
SEMANÁRIO NO PAPEL (QUINTAS-FEIRAS)... DIÁRIO ONLINE (WWW.CAMPEAOPROVINCIAS.PT)... VESPERTINO DIGITAL (DE SEGUNDA A SEXTA) | AUDIÊNCIA QUALIFICADA

DE09042014RL/RCMC

DIRECTOR LINO VINHAL | www.campeaoprovincias.pt                                       
PREÇO 0,75€ | 2ª SÉRIE | ANO 21 | N.º 1089 | 16 DE DEZEMBRO DE 2021       SEMANÁRIO À QUINTA-FEIRA      
telef. 239 497 750 | fax 239 497 759 | e-mail: campeaojornal@gmail.com

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
AUTORIZADO A CIRCULAR EM INVÓLUCRO

FECHADO DE PLÁSTICO OU PAPEL
PODE ABRIR-SE PARA VERIFICAÇÃO POSTALTAXA PAGA

PORTUGAL
CCE TAVEIRO

PUBLICIDADE

44
40

0

Rua da Liberdade, n.º 84  - 3025-006 Adémia - Coimbra
910 207 318

Um doce
e Feliz Natal!

Temos tudo para
o proporcionar!!!

44
53

5

Telef.: 239 829 156 - Coimbra
restaurante@jardimdamanga.net
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Deixe o seu Natal 
nas nossas mãos! 

Aceitamos encomendas.
Aberto dia 1 de Janeiro

Revista de 40 páginas

Nesta Edição

evista de 40 páginas

Nenhum dos quatro partidos quis arriscar e, para as próximas eleições legislativas, mantiveram os 
mesmos cabeças-de-lista de candidatos a deputados pelo círculo de Coimbra que apresentaram em 
2019. O PS, apesar das convulsões para completar o elenco, foi o mais conservador e repete os quatro 
primeiros nomes. O PSD foi buscar dois ex-presidentes de Câmara para o pódio, enquanto BE e PCP 
apostam de novo na relevância de duas figuras bem conhecidas.     Páginas 3, 4, 11 e 22

PS, PSD, BE e PCP mantiveram cabeças-de-lista de candidatos a deputados

Partidos em Coimbra
são conservadores

Marca de roupa 
de Coimbra

destaca-se na Europa
Em plena pandemia nasceu uma marca de roupa 

em Coimbra que combina sustentabilidade e elegân-
cia e que, apenas em ano e meio, já lançou quatro co-
lecções. Sílvia Silva, designer e co-fundadora da marca 

Página 12

José Manuel Pureza em Entrevista

O país precisa de
“vitalidade democrática”
e, naturalmente, foco na estratégia do Bloco de Es-
querda (BE), são os temas abordados em Entrevista ao 
cabeça-de-lista do BE pelo círculo eleitoral de Coimbra 
e vice-presidente da Assembleia da República, José 
Manuel Pureza.                    Página 11
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ANA LUÍSA PEREIRA

A época de Natal é 
maravilhosa, não só por 
proporcionar um ambiente 
de festa em todo o mun-
do, mas também por criar 
união e partilha. O Natal 
é muito mais do que um 
evento religioso, é uma oca-
sião onde se reúne a família 
e se procura reforçar os la-
ços afectivos com quem se 
ama, mantendo vivo o ver-
dadeiro espírito do Natal. 
Por estas e tantas outras 
razões, espera-se que o 
Natal seja um período de 

pensar naqueles de que 
mais se gosta  com carinho 
e amor. Nos tempos que 
correm, muitos substituem 
as cartas de boas festas 
pelos e-mails, os telefone-
mas pelas mensagens de 
telemóvel ou através das 
redes sociais. Cada vez 

cada vez mais uma sede de 
consumo que se sobrepõe 
ao espírito natalício. Uma 
época que devia ser de 
paz transforma-se numa 
grande agitação, em tarefas 
que nunca mais acabam, 
em gastos inimagináveis 
e numa enorme decep-
ção se não se consegue 
o que se quer. Quando 
acaba o Natal as pessoas 
voltam para as suas vidas 
(ainda mais) agitadas e 
esquecem-se daqueles de 
quem gostam, que mui-
tas vezes estão sozinhos. 
O Natal, que deveria ser 
vivido com alegria, é mui-
tas vezes marcado pela 

trabalhar e pela tristeza de 
não ter dinheiro para tudo. 
O Natal é a festa da família 
e não se resume à noite da 
consoada e à distribuição 
de presentes. É muito mais 
do que isso. A melhor pren-
da que se pode dar a quem 
mais se gosta é o afecto 
e o amor. O Natal é uma 
das alturas mais adequadas 
para demonstrar senti-
mentos positivos e para 
mostrar que  se conhece 
os sentimentos e dese-
jos dos outros. É uma 

oportunidade para celebrar 
a vida e reunir a família.  
O Natal é juntar a família 
e criar memórias novas, 
guardando quem esteve 

mensagem para mais tarde 
recordar, pois criar novas 
memórias é tão ou mais 
importante do que recordar 
as antigas. Festejar o Natal 
é ajudar os mais pequenos 
a criar os próprios presen-
tes, mostrando que, mais 
importante do que o valor 
monetário da prenda, o 
que interessa é o amor e 
o carinho que se coloca 

famílias perfeitas, e esta é 
a época ideal para fazer as 
pazes com aquela pessoa 
com quem se está zangado. 
O Natal é solidariedade. É 
uma óptima altura para aju-
dar alguém a ter um Natal 
muito melhor e para fazer 
os mais novos entenderem 
que nem todos têm as mes-
mas condições de vida. 
Natal é sinónimo de 
jogos em família, de 
brincar, desfrutar 
e, mais impor-
tante, de va-
lorizar esses 
momen-
to s.  É 
escre-
v e r 

mensagens e colocá-las 
dentro dos casacos dos 
outros, sem que estes se 
apercebam, para que se 
sintam acarinhados.  É tirar 

com as pessoas nos mesmos 
lugares para ver a evolução 
de uns anos para os ou-
tros. É observar a maneira 
como as crianças brincam, 
a forma como se divertem, 
as histórias que contam. É, 
sobretudo, aproveitar para 
se sentir grato por tudo o 
que tem na vida. 

O mês de Dezem-
bro é perfeito para re-

ao longo do ano. 
Quer se tenha 
ou não uma 
f amí l i a 
c o n -
ven-

cional, o Natal é reviver e 
redescobrir entre todos 
o verdadeiro motivo 
pelo qual se come-
mora esta data. O 
Natal é sinóni-
mo de famí-
lia, amor, 
alegria e 
união. 
É 

um momento para passar com 
quem se ama, seja a família de 
sangue ou a do coração, mos-
trando que as bases do espírito 
natalício assentam no amor 
e na partilha de afectos. É 
tempo de começar a pensar 
o que pretende para este 
Natal, com quem o 
quer passar e de que 
forma. É tempo 
de se entregar 
a esta magia.

A magia do Natal
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O PSD não perdeu tempo 
e já ontem à tarde formalizou 
no Tribunal a lista de candida-
tos a deputados pelo círculo 
eleitoral de Coimbra. Na lista, 
decidida anteriormente, a Co-
missão Política Nacional do 
partido só não inclui Paulo 
Leitão, líder distrital que apoiou 
Paulo Rangel, tendo respeitado 
as indicações da maioria dos 
órgãos concelhios.

O presidente do partido 
escolheu manter a advoga-
da Mónica Quintela como 
cabeça-de-lista por Coimbra e 
incluir em terceiro lugar outra 

personalidade conimbricense, 
João Paulo Barbosa de Melo, 
ex-presidente da Câmara e que 
liderou a candidatura de dele-
gados ao congresso apoiando 
Rui Rio.

O caminho ficou livre 
com a saída de Maló de Abreu 
da lista por Coimbra e encabe-
çar a candidatura a deputados 
por fora da Europa, assim 
como com o afastamento de 
Paulo Leitão, deputado durante 
duas legislaturas.

Entrou, assim, em segun-
do lugar, a economista Fátima 
Ramos, que já foi deputada 

e presidente da Câmara de 
Miranda do Corvo, tendo para 
esta lista sido indicada pela 
Comissão Concelhia do PSD 
de Penela, uma vez que o seu 

mirandense.
Na lista de nove candida-

tos efectivos, que correspon-
de ao número total de lugares 
de deputados a eleger pelo 
círculo de Coimbra para a As-
sembleia da República, surge 
na quarta posição Fernando 
Tavares Pereira, que foi o 
candidato do PSD à Câmara 
de Tábua.

completo com Ana Olivei-
ra, indicada pela Figueira da 
Foz, Carlos Fernandes, de 
Cantanhede, Sandra Fidalgo, 
de Oliveira do Hospital, Mar-
tim Syder (JSD) e Olinda Rio 
(TSD).

Os líderes das distritais do 
PSD de Coimbra, Paulo Leitão, 
de Faro, Cristóvão Norte, e de 
Viseu, Pedro Alves, que apoia-
ram Paulo Rangel nas últimas 

de candidatos a deputados, 
aprovadas no Conselho Nacio-
nal do PSD, reunido em Évora, 

com 67 votos a favor, 21 contra 
e seis abstenções.

O presidente do PSD, Rui 
Rio, saudou a aprovação das lis-
tas de candidatos a deputados 
do partido por uma votação 
“expressiva” e contestou que 
tenha excluído todos os que 
não o apoiaram nas recentes 
eleições directas. Já Paulo Ran-
gel, ex-candidato à liderança do 

qualquer tentativa ou esforço 
de unidade por parte da Direc-
ção na construção das listas de 
candidatos a deputados.

O local do 39.º Congres-

so do PSD foi alterado de 
Lisboa para Santa Maria da 
Feira por razões sanitárias e 
financeiras, numa proposta 
da secretaria-geral aprovada 
por unanimidade pelo Con-
selho Nacional. As datas do 
Congresso mantêm-se para 
17, 18 e 19 de Dezembro. A 
Comissão Política Nacional 
do PSD decidiu, também, que 
o partido irá a votos sozinho 
nas próximas legislativas, sem 
qualquer coligação pré-eleitoral 
com o CDS-PP.

Mónica Quintela
Fátima Ramos

João Paulo Barbosa de Melo
Fernando Tavares Pereira

Ana Oliveira
Carlos Fernandes
Sandra Fidalgo
Martim Syder
Olinda Rio

António Topa Gomes
Maria Paula da Graça Cardoso

Ricardo Bastos Sousa
Helga Alexandra Freire Correia

Rui Miguel Rocha da Cruz

Cláudia André
Álvaro Batista

Nuno Almeida Santos
Susana Salvado

Gustavo Duarte
João Pina Prata

Sara Filipa Saraiva dos Santos

Paulo Mota Pinto
Hugo Patrício Martinho de Oliveira

Olga Cristina Fino Silvestre
João Manuel Gomes Marques
João Carlos Barreiras Duarte

Hugo Carvalho
Guilherme Almeida

Cristiana Ferreira
Hugo Maravilha

Domingos Nascimento

Paulo Leitão saiu e entra João Paulo Barbosa de Melo

Lista de candidatos a deputados do PSD
abrange maioria dos concelhos de Coimbra

Candidatos a deputados do PSD pelos círculos da região Centro
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Rejeitada na madrugada 
de sábado, a lista de candida-
tos a deputados do PS pelo 
círculo eleitoral de Coimbra 
teve de ser reformulada para 
se alcançar uma maioria que 
a aprovasse no domingo, 
dado que no dia a seguir tinha 
de ser presente à Comissão 
Política Nacional do partido, 
em Lisboa.

O que aconteceu no en-

foi a saída da lista de Carlos 
Cidade, presidente da Con-
celhia de Coimbra do PS e 
ex-vice-presidente da Câmara 
liderada por Manuel Machado, 
tendo sido substituído no 
quinto lugar que antes ocupa-
va por José Carlos Alexandri-
no, ex-presidente da Câmara 
de Oliveira do Hospital e que 
também presidiu à Comuni-
dade Intermunicipal.

Isto aconteceu depois de 
a cabeça-de-lista de candida-
tos a deputados do PS pelo 
círculo de Coimbra, Marta 
Temido, ter feito sentir o seu 
“desconforto” em relação 

a alguns elementos que não 
possibilitam a viabilização da 
candidatura.

A ministra da Saúde, que 
como aconteceu em 2019 é in-
dicada para liderar a lista con-
corrente às próximas eleições 
legislativas, entendia não ser 
agradável a candidatura incluir 
quem, como dirigentes de 
Coimbra do PS, a criticaram, 
referiram fontes socialistas ao 
“Campeão”.

Ainda em Novembro, a 
Concelhia de Coimbra do PS 
criticava Marta Temido e de-
clarava estar “desiludida” com 
a ministra da Saúde por a lo-
calização da nova Maternidade 
ser nos HUC, em detrimento 
do Hospital dos Covões.

Cidade demite-se

Fora da lista de deputados, 
Carlos Cidade anunciou, nesta 
terça-feira à noite, a sua demis-
são de presidente da Comissão 
Política Concelhia do PS de 
Coimbra, com a seguinte 
declaração: “Considerando 

os recentes acontecimentos, 
decorridos da aprovação da 
lista de candidatos a deputados 
pelo círculo eleitoral, no qua-
dro das reuniões da Comissão 
Política da Federação Distrital 
de Coimbra, onde foi explana-
da, para comigo, a total falta 
de apoio de alguns camaradas, 
nomeadamente de membros 
da Comissão Política Conce-
lhia de Coimbra e sobretudo 

de membros do Secretariado 
da mesma, demonstrando a 
perversidade deste processo, a 
troca de lugares por autênticos 
‘negócios de mercearia’, o que 
evidencia uma ‘mão invisível’ 
com remendos, evitando as-
sim, de forma objectiva, a 
minha integração”.

Carlos Cidade foi pre-
terido no quinto lugar por 
José Carlos Alexandrino, cujo 

nome tinha sido aprovado por 
todos os autarcas socialistas do 
Interior do distrito. No sexto 

saída da deputada Cristina de 
Jesus, que foi a candidata do 
PS à Câmara de Cantanhede, 
e a entrada para esta posição 
do jovem Ricardo Lino, que 
foi assessor da Câmara de 
Coimbra, na liderança de Ma-
nuel Machado, mas saiu antes 

Com uma proporção de 
60% para o líder da Federa-
ção, Nuno Moita, e de 40% 
para o que foi seu opositor, 
João Portugal, o presidente da 
Distrital e também da Câmara 
de Condeixa-a-Nova teve 
uma derrota no sábado, ao 
ver a lista “chumbada” com 
41 votos contra e 37 a favor. 
No domingo, Nuno Moita 
já apresentou uma lista que 
“foi cuidadosamente prepa-
rada para alcançar um amplo 
consenso”, conforme refere 
a própria Federação, a qual 
foi aprovada com 54 votos a 
favor e 19 contra.

De fora da lista ficou, 
igualmente, o presidente da 
Federação Distrital, Nuno 
Moita, pois o autarca de 
Condeixa viu a Direcção 
Nacional do partido a travar 
a possibilidade de rumar ao 
Parlamento. Os socialistas 
negaram a pretensão dos 
presidentes de Câmara, re-
centemente eleitos, mesmo 
que líderes distritais, de inte-
graram as listas às eleições de 
30 de Janeiro próximo. 

A lista completa de candi-
datos a deputados pelo círculo 
de Coimbra é a seguinte:

Marta Temido
Pedro Coimbra

Tiago Estêvão Martins
Raquel Ferreira

José Carlos Alexandrino
Ricardo Lino
Isabel Cruz
José Dias

Albertina Jorge
Suplentes: Miguel Pi-

nheiro, José Mário Gama, 
Elisabete da Conceição 
Rita, Maria Marmé e João 
Gouveia.

Rejeitada à primeira, vingou à segunda com a entrada de Carlos Alexandrino

PS aprovou lista para deputados
com a saída de Carlos Cidade

Nuno Moita ficou de fora, por ter sido reeleito, 
recentemente, presidente

da Câmara de Condeixa-a-Nova

DESPORTO FEDERADO:
* Esgrima
* Ginástica Acrobática e Ritmica
* Judo * Ju-Jitsu
* Pesca Desportiva 
* Taekwondo
* Ténis de Mesa

ACTIVIDADES CULTURAIS:
* Ballet * Danças Afro-Latinas
* Expressão Musical
* Sevilhanas/Flamenco
* Bollywood e Samba/Forró
* Pintura e Desenho

SERVIÇOS:
* Banho Turco
* Sauna
* Bar/Restaurante

ACTIVIDADES FISICAS E DESPORTIVAS:
* Aikido 
 Badminton
* Bridge
* Ginástica Manutenção
* Hip Hop
* Karaté
* Kendo
* Treino Funcional

* Ten Chi Tessen
* Voleibol * Yoga 
* Ginástica Traquinas e Ginástica Gym For Fun

CAMPO CONDE FOZ DE AROUCE:
* Arborismo * Canoagem
* Escalada * Slide * Rapel
* Eventos * Estágios * Estadias
* Férias Escolares e Férias Desportivas

ACM COIMBRA   Rua Alexandre Herculano, 21-A | 3000-019 Coimbra
 Tlm. 918 024 130 | www.acmcoimbra.pt | e-mail: acmcoimbra@gmail.com

Pratique
desporto

pela sua saúde!

Boas Festas
* Ten Chi Tess
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Faleceu especialista
em música sacra Pedrosa Cardoso
O professor aposentado da Faculdade de Letras 

da Universidade de Coimbra (UC) José Maria Pedrosa 
Cardoso, especialista em música sacra e música histórica 
portuguesa, morreu aos 79 anos de idade, no dia 8 de 
Dezembro, na Casa de Saúde da Idanha - Instituto das 
Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, em 
Belas, onde estava internado. Foi dos primeiros licenciados 
em Ciências Musicais pela Universidade Nova de Lisboa 
e obteve o grau de doutoramento em Ciências Musicais 
Históricas pela Universidade de Coimbra, onde fez a agre-

para a Faculdade de Letras da UC, em 1992, como assis-
tente convidado, para leccionar a cadeira de História da 
Música. Aí passou a exercer prioritariamente a docência, 
mais tarde alargada ao Mestrado em Ciências Musicais e 
ao Curso de Estudos Artísticos, que veio a dirigir.
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João Luís Alves Apóstolo - O professor da Escola 
Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) está 
entre os investigadores mais citados do ranking “World’s 
Top 2% Scientists 2021”, organizado pela Universidade 
de Stanford, nos Estados Unidos da América. O investi-
gador é docente da ESEnfC desde 2001, sendo o primeiro 
professor do Ensino Superior em Portugal com o título 
académico de agregado no ramo do conhecimento em 
Ciências de Enfermagem (2017). É coordenador cientí-

(2013) e doutorado em Ciências de Enfermagem (2008). 
Dispõe ainda de um mestrado em Adicções e Patologias 
Psicossociais (2000), uma especialização em Saúde Mental 
e Enfermagem Psiquiátrica (1997) e uma pós-graduação 
em Administração de Serviços de Saúde (2000).

Diogo Ventura - O piloto de Góis sagrou-se tricampeão 
no Campeonato Nacional de Enduro ao vencer a prova que 
decorreu em Cabeceiras de Basto. Depois de ter triunfado em 
2019 e 2020, o piloto voltou a subir ao pódio mostrando que 
está num bom momento da sua carreira. O jovem, de 28 anos, 
tem ainda mais seis títulos nas diferentes classes, tendo ainda 
este ano agarrado o título de Elite

Jorge Conde – O presidente do Instituto Politécnico de 
Coimbra (IPC) foi reeleito presidente da Rede Académica 
das Ciências da Saúde da Lusofonia (RACS). Para o próximo 
mandato, de três anos, o presidente tem várias prioridades, 

-
gação internacional da RACS, fortalecer a promoção do 
intercâmbio e o desenvolver a cooperação em ciências da 
saúde no espaço lusófono. 

Telmo Melo – O mágico de Coimbra celebrou, no dia 8, 
duas décadas de carreira. De forma a assinalar a data, realizou 
um espectáculo, no dia 10, no Clube Real da Conchada, em 
Coimbra, onde reuniu amigos, família e apreciadores do seu 
trabalho. O artista tem percorrido vários palcos do país a até já 
participou em programas televisivos, apresentando-se sempre 
como autodidata. 

Padre Anselmo Borges – Proferiu a conferência 

de Coimbra (UC), sendo Professor dessa mesma disciplina 
na Faculdade de Letras desta Universidade. Regeu, nos 
últimos anos, entre outras, as cadeiras de Antropologia 

Seminário sobre Mulheres e Religiões. Integrou também 
o corpo docente do Programa Doutoral em Neurociências 
Clínicas, Neuropsiquiatria e Saúde Mental da Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto. Anselmo Borges 
tem produzido, em jornais, rádio e televisão, colóquios e 

rumo do nosso tempo, bem como o confronto entre a fé 
e o mundo contemporâneo. Actualmente, é colunista do 
“Diário de Notícias” sobre temas religiosos.

Diogo Rocha – O Chef de cozinha é autor do livro e 
documentário “Uma Viagem-Romance pela Gastronomia e 
Vinhos do Centro de Portugal”, apresentado no dia 14, que se 
insere no projecto de comunicação e promoção turística “Ex-
periências By”, uma iniciativa da Turismo Centro de Portugal. O 
Chef Diogo Rocha trabalha no restaurante Mesa de Lemos, em 
Viseu, distinguido com uma Estrela Michelin. O livro permite 
conhecer o melhor que a região Centro de Portugal tem para 
oferecer a nível da gastronomia e dos vinhos.

Eduardo Figueiredo – O estudante de doutoramento 
em Direito na Universidade de Coimbra, onde dá também 
aulas como assistente, venceu o prémio do Tribunal de Contas 
partindo da pergunta “E se a corrupção fosse tratada como 
uma violação dos direitos humanos?”. O jovem, de 26 anos, 
para além do prémio vai receber 4.500 euros.

Manuel Alegre – Foi-lhe atribuído o título de associado 
honorário da Associação Académica de Coimbra (AAC). O 
evento decorreu no dia 9, na Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Coimbra. Além da atribuição formal do título, a 
cerimónia marcou também o arranque da II edição do Prémio 
Literário Manuel Alegre.

Pedro Machado – Foi reconduzido como presidente da 
Agência Regional de Promoção Turística Centro de Portugal 
(ARPTC) para o triénio 2022-2024. Para este novo mandato 
o líder tem como objectivo representar de “forma abrangente 
todo o território do Centro de Portugal” reforçando a promoção 
das empresas da região nos 25 mercados internacionais onde a 
ARPTC está presente. Pedro Machado é igualmente presidente 
da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal.

Graciano Paulo – Tomou posse, no dia 13, como presi-
dente da Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Politécnico 
de Coimbra (ESTeSC), para o mandato 2021-2025. É docente 

-
terapia da ESTeSC desde 1997. Foi vice-presidente da Escola 
entre 2009 e 2017 e, no último quadriénio, presidiu ao Conselho 

-
tão e Economia da Saúde e doutorado em Ciências da Saúde, 
Graciano Paulo desenvolveu actividade clínica até 2001, ano em 
que passou a dedicar-se em exclusivo à docência e investigação 
na área da Protecção contra a Radiação.

Manuel Rocha – Tal como já acontecera em 2019, 
Manuel Rocha voltará a ser nas próximas eleições legislativas 
de 30 de Janeiro o líder da lista da CDU pelo círculo eleitoral 
de Coimbra. Nessa altura não foi eleito e de então para cá 

um resultado muito diferente, podendo todavia acontecer 
que Rocha seja eleito. E seria bom para Coimbra que o fosse. 

dos argumentos aduzidos. É nesse entendimento que, com 
toda a franqueza e sem receios, aqui assumimos considerar 
muito positivo para Coimbra que Manuel Rocha fosse eleito. 
Professor de música no Conservatório, militante do PCP desde 
sempre, co-fundador da Brigada Victor Jara, Rocha é dos ho-
mens públicos de Coimbra de maior solidez na sua formação 
política, na coragem e no conhecimento das necessidades 
de Coimbra enquanto cidade permanentemente rateada nas 
disponibilidades orçamentais em favor de outras instâncias; 
frontal, leal, senhor de uma formação cívica superior, é pena 

de deputado de mérito, preferindo deixar de fora pessoas de 
valor em benefício de outros que têm calcorreado o chão do 
hemiciclo de S. Bento sem que para isso estejam preparados, 
entrando e saindo sem nada fazer em proveito do país e da 

decisão do eleitorado. Mas não será por falta nem de mérito 
nem de seriedade que isso poderá acontecer. Quebrando even-
tualmente as tradicionais e formatadas regras de independência, 
que não as razões materiais, o “Campeão” assume aqui, com 
convicção e frontalidade, que consideraria a eleição de Rocha 
uma valorização da equipa de deputados conjunta a eleger por 

comungando do mesmo ponto de vista, muitos dos eleitores 
do nosso círculo eleitoral. Rocha não precisa desta manifesta-
ção de apreço nem ela de nada lhe servirá, obviamente. Isso 
não nos impede reconhecermos a sua valia como pensador e 
a elegância ética como se conduz na vida, seja na política seja 
noutra qualquer área.

É o sonho de criança. Nunca quis ser outra coisa, nunca almejou outros voos. 
Medicina era (e foi) o propósito e o culminar de uma vida de estudos com notas 
acima da média. Enquanto muitos dos colegas queriam ser bombeiros ou artistas, 
Maria João Madeira-Cardoso, “nascida e criada em Coimbra”, queria ser médica. 
“Talvez também por o meu pai ter falecido quando era muito nova”, confessa. 
Após ingressar na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, com mé-
dia de 18.5 valores, a sua paixão por esta área ganhou ainda mais sentido porque 

Comecei a 
frequentar os Blocos durante o curso, dei muito do meu tempo ao Hospital por 
iniciativa própria – não que os estudos o impusessem - e tive a felicidade de contactar 

Apaixonei-me completamente pela área”, frisa. Há três semanas foi o culminar de 
todo este esforço ao receber a notícia que tinha sido ela a ocupar a única vaga de 
Cirurgia Geral no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, unidade hos-
pitalar cujo prestígio considera inegável, aquela para onde queria mesmo ir “para sair 
da zona de conforto”. Actualmente está a fazer o “Ano Comum” no Hospital de 

Geral no IPO do Porto, a área que, garante, a deixa “com um brilho nos olhos como nenhuma outra no âmbito da Medicina”.

Conimbricense Maria João Madeira-Cardoso preenche 
única vaga em Cirurgia Geral no IPO do Porto

Paulo Leitão – Adivinha-se-lhe o desgosto de não ter sido 
incluído na lista de candidatos a deputado pelo círculo eleitoral 
de Coimbra, contrariamente ao que acontecera no anterior 

na sua sensibilidade quando as coisas são feitas de forma a 
trajar alguma ostentação vingativa. Podendo o PSD de Rui Rio 
dar a orientação que entender mais adequada ao partido para 

legitimado, isso não impede que as coisas – mesmo quando 
se tem razão (como poderá ser o caso, pelo menos aos olhos 
de muita gente) - devam ser feitas com elegância quando isso 
for possível. Decidido, frontal e corajoso, Rio está a subir na 
consideração de muita gente e é possível que os resultados 
eleitorais venham comprovar essa subida, eventualmente 
não tão robusta como se promete. Mas é exactamente nestes 
momentos que a humildade, a elegância, o respeito pela dife-
rença, fazem mais sentido. Paulo Leitão, presidente da Distrital 
de Coimbra, vereador durante alguns anos, militante activo e 
participativo, terá cometido alguns erros, sobretudo quando 
cedeu em momentos que exigiam mais coragem e capacidade 

como líder do PSD em Coimbra, porventura. Ele, como 
muitos outros militantes pelo país fora, agora dispensados. 
Mas não é a dispensa que magoa. Dispensáveis são também 

roda da política anda sempre à volta e nunca demora muito a 
voltar ao local de partida. É a forma, é o saber fazer, ou não 
saber, que distingue as pessoas. Rio recusou essa oportunidade, 
independentemente da razão de queixa que possa ter de muitos 
dos quadros dirigentes do seu partido.. Neste tempo de Natal 
haverá no sapatinho de muita gente humilde prendas cujo 

bem, são esses mesmos presentes de valor diminuído que mais 
direito terão a um embrulho cuidado, bonito, que, disfarçando 

sabor a Natal que, também em política, se deveria traduzir 
dizendo “obrigado”, sobretudo a quem, podendo não ter 



www.campeaoprovincias.pt 16 CAMPEÃO DAS PROVÍNCIASQUINTA-FEIRA

 DE DEZEMBRO DE 20216 FACTOS

FACTOS DA SEMANA
Europe Direct Região de Coimbra

e de Leiria lança concurso gastronómico 
O Europe Direct Região de Coimbra e de Leiria, em 

parceria com a distinção “Região de Coimbra: Região Eu-
ropeia da Gastronomia 2021/2022, tem a decorrer, até 31 
de Janeiro de 2022, o concurso gastronómico “The most 
saltainable dish in Europe”. Esta é uma iniciativa que visa 
promover a criatividade e a inovação através de práticas de 
culinária mais sustentável e circular, conjuntamente com a 
promoção da utilização de produtos autóctones e sazonais, 
providenciando um espaço de partilha cultural entre as 
regiões e participantes. O concurso é dirigido a maiores de 
18 anos, que sejam provenientes de uma das regiões que 
integram a Rede de Regiões Europeias da Gastronomia do 
Instituto Internacional de Gastronomia, Cultura, Artes e 
Turismo (IGCAT). Todas as receitas submetidas do con-
curso farão parte de uma publicação digital, em português 
e inglês, com a explicação do Pacto Ecológico Europeu.

Exposição de aguarelas de Sofia Arez
no Exploratório 

-
gumelos, intitulada ‘Desvio’, vai estar patente, até Fevereiro de 
2022, no Exploratório - Centro Ciência Viva de Coimbra. A 
mostra apresenta um conjunto de aguarelas da autora, resul-

portuguesas. Nessas caminhadas, os cogumelos que despertam 

agora se apresenta no Exploratório. Com um profundo interes-

e na Ásia. A exposição de aguarelas pode ser visitada na Science 
Photo Gallery do Exploratório até Fevereiro.

“Contos de Natal”
no Portugal dos Pequenitos

O Serviço Educativo do Portugal dos Pequenitos vai 
promover, de 18 a 24 de Dezembro, a actividade “Contos de 
Natal”. Esta acção, que terá duas sessões, sempre às 11h00 e 
às 15h00, decorre no pavilhão de Alcobaça e estão incluídas 
no preço de entrada no Parque. Os visitantes podem escrever 
um cartão de Natal para o Pai Natal e depositá-lo no marco de 
correio disponível no Parque. O Serviço Educativo disponibi-
liza material para a construção e decoração do cartão, que deve 
ser devidamente preenchido e, posteriormente, responde com 
a oferta de voucher com entrada gratuita para uma criança. 
O voucher não tem validade e permite a entrada gratuita de 
crianças, dos três aos 13 anos. 

CoimbraMaisFuturo dinamiza formação
em poda e enxertia em viticultura

A CoimbraMaisFuturo vai realizar, no dia 20 e 21, acções 
de formação relevantes para a agricultura da região, nomea-
damente para o sector vitivinícola. A Associação tem abertas 
as inscrições para as formações em poda e enxertia. Cada 
uma destas acções tem a duração de 50 horas presenciais, 
realizando-se em horário pós-laboral. No primeiro dia (20) vai 
decorrer na Freguesia de Lamas e no dia 21 será na União de 
Freguesias de Souselas e Botão. A Freguesia de Almalaguês 
irá também ter esta formação, mas ainda não tem uma data 

com pelo menos o 9.º ano de escolaridade (em qualquer 
sector de actividade; agricultores, empresários ou não, mão 
de obra agrícola familiar, assalariados agrícolas eventuais) e 
desempregados com pelo menos o 12.º ano de escolaridade e 
inscritos no Centro de Emprego (desempregados há menos de 
12 meses ou à procura do 1.º emprego). Esta iniciativa decorre 
no âmbito da estratégia de desenvolvimento para o território 

activos na região.

Ordem dos Solicitadores e Agentes
de Execução com novo Bastonário

Paulo Teixeira é o novo Bastonário da Ordem dos Solicita-
dores e Agentes de Execução (OSAE). Segundo os resultados 
divulgados no site da Ordem, Paulo Teixeira, que foi 1.º vice-
-presidente do Conselho Geral até Março deste ano, venceu 
as eleições realizadas na terça-feira (7) com 54% dos votos. 
Paulo Teixeira vem, assim, substituir José Carlos Resende que 
estava no cargo desde a criação da OSAE e que já tinha sido 
presidente da anterior Câmara dos Solicitadores. Além deste 
último como novo Bastonário da OSAE, foi eleito Aventino 
Lima para presidente da Mesa da Assembleia Geral.

INOPOL recebeu Portugal Fintech 
O INOPOL, unidade orgânica do Instituto Politéc-

nico de Coimbra (IPC) responsável pela coordenação 
das áreas da inovação, empreendedorismo, transferência 
de tecnologia e empregabilidade, realizou, no dia 14, um 
webinar do ciclo “Let’s Talk”. Esta iniciativa visou sen-
sibilizar a comunidade de empreendedores, estudantes, 
docentes e investigadores para os temas-chave do mundo 
do empreendedorismo e da inovação. O tema da sessão 
foi “Inovação colaborativa entre startups e instituições 

-
nidades e factores de sucesso que se encontram associados 
a esta forma de cooperação, designadamente no contexto 
da execução de pilotos e provas de conceito para testagem 
de soluções de negócio inovadoras.

Estudo da UC conclui que a pré-fabricação 
reduz custos e impactos ambientais

Um estudo da Universidade de Coimbra (UC) concluiu 
que a pré-fabricação pode contribuir para atingir as metas 
ambientais da União Europeia (UE) e reduzir os custos de 
construção, aumentando assim a competitividade e sustenta-
bilidade do sector. Nesta investigação, com a duração de três 
anos, foi comparada a construção pré-fabricada com a cons-
trução convencional, não só a nível de custos, como também 
a nível ambiental, em Lisboa, Berlim e Estocolmo, três cidades 
com diferentes climas e diferentes custos de vida. Segundo os 
resultados do estudo, a pré-fabricação pode reduzir os impac-
tos da construção e demolição dos edifícios. De acordo com 
os autores do estudo, Vanessa Tavares e Fausto Freire, “se 
optarmos por construir um edifício pré-fabricado e adaptado 
ao clima, podemos reduzir 40% de impactos incorporados nos 

consumo de energia semelhante na sua utilização”.

Legião da Boa Vontade apoia 70 famílias
em Coimbra nesta quadra natalícia 

O Centro Social da Legião da Boa Vontade está a 
realizar, até dia 17, a entrega de apoio natalício a 70 
famílias em Coimbra. A ajuda consiste na entrega de 
alimentos, kits de higiene e prendas a famílias e crianças. 
Esta iniciativa por parte do Centro Social da Legião 
da Boa Vontade já iniciou no dia 2 de Dezembro com 
entregas no Porto, Lisboa e Braga. Ao todo este ano, 
durante esta época, vão ser apoiadas 600 famílias. Aurora 
Cunha, Ana Bravo, Cláudia Jacques, Olga Sotto, Vítor 
de Sousa, Marina Mota, Noémia Costa são alguns dos 
artistas, entre outros, que apoiam a acção solicitando o 
apoio da sociedade.

Museu da Académica vai ficar
na Galeria Almedina

-
medina do Museu Municipal de Coimbra (Edifício Chia-
do). A intenção foi manifestada, no passado dia 11, pela 
Câmara Municipal (CM) de Coimbra, a Direcção-Geral 
da Associação Académica de Coimbra (DG/AAC) e a 
AAC – Organismo Autónomo de Futebol (AAC-OAF). 
A escolha do local para instalar o Museu foi concertada 
entre as três instituições, sendo a sua localização também 
simbólica do espaço em que se encontram os “futricas” e 
os estudantes. O projecto e a escolha do espólio do Mu-
seu estão em desenvolvimento, contudo, o Município de 
Coimbra sublinha que este espaço não vem substituir nem 
o Museu Académico nem a Sala de Troféus da Académi-
ca. “O objectivo do futuro Museu passa por evidenciar a 
história desportiva, cultural e política da AAC, num local 
nobre, no coração da cidade, acrescentando valor à oferta 
museológica de Coimbra”, refere a autarquia.

Durante as três ou quatro últimas semanas a eventualidade da 
privatização dos transportes públicos de Coimbra foi acenada pela 
oposição socialista na Câmara de Coimbra, em jeito de um propó-
sito que pressentia, e cremos que receava, nas críticas que a maioria 
da Câmara não poupava à situação como encontrou esse sector, 

com dezenas de autocarros em mau estado de conservação. Ainda 

de forma clara e peremptória que não lhe passava pela cabeça essa 
eventualidade, nem ela teria grandes hipóteses de concretização, por 
não ser fácil encontrar quem quisesse comprar um negócio que dá 
milhões de prejuízo. Postas assim as coisas no seu lugar, cessem esses 
receios e busquem-se outras soluções que acrescentem mais valia aos transportes, seja em qualidade dos serviços 

desespero, normalmente más e altamente prejudiciais para o concelho e para a região. Ponham-se os olhos na TAP 

um dos activos/bandeira do país, invocando sempre o interesse nacional que enlamearam, sem brio e sem honra. 
Coimbra, até pela concentração político- administrativa crescente que se adivinha vá continuar, precisa de uma rede 

vêem com bons olhos. Os transportes públicos de Lisboa, Porto e Coimbra, são disso um bom exemplo: os de 
Lisboa e Porto mamam na teta do Estado, os de Coimbra sobrevivem à custa dos contados tostões retirados das 
minguadas reformas de muita gente sem outros recursos.

Privatização dos transportes públicos de Coimbra: não se fala mais nisso

Instalado num hotel de luxo, a dormir à sombra de dinheiro de que ilegitimamente se apoderará 

Rendeiro terá acreditado em excesso na sua impunidade, olhando-se ao espelho como alguém 
que estaria acima dos demais, isento de uma conduta cívica a que o viver em sociedade nos impõe. 
Com tanto dinheiro assim conseguido e com tanto despudor, deu-se ao luxo de, com soberba 

tudo, nele depositara, nunca acreditando que se pusesse a milhas, acenando de longe que aqui não 
voltaria. Às tantas é capaz de voltar mesmo, agora na condição de condenado por quem pouca 
ou nenhuma gente terá o mínimo de consideração. Rendeiro não se limitou a cometer erros, por 

ostentação nunca vista, ofendeu todo um povo de cujo dinheiro se serviu para se passear pelo 
mundo fora, de mão dada com um desplante nunca visto e com desprezo pelos mais elementares valores éticos. Desprezo de 
que já se servira quando causou enormes perturbações de vida a muita gente cujo dinheiro fez desaparecer (de Coimbra fez 
sumir vários milhões), algum do qual terá escondido nos cantos do mundo por onde se julgava passear agora, impune para o 
resto da vida. Homem que assim se comporta, marido que foge e deixa a mulher sozinha (boa ou má esposa não tem nada a 
ver para o caso), enredada nas teias de uma malha que ele próprio tecera, gente assim não merece outro destino que não seja 

Judiciária não só reforçou o prestígio  da instituição como permitiu devolver ao poder judicial português a credibilidade ferida 

Banca portuguesa levara muitos anos a conseguir.

João Rendeiro: dinheiro a rodos
Desplante suficiente para ofender todo um povo
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LINO VINHAL

Contrariamente ao que 

Coimbra tem boas – até be-
líssimas – unidades empre-
sariais. Claro que precisa de 

melhores se possível.
Mas é prosápia barata 

passar por cima do bom 
-
-

rar no que de bom vamos 

melhor que o país tem. 
Mas temos de aceitar que 
precisamos de bem mais.

O desenvolvimento de 
Coimbra sofreu algumas 
distorções ao longo dos 

-
-se seduzir por essa ideia de 
ser uma cidade de serviços 
e descurou outras formas 
de desenvolvimento que 

com outras vertentes do 
crescimento.

-
tuou-se a viver do Orça-

mento do Estado e per-
tencer a essa comunidade 
de servidores públicos. 
Foi sonho que alimentou 
gerações sucessivas. Essa 
realidade ainda hoje se nota 
e ao longo das últimas de-
zenas de anos condicionou 
mesmo algumas vertentes 

-
do a cidade muito mais para 
reclamar dinheiros públicos 
para as boas unidades orgâ-
nicas que tem (Hospitais e 
Universidade falam por si) 
do que abrir-se à industria-

de todo essenciais – mais 
ainda os que temos que 

abrir-nos a novas empresas 

se estivermos a pensar no 
fabrico de bens de valor 

-
mente transacionáveis e 
exportáveis.

-
colher a via da empresaria-

nos pode levar ao equilíbrio 

seja pelo que deixamos de 
importar.

Precisamos
de empresas que 
acrescentem valor

pés assentes na terra e 
deixemo-nos de teorias 

conversa nas esplanadas de 

serviços públicos os equi-
pamentos necessários ao 
cumprimento escrupuloso 
das suas funções.

só aceitar novas empresas 

que as possam trazer até 
-

acrescentado. Nada temos 
contra unidades de distri-

que ramo forem. Cada qual 
tem o seu espaço e a sua 

-
damos aquilo que vem até 
nós para rapar as disponibi-
lidades existentes e levá-las 
para outras paragens com 

-

que se abram o futuro das 
famílias e que acabam por 
deixar uma rentabilidade na 
terra que lhes deu origem. 

coisa é vender aqui sacos 

vender sapatos e outros 
produtos para os mais dife-
rentes ramos de actividade. 
Outra coisa é produzir esse 

acrescentar-lhes valor aqui.

Coimbra tem
um passado 
de prestígio

nesse domínio

Nada disso é novo para 
Coimbra. Já aqui tivemos 

produzimos bens de primei-
-

-
mas forças políticas. Acham 

primeira uma Triunfo? Uma 
Estaco? Uma Mondorel? 
Poceram? Fiaco? Miderâ-

E tivemos empresários 
também da primeira água 

-

prejuízo de muitos outros 
de idêntico quilate que tive-
ram vincado mérito: Eládio 

-

-

é evocar o seu exemplo. 
Mas é também para dizer 

começam todos os dias. 
Acreditemos que melhores 

Pensar Coimbra: novas empresas
são determinantes para o futuro

Maquete da nova unidade da Bluepharma, que vai ficar em Cernache.
A Bluepharma cresceu de uma fábrica para um grupo farmacêutico de

20 empresas. Abriu escritórios em 4 países (Espanha, Angola, Moçambique 
e EUA) e exportou, em 2020, 88% da sua produção para mais de 40 países

235 205 716   |  geral@movialva.pt
Rua Cidade do Rio de Janeiro, 393

Gândara - 3304-909 ARGANIL
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www.movialva.pt
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NÁDIA MOURA

O “Penela Presépio” 
está de volta e, durante um 
mês, promete trazer consigo 
a magia do Natal. Na inau-
guração do evento, no pas-
sado dia 8 deste mês, Edu-
ardo Santos congratulou-se 
pelo trabalho das pessoas 
que deram vida ao Presépio 
“em apenas três semanas” e 
enalteceu a sua localização 
privilegiada, agora na Praça 
da República, no centro 
da vila, devido às obras 
que estão a decorrer no 
Castelo e do agravamento 
da situação epidemiológi-
ca. “Colocámos o foco de 
interesse no centro da vila 
para que as pessoas tam-
bém visitem outros espaços. 
Antes visitavam o Presépio, 
eventualmente o Castelo, e 
iam embora”, frisou.

A acompanhar o presi-
dente da Câmara de Penela 
na inauguração e na visita ao 
Presépio Animado, esteve tam-
bém o presidente da Turismo 
do Centro que reforçou que as 

pessoas “não devem parar de 
viver”, adiantando que trazer 
toda esta estrutura para o cora-
ção da vila “faz com que exista 
mais dinâmica”. Pedro Macha-
do aproveitou para sublinhar 
que “estes eventos contribuem 
para captar turismo interno e 
gerar negócio” e perspectivou 
ainda que 2022 vai ser um ano 
de “expectativas moderadas” 
no Turismo. “Acredito que 
a Páscoa de 2022 será para 

a esperança. Este é o melhor 
país do mundo para se viver”, 
concluiu. 

Presépio
do Espinhal:

“evento
a não perder”

Após a visita ao Presépio 
Animado, foi a vez de uma 
passagem pelo Mercadinho 
de Natal seguindo-se a visita 
ao Presépio Tradicional do 
Espinhal, também inaugurado 
no passado dia 8. Feito por 
artesãos locais, e localizado no 
interior do Mercado do Espi-

nhal é, segundo o presidente da 
Junta de Freguesia local, Luís 
Dias, “uma marca para o con-
celho e para a vila do Espinhal, 
pelo que não podíamos deixar 
de o fazer mesmo com todas 
estas restrições e medidas de 
contingência que têm de ser 
postas em prática” além de que 
“tem muito valor para a vila e 
para o concelho, é um evento 
que não se pode perder”.

Já Eduardo Santos apro-
veitou o momento que ante-
cedeu a visita ao presépio, para 
deixar um repto às restantes 
freguesias do concelho: “Co-

mecem a pensar em fazer tam-
bém o vosso próprio presépio, 
para que se crie uma espécie de 
roteiro, um itinerário, e as pes-
soas o percorram à medida que 
conhecem melhor o conce-
lho”. Pedro Machado elogiou 
a ideia sublinhando que este 
“trabalho de complementari-
dade entre as freguesias e a sede 
do concelho é fundamental”. 

Além do “Presépio Ani-
mado”, este ano deslocado 
para o centro da vila de Penela, 
e do Presépio Tradicional do 
Espinhal, o evento natalício 
“Penela Presépio” contará, 

ainda, com animação infantil, 
-

racterizadas, o Mercadinho de 
Natal - com produtos típicos 
da região expostos num mer-
cado de agricultura tradicional 
e familiar – além do artesanato 
urbano e local e exposição de 
Presépios na Igreja de Santa 
Eufémia em Penela e na Igreja 
de São Sebastião no Espinhal. 
Haverá, igualmente, animação 
de rua permanente e deambu-
lante pelo Centro Histórico de 
Penela, com especial incidência 

-

-semana, além de animação 
cultural proporcionada pela 
Sociedade Filarmónica Pene-
lense e Sociedade Filarmónica 
do Espinhal.

Recorde-se que no ano 
passado não se realizou o 
“Penela Presépio devido à 
pandemia de covid-19 e em 
2019 o evento foi penalizado 
pelo mau tempo no mês de 
Dezembro, que fez desabar 
metade da estrutura do Penela 
Presépio. 

O “Penela Presépio” deste 
ano poderá ser visitado desde 
o dia 8 deste mês e até dia 9 de 
Janeiro de 2022, sob o cum-
primento das regras em vigor 
da Direcção Geral de Saúde. 
O evento realizar-se-á nos dias 
úteis, das 10h00 às 18h00, com 
encerramento às segundas 
e terças-feiras. Aos sábados, 
domingos e feriados, estará 
em funcionamento das 10h00 
às 19h00, com excepção dos 
dias 24 e 31 de Dezembro, em 
que o horário será das 10h00 
às 17h00, e nos dias 25 e 1 de 
Janeiro de 2022 estará aberto 
das 14h30 às 19h00. 

“Penela Presépio” decorre até 9 de Janeiro de 2022

“Roteiro de Presépios” do concelho

Pedro Machado (Turismo do Centro), Eduardo Santos (CM Penela), 
Maria Marmé (UF Santa Eufémia e Rabaçal) e Luís Dias (JD Espinhal), 

aquando da visita ao Presépio Animado de Penela que conta
com cerca de 200 figuras animadas
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Unidade de Saúde Privada 
oferece os seguintes serviços médicos:

 
Assistência de enfermagem

Consulta Médica de Especialidade
Fisioterapia

Ginásio

Para o seu conforto tem à disposição 
uma variedade de equipamentos.

 
Quarto modelar (duplo)

Sala de Fisioterapia
Piscina

www.cdecantanhede.pt/crlagoa
Av. Central da Lagoa, Lote 6 |  3070-141 Lagoa - MIRA

Telef.: 231 480 030 |  Fax: 231 480 031 |  crlagoa@sapo.pt

Centro Residencial da Lagoa

VOTOS DE UM SANTO NATAL E UM 2022 COM SAÚDE E ESPERANÇA!
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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
1

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”

44
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235 205 746 / 962 142 522 / 967 084 420

 tdautomoveislda@gmail.com

Estrada de S. Pedro

3300-118 Arganil

AUTOMÓVEIS
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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

43
07

8

44412

Reservas:
restaurante tradicional

a taberna
GOAL

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

CENTRO DE CATEGORIA B
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Campeão das Provín-
cias [CP]: Não é o propó-
sito principal desta En-

-
-semana foi detido João 
Rendeiro... isso leva-nos 
a um tema: tivemos uma 
Banca forte, de repente 
“veio por aí abaixo”... 

José Manuel Pureza 
[JMP]: Foram dados al-
guns passos importantes 
pelo Poder Legislativo em 
Portugal, mas existe uma elite 

-

limite de haver um ministro 
pago por este grupo! E toda a 

-

[CP]: Por que é que o 

em Coimbra, sendo certo 
e sabido que é difícil que 
os Movimentos Indepen-

[JMP]: Em primeiro 

-

apoio o Movimento Cida-

-

elegemos pela primeira vez 

-

se apresentar ao eleitorado 
-

-

-

-

-

[CP]: Coimbra já foi 
um centro de pensamen-
to. Agora já nem tanto, 

[JMP]: 

-

-

-

-

mais interveniente sem se 

[CP]: O BE vale, 
eleitoralmente, cerca de 
10%, ajuda a suportar 
um Governo que é su-
portado por 10, mais 10, 
e os outros 80% estão 
do outro lado. Mas, nas 
negociações, o BE recla-
ma para si um poder de 
intervenção superior à 
sua capacidade eleitoral. 

[JMP]: -

-

apoio em algum momento 

eleitos para honrar um man-

-

-
guém se pode admirar de 

-

verdadeiramente univer-
sal independentemente da 

-

uma honrasse o mandato 

-

-
-

-

-

-

garantir aos mais velhos a 

[CP]: Mas tudo isso 
acarreta mais custos, é 
preciso mais dinheiro 
para cobrir tudo o que o 
BE defende...

[JMP]: -

-

-
-

-

-

sistirá até ao limite das suas 

-

-

[CP]: Quais as ex-
pectativas do BE no que 
concerne aos resultados 
eleitorais nestas Legis-

[JMP]: -

-

-

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

Deputado José Manuel Pureza recandidata-se pelo círculo eleitoral de Coimbra

Bloco de Esquerda focado em três aspectos: 
saúde, trabalho e apoios sociais

José Manuel Pureza foi deputado pelo círculo 
eleitoral de Coimbra na XI Legislatura e líder 
parlamentar do Bloco de Esquerda (de 2009 
a 2011) e nas XIII e XIV Legislaturas (desde 
2015) em que desempenhou também as fun-
ções de vice-presidente da Assembleia da Re-
pública. Foi candidato às eleições legislativas 
de 2011, não tendo sido eleito. Nas eleições 
presidenciais de 2006 foi mandatário nacional 
da candidatura de Francisco Louçã. Em 2019, 
foi eleito deputado do Bloco de Esquerda (BE) 
pelo círculo eleitoral de Coimbra, e actualmen-
te, lidera a lista de candidatos a deputados 
do BE pelo círculo eleitoral de Coimbra às 
próximas Legislativas. Em Entrevista à Rádio 
Regional do Centro e ao “Campeão das Provín-
cias”, José Manuel Pureza, fala de economia, 
finanças e política, naturalmente com foco 
e esclarecimento de alguns pontos sobre a 
estratégia do Bloco de Esquerda (BE).

Quero enaltecer essa vitalidade democrática 
genuína deste Movimento [CpC] como proposta 

de refrescamento da democracia local
que é tão precisa.

Nada está escrito ou determinado,
cada eleição é, para o BE, começar do zero.

José Manuel Pureza foi eleito pela terceira vez
em 2019 deputado do BE pelo círculo eleitoral

de Coimbra, cargo ao qual agora se recandidata
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NÁDIA MOURA

Sílvia Ramalho Silva e Ivo 
Borges, são dois jovens que 
deixaram a capital do país para 
se instalarem em Coimbra 
e criarem os seus projectos 

destaca a Jacarandá. Nascida 
em plena pandemia, a Jaca-
randá lançou, recentemente, a 
quarta colecção da marca. De 
seu nome “Diva”, a nova cria-
ção da marca reúne sete peças 
pensadas para o regresso aos 
ambientes festivos. A nova 
linha foi criada considerando 
a sustentabilidade e a produ-
ção consciente, características 
sempre presentes nas criações 
da marca. 

O nascimento
da marca

Sílvia já trabalhava em 
moda, para teatros e televisão 
mas, na sua maioria, eram 
trabalhos precários. Além 
disso, sempre sonhou em 
criar algo seu, e em que não 
existissem barreiras criativas,  
“é o sonho de qualquer de-

uma marca que combinasse 
os seus conhecimentos na 
área do design de moda ao 
know-how dele na área do 
marketing e comunicação. 
“Foi assim, quase em forma 

de sonho, que a Jacarandá 
nasceu e se foi tornando 
realidade. E hoje estamos 
quase a fazer um ano e meio 
de existência”, conclui. 

A ideia era criar uma mar-
ca elegante, delicada, original 
e muito feminina. Aliado 
a esse pensamento os dois 
jovens queriam também criar 
de forma “sustentável, ética e 
amiga do ambiente”. Foi sob 
estes pressupostos que surgiu 
o nome da marca. “Achámos 
que a árvore Jacarandá era a 
representação perfeita dos 
nossos valores, isto porque 
tem uma grandiosidade e 
beleza única e é um elemento 
que vem da terra e nos liga 
de imediato à natureza. Para 
além disso, precisa de algum 

-

gera o espectáculo lindo e 
colorido que todos conhe-
cemos. A nossa abordagem 
à indústria da moda tem 
algumas semelhanças: um 
processo cuidado, com muita 
atenção aos pormenores, para 
criar peças que sobrevivem à 
espuma dos dias”, conclui.

Quatro colecções
em ano 

e meio de existência

A ideia de criar uma 
marca surgiu no final de 
2019,  mas só em Fevereiro 

de 2020 foi colocada em 
prática. É uma aventura 
vivida “sempre em cenário 
de pandemia”, relembra 
Sílvia, acrescentando que 
isso “complicou bastante 
o primeiro contacto com 
os fornecedores de tecidos, 
aviamentos e até com as 
próprias costureiras e mo-
delistas”. Sobre a moda em 
Coimbra e no resto do país, 
Sílvia diz que “o mundo da 
moda, como quase tudo em 
Portugal, padece de algum 
centralismo. Mas, acho 
que é importante que os 
negócios surjam em todos 
os cantos do país, e não só 
em Lisboa ou Porto. Hoje, 
mais do que nunca, a ideia 
da «cidade grande» como 
centro de todas as coisas 

e nós fazemos parte des-
se movimento. Coimbra 
conjuga uma série de van-
tagens, que vão da sua 
localização privilegiada, que 
permite chegar a qualquer 
ponto do país rapidamen-
te, à qualidade de vida”, 
enaltece. 

A primeira colecção da 
marca foi a “Principium”, 
que surgiu em Julho de 
2020, “a pensar que todos 
os dias podem ser uma oca-
sião especial. Para uma vida 

à sua maneira”. A segunda 

foi a “Stella”, lançada cinco 
meses depois, com o intuito 
de ser “uma pedrada no 
charco dos dias cinzen-
tos”. Já este ano, em Julho, 
nasceu a colecção “Amor”, 
com muita “cor, romantis-
mo, sonho e liberdade”, e 
em Outubro chega, então, 
a mais recente criação da 
Jacarandá, a “Diva”.  

“Durante o processo 
de criação da «Diva», ainda 
na fase inicial de desenhar 
os primeiros modelos, per-
cebi que a minha tendência 
artística seguia traços bem 
exagerados, quase festivos. 
Talvez por necessidade, 
devido aos sucessivos con-

porque são o tipo de peças 
que gosto mais de fazer 
e vestir. Daí comecei a 
direccionar o conceito da 
colecção nesse sentido, 
antevendo uma espécie de 
Loucos Anos 20 no século 
XXI. Que nos leva de ime-
diato para um imaginário 
da noite, de celebração, e 
claro o regresso das divas. 
Que era o nome inicial da 
coleção “Divas are Back!”. 
É desta forma que a co-
-fundadora da Jacarandá 
explica o surgimento da 
quarta colecção da marca. 
Dirigida, especialmente, a 
mulheres que se querem 
divertir noite fora ou em 

plena luz do dia” esta nova 
criação sete novas peças 
mantém a preocupação 
com a pegada ecológica 
e a produção consciente 
e de proximidade, nesta 
nova coleção a esmagadora 
maioria dos tecidos provém 

e todo processo de criação 
e confecção é realizado na 
zona Centro. Sílvia Rama-
lho Silva apresenta dados 
muito simples e concretos: 
“os materiais usados na 
camisola Cosmopolitan 
produzem menos 1,8 kg 
de emissões de carbono e 

consomem menos 2,6 litros 
de água e o equivalente a 
28 garrafas de água de 1,5l 
do que se fossem utilizados 
tecidos novos.”

Para o futuro, os planos 
destes dois jovens já estão 

físicas, nacionais e inter-
nacionais, e dessa forma 
chegar a outros públicos 
e consolidar a imagem de 

momento vendemos exclu-
sivamente online e estamos 

-
cionamento, antes de dar 
esse salto”.

Marca de roupa conimbricense combina sustentabilidade e elegância

Jacarandá leva nome de Coimbra 
além fronteiras 

Sílvia Ramalho Silva e Ivo Borges vieram
de Lisboa para Coimbra e criaram
a Jacarandá em plena pandemia

A presidente da Câma-
ra de Cantanhede, Helena 
Teodósio, foi reeleita vice-
-presidente da Comissão Po-
lítica Nacional dos Autarcas 
Social-Democratas (ASD) 
no 9.º Congresso desta es-
trutura autónoma do PSD.

Helena Teodósio, que, 
recorde-se, faz parte do 
Conselho Geral da Asso-
ciação Nacional de Municí-
pios Portugueses (ANMP), 
continua assim a integrar 
o mais importante órgão 
dos ASD, que reelegeu para 
presidente Hélder Sousa e 
Silva, presidente da Câmara 
Municipal de Mafra e pri-
meiro subscritor da moção 
de estratégia global aprovada 
no Congresso, cujo título é 
“Mais Proximidade, Maior 
Sustentabilidade”.

No sufrágio para os ór-
gãos da estrutura represen-
tativa dos autarcas sociais-

-democratas, João Moura, 
presidente da Assembleia 
Municipal de Cantanhede, 
foi reeleito para o Conselho 
Nacional, além de que Sérgio 
Maia, presidente da Junta 
de Freguesia de Murtede, 
integrou a lista eleita para o 
Conselho de Jurisdição.

A Secção de Cantanhe-
de fez-se representar pelos 
delegados escolhidos Adé-
rito Machado, vereador da 
Câmara Municipal, Carlos 
Fernandes, representante 
da Assembleia Municipal, 
e o presidente da Junta de 
Freguesia de Ourentã, Carlos 
Ventura, em representação 
das autarquias de Freguesia.

Os novos órgãos eleitos 
em Congresso Nacional têm 
Hélder Sousa Silva como 
presidente da Comissão 
Política Nacional dos ASD 
para o actual mandato autár-
quico; Ricardo Rio (Braga) 

continua a presidir à Mesa do 
Congresso, enquanto Mário 
Constantino Lopes (Barce-
los) preside ao Conselho de 
Jurisdição e Ribau Esteves 
(Aveiro) encabeça a lista do 
Conselho Nacional.

Além dos eleitos, e 
dos delegados da Secção 
de Cantanhede, a comitiva 
de autarcas de Cantanhe-
de que marcaram presença 
no Congresso de Barcelos, 
como observadores, faziam 

parte Pedro Cardoso, vice-
-presidente Câmara Munici-
pal, Célia Simões, vereadora, 
Aidil Machado, membro da 
Assembleia Municipal, e 
Nuno Gomes, eleito para a 
Assembleia de Freguesia de 

Vilamar e Corticeiro.
O presidente da Con-

celhia do PSD de Canta-
nhede, Pedro Cardoso, fez 
um balanço muito positivo 
desta participação dos re-
presentantes dos autarcas 
do concelho de Cantanhe-
de neste Congresso, subli-
nhando o natural orgulho 
da eleição da presidente 
da Câmara Municipal para 
vice-presidente dos ASD, e 
destacando “a importância 
do Poder Local e o papel 
dos eleitos locais que foram 
escolhidos pelo seu povo, a 
quem diariamente prestam 
contas do exercício do seu 
mandato, e cuja proximi-
dade e conhecimento da 
realidade do território são 
determinantes para resolve-
rem os problemas das suas 
comunidades, para além 
da visão estratégica para 
construir o futuro”.

Helena Teodósio eleita vice-presidente da ASD

Cantanhede em destaque nos Autarcas Sociais Democratas

A delegação de Cantanhede, com Helena Teodósio, Rui Rio e João Moura
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UMA REFERÊNCIA

DE EXCELÊNCIA

ENGINEERING

SOBRE NÓS
A Measindot é uma empresa especializada na área da
construção metálica, que se dedica ao projecto, fabrico 
e montagem de estruturas metálicas e revestimentos.

A qualidade nas estruturas da sua empresa

CRESCEMOS JUNTOS!

- PROJECTO DE ESTRUTURAS
- ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E

DETALHE DE ESTRUTURAS METÁLICAS
- FABRICO DE ESTRUTURAS METÁLICAS

- MONTAGEM DE ESTRUTURAS E
REVESTIMENTOS METÁLICOS

- CONSTRUÇÃO CIVIL
- OBRAS PÚBLICAS

Zona Industrial de Murtede,
Armazém 7, 3060-372 Murtede

geral@measindot.com
www.measindot.com
+351 231 094 111
+351 912 034 447

EN 1090-1: 2009+a1: 2011
Execução de estruturas
metálicas em aço
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PUBLICIDADE

A Comissão Política 
Concelhia de Coimbra do 
PSD passa a ser presidida 
por João Francisco Cam-
pos, eleito sábado, suce-
dendo no cargo a Carlos 
Lopes, que é vereador no 
Executivo da Câmara.

João Francisco Cam-
pos é o presidente da Jun-
ta da União de Freguesias 
de Coimbra (Almedina, 
Santa Cruz, Sé Nova e S. 
Bartolomeu) e foi vice-
-presidente da Direcção 
da Associação Académica 
de Coimbra/OAF, tendo 
sa ído quando decidiu 
candidatar-se ao órgão 
partidário. 

“Temos de preparar 
as autárquicas de 2025 
e de dar a palavra aos 
militantes, num projecto 
a quatro anos para estru-
turar o PSD de Coimbra”, 
refere João Francisco 
Campos.

Segundo o  soc ia l -
-democrata, é necessário 
aval iar  o que “cor reu 
bem nestas autárquicas, 

acompanhar o Executivo 
camarário, perceber o 
que não correu bem, no-
meadamente em algumas 
freguesias, e preparar o 
partido para essa luta da-
qui a quatro anos”.

“O espírito desta can-
didatura é sair das quatro 
paredes, indo ao encontro 
das pessoas para as ouvir. 
Vamos estar todas as sex-
tas-feiras, a partir de Ja-
neiro, entre as 18h00 e as 
20h00, na sede do partido, 
para ouvir os militantes ou 
não militantes, convidan-
do vereadores, deputados 
e outras pessoas da social-
-democracia de Coimbra 
e não só”, adiantou João 
Francisco Campos.

Foram 124 os votan-
tes que compareceram 
nas eleições para os ór-
gãos concelhios sociais-
-democratas,  onde se 
apresentou só uma can-
didatura, com a Comissão 
Política a ter 112 votos a 
favor, sete em branco e 
cinco nulos.

A Comissão Política 
Concelhia de Coimbra, 
presidida por João Francis-
co Campos, integra Ricar-
do Dias (vice-presidente), 
Teresa Gaspar (vice-pre-
sidente), Sara Gomes (te-
soureira), Paulo Lopes 
(tesoureiro adjunto), Nuno 
Neto (tesoureiro adjun-
to), Ricardo Lopes (se-
cretário-geral), Inês Costa 
(secretária-geral adjunta), 
Jorge Pais (secretário-geral 
adjunto) e os vogais João 
Abreu, Diogo Fagundes, 
Manuela Oliveira, António 
Padez, Paulo Dias, Tatiana 
Sá Marques, João Paulo 
Calvão, Luís Maleiro, Ri-
goberto Correia, Gonçalo 
Simões, Mário Torres, 
Diogo Dâmaso, Ricar-
do Clérigo, Joana Pais e 
José Marques. A Mesa do 
Plenário Concelhio de 
Coimbra é presidida por 
Paula Alves, tem Fátima 
Gonçalves como vice-
-presidente e como vogais 
Pedro Abrantes e João 
Africano.

Novo líder concelhio sucede a Carlos Lopes

João Francisco Campos quer 
estruturar o PSD de Coimbra
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Serviços Agrícolas & Florestais

Elisabete de Sousa Videira Amaral, Unipessoal, Lda.

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

esvalda.1972@gmail.com

  934 445 225

BOAS
FESTAS

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

SF imobiliária
Sérgio Fontes

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

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

José Jorge
dos Santos

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

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

Aristides Mota Ferreira da Silva

SERVIÇOSPARA TODOO PAÍS

A FARMÁCIA DA PAMPILHOSA 
SEMPRE PERTO DE SI!

231 949 225         964 200 810
farmaciapampilhosa@gmail.com
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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
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www.laburcol.pt

44
53

9

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!

Maria Cidália de Noronha
Rodrigues Mendes

ADUGUETE - 3100-342 POMBAL -  Telem.: 236 213 128
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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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A presidente da Comis-
são de Coordenação e De-
senvolvimento Regional do 
Centro (CCDR Centro), Isabel 
Damasceno, destaca a impor-
tância de acelerar a execução 
do Centro2020 e estabeleceu 
como meta atingir 60% em 31 
de Dezembro.

“Aproveitámos as reu-
niões com os nossos princi-
pais parceiros para destacar 
a importância de acelerar a 
execução do Centro 2020, co-
locando como meta de curto 

-
no. A Comissão Directiva do 
Programa Operacional Regio-
nal do Centro (Centro 2020) 
reuniu-se com a Comunidade 
Intermunicipal da Região de 
Coimbra, terminando uma 
ronda de encontros com as 
oito comunidades intermunici-
pais da Região Centro, iniciada 
em Novembro, e que visou 
“efectuar um ponto da situação 
da execução do Centro 2020, 
do Plano de Recuperação e 
Resiliência e debater o próximo 
ciclo de fundos europeus 2021-

2027 para a região”.
Isabel Damasceno consi-

dera que, “apesar de todas as 
contrariedades, como foram 
os incêndios, a pandemia [de 
covid-19] ou os problemas 
de escassez de recursos nos 
mercados, a execução do pro-
grama está a correr bem, sendo 
que 2021 vai ser o melhor ano 
desde o início do programa, 
com uma evolução de cerca 
de 20 pontos percentuais na 
execução”.

“Executar os projectos 
aprovados é uma tarefa que 

implica o empenho de todos, 

garantir a plena absorção dos 
fundos europeus disponíveis. 
Face ao período de transição 
entre quadros que estamos a 
viver, estamos a encontrar so-

-
mento de projectos municipais 
de forte impacto local, como é 
o caso de projectos da saúde e 
da educação”, garantiu.

Segundo o sítio na Internet 
www.centro.portugal2020.pt, 
o Programa Operacional da 
Região Centro, para o período 

2014-2020, “tem como base 
uma estratégia de desenvol-
vimento regional partilhada 
e construída através de uma 
forte mobilização de todos os 
parceiros regionais”.

Para este período, o Cen-
tro2020 conta com “uma dota-
ção de 2.155 milhões de euros, 
dos quais 1.751 milhões de 
euros do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e 
404 milhões de euros do Fun-
do Social Europeu”, valor que 
“representa um acréscimo de 
27% face ao anterior período 

de programação (2007-2013) e 
corresponde a um valor de 925 
euros por habitante da Região 
Centro”, de acordo com a 
mesma fonte. 

Quanto ao novo Progra-
ma Operacional Regional para 
2030, a presidente da CCDR 
Centro diz ser “expectável, pela 
primeira vez, ter um programa 
construído e desenhado para 
os actores regionais, existindo 
um mínimo de interferência de 
políticas sectoriais nacionais, ou 
seja, de políticas públicas uni-
formes para todas as regiões”.

Absorver ao máximo os fundos europeus disponíveis

A Sé Velha e a Igreja do 
Carmo, em Coimbra, vão dar 

-
ção de forma a salvaguardar 
o Património Cultural.

As obras de intervenção 
na Igreja do Carmo, situada 

criar condições para o público 
visitar o monumento, que até 
agora eram inexistentes. “A 
principal intervenção prende-
-se com a consolidação estru-
tural da abóbada do coro-alto 

que permitirá devolver, à ci-
dade e ao país, um belíssimo 
imóvel encerrado há alguns 
anos por razões de seguran-
ça”, sublinhou a responsável 
da Direcção Regional de 
Cultura do Centro (DRCC), 
Suzana Menezes, presente na 
cerimónia de apresentação 
das obras que decorreu na 
terça-feira (14), na Sé Velha.

Para além disto, será 
também intervencionada 
a fachada principal e serão 

interiores, num investimento 
que contempla a criação de 
“mecanismos de protecção 
que pretendem impedir, no 
futuro, danos e perdas irre-
paráveis”, acrescentou. 

Esta intervenção é orça-
da em 204 mil euros e deverá 
estar concluída em Agosto 
de 2022.

No que diz respeito à Sé 
Velha estão previstas diversas 
reparações, com “particular 

incidência nas coberturas e 
nos sistemas de drenagem 
de águas pluviais”. Será feito 
um novo revestimento dos 
terraços em telha cerâmi-
ca, substituição de telhados, 
restauro do revestimento 
cerâmico, conservação de ele-
mentos pétreos e reparação 
dos vitrais da sacristia. 

A Sé Velha terá um inves-
timento de 410 mil euros, es-
tando previsto a obra terminar 
em Dezembro de 2022.

Estas duas intervenções 
juntam-se a um conjunto de 
investimentos que estão a 
ser realizados pela Direcção 
Regional de Cultura do Cen-
tro, desde 2019, no âmbito 
do Programa Operacional 
Centro 2020, e cuja entidade 
de gestão é a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional do Centro.

Presente na cerimónia, a 
secretária de Estado Adjun-
ta e do Património Cultural, 

Ângela Ferreira, destacou a 
importância do património 
para a “coesão territorial 
e  d e s e n v o l v i m e n t o 
económico das regiões”, 
realçando a intervenção 
em Coimbra  por  ser 
“um esforço partilhado e 
participado”.

“A defesa e a preserva-
ção destes monumentos é 
fundamental para a partilha 
e fruição do património”, 
salientou.

Investimento total de 614 mil euros
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O Sport Club Conimbri-
cense abriu, no início do ano de 
2020, as portas a uma modali-
dade até então ‘esquecida’ em 
Portugal. Falamos do futebol 
de cinco para cegos. 

Embora a modalidade 
não seja desconhecida, visto 
que em vários países pelo 
mundo existe a prática desta 
actividade, em território na-
cional não havia ainda registo 
de nenhum clube que tivesse 
aderido, sendo por isso o Sport 
Club Conimbricense o pionei-
ro da modalidade de futebol de 
cinco para cegos em Portugal. 

O projecto é ainda recente. 
Em 2019, a equipa conim-
bricense começou a agarrar e 
a delinear o plano, tendo em 
Janeiro do ano seguinte realiza-
do o primeiro treino. Contudo, 
os treinos presenciais tiveram 
de ser interrompidos devido 
à pandemia da Covid-19 que 
acabou por exigir novas mu-
danças e adaptações. Apesar 
disso, o Conimbricense reuniu 

todas as condições e esforços 
para levar avante a modalida-
de e adaptaram os treinos de 
forma online.  

“Queríamos ter modalida-
des que apoiassem e ajudassem 

começou por dizer o presiden-
te do Sport Club Conimbricen-
se, Carlos Ferreira, adiantando 
tratar-se de uma actividade já há 
muito desejada no emblema da 
zona Centro.

Apesar do entusiasmo 
pelo projecto, há algumas di-

depara, nomeadamente a falta 
de outras equipas para compe-
tir. Segundo o presidente essa 
tem sido a maior luta do Sport. 
“Precisamos de arranjar clubes 
em vários sítios que estejam 
disponíveis a perder tempo e 

gastar dinheiro para criar uma 

Actualmente o Sport é o 
único clube, do país, que possui 
uma equipa de futebol de cinco 
para invisuais, dessa forma 
torna-se impossível realizar 
campeonatos ou competições 
entre outros clubes. Um desejo 
que o dirigente espera alcançar 
muito em breve. “O objectivo 
é ter já no próximo ano no-

adiantou. 

Primeiro torneio
 internacional 

Já este ano o Sport Club 
Conimbricense proporcionou 
o primeiro torneio interna-
cional de futebol de cinco 
para cegos. No evento, que se 
realizou nos campos da Casa 
do Pessoal dos Hospitais do 
Centro Hospitalar de Coimbra, 
no Hospital dos Covões, esteve 
presente uma equipa da Repú-
blica Checa e a selecção da An-
daluzia. “Foi muito bom, acima 

Ferreira, mostrando satisfação 
pelos resultados obtidos nesta 
iniciativa. “Fizemos este tor-
neio também para motivar os 

segundo o presidente, foi bem 
conseguido. 

O responsável afirmou 
que o objectivo é voltar a re-
petir o evento, no entanto, o 
pretendido é arranjar outras 
equipas que formem uma 
selecção, à qual, este ano, foi 
representado apenas pelos 
jogadores do Sport, por não 
haver outras equipas nacionais. 
“Estamos a impulsionar, e de 
facto somos o único clube  
em Portugal que está a agarrar 
nessa modalidade. A ideia é 
arranjar mais para depois partir 
para outras coisas, como uma 

selecção ou para participar 

Carlos Ferreira. 

Jogadores
de Norte a Sul 

A equipa de futebol para 
cegos do Sport Club Conim-
bricense reúne 25 atletas que 
vêm de Norte a Sul de Portugal 
até Coimbra para treinar e 
passar momentos de alegria 
e companheirismo. Entre ho-
mens, mulheres e até mesmo 
crianças, todos têm um ob-
jectivo e um sentimento em 
comum: representar a comuni-
dade invisual da melhor forma 
e o gosto pela modalidade.  

O elemento mais novo da 
equipa tem apenas oito anos, 
sendo que o mais velho tem 
50, mas isso não é factor que 
intimide os atletas pois todos 
se mostram bastante unidos. 
Sendo os treinos realizados 
no Pavilhão da Palmeira, em 
Coimbra, e tendo em conta 
que os jogadores vêm de todas 
as partes do país, não é possível 
realizar treinos com regulari-
dade. Desta forma, são feitos 
encontros pelo menos uma vez 
por mês, onde o Sport assegu-

ra as deslocações dos atletas 
que vêm de mais longe, bem 
como o seu alojamento, caso 
seja necessário. “Não é fácil 
deslocar uma pessoa de longe 
para Coimbra, mas a força de 

Sendo a única equipa na-
cional, o Sport Club Conim-
bricense foi convidado, pela 
Selecção da Andaluzia, para 
competir no torneio espanhol 
que irá realizar-se em Maio 
do próximo ano. Apesar dos 
apoios serem poucos, Car-
los Ferreira acredita que irão 
conseguir encontrar a ajuda 
necessária para se deslocarem 
até Espanha. 

Actualmente o Sport tem 
contado com o apoio por 
parte da Federação Portuguesa 
de Futebol (FPF), sobretu-
do de Humberto Coelho, 
vice-presidente da FPF, que é 
considerado o ‘padrinho’ da 
modalidade. O próprio cedeu 
uma camisola da Selecção 
Nacional à equipa de futebol 
para cegos e ainda conseguiu 
uma outra autografada por 
Cristiano Ronaldo e restante 
plantel, como forma de ajudar 
na angariação de fundos. 

Todavia, o Club apela ao 
apoio das mais diversas entida-

visuais e sobretudo a criar 
meios que elevem a modali-
dade do futebol de cinco para 
cegos ao mais alto nível. 

“As pessoas com algum 

de ser ajudadas. Temos de 

proporcionar alguns mo-
mentos de convívio e de 
lazer e até de competição a 

presidente do clube.

Aposta em outras
modalidades
para cegos

O futebol para cegos é o 
grande propósito do Sport, 
no entanto, não descura de 
outras modalidades para a 
inclusão dos visuais. O em-
blema representado pelo 
milhafre tem estado a reunir 

condições para avançar com 
a modalidade de Showdown 
e do Goalball. Estes são já 
desportos adaptados que 
têm várias equipas nacionais 
representadas por grandes 
clubes, e ao qual o Sport pre-
tende se juntar para integrar 
nas competições nacionais. 

Até agora o clube tem 

uma mesa cedida pela AN-
DDVIS (Associação Nacio-
nal de Desporto para Pesso-

para a prática da modalidade 
de Showdown, contudo os 
apoios ainda são poucos o 
que torna difícil o avanço 
destas modalidades.

Segundo Carlos Ferreira 
estão “a tentar consolidar e a 
fazer o melhor com o futebol 
para cegos, mas fazer tudo de 
uma vez não é fácil. Primeiro 

para depois partir para outras 

Clube foi pioneiro na modalidade de cinco

Sport Conimbricense quer mais clubes
a formar equipas de futebol para cegos 

A equipa reúne-se pelo menos uma vez por mês, ao fim-de-semana, para treinar,
tendo já realizado o primeiro treino internacional com uma equipa da República Checa

e a selecção da Andaluzia

Queríamos ter modalidades que apoiassem
e ajudassem a vida dos deficientes visuais.

As pessoas com algum grau de deficiência 
precisam de ser ajudadas. Temos de proporcionar 
alguns momentos de convívio e de lazer e até 

de competição a essas pessoas.
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Sede: Rua Dionisio Marques Agostinho n.º 1,
3105-057 Carriço - Pombal - T  236 959 330 | F  236 959 331
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  3080-254 FIGUEIRA DA FOZ, Gsm | T 233 411 809
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Deseja um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo 
aos seus Clientes e Amigos.
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Arborizar a cidade 
de Coimbra e proceder à 
trituração dos sobrantes 

medidas que o Movimen-
to Cidadãos por Coimbra 
(CpC) propôs no debate 
realizado, no passado sá-
bado (11), no Salão dos 
Bombeiros Voluntários de 

A iniciativa “A Cidade 
e a Floresta”, organizada 
pelo Movimento, serviu 
para discutir novas abor-
dagens e medidas de valo-
rização e desenvolvimento 

comum, bem como criar 
-

tributos do conhecimento 
-

dança de paradigma que 

e a sua comunicação com 

Ao “Campeão”, Jorge 
Gouveia Monteiro, co-
ordenador do CpC, dei-

essenciais desta reunião 
assentaram na “absoluta 
necessidade de congregar 

-
ções responsáveis pela 

volta e dentro da cidade 
de Coimbra, mas lamenta 
que muitas entidades não 
tenham estado presentes 

O Movimento levou 
a debate várias propostas 
que, no seu ponto de vis-
ta, são essenciais, para a 
preservação e protecção 

-
-

preensível que uma pro-
posta tão simples como 
esta continue na gaveta”, 

Contudo, o coorde-
nador do Cidadãos por 
Coimbra salientou que “o 

é que não há uma solução, 
mas sim um conjunto de 
políticas que têm de ser 
congregadas e, posterior-

Helena Freitas, douto-
rada em Ecologia, abor-
dou o tema “Biodiversi-

dade e conservação para 
o desenvolvimento sus-
tentável, a cátedra UNES-

-
tas, nomeadamente sobre 
as milhares de espécies de 
árvores que se encontram 

-
ta”, sublinhou, destacan-
do que este processo deve 

-
tela”, tendo em conta, por 

Jorge Gouveia Mon-
teiro recordou o grande 
incêndio de 2005, e pro-
clama que desde essa altu-

-
bra têm estado à mercê 
do mercado desregulado 
e sem planos concretos 
para uma recuperação, ou 
reconversão para mode-
los mais sustentáveis do 
ponto de vista ecológico 
e resilientes do ponto de 

Jorge Gouveia Mon-
-

ta está dado” e que “é 
necessário pôr a mão na 

Cidadãos por Coimbra quer 
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A Académica de Coim-
bra convidou, no domingo 
(12), os adeptos a entrarem 
em campo com o objectivo 
solidário: a oferta de brin-
quedos para serem entre-
gues a crianças do Hospital 
Pediátrico de Coimbra. 

Quem quisesse assistir 
ao jogo da Briosa, a contar 
para a 14.ª jornada da Liga 
Pro, em casa, só precisava 
de levar um brinquedo e 
em troca o clube oferecia 
um bilhete para o jogo. 
Uma iniciativa que apelou 
à solidariedade e entreajuda 
de todos e que acabou por 
obter um resultado bastan-
te positivo.

Maria João Campos, 
vice-presidente para a área 
da responsabilidade social 
da Académica de Coimbra, 
referiu ao “Campeão” que 
o clube tem vindo a desen-
volver, já há alguns anos, 
acções de solidariedade 

durante a época de Natal 
com o Hospital Pediátrico, 
de forma a proporcionar 
um dia diferente a dezenas 
de crianças que atravessam 
uma fase mais delicada nas 
suas vidas. 

A entrega dos brin-
quedos ao Hospital acon-
tece hoje (16) e vai contar 
com a presença de alguns 
membros da Direcção da 
Académica. Estes serão en-
tregues aos responsáveis do 
serviço médico para, poste-
riormente, serem dados às 
mais de 70 crianças que se 
encontram internadas. 

Para além dos brin-
quedos angariados pelos 
adeptos, também os atletas 

João Campos avançou que 
os cerca de 200 desportistas 
pertencentes ao clube con-
tribuíram de forma activa 
nesta doação, o que permite 
alargar a iniciativa a outras 
instituições. “Aquilo que 
tem acontecido, felizmente, 

é que para além do Hospital 
Pediátrico conseguimos 
depois ir ao encontro de 
outras instituições com a 
entrega de presentes, por-
que, efectivamente, a ade-
são tem sido muito boa.” 

Esta é uma iniciativa 
que a Académica promove, 
mas à qual faz questão de 
agregar outras instituições. 
Este ano associou-se a 
Águas de Coimbra que 
vai proceder à entrega de 
livros.

A importância
da solidariedade 

Com a possibilidade 
de ter público nas banca-
das, a Académica não quis 
deixar passar em branco a 
oportunidade de estimular 
as crianças a irem ao está-
dio e serem elas próprias, 
também, solidárias com a 
mesma geração.

Foi o caso de Martim 
Teles, uma criança que, 

acompanhada pela sua mãe, 
se deslocou ao estádio e en-
tregou um brinquedo para 
que outros da sua idade 
possam ter a oportunidade 
de ter um presente. “Acho 
esta iniciativa boa porque 
os meninos que estão no 
Hospital não têm brinque-
dos e por isso devem ter, 
espero que eles tenham 
uma vida muito boa e uma 

o jovem.
Filipa Nobre é sócia 

do clube há longos anos 

e, sempre que pode, vai ao 
estádio. Considera que esta 
iniciativa é “extraordinária, 
numa altura de Natal em 
que as crianças também 
precisam e que é necessário 
levar-lhes alguma alegria, 
bem-estar e alguns sorri-
sos.” A adepta acredita que 
esta acção “faz vir ao de 
cima o espírito de solidarie-
dade” e mostra que o clube, 
ao associar-se a este tipo de 
iniciativa, mantém “valores 
que são importantes na 
vida de todos.” 

Rodrigo Marques foi 
até ao estádio com um 
grupo de amigos, e todos 
eles levaram, pelo me-
nos, dois brinquedos. O 
adepto é fã da Académi-
ca e assume que esta “é 
uma iniciativa necessária 
e essencial até para dina-
mizar a própria ligação à 
comunidade académica e 
sociedade civil.”

Também Beatriz Ri-
beiro foi assistir à partida e 
levou vários brinquedos. A 

numa altura de pandemia 
“as crianças acabam por 
ter menos possibilidades e 
por isso ter um miminho 
no Natal é algo muito in-
teressante.” 

Embora o resultado 
dentro de campo não tenha 
sido positivo (a Académica 
perdeu 2-1 com o Chaves), 
fora das quatro linhas o 
desfecho doi diferente e 
levou mais do que três 
pontos.

Clube vai oferecer brinquedos ao Hospital Pediátrico 

Académica de Coimbra proporciona
sorrisos fora de campo

Vários adeptos aderiram à iniciativa
e contribuíram com a entrega de brinquedos 
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A Universidade de 
Coimbra (UC) e o Ministé-
rio da Cultura e das Indús-
trias Criativas (MCIC) de 
Cabo Verde assinaram, na 
quinta-feira (9), um acordo 
de cooperação, tendo como 
objectivo a realização de 
actividades conjuntas, en-
volvendo o Instituto da Bi-
blioteca Nacional de Cabo 
Verde, a Comissão Nacio-
nal da Unesco e do Institu-
to do Património Cultural 
e o Arquivo Nacional de 
Cabo Verde e do Centro de 

Arte, Artesanato e Design.  
“Este protocolo reforça as 
relações com Cabo Verde, 
agora nas áreas da cultura 
e do património, numa 

-
mação da Universidade de 
Coimbra no mundo da 
língua portuguesa”, declara 
o vice-Reitor da UC para as 
Relações Externas e Alum-
ni, João Nuno Calvão da 
Silva.

Neste âmbito estão 
previstas iniciativas como 
o estabelecimento de par-

cerias para a edição de 
-

démicos, a realização de 
conferências internacionais 
e o tratamento e digitaliza-
ção do acervo da Biblioteca 
Nacional de Cabo Verde; 
o fornecimento de apoio 

-
paração dos dossiers das 
candidaturas a Património 
da Humanidade em desen-
volvimento pela Comissão 
Nacional da Unesco e do 
Instituto do Património 
Cultural de Cabo Verde; e o 

acesso a formação especia-
lizada dos quadro do Arqui-
vo Nacional de Cabo Verde 
e do Centro de Arte, Arte-
sanato e Design. O acordo 
contempla, igualmente, a 
realização de formações 
avançadas em áreas ligadas 
ao sector da cultura e das 
indústrias criativas (como 
Ciências de Informação, 
Museologia, Arqueologia, 
Biblioteconomia e Gestão 
do Património Cultural) 
e de outras iniciativas de 
interesse mútuo.

CATARINA DUARTE

A União de Freguesias 
(UF) de São Martinho do 
Bispo e Ribeira de Frades 
distinguiu, a 8 de Dezem-
bro, os melhores alunos 
de 2020/2021 e entregou 
bolsas de estudo, refe-
rentes ao ano lectivo de 
2021/2022, a estudantes 
universitários.

Os habituais prémios 
promovidos pela UF dis-
tinguiram, este ano, 60 
alunos do 1.º ciclo do 
ensino básico ao ensino 
secundário, dos quais 10 
são do 4.º ano de escola-
ridade, 11 do 6.º ano, 19 
do 9.º  e 20 do 12.º ano. 

Na mesma cerimónia, 
que decorreu no auditório 

da Casa do Juiz, em Ben-
canta, foram entregues 
32 bolsas a estudantes do 
Ensino Superior residen-
tes no território de São 
Martinho do Bispo e Ri-
beira de Frades. Recorde-
-se que esta medida surgiu 
durante a pandemia da 
covid- 19, com o objectivo 
de apoiar os jovens e as 
respectivas famílias.

O presidente da UF de 
São Martinho do Bispo e 
Ribeira de Frades, Jorge 
Veloso, considera que o 
Executivo tem feito “uma 
aposta forte na educação e 
também na área social”, o 
que se tem traduzido em 
“resultados positivos”.

“Estes  a lunos que 
hoje premiamos trans-

também a certeza de que 
estamos no bom cami-
nho para atingirmos ou 
chegarmos cada vez mais 
perto da excelência no en-
sino”, disse Jorge Veloso, 
acrescentando que mui-

tos bolseiros do Ensino 
Superior são distinguidos 
desde o 1.º ciclo.

O autarca parabenizou 
todos os premiados, os 
pais dos alunos e os pro-
fessores, “que os prepa-
ram nos diversos ciclos de 

-
sionalismo e competência”.

Jorge Veloso aprovei-
tou a presença da vereado-
ra da Educação, Ana Cor-
tez Vaz, para “dar conta 
de duas notas importantes 
para o desenvolvimento 
educacional e humano” 

-
cação ada EB1 de Espírito 
Santo das Touregas e a 
construção da Biblioteca 
Anexa Municipal de São 
Martinho do Bispo. De 
acordo com o autarca, a 
Escola de Espírito Santo 
das Touregas é “a única 

só em termos educacio-
nais – com a criação de 
mais duas salas de aula 
e instalações sanitárias 

com qualidade” – mas 
também de recreio, disse 

-
ção do parque infantil que 
se encontra encerrado há 
cerca de dois anos. Por 
sua vez, a construção da 
Biblioteca num terreno 
já contratualizado com a 
Igreja Paroquial de São 
Martinho do Bispo irá, 
segundo Jorge Veloso, 
“proporcionar aos cerca 
de 520 alunos do 1.º ci-
clo, 550 do 2.º e 3.º ciclos 
e aos 5.250 alunos do 
Ensino Superior que fre-
quentam as quatro escolas 
existentes na freguesia de 
São Martinho do Bispo 
um espaço de leitura e 
aprofundamento dos seus 
conhecimentos”. 

Alunos de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades
premiados pela Freguesia 

Alunos do 4.º ano distinguidos na cerimónia

Universidade de Coimbra coopera com o Ministério da Cultura
e das Indústrias Criativas de Cabo Verde

Ao centro, Vice-Reitor João Nuno Calvão da Silva e 
Ministro Abraão Vicente na assinatura do acordo 
de parceria, na presença dos Vice-Reitores da UC 

Alfredo Dias e Delfim Leão
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Prof. Doutor Fernando Guerra (Implantologia e Prótese Dentária)

Prof. Doutor Paulo Palma (Endodontia e Traumatologia Dentária)

Dr. Marcolino Gomes (Ortodontia na Criança e no Adulto)

Dr. Rui Isidro Falacho (Estética Dentária)

Alameda Dr. Armando Gonçalves | Studio Residence Celas - n.º 6-8 | 3000-059 Coimbra
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BAIXO MONDEGO, CRL.

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO BAIXO MONDEGO, C.R.L. Venha conhecer as soluções do Crédito Pessoal
  que a sua Caixa tem para oferecer junto dos nossos balcões

Caixa Agrícola do Baixo Mondego um parceiro para a vida Boas Festas

A União de Freguesias  de S. Martinho do Bispo e Ribeira de Frades 
deseja a todos os habitantes e à população em geral um Santo Natal  

e um Novo Ano de 2022 com muita saúde e esperança!
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Os projectos do Hospi-
tal Arcebispo João Crisós-
tomo, Sociedade Artística 
Musical dos Pousos e Uni-
versidade de Aveiro são os 
vencedores do concurso de 
Boas Práticas de Envelheci-
mento Activo e Saudável na 
região Centro.

Os vencedores da quarta 
edição deste concurso, promo-
vido pela Comissão de Coor-
denação e Desenvolvimento 
Regional do Centro (CCDRC), 
em colaboração com o consór-
cio Ageing@Coimbra, foram 
revelados no 8.º Congresso 
do Envelhecimento Activo 
e Saudável, que decorreu em 
Coimbra.

De acordo com a presi-
dente da CCDRC, Isabel Da-
masceno, “torna-se premente 
promover e potenciar políticas 
para um envelhecimento cada 
vez mais saudável e activo”, 
tendo em conta “o desafio 

que apresenta uma população 
bastante envelhecida”.

Ao todo, estiveram em 
concurso 145 candidaturas, 
que envolveram 123 entidades, 
“números que muito orgu-
lham [a CCDR] e que são um 
estímulo ao desenvolvimento 
de novos projectos e parcerias 
e ao aparecimento de novas 
formas de promoção do enve-
lhecimento activo e saudável”.

“É, para nós, fundamental 
disseminar o conhecimento 
obtido com as candidaturas 
a concurso, para que estas 
práticas e projetos possam ser 
replicados em toda a região”, 
sublinhou ainda.

O projecto “Walk-ID”, 
apresentado pela Universidade 
de Aveiro, venceu a categoria 
Conhecimento+ e baseia-se 
no desenvolvimento de capas 
coloridas para equipamentos 
de auxílio à marcha, através da 

tecnologia de impressão 3D.
São destinadas a senio-

res que frequentam espaços 
públicos e instituições de aco-
lhimento.

O principal contributo do 
projecto foi detetar o processo 
de estigma associado a estes 
equipamentos no envelheci-
mento e melhorar a qualidade 
da mobilidade por meio de 
um projecto que supere este 
estigma social, provendo a sua 
personalização e conexão emo-
cional entre o equipamento e o 
sujeito sénior.

O “Hospital amigo dos 
+ velhos”, promovido pelo 
Hospital Arcebispo João Cri-
sóstomo, de Cantanhede, foi o 
vencedor na Categoria Saúde+, 
que teve a concurso 40 boas 
práticas.

Este projecto assenta num 
programa que visa a imple-
mentação sistemática de in-
tervenções baseadas em boas 

práticas dirigidas aos idosos 
que são utentes do hospital, 
partindo de quatro elementos 
base: a motivação, a medicação, 
o estado mental e a mobilidade.

Na categoria Vida+, com 
98 candidaturas submetidas, 
venceu o projecto “Palco em 
Casa”, da Sociedade Artística 
Musical dos Pousos, em Leiria. 

Através da criação de uma 
programação de concertos de 
bolso, o público-alvo tem aces-
so a fruir de cultura, em suas 
casas, no seu espaço, podendo 
convidar familiares e amigos, 
através da oferta de um bilhete, 
para assistirem a um espectá-
culo cultural escolhido por si.

Este projecto contribui 
para reduzir o nível de solidão 
e isolamento do idoso, pois, 
através da fruição cultural, de 
sua preferência, potenciam a 
socialização cultural e reduzem 
o sentimento de solidão, ativan-
do a saúde mental e física.

O Reitor da Universidade 
de Coimbra, Amílcar Falcão, 
defende que este é o tempo de 
se apostar no ICNAS 2.0, que 
exige um investimento que 
ronda os 40 milhões de euros, 
para continuar na vanguarda.

“Em 10 anos, através do 
ICNAS [Instituto de Ciências 
Nucleares Aplicadas à Saúde], 
mostrámos que poupámos 
mais de 50 milhões de euros 
ao país e somos hoje auto-

da produção de radiofármacos. 
Depois do reconhecimento 
nacional e internacional, quere-
mos não perder esse comboio 
e, para isso, temos de ter o 
ICNAS 2.0 e dar um passo em 
frente”, referiu.

Durante a cerimónia de 
inauguração de dois Tomó-
grafos PET e um Sistema de 
Informação, o Reitor apontou 

a necessidade de se fazer este 
investimento, que ronda os 
40 milhões de euros, para se 
“conseguir subir um patamar”.

“As fundações da futura 
Faculdade de Medicina serão 
feitas em ‘bunker’, para o IC-
NAS”, revelou, explicando 
que com o ICNAS 2.0 passam 
a juntar a terapêutica ao diag-
nóstico, depois de nos últimos 

dez anos terem mostrado 
o que conseguiam fazer na 
área do diagnóstico. Sobre os 
equipamentos inaugurados, o 
director do ICNAS, Antero 
Abrunhosa, explicou que um 

outro no Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra, 
permitindo a partilha da rede 
de comunicação de dados.

“É um equipamento de 
imagem médica, baseada 
numa tecnologia chamada 

positrons. Já existem 17 em 
Portugal, mas este é de uma 
geração muito recente, com 
capacidades de detectar uma 
lesão com pouco contraste 
ou que seja pequena em ter-
mos de espaço”, informou.

De acordo com Ante-
ro Abrunhosa, trata-se de 
“uma nova geração digital, 
que traz grandes vanta-
gens ao nível da clínica 
e, sobretudo, ao nível da 
investigação”.

Já a ministra da Coesão 
Territorial, Ana Abrunhosa, 
sublinhou tratar-se de um 
“extraordinário investimen-
to de 6,5 milhões de euros”, 
que teve o apoio de fundos 
europeus.

Distinções atribuídas em concurso da CCDRC

Premiado Envelhecimento Activo
em Cantanhede, Leiria e Aveiro

Dois novos Tomógrafos PET e um Sistema de Informação

Universidade de Coimbra
pede investimento nas Ciências

Nucleares Aplicadas à Saúde

O ICNAS precisa de 40 milhões de euros
para continuar na vanguarda

Universidade de Coimbra recebe
1,2 milhões de euros para estudar autismo

A Universidade de Coimbra (UC), através de um consórcio 
internacional liderado por cientistas, vai receber 1,2 milhões de 

neurociência (ERA-Net NEURON), para estudar o autismo. A 
investigação, que tem duração de três anos, tem como objectivo 
perceber quais são as células do cérebro que têm um papel 
principal no autismo, e, em particular, como é que as mutações 
no gene SHANK3 têm impacto na função normal durante 

-
nisms towards new therapeutic strategies (SHANKAstro)’ e é 
liderado por João Peça, professor da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da UC e investigador do Centro de Neurociências e 
Biologia Celular, e conta ainda com a participação de cientistas 
da Alemanha, Bélgica, Itália e Suíça.

Ordem dos Médicos do Centro destaca
trabalho da “Saúde em Português” 

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos 
(SRCOM) no Dia Internacional dos Direitos Humanos, que 
se assinalou a 10 de Dezembro, reconheceu a importância 
e o contributo da Organização Não-Governamental para o 
Desenvolvimento (ONGD) “Saúde em Português”, que, entre 
outras valências, tem a seu cargo o Centro de Acolhimento e 

dia, o presidente da SRCOM enalteceu a rede de apoio criada 
pela “Saúde em Português”, por ajudar a promover e aplicar 
cuidados de saúde a pessoas vulneráveis e em risco. Foi no 
âmbito do programa da ‘Semana dos Direitos Humanos’, or-
ganizado pela SRCOM e sob o lema “A Medicina e os Direitos 
Humanos”, que a Secção Regional do Centro da Ordem dos 
Médicos visitou esta Organização Não-Governamental para 
o Desenvolvimento, que, e de acordo com o vice-presidente, 
o médico Humberto Vitorino, regressará brevemente com 
projectos na área da saúde em Angola e Guiné-Bissau.

Novo tomógrafo PET/CT do CHUC
já está em funcionamento

de Medicina Nuclear que permite a realização de exames de 
imagem funcional, já está em funcionamento nos Hospitais da 
Universidade de Coimbra – CHUC. O tomógrafo PET/CT 

PET/CT é essencial em oncologia, uma vez que contribui para 
um conhecimento mais profundo da doença auxiliando, deste 

seguimento de cada doente. Trata-se de uma ferramenta que 
está alinhada com a chamada Medicina Personalizada.

Cientistas da UC estudam bactéria
transmitida por carraças

Investigadores da Universidade de Coimbra (UC) 
descobriram como a Rickettsia, uma bactéria responsável 
por doenças como a febre da carraça, consegue escapar ao 
sistema imunitário. De acordo com a UC, as carraças não são 
responsáveis pela febre da carraça, mas sim os microrganis-
mos que podem estar no seu interior, sendo a Rickettsia uma 
das bactérias que podem ser encontradas em parasitas como 
as carraças, pulgas ou piolhos. Esta descoberta “abre portas 
ao desenvolvimento de novas terapêuticas contra doenças 
infecciosas”, considera a UC, garantindo que as alterações 
climáticas estão a favorecer estes parasitas, uma vez que “o 
aumento da temperatura global permite que estes estejam 
activos mais tempo durante o ano”, o que cria “uma maior 

bactérias perigosas para a saúde humana”.
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A Câmara Municipal 
de Coimbra e a ASAE 
- Autoridade de Segurança 
Alimentar e Económica 
procederam, no dia 14, à 
assinatura do protocolo de 
colaboração que tem por ob-
jectivo estabelecer os termos e 

condições de cooperação entre 
ambas as entidades. A parceria 
tem em vista a monitorização 
das refeições escolares forne-
cidas nos estabelecimentos de 
educação de responsabilidade 
municipal e implementação do 
projecto “ASAE vai à Escola”. 

Município de Coimbra e ASAE
assinam protocolo de colaboração 

A Bluepharma, em par-
ceria com a Universidade de 
Coimbra (UC), lançou, na 
terça-feira (14), a edição fac-
-similada da Pharmacopea 
Bateana. Este é o oitavo 
lançamento que integra um 
projecto de reedição de dez 

Farmacopeias Portuguesas 
emblemáticas, numa colabo-
ração com a Biblioteca Geral 
da UC e a Imprensa da UC, 
com o objectivo de evocar 
o conhecimento passado 
e facilitar a sua partilha no 
futuro.

Bluepharma lança reedição
da obra Pharmacopea Bateana
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A Associação Em-
presarial Serra da Lousã 
(AESL) instalou, no passa-

-
ceta Sá Carneiro, o maior 
boneco de neve do país 
com 10 metros de altura e 
quatro de diâmetro.

A iniciativa, realizada 
no âmbito do evento “Aqui 
há Natal”, surgiu com o 
objectivo de marcar a dife-
rença, uma vez que árvores 
ou pais natais de grande 
porte são ideias “mais fala-
das”, disse ao “Campeão” 
a assessora da Direcção da 
AESL, Ana Silva.

O boneco de neve insu-

todos durante o dia, sendo 
visível a partir de alguns 
pontos da vila.

De acordo com Ana 
Silva, a instalação do maior 

uma forma de “tentar atrair 
as pessoas à vila para que 
façam as suas compras”, 
uma vez que as iniciativas 
preparadas para esta quadra 
visam “sempre fomentar e 

economia local”. 
De referir que o “Aqui 

-
movido todos os anos na 

Lousã , que se direcciona  
“para as famílias e crianças” 
e que, este ano, “engloba um 

-
des e o trenó, a casa de Natal 
, os tuck tuck e a charrete do 

há Natal”, está a ser pro-
movido um concurso de 
montras e um sorteio. Com 
o “Concurso de Montras 
de Natal” pretende-se en-

de forma a dinamizá-lo 
e torná-lo mais atractivo. 

-

concelho durante a quadra 
festiva. Segundo infor-
mações dadas pelo Muni-
cípio da Lousã, por cada 
10 euros em compras nos 
estabelecimentos aderentes 
será fornecido um talão 

estes habilitados a ganhar 
vouchers de compras  e 
uma viagem às Caraíbas 
para duas pessoas com 
tudo pago.

De referir que a insta-
lação do boneco de neve 

da AESL e que as outras 
iniciativas contam com o 
apoio da Câmara Municipal 
da Lousã.

Atracção visa impulsionar o comércio local 

Lousã tem o maior boneco de neve do país

A Associação Huma-
nitária de Voluntários de 
Brasfemes (AHVB) co-
memorou, no dia 8 deste 

numa cerimónia em que 
o presidente da AHVB 
aproveitou para sublinhar 
que procuram “melhorar 
e aumentar os meios hu-
manos e materiais” que 
devem ser disponibilizados 
não só à localidade a que 
pertencem mas a toda a 
população de Coimbra. No 
âmbito das comemorações, 

um  acordo de cooperação 
para reforçar a parceria 
entre a Cimpor e a AHVB 

e promover um conjunto 
de iniciativas na unidade 
de produção da empresa, 
em Souselas. 

“A colaboração entre 
a Cimpor e a Associação 
Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Brasfemes 

para solucionar reais situ-

para dotar o centro de 
produção de Souselas de 
condições cada vez melho-
res na área da prevenção e 
segurança. Este acordo de 
cooperação, permitir-nos-á 

-
cia e o conhecimento da 
corporação de bombeiros 

de Brasfemes, ao mesmo 
tempo que apoiamos uma 

-
nandes, administrador da 
Cimpor. 

Este acordo forma-
liza e reforça iniciativas 

participação em simulacros 

-

-
cia e suporte básico de vida 
e verificações periódicas 
diversas em equipamentos 

Souselas.

presidente da Câmara de 

presente nas comemora-
-

trou-se impressionado com 
a missão da AHVB ao lon-

-
nalização para dirigentes e 

entanto, que “o único limite 

O acordo entre a Cim-
por e a AHVB terá a du-

possibilidade de renovação 
por períodos de um ano.

Acordo feito no âmbito do 82.º aniversário dos Bombeiros 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Brasfemes 
e Cimpor celebraram acordo de cooperação

No âmbito das comemorações do aniversário 
da AHBVB foi também entregue 

uma maca de resgate à corporação

Maior boneco de neve do país tem 10 metros 
de altura e quatro de diâmetro 

A CDU tem como 
mandatário da sua lista de 
candidatos a deputados 
pelo círculo de Coimbra o 

-
bra. O primeiro candidato 
a deputado da CDU pelo 
círculo de Coimbra às elei-
ções legislativas de 30 de 

Rocha, que já foi o cabeça 

O mandatário, Jorge 
Seabra, participou no mo-

e integrou a Direcção da 

listas da oposição democrá-

e dirigente do Sindicato dos 

-
-

topedia e Traumatologia 

Seabra foi fundador da 

-

Na liderança da lista de 
candidatos da CDU está 

-
lino no Conservatório de 
Música de Coimbra, o qual 

são uma oportunidade para 

com o nível de vida das 
pessoas”, designadamen-
te ao nível dos salários e 
pensões, saúde e educação, 
entre outras áreas, refere o 
candidato.

Na noite de terça-feira 
-

sentou a sua lista, que tem 

Carvalho, de 38 anos, in-
vestigadora em Estudos 
Literários, com bolsa de 

-

Tecnologia, licenciada em 
Direito e mestre em Direito 
Constitucional.

arquitecta, doutorada em 
Estudos Artísticos pela 
Universidade de Coimbra, 
enquanto em quarto lugar 

membro do colectivo do 

-
bra. A quinta candidata 

ambiente na Confederação 
Nacional da Agricultura 
(CNA), membro do Mo-
vimento Democrático de 
Mulheres (MDM), membro 
da Direcção da Associação 
das Mulheres Agricultoras 

Comissão Concelhia de 

O elenco de efectivos 

-
partamento de Matemática 

anos, advogado.
Os suplentes são Cláu-

-

-
fessor e produtor cultural, 
Dulcineia Guerra, 41 anos, 

Conservatório de Música 
de Coimbra (independen-

40 anos, operária.

Candidatos a deputados

Jorge Seabra é mandatário da lista CDU por Coimbra
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Mensagens de Natal
As empresas abaixo referidas desejam a todos os seus clientes um bom Natal, saudações natalícias que enviam de igual modo 
a todos os seus amigos e fornecedores. 

Estrada Nacional N.º 1
VERMUM 3150-227
CONDEIXA-A-NOVA

Tel. 239 944 426
Fax: 239 948 850

campincarcentro@anivap.pt

INSPECÇÕES TÉCNICAS A VEÍCULOS

Boas FestasRua dos Alfaiates, n.º 25 - Santa Cruz
3250-041 Almoster AVZ

Email: cdavidcarmolda@gmail.com

Especialistas em remodelação de Espaços Comerciais, Lojas, Restaurantes, 

Boas Festas
a todos os Clientes

e Amigos!

Sede:Telef.: 235 418 171 / Fax: 235 418 173

Com Filial em: Nogueira do Cravo - OHP

Boas 
Festas

CANTARIAS EM GRANITO E MÁRMORE
- LAREIRAS   - CAMPAS  - JAZIGOS

GRANITÁBUA
Lareiras e Mármores, Lda.

E-mail: translapo@gmail.com
Rua do Alto, N.º 2 - Casal das Neras
3130-044 Figueiró do Campo Soure

Telef.: 239 642 132 - Telem.: 938 140 624

Carlos Manuel Combo Lapo
Sócio Gerente

TRANSLAPO
TRANSPORTES, LDA.

44
81

6

VILA TEMPLÁRIA A VISITAR

jf-soure.pt

Deseja um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo

a todos os Habitantes da Freguesia

42
92

0

Alto da Estação Velha | Armazém N.° 2 | 3020-035 COIMBRA | Tel. 239 823 806 - 239 430 151/2
Fax 239 836 832 - 239 440 584 | E-mails: sempreluz@iol.pt - sempreluz@netcabo.pt

Precisa de instalar ou substituir o seu esquentador ou caldeira. 
Contacte-nos a sua instalação será GRÁTIS

PROJETOS E ORÇAMENTOS GRÁTIS

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

DO HOSPITAL

Pacocal
POSTO ABASTECEDOR DE COMBUSTÍVEIS DA CATRAIA, LDA.

Votos de Boas Festas

44
81

7

R. Comércio 20, 3200-227 Lousã
Telefone: 239 991 211 | asimoeslopes@gmail.com

António Simões Lopes
Sucessores, Lda.

Festas Felizes a todos os Clientes e Amigos

Email: cvasa@sapo.pt   ou   crmendes2@sapo.pt
Telemóveis 968 578 727 - 938 746 000

C R MENDES
MEDIAÇÃO DE SEGUROS

44
85

3

Votos de Boas Festas
a todos os Clientes e Amigos!
Por si, por nós... proteja-se!

AV. CALOUSTE GULBENKIAN, 131
3000-092 COIMBRA

E. PASTELARIAVENUS@GMAIL.COM
T. +351 239 483 697

VÉNUS
PASTELARIA - BOUTIQUE D PÃO

FAÇA AS SUAS ENCOMENDAS

C M
&

Catarino
& Moreira, Lda.

Tel.  239 962 599 - Telm.  919 776 212
Email  geral@catarinomoreira.pt 

44
70

7
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PUBLICIDADE

Secção Regional do Centro

ORDEM DOS
FARMACÊUTICOS

Boas Festas

44
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8
A Incubadora de Em-

presas da Figueira da Foz 
recebe, amanhã (17) e sábado 
(18), um seminário sobre 
sustentabilidade e combate às 
alterações climáticas promovi-
do pelo Laboratório Marefoz 
da Universidade de Coimbra 
(MARE-UC). Esta iniciativa, 
de inscrição gratuita mas obri-
gatória, decorre no âmbito do 
projecto “Restauro de Sapais 

Estuarinos com vista à susten-
tabilidade” (“ReSEt”). Na ma-
nhã desta sexta-feira decorrerá 
o evento “Gestão conjunta de 
zonas estuarinas – Preparar 
o futuro”, com o objectivo 
de promover a colaboração 
entre a academia e entidades 
públicas em projectos futuros 
focados na gestão integrada 
de ecossistemas costeiros. 
Durante a tarde, vai realizar-

-se a sessão “Aquacultura 
Sustentável”, que pretende 
fomentar a colaboração entre 

sector da Economia Azul para 
o desenvolvimento de práticas 
aquícolas mais sustentáveis. Já 
no sábado, vai decorrer uma 
reunião privada que irá juntar 
decisores políticos e responsá-

de acções ambientais.

Incubadora de Empresas recebe seminário
sobre sustentabilidade e alterações climáticas

Município investe 2,9 milhões de euros

O Município da Figueira 
da Foz vai investir 2,9 milhões 

Mosteiro de Seiça, obra que 
conta com financiamento 
europeu. A Câmara Munici-
pal, liderada por Pedro San-
tana Lopes, informou que a 
Comissão Directiva do Pro-
grama Operacional Regional 
do Centro (CENTRO 2020) 
aprovou, a 9 de Dezembro, a 
candidatura a fundos para a 

e consolidação do Mosteiro de 

Seiça. Segundo a autarquia, a 
decisão surge “após sucessivas 
diligências levadas a cabo” por 
Pedro Santana Lopes “através 
do secretário executivo da 
Comunidade Intermunicipal 
da Região de Coimbra”. A 
obra, com investimento total 
estimado de 2.924.933 euros 
e um investimento elegível de 

-
ciada pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional 
(FEDER) a 85%, ou seja, com 
2.484.449 euros, refere a autar-

quia, acrescentando que “esta 
candidatura tem por “objectivo 
a recuperação e reutilização 
deste monumento nacional 
de elevado valor patrimonial 
e cultural, devolvendo a sua 
identidade à população e ao 
visitante, permitindo a fruição 
deste espaço, e o desenvolvi-
mento da cultura e do conheci-
mento histórico, através da sua 
preservação e sustentabilidade 
futura”. A conclusão da inter-
venção está prevista para 31 de 
Dezembro de 2023.

Posto de testagem à covid-19 com horário alargado
O posto de testagem 

gratuita à covid-19 da Figuei-
ra da Foz, instalado pelo Mu-
nicípio na Praceta Ledesma 

Criado, passará a funcionar 
às sextas-feiras e sábados, 
das 18h00 às 00h00. A Câ-
mara Municipal informou 

ainda que o horário das 
quintas-feiras irá manter-se, 
realizando-se a testagem 
entre as 18h00 e as 22h00.

Na III Gala da Fede-
ração das Filarmónicas 
do Distrito de Coimbra 
(FFDC), coincidente com 
o seu 30.º aniversário, à 
qual se envia os parabéns 
pela efeméride e brilhante 
iniciativa, tiveram lugar 
algumas homenagens a 
músicos com mais de 30 
anos ao serviço da arte 
sónica, sendo apenas 1 
músico homenageado 
de entre outros existen-
tes nas suas associações 
musicais.

Ao som dos acordes e 
de maravilhosas melodias 
que a Banda da Arma-
da nos presenteou, apre-
sentaram um repertório 
apelativo com a temática 
relativo ao mar, motivando 
os músicos presentes para 
“igualá-los” na execução 
desta nobre arte, sob a 
Direcção do seu maestro 
Subtenente Samuel Pas-
coal, o qual, dirigiu com 
garbo, elegância e maestria 
a referida banda.

Como “testemunhas” 
deste evento, além de enti-
dades autárquicas de diver-
sos municípios e outras, 
destaca-se a presença do 
presidente da Confede-
ração Musical Portuguesa 

que assim parabenizou a 
FFDC e “apadrinhou” os 
homenageados.

A Santanense e de 
acordo com a deliberação 
da Direcção, maestro e 
dos músicos com mais de 
30 anos, decidiram que a 
homenagem fosse efectu-
ada ao músico mais velho: 
Adalberto Fernando Mar-
ques Figueiredo.

Tal como o home-
nageado que está de pa-
rabéns, esses mesmos, 
estendem-se a tantos ou-
tros da Banda de Santana 
e das várias associações 
que estiveram presentes, 
bem como a outros que 
possuem estas décadas ao 
serviço da música.

Concretamente, o Fer-
nando Figueiredo pode 
dizer-se que é um músico 
polivalente!

Desde clarinetista, sa-
xofonista, percussionista, 
tocador de cavaquinho, 
contrabaixo e outros, tem 
assumido desde muito 
cedo, lugares de destaque 
dentro da estrutura musi-
cal, tendo sido maestro, 
contramestre e professor 
de variadíssimos músicos 
de Santana e arredores.

A sua sabedoria, rigor, 

conduta e a sua forma 
sempre muito activa, séria 
e responsável, colocou-o 
além de músico, como 
encenador de várias peças 
de teatro, director durante 
alguns anos, electricis-
ta de serviço e brilhante 
contador de anedotas. 
Além destes predicados, 
de facto, percebe-se que 
é justamente considerado 
pela comunidade santa-

e destaque.
O maestro sente-se or-

gulhoso de possuir dentro 

Musical Santanense esta 
personalidade multiface-
tada, alegre, bem-disposta 
e apaixonada pela música, 
que está sempre disponível 
para todo o serviço! Para 
ele, baluarte da cultura 
musical santanense, envio 
os parabéns pela justa e 
merecida homenagem, 
extensiva a todos os fami-
liares e amigos!

Faço votos para que 
venham muitos mais anos 
ao serviço da arte sónica e 
da santanense!

Francisco
M. Relva Pereira

– Maestro da Banda
de Santana

Homenagem a Fernando Figueiredo
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Montemor-o-Velho recebeu concerto de Natal 
O auditório da Biblioteca 

Municipal Afonso Duarte, em 
Montemor-o-Velho, recebeu, 
na sexta-feira (10), a iniciativa 
“Concertos da Justiça – Con-
certo de Natal” com a actua-

ção do Ensemble e Quarteto 
de Vozes da Orquestra Clás-
sica do Centro. A iniciativa, 
que foi gratuita, contou com 
a co-organização da Orquestra 
Clássica do Centro, do Tribu-

nal da Relação de Coimbra, do 
Tribunal Judicial da Comarca 
de Coimbra e tem o apoio da 
DGartes, do Ministério da 
Cultura e do Município de 
Montemor-o-Velho.

A Liga Portuguesa Con-
tra o Cancro (LPCC) anga-
riou, entre 29 de Outubro e 1 
de Novembro, nas freguesias 
do concelho de Soure, 8.037 
mil euros. Segundo a LPCCC, 
o valor recolhido destina-se 
ao desenvolvimento de qua-
tro eixos: apoio ao doente e 
aos seus cuidadores, promo-
ção da saúde; prevenção do 

cancro e apoio à formação 
e investigação em oncologia. 
Os mais de oito mil euros 
angariados “são indicativos 
da generosidade da popula-
ção de Soure”, disse a LPCC, 
acrescentando que o Núcleo 
Regional do centro da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro 
e o Grupo de Voluntariado 
Comunitário da LPCC de 

Soure agradecem a todos 
os voluntários, instituições e 
cidadãos pela colaboração no 
peditório nacional. De referir 
que esta iniciativa “continua a 
representar a principal fonte 
de angariação de fundos 
no contexto comunitário e 
permite a sustentabilidade 
das acções que a Instituição 
desenvolve”.

Soure Angariados mais de oito mil euros 
para a Liga Contra o Cancro 

As paisagens da Praia 
da Tocha, no concelho de 
Cantanhede, vão represen-
tar a Região de Coimbra 
na candidatura ao “Prémio 
da Paisagem do Conselho 
da Europa”. O concurso é 
promovido pelo Conselho 
da Europa, organização 
internacional cujos propó-
sitos passam pela “defesa 
dos direitos humanos, o 
desenvolvimento democrá-
tico e a estabilidade político-
-social na Europa”, disse a 
Comunidade Intermunici-
pal da Região de Coimbra 

(CIM-RC), acrescentando 
que o concurso “visa sen-
sibilizar os cidadãos e as 
comunidades para o valor 
e a importância das paisa-
gens e para as mudanças 
que nelas vão ocorrendo, 
promovendo a participação 
pública no processo de to-
mada de decisões sobre as 
políticas nesse domínio”. As 
imagens para representar a 
Região de Coimbra foram 
seleccionadas pelo público 
através de um concurso 
lançado pela Comunidade 
Intermunicipal da Região 

de Coimbra na sua página 
do Facebook, no âmbito da 

de paisagens de todos os 
município que compõem 
a CIM-RC. As imagens 
da Praia da Tocha tiveram 
um total de 2.909 votos e 
vão agora ser submetidas 
ao concurso do Conselho 
da Europa através de uma 
candidatura a apresentar 
ao Secretariado-Geral da 

ano, para depois ser avaliada 
por um júri constituído para 
o efeito.

Praia da Tocha representa
Região de Coimbra em prémio europeu

O Município de Con-
deixa-a-Nova viu reforçado 
apoios, no âmbito de um 
programa coordenado pela 
Câmara Municipal e que conta 
com a participação da San-
ta Casa da Misericórdia de 
Condeixa e do Centro Social 
Polivalente de Ega, para pro-
porcionar ajuda alimentar às 
pessoas mais carenciadas. De 
referir que a Câmara Munici-

pal de Condeixa é a entidade 
coordenadora do território 
que integra os concelhos de 
Condeixa, Soure e Penela e 
envolve mais seis entidades 
parceiras, nomeadamente a 
Santa Casa da Misericórdia 
de Condeixa e o Centro Social 
Polivalente de Ega, no conce-
lho condeixense, na qualidade 
de entidades mediadoras. Este 
programa de ajuda alimentar a 

pessoas mais carenciadas teve 
início em Outubro de 2017, 
estando, até 31 de Janeiro de 
2023, na sua segunda fase. Foi 
aprovada a candidatura para 

três concelhos, tendo o núme-
ro sido alargado, ao abrigo das 
medidas de apoio à pandemia 
da covid-19, para uma média 

-
ção de grave vulnerabilidade.

Condeixa-a-Nova recebe apoio para
assegurar ajuda alimentar a carenciados

O Município de Can-
tanhede registou a melhor 
pontuação global relati-
vamente aos principais 

exercício de 2020 no dis-
trito de Coimbra, estando 
na 32.ª posição a nível na-
cional, segundo dados do 
Anuário Financeiro dos 
Municípios Portugueses 
que acaba de ser tornado 
público. De acordo com 
a autarquia, o documento 
indica que Cantanhede 

está em primeiro lugar 
distrital e 27.º nacional 
quanto à diminuição do 
passível exigível, “posi-

-
vado comprometimento 
da Câmara Municipal com 
o objectivo de reforço 
da sustentabilidade fi-
nanceira da instituição”. 
Para além disto, o Mu-
nicípio “continua muito 
bem colocado” no que diz 
respeito à diferença posi-
tiva entre a amortização 

de empréstimos e novos 
empréstimos, mantendo 
o segundo lugar no dis-
trito e o 28.º no contexto 
nacional. Também a Inova 
– Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Econó-
mico Social Cantanhede 
está em destaque no Anu-
ário Financeiro de 2020, 

-
sição nacional no ranking 
dos resultados económi-
cos, o que representa uma 
subida de 15 lugares.

Cantanhede teve as melhores contas
do distrito em 2020
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O Município de Oliveira 
do Hospital promove, des-
de Novembro, a acção de 
sensibilização “Feira + Sus-
tentável”, uma iniciativa que 
se dirige aos comerciantes 
da feira do concelho e que 
“tem sido implementada 
com sucesso”. A Câmara 
Municipal garante que “um 

do dia de feira” é o resultado 
da acção de sensibilização, 

que foi lançada pelo pelouro 
do Ambiente e Sustentabi-
lidade com o objectivo de 
“sensibilizar os feirantes para 
a correcta separação dos 
resíduos, nomeadamente 
plástico e cartão, e deposição 
nos contentores adequados”. 
A cada feirante, para além 
de material informativo, são 
entregues dois sacos de ele-
vada capacidade para colocar 
separadamente o papel/

cartão (azul) e plástico/metal 

feira são colocados – com o 
respectivo lixo ou vazios – 
nos contentores distribuídos 
pelo recinto. De referir que a 
Câmara Municipal reforçou 
o número de contentores 
distribuídos pelo recinto da 
feira, tendo sido colocado 
um terceiro dirigido para 
resíduos orgânicos (fruta, 
vegetais e plantas).

Arganil aprova orçamento
de 24,4 milhões de euros

A Assembleia Munici-
pal de Arganil aprovou o 
orçamento de 24,4 milhões 
de euros para 2022, após a 
proposta ter sido aceite pelo 
Executivo. “Neste primeiro 
ano de um quadriénio que se 
antevê de desenvolvimento 
sólido e sustentado, o exercício 
orçamental é de continuidade 

no investimento já concre-
tizado, dando seguimento e 
concluindo projectos em de-
senvolvimento, mas é também 
progressivo e proporcionador 
de novas oportunidades para 
o território”, assinala o presi-
dente da Câmara, Luís Paulo 
Costa. O Município, que con-
sidera que “os documentos 

marcam o início de um novo 
ciclo de investimentos previsto 
em áreas estratégicas”, refere 
que o valor previsto para 2022 
supera em cerca de um milhão 
de euros o orçamento de 2021, 
“ano em que o concelho de 

-
lume de investimento público 
sem paralelo”.

Oliveira do Hospital incentiva feirantes
a adoptarem boas práticas ambientais

O Município da Lousã 
aprovou, em reunião de 
Câmara, o orçamento para 
2022 com um valor de 18,7 
milhões de euros, mais um 
milhão do que em 2021. De 
acordo com a Câmara, os 
efeitos directos da pande-
mia e as incertezas que esta 
gera, a concretização das 
transferências do Estado 
Central para as autarquias 

– em áreas como a Saúde, 
a Educação ou a Acção 
Social – “representam desa-

Municipal da Lousã refere 
que o ano de 2022 será 
“fortemente marcado pela 
diminuição de receitas e 
aumento de custos, estando 
o principal investimento 
relacionado com as pessoas, 
com cerca de 60% do orça-

mento, o correspondente 
a mais de 7,5 milhões de 
euros, destinado às funções 
sociais. Para o Município, 
neste exercício orçamental, 
“o reforço da qualidade de 
vida, atractividade e com-
petitividade do concelho 
continuam a ter uma expres-

três projectos de mobilidade 
urbana sustentável”.

Lousã aprova orçamento de 18,7 milhões
de euros para 2022

O projecto piloto de 
serviço de Transporte Fle-
xível a Pedido (SIT Flexi) 
está, até Março de 2022, 
a ser implementado no 
concelho de Tábua, com 
duas rotas que abrangem 
localidades que não são 
servidas pelo transporte de 
passageiros regular. O SIT 
Flexi é promovido pela 
Comunidade Intermunici-
pal da Região de Coimbra 
(CIM-RC) e distingue-se 
pelo facto de ser o cliente 

a marcar a sua viagem 
através do número gra-
tuito 800 200 201. “Des-
te modo, só se efectuam 
percursos se, antecipada-
mente, o serviço tiver sido 
solicitado e as viaturas só 
passam nas paragens que 
tiverem reservas, sendo 
que, conforme o próprio 

nível dos horários, lugares 
abrangidos e periodici-
dade das rotas”, explicou 
o Município de Tábua, 

acrescentando que a ini-
ciativa tem como objectivo 
“colmatar limitações ao ní-
vel do acesso ao transpor-
te público convencional, 
oferecendo acessibilidade 
em áreas isoladas e disper-
sas”, o que permite “dar 
resposta a necessidades de 

populações mais envelhe-
cidas ou com mobilidade 
condicionada que neces-
sitem de um serviço de 
maior proximidade”.

Tábua tem Transporte Flexível a Pedido

A aldeia Souto do Brejo, 
em Pampilhosa da Serra, está 
iluminada pela estrela gigante 
da campanha “Luzes com 
Presença”, uma iniciativa 
que visa dar mais brilho a 20 
aldeias isoladas com menos 
de 100 habitantes. “Estamos 
muito felizes por nos asso-
ciarmos a esta iniciativa”, 
disse Rui Simão, vereador do 

esta campanha “sensibiliza 
e desperta as pessoas para o 
isolamento social”, mas tam-
bém porque é uma “oportu-
nidade” para a “Pampilhosa 

-
tidade, o modo de vida e a 
cultura”.O responsável disse, 
ainda, durante o momento 
simbólico em que se acendeu 

a estrela, que Souto do Brejo 
está nesta missão “não apenas 
a representar o concelho mas 
todo o distrito de Coimbra”. 
De referir que a campanha 
“Luzes com Presença” é 
promovida pela Missão Con-
tinente, em parceria com a 
TVI, a Federação Portuguesa 
de Futebol e a Escola Nacio-
nal de Saúde Pública.

Clube Cabril – Serpins divulga parabadminton
O clube de badmin-

ton Cabril – Serpins, na 
Lousã, desenvolveu, na 
semana passada, um es-
tágio de divulgação do 
parabadminton, iniciativa 
realizada em parceria com 
a Federação Portuguesa 
de Badminton. O estágio, 
no qual participaram três 
atletas espanhóis e uma 
comitiva portuguesa, con-
tou com vários momentos 
de divulgação, como um 
“Ciclo de Conversas” que 
se realizou no Auditório 

da Biblioteca Municipal 
Comendador Montene-
gro, na Lousã. Na sessão 
estiveram o selecciona-
dor nacional de paraba-
dminton, Diogo Silva, a 
atleta Beatriz Monteiro, o 
atleta do Cabril – Serpins 
Inoi Ferreira, o treinador 
Nuno Santos e a treinado-
ra espanhola Núria Fer-
nandez. Segundo o clube 
Cabril – Serpins, decorre-
ram duas visitas à Escola 
Secundária da Lousã e à 
Escola Daniel de Matos, 

em Vila Nova de Poiares, 
e uma sessão com crian-
ças do ATL do Centro 
Paroquial de Serpins. Para 
o Cabril – Serpins, estas 
iniciativas permitiram à 
comitiva portuguesa e aos 
atletas espanhóis “estar 
em contacto com jovens 
estudantes e mostrar-lhes 
que apesar das pessoas 

-
cias físicas tal facto nada 
as impede de fazer des-
porto ao mais alto nível e 
de realizarem os sonhos”.

Pampilhosa da Serra Aldeia Souto do Brejo 
inserida em campanha contra o isolamento

CANTANHEDE | MIRA | VILA NOVA DE PAIVA | SOURE
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A saúde regional não é 
a mera execução da política 
nacional de saúde, com polí-
ticas globais e sectoriais e a 
execução do Plano Nacional 
de Saúde, mas envolve tam-

-
gias regionais que possam 
contribuir para a melhoria 
dos indicadores de saúde e a 
criatividade para ultrapassar 
os problemas circunstanciais 
nomeadamente em tempo de 
pandemia.

E, ainda, a adopção de 
medidas que promovam a 
orgânica de serviços e sua 
funcionalidade, a satisfação 
de profissionais de saúde 
e utentes, e a premência 
da intervenção em novos 
modelos organizacionais 
que ultrapassem questões e 

-
damente a pressão sobre os 
serviços de urgência, as listas 
de espera e a promoção da 
saúde. 

Assim, a saúde regional 

constituir-se-á como verda-
deira estrutura de missão, 
em defesa dos doentes, das 
condições de exercício pro-

SNS que aprovámos.

a aplicação da Declaração 
de Astana, subscrita por 194 
Países (25.10.18), e que 

se alcançarem os Objectivos 
de Desenvolvimento do Mi-
lénio para 2030, as formas 
de organização de saúde, 
a prestação de cuidados de 
proximidade, o combate à 

-
sionais de saúde investindo 
no recrutamento e na sua 
motivação e valorização, a 
participação das pessoas / 
cidadãos e da comunidade 
e a prevenção, e o controlo 
e gestão de doenças não 
transmissíveis.

Pode assim ser útil incen-
tivar a criação da Coordena-
ção Estratégica Regional da 

Política de Saúde, no âmbito 
das CIM e da articulação 
com a descentralização au-
tárquica na saúde, com a 
participação da cidadania 
activa, traduzindo-se por um 
organismo de governação 
integrada (ARS / Hospitais) 
que, desburocratizado, ino-
ve as medidas de política, 
aproximando a saúde da 
população.

Quanto à pressão sobre 
os cuidados de saúde, na 
área dos cuidados de saúde 
primários, seria de promover 
a criação de um Serviço de 
Atendimento e Orientação 
Urgente Permanente (SA-
OUP) em Coimbra, no ACES 
(Agrupamento de Centros 
de Saúde) Baixo Mondego, 
com o objetivo de assegurar 
os cuidados de saúde em 
doença aguda e acidentes 
durante 24 horas, 7 dias dor 
semana. 

Assim, reduzir-se-ia o 

de Urgência Hospitalares, 
que acumulam falsas urgên-
cias e deteriora a qualidade 
da prestação de cuidados de 
saúde secundários e terciá-
rios, pondo em risco vidas hu-
manas e qualidade de vida, e 

de saúde prestadores de 
cuidados hospitalares.

Tambémna área dos cui-
dados de saúde primários, e 
quanto à promoção da saúde 

e prevenção da doença, seria 
de promover o apoio à ampla 
retoma dos Programas de 
Rastreio (nomeadamente 
quanto ao cancro da mama, 
colo do útero e colorrectal), 
e consultas de Diagnóstico 
Precoce (nomeadamente 
através de Medicina Pros-
petiva).

Estes programas têm 
sido severamente prejudica-
dos e não realizados na sua 
maioria durante a pandemia 
COVID-19, o que poderá 
ocasionar milhares de mortes 
prematuras e mortes evitá-
veis, agravando o estádio 
mais avançado das doenças 
não detetadas (particular-
mente neoplásicas malignas) 
e aumentando a taxa de 
mortalidade global.

Preparar o SNS
para o

envelhecimento

Ainda na área dos cui-
dados de saúde primários, 
ao preparar o SNS para o 
envelhecimento, deve-se 
incentivar a Promoção da 
Saúde do Idoso e Muito Ido-
so, com apoio à criação de 
grupo vulnerável e de consul-
ta de risco, e incremento da 
articulação com as unidades 
de cuidados continuados.

Também é útil a criação
de Programa de Prescrição 
Clínica no Idoso e Muito idoso 

– riscos e benefícios, manten-
do a liberdade de prescrição 
clínica com fundamento nas 
boas práticas e medicina 
baseada na evidência, e 
estimulando a aplicação dos 
princípios farmacológicos em 

-
ção das interacções medica-
mentosas e risco, pondera-
ção dos efeitos secundários 
/ iatrogenia, e aumento da 
literacia do doente e família.

Na área dos cuidados 
perinatais, espera-se a cria-
ção e construção mais do que 
urgente de nova Maternidade 
em Coimbra, manifestando 
persistente espírito de diálo-
go e tentativa de conciliação 
com várias posições técnicas 
e políticas, e conforme Eixo 
3, da Estratégia Municipal de 
Saúde – Plano Municipal de 
Saúde de Coimbra, deve-se 
promover (cito) a “Articulação 
com a ARS Centro e Ministé-
rio da Saúde e participação 
ativa no processo de decisão 
da localização e construção 
da nova Maternidade de 
Coimbra”.

Por último, na área hos-
pitalar, é de promover o in-
vestimento na concepção 
do Hospital Geral Central 
dos Covões (com Serviço 
de Urgência Polivalente), a 
par do Hospital da Univer-
sidade de Coimbra, com 
autonomia e independência, 
manutenção da capacidade 

de intervenção e competên-
cia em saúde, revogando a 
instabilidade paulatinamente 
criada e o progressivo des-
mantelamento de Serviços 
altamente diferenciados, e 
ser o garante da qualidade 
dos serviços de saúde em 
Coimbra e Região Centro.

E ainda, participar na 

redes de referenciação hos-
pitalar na Região Centro 

via verde e serviços de aten-
dimento agudo), que são um 
instrumento determinante no 
planeamento e organização 
da resposta por parte das 
unidades prestadoras de 
cuidados de saúde, de forma 
integrada.

A monitorização e avalia-
ção dos Planos Municipais de 
Saúde, com as suas metas e 
indicadores, e a avaliação da 
execução das ações (tam-
bém previstas), dão-nos a 
garantia da credibilidade do 
processo e conteúdos, a con-

-
ço público que é assumido, e 
o sucesso dos seus resulta-
dos e ganhos em saúde, não 
podendo ser frustrados por 
quaisquer obstáculos vindos 
de quem não procure apenas 
o mais importante: a saúde e 
o bem-estar da população de 
Coimbra e da Região Centro.

(*) Médico

“Quando a estupidez 
“de um ministro “passa a 
obstinação” de um primeiro-
-ministro, “acaba por se 
tornar uma forma de mal-
dade, ou pelo menos não 
se distingue da maldade”.

A estupidez,  no “Ho-
mem sem qualidade”, tem 
qualquer coisa de extraor-
dinariamente fascinante e 
natural... não há um único 
pensamento significativo 
de que a estupidez não 

saiba servir-se; tem uma 
grande ductilidade e pode 
vestir todas as roupas da 
verdade. Já a verdade tem 
apenas um vestido e um 
caminho, e está sempre em 
desvantagem”.

A própria consciência 
-

tupidez, quando esta tenta 
judicializar a moral e a éti-
ca, assim transformando o 
homem em meio e não em 

O drama maior é que a 
tolerância com “gente em 
forma de assim”só pode ser 
virtude dos fracos.

Dignidade na indigna-
ção, nas circunstâncias,é 
virtude dos deuses.

Porque razão, afinal, 
não oferece Cabrita - pou-
pando-nos e furtando-se à 
indignidade - as lágrimas ao 
silêncio?!

Orlando Maçarico

A velocidade absurda e indigna com que se diz “sou passageiro”

Na tarde do passado dia 
08 o vasto salão da Junta de
Freguesia de Murtede pareceu 
pequeno para o lançamento 
da obra «Murtede o concelho 
que foi, a freguesia que é», da 
autoria de António Rodrigues 
Costa, também autor da mo-

mil anos de história», de cujo 
trabalho resultou o convite para 
o projecto agora concluído.

Uma obra feita por um 
homem que não sendo da 
freguesia adoptou como sua, 
legando aos vindouros os fru-
tos visíveis da produção do seu 
conhecimento, podendo ler-se 
na Dedicatória que abre o livro: 
«Às gentes de Murtede ciosas 
da sua terra e que espero se 
tornem, muito justamente, 
orgulhosas do seu passado. 
Passado que urge preservar 
e defender».

O trabalho, lançado no Dia 
da Freguesia, foi prefaciado e 
apresentado pela Professora 
Doutora Regina Anacleto, 
que enumerou, com grande 
erudição, os pontos chaves 
dos IV capítulos que consti-

tuem o núcleo da investigação. 
Na plateia, para regozijo de 
todos quantos o estimam, 
marcou também presença 
o Professor Doutor Nélson 
Correia Borges depois de 
um período menos bom que 
atravessou - insignes profes-
sores da nossa Universidade 
de Coimbra, que participaram 
com «ajuda e ensinamentos» 
no livro de Rodrigues Costa, e 
a quem tanto devemos  sobre 
o conhecimento do passado 
de Coimbra e Região.

Viveu-se um momento 
memorável para a História 
Local e Regional, em espe-
cial para os murtedenses, só 
possível pela conjugação de 
vontades, a começar pelo 
autor, que buscou de forma 
incessante a procura de uma 
identidade da comunidade ao 
longo do percurso histórico re-
alizado, consultando diversos 
acervos de bibliotecas e arqui-
vos.Aesta vontade individual, 
feita de muita persistência e 
resiliência, juntou-se o apoio 
da junta de freguesia e do 
município cantanhedense, 

viabilizando a edição de uma 
obra de rara qualidade, de 
excelência no conteúdo e na 
forma. 

Uma investigação demo-
rada, com muito rigor, cujos 
detalhes foram explicados 
aos presentes pelo próprio 
autor, reflectindo sobre as 
certezas, mas também sobre 
as dúvidas, umas e outras, 
como o próprio afirmaria a 
determinado momento em 
jeito de interrogação ao futuro 
«para que sejam o ponto de 
partida para outros trabalhos 
e investigações». 

Perante uma plateia aten-
ta e muito curiosa, onde se 
destacava a presidente da 
CM de Cantanhede, Helena 
Teodósio, e parte da estrutura
da cultura municipal, o autor 
fez algo invulgar no panorama 
protocolar da apresentação de 
uma obra. Invulgar, mas perti-
nente, ousado, mas pedagógi-
co, exemplar diria: enumerou, 
ao jeito de recomendações, 
todo um conjunto assinalável 
de património, que no seu en-

e salvaguarda, solicitando a 
intervenção dos serviços de ar-
queologia para esclarecimento 
de algumas questões. E como 
alguns ficaram espantados 
com a relevância daquilo que 
sendo seu e estando tão perto, 

-
ordinária importância sem que 
o soubessem!

Foi, na realidade, um mo-

da História Local e Regional, 
da nossa Memória Colectiva 
e da Identidade das nossas 
comunidades, cada vez mais 
ameaçada. Como recordou 
Regina Anacleto, de forma 
avisada, quando encerrava 
a apresentação da obra: «A
história local desempenha
uma função insubstituível na 
medida em que, ao avivar a 
memória reforça a identidade 
e poderá constituir um antídoto 

relativamente a alguns efeitos 
perversos da globalização 
relacionados com uma certa 
tendência de “apagar” espe-

ingredientes e fatores estru-
turantes da identidade. Não 
nos podemos esquecer que 
faz parte da natureza humana 
o desejo de conhecer, cada 
vez melhor, o seu percurso, 
passado, presente e futuro».

Que saibamos caminhar 
no sentido de valorizar, prote-
ger e salvaguardar as nossas 
raízes. Para memória futura!

António Fernando Ro-

drigues da Costa - O autor 

respeitada, bem conhecida 
de muitos conimbricenses 
e cantanhedenses, com um 
currículo invejável de respeito 
e mérito. Natural de Coimbra, 
onde se licenciou em Química 
pela Universidade de Coim-
bra, Mestre em Turismo, pela 
Universidade Lusófona de 
Lisboa. Na Câmara Munici-
pal de Coimbra foi arquivista 
(biblioteca), depois chefe dos 
serviços de Turismo e director
do Departamento de Cultura, 
Desporto e Turismo, vereador 
na mesma Câmara Municipal 
e deputado à Assembleia da 
República, na IV Legislatura. 
Exerceu diversas funções na 
área do turismo e da hotela-
ria e exerceu a docência na 
Universidade Internacional, 
na Universidade Lusófona e 
na Escola Superior de Hote-
laria e Turismo do Estoril. Foi, 
também, consultor da Organi-
zação Mundial de Turismo das
Nações Unidas, com missões 
em Angola, Moçambique e 
Guiné-Bissau. Autor de diver-
sos artigos, livros e comuni-
cações em congressos. Na 
sessão de lançamento da obra 
sobre Murtede foi distinguido 
com a Medalha de Mérito da 
autarquia.
(*) Historiador e investigador

Em nome da História de Murtede

Uma tarde notável para memória futura

António Rodrigues Costa

Mais saúde para Coimbra e a Região Centro
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Victor Ramos doa material fotográfico
A Câmara Municipal Coimbra aceitou uma proposta 

de doação do acervo documental imagético de Victor 
Ramos, composto por 16 caixas de negativos e algumas 

Durst D659, três tanques de revelação, um tanque de 
lavagem, dois marginadores, um relógio de impressão, 
três tinas de revelação, uma pinça, um vincador, uma 
guilhotina, uma esmaltadeira e um selo branco. Vítor 
Ramos foi fotógrafo de vários jornais, nomeadamente 
do “Diário de Coimbra”, do jornal “O Despertar”, da 
“Gazeta de Coimbra”, de “A Bola” e do “Record”. Foi 

do Sindicato dos Bancários e da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses, tendo estado estabelecido na Rua 
da Louça, desde 1980.

Turismo do Centro continua na Portagem
A Câmara Municipal de Coimbra aprovou uma pro-

posta de protocolo de colaboração a estabelecer com a en-
tidade regional Turismo Centro de Portugal para prorrogar 

a cedência 
gratuita das 
instalações 
do Largo da 
Portagem. 
Estas insta-
lações estão 
cedidas, em 
regime de 
comodato, 
desde 1984, 
para o exer-
cício da ac-
tividade de 
promoção e desenvolvimento turístico da região, através 
da actividade de um Posto de Turismo. Nos próximos 
10 anos, as instalações municipais situadas no Largo da 
Portagem (Avenida Emídio Navarro) vão voltar a ser ce-
didas gratuitamente, em regime de comodato, à entidade 
regional de Turismo do Centro de Portugal, podendo 
renovar-se por iguais períodos mediante aprovação prévia 
da Câmara. Considera-se que a dinamização deste espaço 
é uma mais-valia para a promoção turística de Coimbra, 
uma vez que, devido à sua localização privilegiada, este 
Posto de Turismo tem um papel preponderante enquan-
to porta de entrada do destino Coimbra, informando o 
turista/visitante dos vários pontos de atracção.

ESTeSC-IPC é a primeira instituição
certificada na área da sustentabilidade
A Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Politéc-

nico de Coimbra (ESTeSC-IPC) é a primeira instituição 
-

tainable Lifestyle”, que atesta o compromisso da Escola 

com o cumprimen-
to dos 17 Objectivos 
de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da 
agenda das Nações 

-
ble Lifestyle” foi atri-
buído após a realização 
de uma auditoria ao 
trabalho desenvolvido 
pela ESTeSC-IPC na 
implementação de práticas e iniciativas que contribuam 
para um futuro mais sustentável e inclusivo. Ao todo, 
a Escola apresentou 165 acções que comprovam o seu 
esforço na concretização dos ODS das Nações Unidas 

apresenta “uma clara orientação para a sustentabilidade, 
não apenas ao nível do seu posicionamento e orientação, 
mas igualmente em termos de boas práticas efectivas”.

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades
“Primeiro, levaram-nos o presépio, trocando-o por 

uma árvore. Depois, levaram 
o Menino Jesus, trocando-o 

promovido pela Coca-Cola, a 
seguir impingiram a ideia de 
que a troca de presentes da 
noite de Natal, deveria estar ao 
serviço de grandes superfícies 
e consumos desenfreados que 
agradam aos grandes arma-
zéns mas perderam a dimen-
são do afeto. O Deus consu-
mista a reger as tão desejadas 
festividades. Há poucos dias, 
um caramelo importante da União Europeia veio propor 
que deixássemos de usar a palavra Natal para dizermos 
‘festividades’ ou ‘férias’ porque usá-la não seria inclusivo. 
Por este andar, deixamos de celebrar a noite de Reis para 
celebrar a noite dos Presidentes”. São palavras do escri-
tor Moita Flores, em jeito de desabafo, que descrevem o 
estado em que vai o país. Em época (pelo menos nesta!) 
em que as tradições deviam ser o que sempre foram, já 
há pouco que não sofra com as maleitas impostas pelos 

novos tempos. “Não há pachorra para tanto modernismo 
indigente”, conclui Moita Flores e muitos diriam “quem 
fala assim não é gago”.

Nuno Moita passou um mau bocado
O presidente da Federação Distrital de Coimbra do PS 

não teve vida fácil na elaboração da lista de candidatos a 
deputados, com a reunião de sábado a terminar cerca das 
duas horas da madrugada, na Casa Municipal da Cultura. 
Tanto tempo e ainda por cima a lista foi chumbada, não 

tendo agradado, como se costuma dizer, nem a gregos 
nem a troianos. O consenso lá foi alcançado numa reunião, 
no domingo de manhã, entre Nuno Moita, João Portugal 
(que tem 40 por cento dos elementos da Comissão Polí-
tica), José Dias (JS) e Isabel Cruz (mulheres socialistas). 

-
traram Carlos Alexandrino e Ricardo Lino e, na reunião 

No elenco não entrou o presidente da Federação, o que 
é pouco comum, porque a Direcção Nacional do partido 
não queria candidatos a deputados os presidentes de Câ-

fez parte da proposta de elenco por considerar que “tem 
um importante compromisso com os condeixenses”. 

“está optimista no resultado da legislativas, já que o PS 
Coimbra está unido, motivado e empenhado em trabalhar 
para desenvolver as melhores soluções para a região e para 

os que não acreditam...

Afinal não havia prémio

candidatos a deputados do PS pelo círculo de Coimbra, 
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LUÍS SANTOS

Andámos todos a sofrer entre 2011 e 2014 e as medidas 
tomadas em Portugal foram todas por decisão política e não 
pela Troika, constituída pelo FMI, Banco Central Europeu e 
Comissão Europeia. Na altura foi vendido que eles eram os 
“maus”, que nos obrigavam à austeridade e, assim, os partidos 
no Governo tinham de aplicar o que eles “mandavam”.

O economista dinamarquês Poul Thomsen, antigo mem-

bro da estrutura do Programa de Assistência Económica 
e Financeira (PAEF) e então chefe de missão do FMI para 
Portugal, veio agora ao nosso país dizer que a Troika “cla-
ramente” que  não tinha “legitimidade política nenhuma, na 
altura da sua actuação”.

O também professor universitário considera que 
programa de ajustamento português “teve sucesso” e 
isso deveu-se, segundo ele, à importância do consenso 
político por parte dos principais partidos políticos da 

época, ao contrário do que acontecia na Grécia.

tacitamente um “bloco central” no interesse nacional, que se 
sobrepôs à luta partidária, conforme assinala, também, o ex-
-chefe da Troika.

Curiosoque depois desse período veio a “geringonça” (PS 
com o apoio do PCP e do BE), que agora terminou. Estamos 
em período eleitoral e após 30 de Janeiro, conforme o voto dos 
portugueses, veremos qual será a conjugação governativa.

Quando se prestou vassalagem à Troika

às próximas eleições legislativas de 30 de Janeiro de 2022. 
Desta vez a “fava” calhou a Cristina de Jesus, actual 
deputada, que até correspondeu ao partido quando lhe 
foi pedido que fosse a candidata do PS à presidência da 
Câmara de Cantanhede, contra Helena Teodósio (PSD) 
e se sabia de antemão que a batalha estava perdida nestas 
últimas autárquicas. Isto acontece quando na lista conti-
nuam como repetentes outros quadro deputados, todos 
em lugares elegíveis: Marta Temido, Pedro Coimbra, 
Tiago Martins e Raquel Ferreira. Já João Gouveia, de 
Soure, surge como o último dos suplentes. Quem não 

o seu propósito de se candidatar nas futuras eleições para 
a Federação. “Lá estarei e também me vou apresentar a 

Carlos Cidade antecipou-se
Num primeiro rascunho da lista de candidatos a 

deputados do PS pelo círculo de Coimbra, Carlos Cida-
de surgiu em terceiro lugar, mas foi sol de pouca dura, 
porque esse lugar, segundo indicação de Lisboa, era para 
Tiago Martins. Na versão que veio a ser reprovada Carlos 

constou da lista. Há quem diga que pagou pelo que disse 
da cabeça de lista por Coimbra, a ministra da Saúde Marta 
Temido, como presidente da Comissão Política Concelhia 
do PS. O certo é que, uns dias antes de serem discutidas e 
elaboradas as listas, Carlos Cidade fez um texto de opinião 

os compromisso que um deputado deve estabelecer. E ali 

referiu que um parlamentar deve respeitar a proximidade, 
dar voz aos cidadãos, lutar pelo investimento na região e 
seguir os valores da ética e da transparência. Tudo muito 
bem, mas no Parlamento também funciona a disciplina 
partidária, que muitas vezes fala mais alto.

PSD da Figueira da Foz sofreu uma razia
O Conselho de Jurisdição Nacional do PSD suspendeu 

180 militantes que concorreram contra as listas do partido nas 
últimas autárquicas, após ter recebido queixas enviadas pela Co-
missão Política Nacional. Mais de um terço destes militantes (61) 
foram suspensos na concelhia da Figueira da Foz, precisamente 
por integrarem as listas ou ocuparem cargos na estrutura de 
campanha do movimento independente liderado pelo antigo 
líder do PSD, Pedro Santana Lopes. Com o movimento “Fi-
gueira a Primeira”, o PSD teve um grande rombo eleitoral nas 
autárquicas, conseguindo eleger apenas para vereador, o que era 
candidato a presidente da Câmara, Pedro Machado, que logo 
se aprontou a regressar ao Turismo do Centro. As expulsões 
aconteceram ainda antes da eleição do líder nacional do PSD, 
pois, conforme explicou o presidente da Jurisdição “teve-se a 
preocupação de despachar antes das directas todas as partici-
pações completas remetidas pelo secretário-geral do partido”. 
“Não podíamos permitir que votassem nas directas pessoas 

Pois, não fossem eles votar em Rangel.

Gabinete do presidente mais acolhedor
Esta semana José Manuel Silva 

resolveu dar “um toque pessoal” 
ao seu gabinete na Câmara Muni-
cipal. O presidente embelezou o 
espaço com uma pintura de Góis 
Pino. O quadro levou-o de casa e 
fez questão de registar isso mesmo 
nas redes sociais. Com o humor 
que lhe é característico e lhe tem 
sido reconhecido, deixou, desde 
logo bem claro (não vá o diabo 
tecê-las...): “Quando o levar de 
volta para minha casa, que ninguém estranhe, o quadro é meu, 
adquirido há alguns anos”.

A despedida de Manuel Machado

despediu-se da presidência da Associação Nacional de Muni-
cípios (ANMP), que exerceu durante oito anos. A perda nas 
eleições para a Câmara de Coimbra afastaram-no daquele órgão 

e é substituído na liderança da ANMP por Luísa Salgueiro, 
presidente da Câmara de Matosinhos, também do PS. Na 
hora da despedida de Manuel Machado marcaram presença, 
no congresso, três dos seus vereadores (Carlos Cidade, Regina 

eleitos da oposição, e o presidente da Assembleia Municipal, 
Luís Marinho. A boa notícia é que a sede da ANMP continua 
em Coimbra.

Jaime Soares continua igual a si próprio

esquecem quem conhecem, uma delas não é certamente Jaime 

Portugueses, em Lisboa, contou histórias da sua longa amizade 
com o “amigo Toninho”, ali presente. E quem é o “Toninho”? 
- Nada mais do que António Costa! Jaime Marta Soares disse 
que ele e António Costa estiveram quase sempre em barrica-
das diferentes, sobretudo quando o actual primeiro-ministro 
desempenhou funções governativas na pasta Administração 
Interna, entre 2005/2007. Depois, referiu que “cimentaram” a 
amizade quando ambos foram autarcas, Costa em Lisboa e ele 

tinham de regressar a Portugal, mas o espaço aéreo europeu 
estava fechado por causa das erupções de um vulcão na Islândia. 

até Paris, “porque depois era um salto até cá”. Segundo Jaime 

Costa continuou a correr pela plataforma para apanhar o com-
boio. Já nas escadas do comboio, Costa olhou para trás para ver 
onde estava o seu companheiro de viagem, que se encontrava 
mais para trás. “António Costa disse-me: Oh pá, Jaime, anda 

pisado. Apanhei o bilhete e perguntei-lhe: Oh Toninho, tens o 

consigo o bilhete. “Está descansado Toninho, que eu tenho o 
teu bilhete aqui na minha mão. Amizade com amizade se paga”, 
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Navigator lança
campanha “Natal
Mais Próximos”
 A The Navigator Com-

pany, juntamente com os CTT 
– Correios de Portugal, lançou 
a campanha “Natal Mais Pró-
ximos”. Esta iniciativa consiste 
em enviar um postal de Natal 
às pessoas mais próximas. A 
Navigator com o papel e os 
CTT com o envio juntam-se e 
oferecem o envio dos postais, 
gratuitamente, com entrega 
directa na morada do destina-
tário. A campanha termina a 
26 de Dezembro.

EFAPEL assina
protocolo com FEUC 

A EFAPEL - Empresa 
Fabril de Produtos Eléctricos, 
S.A assinou um protocolo 
com a Faculdade de Eco-
nomia da Universidade de 
Coimbra (FEUC), inserido na 
“Rede Parceiros” da FEUC. O 
protocolo tem por objectivo a 
dinamização de um programa 
de estágios curriculares acessí-
vel aos estudantes de mestrado 
da FEUC. A EFAPEL atribui 
estes estágios nos mestra-
dos em Economia, Gestão, 
Contabilidade e Finanças e 
Marketing. Com esta iniciativa, 
promove-se a familiarização 
dos estudantes da FEUC 

enquanto elemento funda-
mental da formação e inserção 
na vida activa. 

O IKEA inaugurou, no 
dia 9, no Forum Coimbra, o 

-
cação, o quinto na conta da 
marca. 

Este é o primeiro espaço 
do IKEA na cidade de Coim-
bra permitindo desta forma 
chegar mais perto às pessoas e 
sobretudo à região Centro do 
país. A nova loja é totalmente 

-
sões da casa e ao atendimento 
personalizado na zona Centro. 

“Estamos muito orgu-
lhosos com a abertura de um 
novo ponto de contacto IKEA 
em Coimbra, chegando assim 
ao Centro do país e a cada vez 
mais portugueses. Este Estúdio 

-
plemento às lojas IKEA, é um 
local onde se pode encontrar 
uma equipa especializada em 
design de interiores e decora-
ção pronta a ajudar quem quer 

casa. Neste espaço será possível 
passar todas as ideias e sonhos 
para o papel e recebê-los em 

casa. O objectivo passa por me-
lhorar a vida em casa tornando-
-a mais funcional, mais bonita, 
sustentável e acessível”, explica 
Ricardo Pereira, vice-presidente 

da IKEA Portugal.
Segundo um estudo do 

IKEA “A Vida em Casa”, 
divulgado em Outubro deste 
ano, mostra que os portugue-
ses dão maior importância à 
conveniência e à proximidade 
de serviços e comércio, con-

-
cipantes, deste estudo, passou 
mais tempo na sua área de 
residência no último ano do 
que em anos anteriores. 

Com o objectivo de pro-
porcionar estes valores, o Es-

em Coimbra, permite aos 
conimbricenses e habitantes 
das zonas vizinhas ter acesso 
às soluções IKEA, de forma 
mais próxima, conveniente e 
acessível.

Situado no piso 0, loja 027, 
do Forum Coimbra, com uma 

área de aproximadamente 45 

IKEA em Coimbra está sujeito 
a agendamento prévio através 
do site ou do Centro de Apoio 
ao Cliente. O novo espaço abre 
as portas a um potencial de 
cerca de 140 mil famílias, que 
agora têm oportunidade de dar 
uma nova vida às suas casas de 
forma mais confortável. 

Novos preços
em Coimbra

De forma a tornar-se ain-
da mais relevante na área de 
Coimbra, e de acordo com 
a sua estratégia de ser mais 
acessível para os portugueses, 
todos os valores de entregas 
na zona de Coimbra são agora 
actualizados para zona 1 e zona 
2, sendo o preço inicial de en-
trega no passeio a partir de 29 
euros e entrega dentro de casa 
a 39 euros. O preço de entregas 
via CTT mantém-se nos quatro 
euros para encomendas até 
cinco quilos.

Espaço está localizado no piso 0 do Forum 

do IKEA chega a Coimbra

O Grupo Operacio-
nal I9Kiwi, coordenado 
pelo Instituto Pedro Nunes 
(IPN), através do seu La-
boratório de Fitossanidade, 
organiza, hoje (16) e amanhã 
(17), um congresso final 
sobre o “Desenvolvimento 
de estratégias que visem a 
sustentabilidade da fileira 

do kiwi através da criação 
de um produto de valor 
acrescentado”. 

Esta será uma iniciativa 
que servirá de plataforma 
para o intercâmbio de conhe-
cimentos e partilha de conhe-
cimentos técnicos obtidos no 
decurso das actividades do 
Grupo Operacional.

Durante o evento se-
rão abordados os tópicos: 
Polinizadores e polinização 
em kiwi e outras fruteiras; 
Dimensões social e econó-
mica em agroecossistemas; 
Caracterização multifatorial 
de variedades de actinídea e 
aplicação do pólen; Doenças 
associadas à produção do 

kiwi e Soluções inovadoras 
de combate à Psa; e Inova-
ção e criação de um produto 
de valor acrescentado.

Todos os temas serão 
apresentados, inicialmente, 
por um especialista ao qual 
se seguirão palestras associa-
das aos diversos resultados e 
actividades do i9kiwi. 

O projecto I9Kiwi visa 
melhorar a competitivida-
de do país, concentrando-
-se exclusivamente em 
actividades de produção 

através de várias tipologias 
de inovação, incluindo a 
inovação de produtos e 
processos.

Evento aborda vários temas durante dois dias

IPN dinamiza congresso para debater

O Intermarché de Canta-
nhede entregou, no dia 9, um 
automóvel a uma cliente da 
região, no âmbito da campanha 
de celebração dos 30 anos da 
sua presença em Portugal.

Madalena Bernardes, 
residente em Cadima, foi a 
contemplada e recebeu um 

do prémio, que decorreu no 
Intermarché de Cantanhede, 
a sorteada mostrou-se emo-
cionada e feliz, revelando que, 
quando preencheu o cupão do 

passatempo, fê-lo porque tam-
bém teve de renovar o Cartão 
do Intermarché, mostrando 
assim que “há horas de sorte”. 

Rita Ferreira, empresária e 
aderente da loja Intermarché 
de Cantanhede e que abriu 
há 30 anos o estabelecimen-
to, o primeiro em Portugal, 
entregou as chaves do carro 
à vencedora e felicitou-a pela 

“é com satisfação que entrega 
um dos automóveis no conce-
lho de Cantanhede, sobretudo 

porque os clientes são a razão 
do sucesso”. 

“Não é todos os dias que 
recebemos um automóvel 
como prémio”, destacou tam-
bém Humberto Jerónimo, 
gerente da loja, visivelmente 
satisfeito com a adesão à cam-
panha. A campanha, decorreu 
entre 30 de Setembro e 3 de 
Novembro, e incluiu o sorteio, 
a nível nacional, de 30 carros. 

Para além do automóvel, 
o Grupo Os Mosqueteiros 
premiou ainda outros clientes 

com a entrega de mais de 4.000 
prémios e ofertas, tendo sido 
atribuídos vários electrodo-
mésticos, como micro-ondas, 

varinha mágica, máquina de 
lavar roupa, máquina de café e 
TV Led, duas bicicletas e ainda 
10 vouchers, no valor de 50 
euros, cada um. O Intermarché 
de Cantanhede celebrou, re-
centemente, os 30 anos da sua 
existência na cidade que, segun-
do os responsáveis, revelou-se 
“como uma escolha acertada”, 
considerando-a “exemplar, tal 
como a equipa de colaborado-
res”. O sucesso da loja resulta 
em anos de interacção com a 

comunidade “que se traduz 
através de parceria com os pro-
dutores locais, sobretudo para 
a secção de frescos, ou através 
das acções de responsabilidade 
social”. 

O Intermarché de Canta-
nhede realizou, em Agosto de 
2021, uma campanha, em par-
ceria com a marca “Sumol” e 
“Compal”, designada “Heróis 
cá da Terra”, que consistiu em 
apoiar os Bombeiros Voluntá-
rios de Cantanhede. 

À corporação foram entre-
gues bens, comprados com os 
valores arrecadados na venda 
de produtos das respectivas 
marcas. 

Prémio surge no âmbito das celebrações dos 30 anos

Intermarché de Cantanhede 
presenteou cliente com carro novo
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Foi apresentado, na pas-
sada terça-feira (14), “De 
Roma a Portugal: uma via-
gem de 1500 anos pela Região 
de Coimbra”, um projecto 
conjunto da Comunidade 
Intermunicipal da Região de 
Coimbra (CIM-RC), Uni-
versidade de Coimbra e da 
Agência para o Desenvolvi-
mento dos Castelos e Mura-
lhas Medievais do Mondego. 
“De Roma a Portugal: uma 
viagem de 1500 anos pela 
Região de Coimbra” tem 

como principal objectivo a 

experiência turística em cir-
cuitos e rotas que valorizam 
e qualificam o património 
cultural presente no território, 
em especial aquele ligado ao 
tempo medieval e romano. 
Emílio Torrão, presidente da 
CIM-RC, considera que este é 
um livro de “redescoberta da 
região no passado, ao longo 
de 1500 anos de história e 
que nos mostra um vasto pa-

e imaterial, um conjunto de 
histórias bem descritas e que 

nos incitam a uma visita aos 
próprios locais”. Com esta 

roteiros que materializam este 
trabalho, que foi feito ao lon-
go de dois anos. “A imagem 
que tenho deste projecto é 
de uma enormíssima quali-
dade, com uma linguagem e 
uma narrativa muito simples, 
acessível a qualquer pessoa, 
em português e inglês, tam-
bém já a pensar nos nossos 
visitantes e nos investigadores 
estrangeiros”, explica Emílio 
Torrão, acrescentando que a 
CIM-RC “quer muito fazer 

a sua história recolhendo os 
ensinamentos e aquilo que 
o passado nos deixou, pois 
esta região é o produto do 

que aconteceu no passado”. 
Este projecto é fruto do 

trabalho de muitos investiga-
dores, entre eles Luísa Trin-
dade e Pedro Cardoso. “Este 
foi um trabalho com várias 
parcerias, desde logo na Uni-
versidade de Coimbra, entre 
dois professores e ex-alunos, 
mas também uma parceria 
alargada a todos os técnicos 
dos 22 concelhos. Tivemos 
um apoio inexcedível por 
parte deles, que são quem 
conhece verdadeiramente o 
património local”, destaca 
Luísa Trindade, acrescentan-
do que este é um trabalho que 
permite que o conhecimento 
“extravase a Universidade, 
que é essa a nossa função, 
normalmente para os alunos, 
mas aqui com esse gosto 
muito especial de chegar às 
comunidades, aos zeladores 
e a quem usufrui e trata do 
património. Constitui uma 
base de dados ampla, rigoro-
sa, que pode agora permitir 
muitos outros trabalhos de 
teor muito diferente”. Neste 
trabalho estão integrados os 
19 municípios pertencentes 

à CIM-RC e ainda os Muni-
cípios de Alvaiázere, Pombal 
e Ansião. 

Com estes roteiros espe-
ra-se que as pessoas “tenham 
uma boa desculpa para visitar 
o nosso território, guiados 
por estas pessoas que, com o 
seu saber e capacidade de nos 
entusiasmar, através da forma 
como criaram estes roteiros”, 
frisa o presidente da CIM-RC. 

Foram editados 500 
exemplares do livro. Na apre-
sentação estiveram ainda pre-
sentes José Manuel Silva, pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Coimbra, Ângela Ferreira, 
Secretária de Estado Adjunta 
e do Património Cultural, 
Eduardo Santos, presidente 
da Direção da Agência para 
o Desenvolvimento dos Cas-
telos e Muralhas Medievais 
do Mondego, Luís Francisco 
Filipe, Vogal Executivo do 
Programa Operacional Re-
gional do Centro - Centro 
2020, Jorge Brito, Primeiro 
Secretário Executivo da CIM 

Leão, vice-reitor da Universi-
dade de Coimbra. 

“De Roma a Portugal: uma viagem de 1500 anos pela Região de Coimbra”

Coimbra apresenta livro que retrata a história da região

O livro foi apresentado no Convento São Francisco, contando
com a presença de todos os envolvidos no projecto


