: 
de quem as toma e de 
quem as relata. Também
não é fácil relatar com isen-
ção. Por vezes custa uma 
carreira. Ou não fosse a 
carreira um caminho es-

carreiro. Ouvir-te-emos, 
mas agora ouve os teus 
antecessores:

Jorge Serrote -2009. 
“Na noite de 25 de Novem-
bro de 1920, os estudantes 
de Coimbra mobilizaram-

-se pela calada da noite 
para conquistarem por si 
uma sede para a Associa-
ção Académica de Coim-
bra…100 anos depois des-
te acontecimento ímpar na 
história da AAC importa as-
sinalar este momento histó-
rico da Academia e evocar 
a irreverencia e a luta  que 
sempre marcou a nossa se-
cular instituição…100 anos 
depois, importa reconhecer 
o acto de irreverência e re-
beldia levado a cabo pelos 
estudantes da época como 
um exemplo de coragem e 
determinação, um exemplo 
de que lutar por aquilo em 
que acreditamos é neces-
sário para mudarmos aquilo 
que consideramos estar 
errado…Hoje, 100 anos 
depois da Tomada da Bas-

tilha, será necessária em, 
pregar toda a irreverencia 
e força dos estudantes 
não na conquista de um 
novo espaço físico para a 
AAC, mas… a Tomada da 
Bastilha é símbolo de co-
ragem de irreverência e de 
determinação. Hoje, como 
há 110 anos empreguemos 
a nossa garra na luta pelas 
causas que achamos mais 
justas. Viva a Associação 
Académica de Coimbra!”

Ricardo Morgado – 
2012/2013. “…Entre estes 
momentos simbólicos, a 
Tomada da Bastilha é sem 
duvida alguma um dos mais 
belos e arrepiantes. Tive
a sorte de participar em 
várias destas celebrações, 
duas das quais como presi-
dente da DG/AAC em 2012 
e 3013. Arrisco-me a dizer 
que tocar o sino no topo da 
cabra, em plena noite de 
outono, é um momento que 
nenhum presidente da AAC 
já mais esquecerá. É uma 
sensação única.

Há na história dos 40 
conjurados uma leveza e 

um brilhantismo tal que 
nem deixa perceber bem o 
risco enorme que correram. 
A verdade é que o risco era 
grande e o plano tinha de 
ser perfeito. Gosto sempre 
de contar, quando falo de 
Coimbra, o toque de genial 
irreverência que os estu-
dantes de 1920 tiveram, 
ao enviar de manhã os te-
legramas ao Presidente da 
Républica e ao Presidente 
do Conselho, a dar “a boa 
nova” sobre a nova sede 
Académica. É um facto- a 
ousadia e a irreverencia 
estão no ADN da Associa-
ção Académica de Coimbra 
desde a sua génese. 

E se há momentos que 
nos são comuns, como 
a Tomada das Bastilha, 
outros marcam a nossa 
passagem…”

B r u n o  M a t i a s  –  
2014/2015. AS “BASTI-
LHAS” DE 14/15 “…Foi 
esse mesmo sonho que, 
há exatamente 100 anos, 
motivou e mobilizou os 
estudantes descontentes 
com as condições do anti-

go Colégio de São Paulo a 
revoltar-se para conquistar 
um espaço…O resto, é 
história e memória, escritas 
com uma das mais emble-
máticas noites da vida da 
Associação Académica de 
Coimbra.

Recordando-me das 
noites de celebração a 
que presidi, em 2014 e em 
2015, mas também de ou-
tras que participei enquanto 
estudante, a mesma linha 
de pensamentos esteve 
presente. Foi aqui, com 
espírito de irreverencia 
dos estudantes durante 
a madrugada de 25 de 
Novembro, que se mar-
cou uma etapa da vida da 
Associação Académica 
de Coimbra que mais não 
foi interrompida…e que 
moldou a história e a for-
ma como se exige que se 
representa os estudantes 
de Coimbra remontam pre-
cisamente esses tempos-
…E essa ideia comum é 
precisamente a melhor 
forma de garantir que mais 
anos virão para festejarmos 

a Tomada da Bastilha…”.
O Jorge Serrote, o Ri-

cardo Morgado e o Bruno 
Matias não deixaram es-
paço para o depoimento 
do José Dias, do Alexandre 
Amado e do João Assun-
ção. Paciência. Ficarão 
para outra vez. Os cerca de 
600 estudantes, que partici-
param nas comemorações 
da Tomada da Bastilha do 
presente ano, são a prova 
evidente de que a Acade-
mia tem memória.

Não nos vamos pronun-
ciar sobre os vários con-
teúdos dessas comemo-
rações, mas À Meia-noite 
ao Luar e as Madrugadas 
Silentes, interpretadas pelo 
Coro dos Antigos Orfeo-
nistas da Universidade de 
Coimbra. Junto ao Arco de 
Almedina foram um mo-
mento de enorme ligação 
entre gerações. 

Ter estado lá foi tam-
bém ter estado, por perto, 
de 24 para 25 de Novembro 
de 1920. 

(*) Ex-Presidente
da AAEC

Dia do Antigo Estudante de Coimbra

Ponto de vista para uma proposta de unidade - Parte XXVI

O eng. João Mexia, 
feito homem da Coimbra 
de que tanta gente gosta 
de ouvir já há uma data de 
anos, foi o apresentante de 
um livro lançado no pas-
sado fim-de-semana em 
Coimbra, na Casa da Cul-
tura. “No Centro do Vulcão” 
conta alguns dos “segredos 
da Guerra Civil de Angola e 
da fundação da Resistência 
Nacional Moçambicana”, 
assuntos vertidos em livro 
pelo autor Rodrigo Carlos 
Guedes, com a ajuda activa 
e colaborante de António 
Barreiros, co-autor do livro 
apresentado, homem da 

Informação que em Coim-
bra viveu bastantes anos, 
fazendo Rádio e Jornais, 
além da defesa de outras 
causas pelas quais se vai 
batendo.

O tema central da obra 
anda à volta dos tempos 
que Angola e Moçambique 
viveram e têm vivido desde 
a independência, ao longo 
de um trajecto histórico que 
anda nos 50 anos e tem 
custado a vida a muitos 
milhares de pessoas e afec-
tado a qualidade de vida de 
muitos mais. 

Nascido e conhecedor 
de África por onde gastou 

alguns anos da sua vida, 
estudioso da questão afri-
cana das antigas colónias 
portuguesas, apaixonado 
do tema, insatisfeito com 
muitas das inverdades cria-
das à volta do assunto e 
amigo antigo do autor da 
obra, João Mexia, apoiado 
na humildade do seu ser e 
no rigor do seu pensar, fez 
da apresentação de “No 
Centro do Vulcão” uma 
verdadeira aula da vida de 
Angola e Moçambique nas 
últimas gerações e espa-
ços onde Portugal viveu, 
semeando uma cultura a 
que certos interesses in-

ternacionais foram dando 
rumo diferente, em nome 
de uma liberdade que nun-
ca existiu e na defesa de 
interesses nunca assumi-
dos mas verdadeiramente 
condicionantes de muitas 
das opções seguidas.

Foi bom ouvir João Me-
xia. Muito bom mesmo, 
para que estes últimos 50 
anos passados possam 
ser lidos e entendidos à luz 
de outros considerandos 
históricos, que não apenas 
aqueles que os feitores 
contratados da história re-
cente nos querem impingir.

LV

Acabado de apresentar em Coimbra 
“no centro do vulcão”

ajuda a entender África

EDIÇÃO COIMBRA
www.campeaoprovincias.pt

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

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

F I C H A  T É C N I C A

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

Galamba: “estrume “e 
“coisa asquerosa”.

Arons de Carvalho: “O 
sexta às nove não devia existir 
no serviço público”.

Morra o sexta às nove!
Morra!
Pim!
Enterrado na Serra de 

Argemela.

No singelo funeral,o go-
verno fez-se representar pelo 
ministro Matos Fernandes, 
de fato escuro e sapato de 
polimento.

Na oportunidade, em jeito 
de homenagem, leu com voz 
timbrada apesar de embarga-
da, um pequeno e comovente 
discurso do primeiro-ministro 

em co-autoria com o ministro 
da economia sobre a liberda-
de de informação .

Em nome desse inestimá-
vel valor, o governo decretou 

1 dia de luto nacional.
O Presidente da Repú-

blica emprestou o ombro aos 
enlutados.

Orlando Maçarico

A morte do “Sexta às nove”
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Investigadores da Univer-
sidade de Coimbra propõem 
a construção de bacias de 
sedimentação como alternativa 
mais sustentável do ponto de 
vista económico e ambiental 
para resolver o problema de 
assoreamento no rio Mondego.

-
blicado recentemente propõe 
a construção de uma bacia 
de sedimentação no rio Mon-

dego e uma outra, de menor 
dimensão, no rio Ceira, por 
forma a resolver os problemas 
de assoreamento na albufeira 
Ponte-Açude.

“Uma vez que as acções 
de dragagem ao longo de três 
quilómetros do leito do rio 
têm um custo económico e 
ambiental muito elevado para 
o intervalo de tempo em que 
se estimam úteis, sugere-se 

uma solução alternativa. Esta 
solução passa por reter a maior 

a Coimbra, no rio Mondego, a 
montante da Ponte da Portela, 
através da construção de uma 
bacia de sedimentação”, defen-
de o artigo, que tem como base 
a dissertação de mestrado de 
Diana Freire na Universidade 
de Coimbra e que é também 
assinado pelo professor do 

Departamento de Engenharia 
Civil José Antunes do Carmo.

Os investigadores explica-
ram que uma bacia de sedimen-
tação é uma albufeira formada 
por um açude ou barragem de 
altura reduzida, implementada 
num troço do rio, “que favo-
rece a deposição e retenção de 
sedimentos”.

“Em geral, este açude é 
construído em pedra ou betão 

e ocupará parte da secção trans-

zona calma para deposição e 
armazenamento de sedimen-
tos; na restante secção ocorre 
o escoamento natural, onde 
é permitida a passagem de 
peixes”, esclareceram, salien-
tando que estas bacias retêm 
os sedimentos a montante, sem 

do curso de água, podendo 
ser galgadas em caso de cheia. 

-
cordado que a Câmara de 
Coimbra adjudicou uma obra 
de desassoreamento do rio 
Mondego em 2017, por cerca 
de quatro milhões de euros, 
onde foram removidos 700 
mil metros cúbicos de inertes, 
através de dragagens.

“A confirmarem-se as 
tendências de afluência dos 
caudais sólidos e os fenómenos 
de erosão e deposição regis-
tados nas últimas décadas no 
troço do rio Mondego a mon-
tante do Açude-Ponte, que 
apontam para uma acumulação 
de 52.500 metros cúbicos por 
ano, será necessário repetir a 
intervenção de desassoreamen-
to de 14 em 14 anos”, notam 
Diana Freire e José Antunes 
do Carmo.

Para os investigadores, 
a solução de uma bacia de 
sedimentação conseguiria re-
duzir os prejuízos ambientais, 
patrimoniais e económicos 
das cheias, manter as cotas do 
fundo da albufeira do Açude-
-Ponte que permitam o usufru-
to para actividades turísticas e 

capacidade de armazenamento 
e escoamento dos caudais de 
grandes cheias como as ocor-
ridas em 2001, 2016 e 2019”.

Para além de tudo isto, os 
investigadores salientam que 
esta solução permitira reduzir 

de dragagem das areias que se 
acumulam ao longo de toda 
a albufeira, tanto em quanti-
dade como em frequência de 
extracção”.

Reduzir
sedimentos

para o Açude-Ponte

“Com a construção de 
uma bacia de sedimentação a 
montante de Coimbra poder-
-se-ão reduzir em mais de 80% 
a quantidade de sedimentos 

-
-Ponte”, frisam, considerando 
que caso a solução avançasse 
teria de ser repensada a viabi-
lização da praia do Rebolim, 
porque as areias colocadas no 
Verão seriam arrastadas no 
Inverno para a albufeira.

Os investigadores real-
çam ainda que esta solução 
tem custos de manutenção 
e ambientais “muito reduzi-
dos”, notando ainda que a 
extracção de areias da bacia 
é “muito facilitada pela con-
centração dos sedimentos em 
muito menor área e facilidade 
de acesso”.

Apesar de não consegui-
rem avançar com um valor 
do custo de implementação 
dessa solução, os investigadores 
notam que ao longo dos próxi-
mos 60 anos (período de vida 
útil de um açude-barragem), 
caso se continue a optar pelas 
dragagens da albufeira, tal 
como foi avançado em 2017, 
serão gastos mais de 16 mi-
lhões de euros no desassorea-
mento do rio Mondego.

Mais sustentável economicamente e a nível ambiental

Mondego com bacia de sedimentação 
em vez de dragagens

A Câmara Municipal de 
Coimbra apresentou, ontem 
(30), o seu programa de Natal, 
que se inicia na próxima sexta-
-feira (3) com a inauguração 
das iluminações natalícias, que 
vão estar ligadas até 7 de Ja-
neiro. Ainda nesta sexta-feira, 
começam outras actividades, 
como o comboio de Natal, 
que fará um percurso pela 
Baixa; um carrossel parisiense, 
que será instalado no Largo 
da Portagem; uma tenda com 

trampolim, o sítio do Pai Natal 
e um ateliê de pinturas, que 

Até 6 de Janeiro, serão ainda 
promovidos vários espectácu-
los, concertos, visitas guiadas, 
exposições de presépios e ou-
tras iniciativas  que se dirigem 
a vários públicos. O programa 
de Natal, que é promovido 
pelo Município de Coimbra, 
em articulação com a Asso-
ciação de Promoção da Baixa 
de Coimbra, tem, de acordo 
com a autarquia, como prin-
cipal objectivo “criar maior 
atractividade e dinamismo 
nesta zona comercial da cidade 
durante a época natalícia” e 
representa um investimento 
de 196.000 euros.

Natal em Coimbra
começa na sexta-feira


