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O STUDENT HUB É UMA “LOJA DO CIDADÃO” PARA OS ESTUDANTES

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
TEM UMA NOVA
PORTA DE ENTRADA

Serviços de Acção Social, Gestão Académica e Relações Internacionais são apenas algumas das valências
disponíveis para a comunidade académica no Student Hub da Universidade de Coimbra. Esta “Loja do Cidadão” para os estudantes, localizada na antiga Faculdade de Medicina do Pólo I, é pioneira e única no país e
veio vivificar o corredor que antes dava acesso ao Instituto de Medicina Legal, devoluto há já alguns anos.
De construção e princípios regidos pela sustentabilidade, este espaço tem sido amplamente elogiado pelo
seu carácter inclusivo e está a cativar a atenção de outras universidades do país. PÁGINA 3

DIRECTOR DA FACULDADE DE MEDICINA DA UC SOBRE AS URGÊNCIAS DOS HUC

Carlos Robalo Cordeiro: “Somos o país da OCDE
que mais recorre às Urgências”
“Os portugueses têm uma cultura de resolução de problemas médicos no Serviço de Urgência”. Uma realidade apontada pelo director da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra como uma das principais
causas para o entupimento deste serviço nos HUC. Em Entrevista à Rádio Regional do Centro e ao “Campeão”,
o pneumologista Carlos Robalo Cordeiro teme, ainda, que a desigualdade vacinal no mundo possa originar
uma nova variante do SARS-CoV-2. PÁGINA 7

Milho
já cresce
no Baixo
Mondego
PÁGINA 10

PUBLICIDADE

Felicita os B.V.
de Pombal
pelo seu
110º aniversário

JUNTA DE FREGUESIA
DE ABIUL
Felicita os Bombeiros Voluntários
de Pombal pelos 110 anos
ABIUL - POMBAL - 236 921 206

Teatro Politeama

“Mulheres à Beira de um
Ataque de Nervos”
4 Junho de 2022
Partida de COIMBRA (9H00)

Musical Filipe La Féria
Espetáculo às 17H00 (1.ª Tribuna)
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O que incluímos:
Uma viagem num confortável autocarro de turismo;
Almoço, com bebidas selecionadas incluídas;
Visita ao Santuário de Fátima;
Uma viagem acompanhada por um elemento da Passepartout;
Seguro de viagem.

Passepartout Viagens e Turismo, Lda Telefone: 239 713 325 Telefone: 231 512 930
RNAVT 2038 _ www.passepartout.pt
coimbra@ passepartout.pt anadia@ passepartout.pt
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Rua da Liberdade, n.º 84
3025-006 Adémia - Coimbra

Novidade

Folhadíssimo de Ananás
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Telf./Fax 239 834 167
www.coimbrageste.pt
geral@coimbrageste.pt

Junta de Freguesia do Carriço
Agradece aos Bombeiros Voluntários de Pombal
pelos 110 anos ao serviço da população
CARRIÇO - POMBAL - 236 951 431
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TRADICIONAL FESTA ANIMA O LARGO DOS OLIVAIS DURANTE UM MÊS

ROMARIA DO ESPÍRITO SANTO
VAI ATÉ AO SANTO ANTÓNIO
LUÍS SANTOS

A

tradicional Romaria do Espírito
Santo, interrompida durante dois anos
devido à pandemia, vai ser
retomada no Largo Padre
Estrela Ferraz, em frente
à Igreja de Santo António
dos Olivais, em Coimbra,
entre o próximo sábado,
dia 14 e 13 de Junho.
“Durante o oitavário
da festa do Pentecostes,
vinham aqui (à Ermida
do Espírito Santo) numerosos ranchos, da cidade,
dos campos e das serras,
de perto e de longe, fazer
as suas orações e cumprir
os seus votos. A romaria, quase completamente
profana, que faz juntar
ainda hoje em cada ano
numerosa gente em Santo
António dos Olivais, naqueles mesmo dias, é uma
simples reminiscência da
antiga romaria piedosa à
PUBLICIDADE

ermida do Espírito Santo”
- escreveu A. Vasconcelos,
em 1932 (século XX), no
“Correio de Coimbra”.
Para as gentes de
Coimbra, a Romaria do
Espírito Santo dispensa
apresentações, já que se
trata de um evento secular
que todos os anos mantém
viva tradições de outrora,
com o recinto a encher-se de aromas, sabores e
saberes que continuam a
seduzir os visitantes.
“A Romaria do Espírito Santo é uma iniciativa
que nos chega do passado,
um legado que queremos
manter e preservar no
presente, mas virado para
o futuro”, assegura o presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos
Olivais.
Francisco Rodeiro, na
apresentação da Romaria,
acompanhado de Cristina Faustino Agreira, sublinhou que a iniciativa

mantém-se no espaço emblemático da freguesia,
que está na memória de
gerações de conimbricenses, tendo a componente
de artesanato, gastronomia, cultura, religiosidade e divertimento para
os mais pequenos com os
carrosséis.
Fiel à tradição, não vão
faltar no recinto a famosa
louça de barro, a cutelaria,
os utensílios para o lar,
as flores, o artesanato, os
brinquedos tradicionais,
o calçado e muitos outros
artigos que são já imagens
de marca deste evento. A
par com esta vertente expositiva, destaque para os
sabores e aromas tradicionais, como as farturas, os
churros, o pão com chouriço, as bifanas e outros
doces e petiscos.
Ao todo são cerca de
18 espaços, numa área ao
ar livre e de acesso a todos,
com abertura sempre às

14h00 e encerramento às
22h00 durante a semana
e a estender-se até à meia-noite ao fim-de-semana e
nos feriados.
No primeiro dia (14 de
Maio), a Romaria do Espírito Santo terá a animação, à tarde, do Grupo de
Cavaquinhos de Coimbra
- Giraflé e receberá um encontro de concertinas. À
noite actuará o grupo Fado
D’Anto. No dia seguinte a
animação estará a cargo
do grupo de concertinas
“Amigos da Paródia” e da
Tuna Feminina da Faculdade de Medicina da UC.
A noite de 20 de Março
terá como atracção Tiago
Silva, músico de Coimbra
que ficou em segundo lugar no concurso The Voice
Portugal.
Pela Romaria do Espírito Santo irá passar
a associação Olhar 21,
actuarão filarmónicas,
coros e tunas, recebendo,

“A secular Romaria não se perde, nem sai daqui”,
asseguram Cristina Agreira e Francisco Rodeiro
também, as comemorações do Dia da Criança (1
de Junho). A 12 de Junho,
véspera de Santo António,
o programa tem o tradicional Cortejo do Imperador (desde Eiras até aos
Olivais), missa na Igreja de
Santo António dos Olivais,
e desfile e actuação das
Marchas Populares. No
dia 13 será a benção das
crianças a Santo António,
a trezena, a missa em honra do Santo e a procissão a
partir do Largo dos Olivais
e passando pela Rua Briga-

deiro Cardoso.
A Junta de Freguesia
aplica 20 mil euros nesta
Romaria, com o presidente, Francisco Rodeiro, a
referir que os festejos dos
Santos Populares serão
promovidos por associações, com a autarquia a
apoiar iniciativas na Arregaça e na paróquia de S.
João. Irá também ter apoio
a música da lusofonia, na
Quinta de S. Jerónimo,
assim como realizações ligadas ao folclore ao longo
do mês de Julho.
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“LOJA DO CIDADÃO” CONGREGA SERVIÇOS ACADÉMICOS NO PISO TÉRREO DA ANTIGA FACULDADE DE MEDICINA

STUDENT HUB DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
É PIONEIRO E ÚNICO NO PAÍS
Quem atravessa a porta de entrada, na Alta de Coimbra - a poucos metros da estátua D. Dinis - da antiga Faculdade de Medicina, no Pólo
I, surpreende-se, inevitavelmente, com a manifesta mudança no piso térreo do edifício. Do hall de entrada, que conserva os traços arquitectónicos de origem, existe todo um mundo novo para lá do extenso vidro que convida a conhecer a nova valência da Universidade
de Coimbra. José Dias, coordenador desta “Loja do Cidadão” para os estudantes, apresentou-nos o Student Hub, que veio dar vida a um
corredor devoluto, sem qualquer funcionalidade atribuída nos últimos anos e que em tempos deu acesso ao Instituto de Medicina Legal
desta Faculdade. A ideia é pioneira, e única, no país e tem recebido rasgados elogios de quem visita o espaço.
NÁDIA MOURA

A

Universidade de
Coimbra (UC) ganhou, em Outubro
de 2021, um novo espaço
destinado ao atendimento
e aconselhamento dos estudantes sendo que um dos
objectivos principais passa
por baixar drasticamente o
tempo de resposta a determinadas questões colocadas
pelos estudantes. O projecto,
que envolveu um financiamento total de cerca de 500
mil euros suportado pela UC,
apoiado também por fundos
europeus, foi inspirado no
modelo utilizado em universidades anglo-saxónicas e,
segundo José Dias, responde
à pretensão de ter “um espaço
condigno para os estudantes,
mas também um local de
trabalho onde estes consigam
tratar de todos os assuntos. É
uma incubadora de talentos
estudantis”, conclui.
“Achamos que só conseguimos incubar os estudantes
se estes estiverem libertos dos
processos administrativos.
Os estudantes já não vêm cá
para abrir um processo. Agora, dizem ao que vêm e os
processos são instruídos para
que sejam automaticamente
resolvidos e aí estamos a ganhar escala e eficiência”.
Assim, os serviços que
antes estavam dispersos por
vários espaços do Pólo I da
Universidade de Coimbra –
como é o caso, por exemplo,
dos Serviços Académicos que
estavam no Palácio dos Grilos,
os de Acção Social espalhados
por vários pontos do Pólo 1
e até mesmo da cidade, ou a
divisão de Relações Internacionais que estavam na Casa
da Lusofonia - sendo que agora basta uma marcação para
resolver todos os assuntos
no mesmo local. Serviços de
Acção Social, Gestão Académica e Relações Internacionais são apenas algumas das
valências disponíveis para a
comunidade académica com
atendimento presencial nesta
“Loja do Cidadão” que agrega
ainda um conjunto de oportunidades e espaços que vão
ajudar a concretizar objectivos de aprendizagem global,

José Dias, coordenador do Student Hub da UC, destaca a excelência arquitectónica e o princípio da sustentabilidade
sempre presente no espaço que recebe os estudantes
nomeadamente projectos de
inovação social, voluntariado
e experiências com o mercado
de trabalho.
Um posto dos SMTUC
– Serviços Municipalizados
de Transportes Urbanos de
Coimbra -, onde os estudantes podem tirar o passe e
tratar de bilhetes; um Laboratório Design Thinking para
desenvolver projectos que
consolidem a relação entre
áreas científicas e a resposta a
desafios da comunidade (uma
das mais procuradas para
dinâmicas de grupo); salas
para pequenas reuniões de
estudantes ou corpo técnico;
um Núcleo de Promoção da
Empregabilidade, ou uma sala
vocacionada para a Associação Académica de Coimbra,
que também pode ser utilizada pelo corpo técnico. São
algumas das valências disponíveis ao longo deste corredor, apetrechado também
com alguns monitores para
divulgação de informações
académicas pertinentes e de
funcionamento dos serviços
ali constantes. Além das obras
a decorrer (no auditório) e das
que virão a acontecer a breve
trecho (pequeno auditório
transformado em espaço de
refeições e, ao fundo do corredor, a criação de um espaço
para receber os estudantes
do ensino secundário), a coordenação do Student Hub
tem já em preparação uma
nova tecnologia que possibilitará aos estudantes fazerem
a sua marcação na plataforma, recebendo a informação
da disponibilidade da sala
pretendida e, através do QR
code, consiguirem eles pró-

prios aceder aos espaços sem
a necessidade de alguém lá ir
abrir a porta.
Existe, ainda, o “espaço
nobre do Student Hub, feito,
todo ele, com prata da casa,
pessoal técnico da UC”, sublinha José Dias. Com traços de
engenharia e arquitectura de
excelência, cortiça em vários
pontos, um monitor logo à
entrada com os números das
senhas digitais, computadores
disponíveis para os estudantes com mais dificuldades e
mesas de atendimento. Uma
verdadeira “Loja do Cidadão”
ao serviço dos alunos.
ESPAÇO INCLUSIVO
E SUSTENTÁVEL
As obras começaram há
cerca de dois anos e meio e
agora, estando já em pleno
funcionamento, o Student
Hub tem a ser reabilitado um
dos seus dois auditórios, com
capacidade para 100 pessoas,
num investimento que ronda os 150 mil euros. Deverá
tornar-se num auditório multifunções, com equipamento
para videoconferências e a
possibilidade de ter eventos
presenciais, acolher a defesa
de teses de doutoramento e
eventos culturais de média

dimensão. Já o auditório mais
pequeno, com capacidade para
90 pessoas, está pensado vir a
ser um espaço de refeições e
bebidas ligeiras.
As instalações do Student
Hub da UC foram alvo de
intervenções, no âmbito do
Programa de Acessibilidades
aos Serviços Públicos, contemplando a realização de rampas
e a adaptação de instalações
sanitárias e de balcões de atendimento rebaixados. Um dos
factores para a escolha do piso
térreo da Faculdade de Medicina foi exactamente o facto de
ser um espaço central e muito
acessível aos estudantes, uma
realidade apontada pela Secretária de Estado da Inclusão na
visita feita ao espaço no passado mês de Abril. “O edifício ganhou muito com a eliminação
de barreiras e construção de
acessibilidades e, mais do que
isso, é um espaço inclusivo que
pode receber a qualquer hora
e congrega acesso à tecnologia,
espaços para trabalho, estudo,
apoio à empregabilidade no
mesmo local”, apontou Ana
Sofia Antunes, acrescentando
que o Student Hub da UC é
um exemplo que, “acima de
tudo, vai facilitar a vida a todos os estudantes, com e sem
deficiência”.

Além disso, a erradicação
do papel bem como o conceito
de sustentabilidade está presente não só no funcionamento dos serviços mas também
nos traços arquitectónicos do
espaço. “Não há senhas em
papel. Os estudantes têm umas
slots onde se inscrevem para
as suas marcações e recebem
uma mensagem no telemóvel
com o balcão onde se dirigir e
qual a hora. Além disso, quando o arquitecto pensou este
projecto achou que todos estes
elementos de cortiça ao longo
do corredor e nas salas fariam
jus ao ecológico”, esclarece o
coordenador do espaço.
UNIVERSIDADE
DE VERÃO
“Ao mesmo tempo que
tratamos desta flexibilização
administrativa capacitamos os
nossos estudantes em áreas de
soft skills [habilidades interpessoais], isto é, tudo o que sejam
competências extra-curriculares. Também trabalhamos na
ligação às escolas secundárias
e àqueles que são os nossos
futuros estudantes, queremos
capacitá-los para que, quando
entrem na UC, não tenham
uma barreira tão grande entre
aquilo que é o ensino secun-

dário e o ensino superior”,
explica José Dias, lembrando
o exemplo da Universidade
de Verão em que, durante uma
semana em Julho, a UC recebe
os alunos do ensino secundário e, durante esse tempo, estes
vivem exactamente como o
estudante de ensino superior.
Neste âmbito, este ano há
uma novidade: “adicionámos
a componente formativa de
soft skills, como é o caso de falar
em público, ou de como apresentar um trabalho ou ainda
conhecer quais os primeiros
socorros. Criámos também
projectos de ligação às escolas
e estamos, inclusive, associados
ao PRR – onde a UC conquistou o segundo lugar a nível nacional de formação de adultos
e jovens - em que se desenvolve
um conjunto de competências
dentro das soft skills, e depois
temos a valência da inovação
social em que trabalhamos
toda a área de voluntariado.
Portanto, inspirámo-nos nas
universidades anglo-saxónicas
mas nestas actividades formativas e ligação ao voluntariado,
e mesmo na reciclagem de
conhecimentos de algumas
pessoas que já estão no mundo do trabalho, neste âmbito o
Student Hub da UC é pioneiro
a nível mundial”.

17 OBJECTIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A

lém de, a própria
construção, já seguir
o princípio da sustentabilidade, nas paredes do
Student Hub, estão patentes
os 17 objectivos do desenvolvimento sustentável em várias
línguas: erradicar a pobreza;

erradicar a fome; saúde de
qualidade; educação de qualidade; igualdade de género;
água potável e saneamento;
energias renováveis e acessíveis; trabalho digno e crescimento económico; indústria,
inovação e infra-estruturas;

reduzir as desigualdades; cidades e comunidades sustentáveis; produção e consumo
sustentáveis; acção climática;
proteger a vida marinha; proteger a vida terreste.
Recorde-se que a Universidade de Coimbra é conside-

rada, pelo terceiro ano consecutivo, a instituição de ensino
superior mais sustentável em
Portugal e a 26.ª do mundo, de
acordo com a quarta edição
do ranking The Times Higher
Education Impact Rankings
2022, divulgado em Abril.
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RUI MOREIRA Tem por si a força e a coragem de que a sua condição
de presidente da Câmara do Porto e a voz do Norte mais ouvida de
momento lhe conferem. Mas a sua postura de homem livre e independente dos jogos partidários permitem-lhe que se assuma como quase
a única voz que se opõe forte e corajosamente a uma descentralização
mal intencionada com que o poder central quer asfixiar ainda mais
o país que vai além da área de influência de Lisboa. Descentralização
concertada com a Associação de Municípios que não terá acautelado
devidamente os interesses dos concelhos e, por isso, Rui Moreira quer
saltar fora da Associação. Outros autarcas – incluindo o presidente de
Coimbra – comungam da mesma preocupação, têm sido críticos mas
não suficientemente discordantes. A coisa explica-se em duas penadas:
o Governo quer descentralizar, conferindo aos municípios mais competências em várias áreas, da Saúde à Educação e outras mais. Nada a
opor, se o Governo fizesse acompanhar essas transferências dos meios
económicos adequados ao assumir dessas novas funções por parte dos
Municípios. Mas não. O Governo quer transferir responsabilidades
mas com menos dinheiro do que aquele que gastava quando tinha ele
próprio essas mesma competências. Mais ou menos assim, a título de
exemplo: com as escolas do município X, o Governo gastava Y. Agora
as escolas passam para a responsabilidade do Município e o Governo
não faz acompanhar da quantia Y, mas de Y menos Z. O trabalho é o
mesmo, as responsabilidades também, mas o dinheiro a transferir é
menos. O resto fica em Lisboa. Vêem-se, assim, as Câmaras disponíveis
para aceitarem as competências mas cheias de medo que sem receitas
suficientes lhe esteja o poder central a dar um nó cego orçamental que
lhe aperte o pescoço a curto prazo. Esta situação obriga a que as Câmaras, que também transferem competências para as Juntas de Freguesia,
tenham de tomar idêntica atitude, relativamente, reduzindo as transferências de dinheiro para as Freguesias. Ou seja: é o trabalho da base
que se vai ressentir, é o povo que vai pagar a fava. Como de costume,
aliás. Bem anda Rui Moreira ao desmascarar esta descentralização que
de bem intencionada tem muito pouco.
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RICARDO LOPES É AGORA
O ROSTO DO COIMBRA IPARQUE

Chegou a hora de o jovem, com espírito empresarial e professor convidado de empreendedorismo e inovação em instituições de ensino superior, pôr à prova o que vale
como presidente do Conselho de Administração do Coimbra iParque. A tarefa não é
nada fácil, tendo em conta o dinamismo que os dirigentes cessantes (Victor Baptista e
Rui Alírio) imprimiram a este Parque para a Inovação em Ciência, Tecnologia e Saúde de Coimbra, que estava moribundo e é entregue revitalizado e com futuro. Coube
ao novo presidente da Câmara, José Manuel Silva, propôr os novos órgãos sociais do
iParque e conseguiu surpreender. Ricardo Lopes também tem a componente política e
autárquica, sendo líder da bancada do PSD na Assembleia Municipal de Coimbra e deputado à Assembleia Intermunicipal na CIM da Região de Coimbra. O discurso inicial de
Ricardo Lopes é positivo e assim o consiga concretizar. “O iParque tem de se assumir como um
dos motores do desenvolvimento e mostrar uma dinâmica e capacidade de resposta que atraia mais investidores, que
motive os accionistas e as empresas já instaladas, e que contribua para um espírito colaborativo entre as diferentes
instituições públicas e privadas do concelho”, diz. Nesta tarefa está acompanhado no Conselho de Administração
por João Dória, que já foi director do Barclays Investment Banking e director financeiro da Amorim Luxury Group,
e por Catarina Esteves, ex-directora de obra na Martifer Construções e que, entre 2010 e 2013, já assumiu o cargo
de directora técnica do iParque. A Mesa da Assembleia-Geral é agora presidida por Marília Curado (Professora
Catedrática e directora do Laboratório de Informática e Sistemas do Instituto Pedro Nunes), que sucede a Teresa
Mendes, e Luís Rodrigues (advogado) como secretário.
MARIA JOSÉ AZEVEDO SANTOS A Professora Catedrática
da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (FLUC)
vai proferir a sua última lição no dia 18, pelas 15h00, no Anfiteatro II (4.º piso) da FLUC. A Professora do Departamento
de História, Estudos Europeus, Arqueologia e Arte, jubila-se assim este semestre, tendo tido uma carreira marcada
por um percurso científico e pedagógico de quase 47 anos.

Alqueidão.

MÓNICA SEABRA A aluna de trompa, figueirens, de apenas
14 anos, do Conservatório de Música David Sousa, conquistou o 1.º prémio do Concurso Nacional de Interpretação
Arpejo Editora. Em 2019, a jovem já havia conquistado o
Concurso Internacional de Instrumentos de Sopro Terras
de La Salette. Mónica Seabra iniciou-se na filarmónica de

BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS O sociólogo, director
emérito do Centro de Estudos Sociais da Universidade de
Coimbra, recebeu, no dia 5, o título “doutor honoris”, atribuído pela Universidade de Paris 8. A instituição decidiu
distinguir o sociólogo por considerá-lo “uma das principais
figuras das humanidades do nosso tempo, que se destaca
como um pensador mundialmente aclamado pelo seu trabalho científico e empenho nas questões sociais”. Boaventura
de Sousa Santos é catedrático em Sociologia do Direito pela
Universidade de Yale, Professor Catedrático jubilado da
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e é,
ainda, coordenador científico do Observatório Permanente
da Justiça (OPJ).

ÁLVARO AMARO – Editou um livro para o qual verteu parte
do seu percurso biográfico e profissional e promoveu a sua apresentação no sábado da semana passada, na Guarda. Natural do
distrito, com origens no concelho de Gouveia, Álvaro Amaro
foi presidente da Câmara nestes dois concelhos, na Guarda imediatamente antes de ser eleito eurodeputado para o Parlamento
Europeu, onde tem permanecido estes últimos anos. Manteve,
e mantém, com aquelas terras da Serra da Estrela uma relação
de origem e de afecto – recíproco, reconheça-se – que o levou
a escolher a Guarda para apresentar este livro que se assume na
perfeição como um prestar de contas do seu percurso de vida,
na sua quase totalidade no desempenho de funções de serviço
público: na Comissão de Coordenação da Região Centro, ainda no tempo do Professor Lopes Porto a presidir, depois como
Chefe de Gabinete de Fernando Nogueira de quem é amigo
pessoal íntimo, secretário de Estado da Agricultura, presidente
da Câmara de Gouveia e da Guarda depois. Agora é membro
do Parlamento Europeu, onde – diz-nos quem melhor conhece
a sua actividade parlamentar – dá cartas nos temas referentes
ao mundo rural, agrícola e ordenamento do território. Nota-se
em Álvaro Amaro que mexe nestes assuntos (é um extremoso
defensor do interior do país, cujo abandono considera lesivo dos
interesses nacionais e ofensivo para o povo português e por isso

assumido apoiante da regionalização), mexe nestes assuntos
dizíamos, com particular gosto e paixão. Fez da apresentação
deste livro – “Etapa de um trajecto” –, a cargo do também eurodeputado Paulo Rangel (autor do prefácio) – após referências
elogiosas gravadas pelo Presidente da República – um momento
importante de afirmação do trabalho desenvolvido. E com este
acto que decorreu no Teatro Municipal da Guarda tem bons
motivos para se sentir satisfeito. Porque teve muito mais gente
– muito próxima das duas centenas – que é normal em actos
desta natureza, mas também porque, entre esses tantos, esteve
seguramente uma boa parte das pessoas que mais de perto
acompanharam o seu percurso de vida. Desde aqueles tempos
da Comissão de Coordenação, bem vincados pela presença do
próprio Lopes Porto, Isabel Damasceno, João Rebelo, Alberto
Santos e outros mais, companheiros da vida político-partidária
em que foi sempre muito activo (tem muitos anos de PSD) e de
governação (faltou-lhe Fernando Nogueira por impossibilidade
pessoal), a vários eurodeputados igualmente eleitos pelo PSD,
desde Rangel à conimbricense Lídia Pereira, hoje assumidamente uma das personalidades destas lides em quem Coimbra e
muitos dos eleitores mais confiam. Faltou Rui Rio à última hora
por razões de saúde de um familiar. Este Marques Mendes e
também Luís Montenegro que Álvaro Amaro agora apoiará

para liderar o partido. E estiveram muitos companheiros das
lides autárquicas e dos diversos
mundos em cuja defesa Álvaro
Amaro deu muitas vezes a cara
ao longo deste seu percurso de
que Paulo Rangel enalteceu
os momentos que considera
mais decisivos e que o próprio Amaro depois explanou
com mais minúcia, em tom
de quem se sentia claramente entre amigos e satisfeito
consigo próprio. Vivendo
sempre em Coimbra, aqui
trazido por razões de estudos universitários, cidade que considera a sua terra adoptiva, Álvaro Amaro não teve
– ou não teve ainda – oportunidade de desempenhar outras
duas funções que estamos convencidos teria gostado de desenvolver, se as circunstâncias a isso o tivessem conduzido: liderar
a Académica, de que é um apaixonado sofredor, e presidente
da Câmara Municipal, a cujo desempenho, acredita, poder ter
dado noutros tempos um contributo positivo.

NÃO ESTARÁ NA ALTURA DE MALÓ DE ABREU
ACENDER A ESTRELINHA? Com aquele ar de aparente
indiferença perante as coisas, como quem não se preocupa
com o desenrolar dos acontecimentos, têm-lhe caído nos
braços ao longo da vida alguns “berbicachos” extremamente
delicados, de que tem conseguido sair com elegância e bons
resultados a maior parte das vezes. Senhor de um perfil
nada standardizado, aparentemente calmo mas roendo as
unhas disfarçadamente em certas situações, tem-se vindo
a confirmar como um cidadão de Coimbra atento à vida
da cidade e preocupado com o seu rumo em sectores que
lhe são particularmente caros. Recordemos: num primeiro
momento, então jovem estudante em fase final do curso,
conquistou a Direcção Geral da AAC com grande envolvimento da Academia e sucedendo a um domínio das forças
de esquerda, então muito influenciadas pela UEC, que na
altura reinava nos jardins da Associação e nos corredores
da Universidade, incluindo algumas salas de aulas. No
seguimento da sua eleição teve Maló a coragem e mestria
de, rodeado por uma equipa de boa memória, devolver à
Academia, à cidade e ao país a Queima das Fitas, então eu-

femísticamente designada Semana Académica. O cortejo de
então terá juntado mais de 200.000 pessoas, disse o Diário
de Coimbra na altura. A memória das gerações é curta
mas tratou-se de um feito extraordinário. Fez-se médico e
Maló de Abreu deu o seu contributo ao desenvolvimento
da medicina dentária em Coimbra, no seguimento do
excelente trabalho do seu irmão (o saudoso Maló, guarda
redes da Académica dos tempos áureos) enquanto senhor
de uma carreira académica na altura inovadora. Numa
segunda ocasião, muitos anos depois, activo militante
do PSD e amigo pessoal de Rui Rio, Maló de Abreu foi
encarregado pelo líder de resolver a trapalhada em que
se deixara cair a Comissão Concelhia local ao sugerir um
candidato à Câmara Municipal de Coimbra sem prévia
concordância da Direcção Nacional do partido e, mesmo, ao arrepio das suas indicações. O recurso ao “Somos
Coimbra” e consequente marginalização das estruturas
locais do PSD, foi concebida por Maló e preparada com
pinças, naquele aparente deixa correr que, parecendo irritante muitas vezes, consegue levar a água ao seu moinho.
Conquistou a Câmara de Coimbra para o PSD contra todas

as previsões. Não há duas sem três, diz o povo e agora, num
terceiro momento para atalharmos caminho, presidente da
Assembleia Geral da AAC / OAF, “entregam-lhe” o clube na
terceira divisão, sem lugar nas divisões principais do futebol
português, sem equipa e sem dinheiro para mandar tocar
um cego. Tem a criança nos braços, se tem soluções na
manga ainda as não mostrou, mas o seu ar do tal aparente
“deixa andar” mantém-se. Se a tradição se mantiver, há-de
surgir de uma esquina qualquer, quem sabe se pensada
algures pelas várias partes do mundo para onde se deixa
levar bastas vezes, uma solução que, podendo parecer estapafúrdia, talvez venha benzida com as águas milagrosas
que nas ocasiões anteriores lhe trouxeram inspiração e
foram providenciais para os resultados por si pretendidos.
Veremos se não desenterra por aí uma solução adequada
ao momento difícil da Académica e capaz de mobilizar
toda a comunidade de sócios e simpatizantes. A morte de
Campos Coroa, que tantas reacções de mágoa causou em
Coimbra, não ajudará nada a galvanizar a comunidade do
clube na busca da melhor solução mas seria com certeza a
melhor forma de o homenagear.
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FRANCISCO CUNHA O Dj conimbricense estreou-se na
terça-feira (3) em Ibiza. O artista, considerado pelo portal
100% Dj como o 19.º melhor Dj português da actualidade,
actuou nas cabines da Pure Ibiza Radio, uma das rádios mais
conceituadas de música electrónica do mundo.
BRUNO PAIXÃO No Centro Cultural de Viana do Castelo
teve lugar a cerimónia de entrega do Prémio Literário Luís
Miguel Rocha ao escritor Bruno Paixão, de Coimbra. Investigador e professor do ensino superior, doutorado em
Ciências da Comunicação pela Universidade de Coimbra,
Bruno Paixão venceu a edição de 2022 desta distinção literária e a escolha da obra vencedora foi por unanimidade dos
três membros do júri, tendo todas as 72 obras a concurso
sido enviadas sob pseudónimo. Bruno Paixão revelou que o
montante do prémio será investido em filantropia, “porque
o mundo reclama a nossa militância”, e ainda numa viagem
para terminar um outro livro, em que se encontra a trabalhar.
A responsável editorial da Porto Editora, Cláudia Gomes,
realçou “estar muito feliz por poder publicar este livro” e
declarou ter a certeza de que “vamos ficar perfeitamente rendidos à maravilhosa construção literária que Bruno Paixão
conseguiu fazer, e às personagens que criou”.
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O QUE MUDOU NA REGIÃO CENTRO
NOS ÚLTIMOS 50 ANOS

O acto que assinalou meio século de existência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) foi cheio de significado, até pela presença
de muitos dos anteriores presidentes e, curiosamente, sendo um deles a actual
ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. A sessão, realizada sexta-feira,
centrou-se na apresentação do livro “Região Centro: 50 anos de Planeamento e
Desenvolvimento Regional”, que faz a retrospectiva das últimas cinco décadas e
lança uma perspectiva sobre o futuro. “Esta é uma homenagem a todos os que
construíram durante 50 anos a CCDRC, uma homenagem aos que tiveram a
visão avançadíssima para a época (1971) e a iniciativa de a criar, aos que, ao longo
dos anos a dirigiram, aos que nela trabalharam e trabalham, aos que foram os seus
parceiros. No fundo, uma homenagem a toda a região Centro que é a grande causa
da existência da CCDRC” - justificou a presidente desta instituição, Isabel Damasceno. O
livro foi coordenado por João Rebelo, e, conforme explicou, constitui “uma síntese da actividade desenvolvida e de como a
Região Centro evoluiu, num registo técnico da região, das vivências acumuladas, conscientes de que este percurso e opções
ajudarão a perspectivar o futuro”. E foi significativa a presença do Presidente da República, com Marcelo Rebelo de Sousa
a sublinhar que não é por acaso que a CCDRC foi a primeira das Comissões de Coordenação do país a publicar um livro.
Eis porquê: “Mostra como aqui, na Região Centro, houve um trabalho na CCDR permanente ao longo de décadas, em
colaboração com os presidentes de Câmara e presidentes de Juntas de Freguesia, em colaboração com a sociedade civil,
em colaboração com a Universidade e os Politécnicos e que deu frutos”.

…E AINDA NÃO CHEGARAM AS FESTAS DA CIDADE
Quem chegasse a Coimbra no passado sábado era levado a pensar que se estavam a
realizar as Festas da Cidade, tal era a animação na Baixa e no Mercado D. Pedro
V. Após dois anos de interregno, devido à pandemia, a Festa da Flor e da Planta
surgiu viçosa e pujante. Largos e ruas encheram-se de flores, plantas e tapetes
floridos, a que se juntou a habitual animação musical e a presença de doçaria
regional confeccionada por associações de cariz etnográfico e folclórico do
concelho. A surpresa (até parecia que estávamos em algumas vilas do Alentejo)
veio dos pitorescos quadros florais que imprimiram às ruas muita cor, alegria e
criatividade. Mais acima, no renovado Mercado Municipal, também houve animação, com concertinas, jazz, fado, música coral, danças afro-latinas e DJ, a acompanhar a
Feira de Artesanato Urbano e as tradicionais compras no Mercado de legumes, frutas, peixe
e carne. A nova atractividade passa também pela componente gastronómica, onde a variedade até impressiona, com doces,
gelados, frutas e sumos, crepes e waffles, cocktails, café, cerveja, vinhos e petiscos, saladas e sopas, pizzas e pastas, sushi,
peixe e marisco e carnes, sem esquecer os hambúrgueres. E agora não se vai ao Mercado apenas de manhã, porque os pisos
1 e 2 estão abertos até às 24h00, de segunda a quarta-feira, e até às 2h00 de quinta-feira a sábado.

RUI SILVA LEAL É candidato a Bastonário da Ordem dos
Advogados nas eleições que se realizam em Novembro
deste ano. O advogado conimbricense exerce desde 1983
e foi representante da Ordem dos Advogados na Unidade
de Missão da Reforma Penal do Ministério da Justiça. Foi
ainda membro do Observatório das Prisões. Entre Fevereiro de 2020 e Fevereiro de 2021 integrou o Conselho de
Prevenção da Corrupção. Casado com a deputada do PSD, e
também advogada, Mónica Quintela, é, desde há dois anos,
membro do Conselho Superior do Ministério Público, eleito
pela Assembleia da República. Foi, por duas vezes, vogal do
Conselho Regional do Porto, vice do Conselho de Deontologia do Porto e chegou a ser líder do, na altura, Conselho
Distrital do Porto. Há 17 anos que é também docente na
Universidade do Porto. Foi vice do Conselho Geral de 2014 MUSEU DE MACHADO DE CASTRO
a 2016 e mais tarde, de Janeiro de 2020 a Fevereiro de 2021, E ALZHEIMER PORTUGAL
altura em que renunciou ao mandato por incompatibilidade COMEMORAM 10 ANOS DE “EU NO MUSEU”
com o actual bastonário.
O Museu Nacional de Machado de Castro (MNMC) e a Alzheimer Portugal (APFADA-AP) comemoram os 10 anos do
VIRGÍNIA SABA Decorreu ao fim da tarde de domingo, programa “EU no musEU”, pioneiro em Portugal na abordana Sala S. Pedro da Biblioteca Geral da Universidade de gem da arte e dos museus, com pessoas com demência e seus
Coimbra (BGUC), a apresentação em Portugal do livro “Il cuidadores. O objectivo último é a promoção do bem-estar
suono della bellezza. Note di vita e filosofia”, da autoria da e a inclusão social destas pessoas e assim contribuir para um
jornalista e filósofa Virgínia Saba. A sessão foi aberta por envelhecimento mais saudável. Para celebrar esta data, o
João Nuno Calvão da Silva, vice-Reitor da Universidade MNMC irá realizar, em articulação com os seus parceiros,
de Coimbra com o pelouro das Relações Internacionais, o colóquio internacional “Museus e Demência: Que Desatendo ainda usado da palavra Luísa Sousa Machado, di- fios?” sobre as temáticas relacionadas com o conhecimento
rectora-adjunta da BGUC, e Jorge Castilho, presidente da das demências e as boas práticas que se vão desenvolvendo
Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra (AAEC), noutros museus estrangeiros. A sessão inaugural realizar-seque promoveu esta iniciativa. Na assistência, entre outras -á no dia 17 de Maio, no MNMC (presencial); o colóquio
entidades, estiveram Mário Velindro, presidente do Insti- decorrerá nos dias 18 e 19, no auditório da Casa do Juiz, em
tuto Superior de Engenharia de Coimbra, Manuel Castelo Coimbra (presencial e online). As comunicações contarão
Branco, ex-presidente e Professor da Coimbra Business com interpretação em Língua Gestual Portuguesa (LGP),
School, diversos professores e estudantes. A autora e a obra também nos dias 18 e 19, havendo ainda Tradução Simulforam apresentadas por Alessandro Lachetta (da Delega- tânea (inglês-português), no dia 19. Inserido na comemoção Italiana à Assembleia Parlamentar da NATO e antigo ração do Dia Internacional dos Museus (DIM) sob o lema
estudante de doutoramento na Faculdade de Direito da “O Poder dos Museus”, o colóquio pretende celebrar o poder
Universidade de Coimbra).
que a arte, a ciência e a comunidade têm para promover a
acessibilidade intelectual, social e emocional de pessoas com
SALOMÉ PITA Autora de “Amo-te - Uma Apologia ao demência e seus cuidadores.
Amor”, lança o seu novo livro, “Promessa de Justiça”, no
próximo sábado (dia 14), pelas 15h30, na Casa da Cultura COIMBRAMAISFUTURO DINAMIZA ACÇÕES
de Coimbra. “Promessa de Justiça” é uma “apologia à equi- DE FORMAÇÃO NA ÁREA AGRÍCOLA
dade” e tem um enredo que promete “prender o leitor a uma A CoimbraMaisFuturo vai dinamizar, a partir do dia 17 e 25,
história repleta de emoções onde se experiencia o odor da duas acções de formação, de curta duração (25 horas), na área
angústia, do ódio, bem como do mistério e da sensualida- agrícola. Para o dia 17 está previsto iniciar a formação “Agride”. Esta mais recente obra de Salomé Pita é prefaciada por cultura biológica” que irá decorrer nas instalações da Escola
Alexandra Borges, jornalista de investigação e directora de Superior Agrária de Coimbra em horário pós-laboral, com
grande reportagem do Global Media Group , que na ses- quatro sessões (terças e quintas-feiras), das 18h00 às 21h30,
são de lançamento do livro dará o seu testemunho de um e duas sessões ao sábado, das 9h00 às 17h00. Nesta acção,
percurso em defesa da Justiça, usando também da palavra os principais objectivos serão identificar os princípios do
Rafael Fonseca, director executivo da BeWow Marketing, e modo de produção biológico, bem como reconhecer as
Rui Guedes, director executivo do Grupo Soluções Ideais, normas de controlo e de certificação. Já no dia 25, a acção de
que apoia esta primeira edição. A escritora Salomé Pita, de “Pragas, doenças, infestantes, acidentes, nutrição e exigên47 anos, nasceu em Coimbra, e na apresentação do livro cias das culturas” irá decorrer na freguesia de Souselas em
marcará presença Cristina Daniel com a sua exposição de horário pós-laboral, com cinco sessões (segundas e quartaspintura inspirada no feminino e na essência humana.
-feiras), das 18h00 às 21h30, e uma sessão ao sábado, das

9h00 às 17h00. Nesta acção serão identificadas as exigências
culturais e as necessidades nutritivas e hídricas das plantas
e culturas, fertilização, reconhecer os principais riscos e
inimigos das plantas e culturas, entre outros aspectos. As
inscrições podem ser efectuadas através do preenchimento
do formulário: https://forms.gle/7cWjeCtGf24PRXnH7.

MUSICAL “A’VÓS AVÓS” NO CONSERVATÓRIO
DE MÚSICA DE COIMBRA
Amanhã (sexta-feira), pelas 21h30, no grande auditório do
Conservatório de Música Coimbra, será apresentado “A’Vós
Avós - O Musical”. Para Guilherme de Bastos Lima, actor e
encenador, natural de Coimbra, irá ser o concretizar de um
sonho: “Já há muito tempo que queria trazer o espectáculo
à cidade que me viu nascer e na qual comecei a profissão
que tanto amo”. O espectáculo estreou no Grande Auditório
do Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz e já
percorreu o país até Albufeira (Algarve). O valor do bilhete é
de 7,50 euros e as reservas e informações através do número
935 054 808 ou o email geral@guilhermedeabastoslima.pt.

COIMBRA COMEMOROU
DIA DA EUROPA
O Parlamento Europeu esteve em Coimbra, de 9 a 11 de
Maio, no âmbito da iniciativa ‘Parlamento Europeu à sua
porta’, uma digressão por sete cidades portuguesas com o
objectivo de chegar aos cidadãos e dar a conhecer a actividade da instituição. Até ontem, uma estrutura móvel
acolheu todos os que quiseram conhecer melhor o trabalho
da instituição europeia. Realidade virtual imersiva, tecnologia interativa, debates e outras actividades procuraram
mostrar como o Parlamento Europeu toma decisões que
fazem a diferença no dia-a-dia dos cidadãos. O ‘Parlamento
Europeu à sua porta’ é uma oportunidade para as pessoas
conhecerem melhor os seus representantes e fazerem ouvir
as suas opiniões junto dos eurodeputados, ao mesmo tempo
que descobrem projectos apoiados pela União Europeia
nesta região. O ‘Parlamento Europeu à sua porta’ arrancou
em Vila Real, esteve no passado fim-de-semana em Viseu,
e fixou-se durante três dias em Coimbra. A iniciativa visita
mais quatro cidades: Évora, 27 a 29 de Maio; Braga, 3 a 5
de Junho; Porto, 9 a 11 de Junho; Portimão, entre 17 e 19
de Junho.
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SEGUNDA EDIÇÃO DO EVENTO CHEGOU MESMO A TER LOTAÇÃO ESGOTADA

FESTIVAL PINT OF SCIENCE EM COIMBRA
SUPEROU TODAS AS EXPECTATIVAS
S
NÁDIA MOURA

uperou todas as expectativas a segunda edição do Festival Pint of
Science em Coimbra, uma
iniciativa que pretende tornar
acessível a discussão científica
a toda a população portuguesa, com a participação de investigadores capacitados nas
diferentes áreas de discussão.
O Festival Pint of Science
Portugal decorreu nos dias 9,
10 e 11 de Maio, sendo que,
à hora de fecho desta edição, o balanço do evento em
Coimbra – que aconteceu no
RS Café Concerto, Café Moçambique, Grémio Operário
e no Liquidâmbar - era muito
positivo.
Génese da iniciativa

Em Portugal o evento foi
realizado, pela primeira vez,
em 2018, mas a nível mundial já existe desde 2013. Já
em Coimbra a iniciativa teve
a sua estreia no ano passado,
em formato online devido às

contingências inerentes à
Covid-19. “Em 2012, dois
neurocientistas do Imperial College em Londres,
decidiram organizar um
evento chamado “Meet the
Researchers” [Conhece os
Investigadores], um evento
que reuniu pessoas com
doenças neurológicas e alguns investigadores nesta
área”, começa por esclarecer Rita Martins, uma das
coordenadoras do evento
da Pint of Science Coimbra. “A iniciativa teve muito
bons resultados e inspirou a
criação do Pint of Science”,
acrescentou. Em Maio de
2013, realizou-se a 1.ª edição
do evento em três cidades de
Inglaterra – Londres, Cambridge e Oxford - sendo que,
durante três dias, estiveram
presentes grandes nomes das
diversas áreas científicas que
discutiram as suas descobertas com o público presente.
Apesar da sua primeira edição ter sido apenas no ano
passado, a Pint of Science
Portugal existe desde 2018,

“Após as sessões, oradores e expectadores aproveitaram o ambiente informal para a partilha de
mais conhecimentos científicos” (Rita Martins)
pela vontade de Daniela Do- gia e psiquiatria; física, químimingues, neurocientista na ca, matemática e astronomia;
Fundação Champalimaud, biologia humana, medicina e
em Lisboa, em conjunto com saúde; geociência, botânica,
uma equipa de voluntários,
que teve conhecimento do
projecto em Inglaterra quando fazia um estágio no Kings
uma associação sem
fins lucrativos cujo
College London.
principal objectivo é
tornar
acessível a discussão
Edição de 2022
científica a toda a população de forma a colmatar a
Este ano o evento aconfalha de comunicação que
teceu nas cidades de Aveiro,
existe nesta área. Assim,
Braga, Coimbra, Guarda,
anualmente, é realizado
Guimarães, Lisboa e Porto,
um festival internacional
onde foram abordados vários
de ciência, onde investitemas: neurociência, psicolo-

É

zoologia e biologia; engenharia, robótica e computadores;
direito, história, política e línguas e será, ainda, abordada a
relação entre ciência e a arte.
Cada dia contou com várias
sessões de comunicação de
ciência, desde o final da tarde
até à noite.
Rita Martins confirmou
ao “Campeão” a boa adesão das pessoas ao evento
onde, logo no primeiro dia,
a sala do Moçambique ficou
esgotada e as outras “bem
compostas” não fosse este “o
maior Festival de comunicação de ciência até porque

acontece nestes três dias em
todas as cidades do mundo
ao mesmo tempo”, frisa.
Na 1.ª edição o evento não teve qualquer custo
associado para os que aderiram à iniciativa mas este
ano teve um preço simbólico “sobretudo para ajudar a
colmatar as despesas a nível
de merchandising que antes
não tivemos”, esclarece a responsável, acrescentando que
a grande supresa foi a afluência aos locais para comprar o
bilhete no próprio dia, “talvez
para evitar pagar a taxa cobrada pela Ticketline”.

SOBRE A PINT OF SCIENCE:
gadores de diferentes áreas
são convidados a apresentar os seus projectos de
uma forma simples e interessante num ambiente
descontraído como um
bar. O festival acontece
durante três dias e, em
simultâneo, em centenas
de cidades do mundo. Em
2018, o festival decorreu

pela primeira vez em Portugal mobilizando mais de
500 pessoas. Em 2019, três
novas cidades – Aveiro,
Braga e Bragança – juntaram-se a Lisboa e Porto
para acolher o evento e, em
2020, o festival foi inteiramente online, realizando-se dessa forma também
em Coimbra.

CAMPOS COROA VIVEU COIMBRA COM AMOR
E A BRIOSA COM PAIXÃO
LUÍS SANTOS

“U

m homem que
viveu a Académica com um
amor imenso, uma paixão
desmedida e uma inexcedível dedicação”. Nas palavras
de Maló de Abreu, presidente da Assembleia-Geral do
clube, foi assim o trajecto do
médico Campos Coroa, que
dirigiu a Briosa entre 1995
e 2002 e faleceu na madrugada de segunda-feira, aos
67 anos, vítima de doença
prolongada.
Terça-feira, nas exéquias
na Igreja de Nossa Senhora
de Lurdes, o sentimento era
de tristeza por ver partir um
“verdadeiro emblema” da
Académica, “um dos mais
dedicados apoiantes da Briosa, à qual dedicou, de forma
consequente, uma boa parte
da sua vida”, conforme sublinhou a Associação de Antigos Estudantes de Coimbra.
Já Maló de Abreu considerou que viveu “o mais
triste dos insuportáveis dias
tristes” com a morte de Cam-

pos Coroa, considerando
ser “um homem que viveu
a Académica com um amor
imenso, uma paixão desmedida e uma inexcedível
dedicação”. Nas entrelinhas
pode estar, também, o actual momento do clube, com
a descida à 3.ª divisão e a
primeira convocatória de
eleições a ficar deserta, sem
candidatos.
“Falamos de um homem
dos bons, dos rijos, com
quem contávamos sempre
nas horas boas e nas más”,
sustenta o presidente da
Assembleia-Geral da Briosa,
acentuando que “a morte de
Campos Coroa tem de nos
dar força para nos levantarmos do chão”. “Era o que ele
nos diria e ajudaria a levantar
a Académica” - acrescenta.
Para a actual Direcção
da Académica de Coimbra/
OAF “falar de Campos Coroa é falar simplesmente de
um verdadeiro emblema da
instituição, tal a paixão que
por ela nutria e que muitas
vezes levava aos limites da
racionalidade”.

A Briosa realça o “carisma inigualável e um trato
afável e brincalhão que a
todos conquistava” do médico, que dirigiu o clube entre
1995 e 2002, com duas subidas à I Liga, em 1996/1997
e 2001/2002, pela mão dos
treinadores Vítor Oliveira e
João Alves, respectivamente.
“Campos Coroa começou por exercer funções no
Departamento Clínico da
nossa casa, então a convite
do também saudoso Francisco Soares, que liderava aquele Departamento, durante a
década de 80”, refere a AAC/
OAF. Mais tarde, já a partir
dos anos 90, “integrou várias
Direcções, primeiro na condição de vice-presidente para
a área do futebol e depois
como presidente”.
“Ascendeu à presidência
em substituição do também
já desaparecido e saudoso
Fausto Correia, em 1995, e
foi, depois, sucessivamente
eleito, até ter cessado funções
corria o ano de 2002”, recorda a AAC/OAF.
Filho de pais algarvios,

Nos mandatos de Campos Coroa a Académica
subiu por duas vezes à I Divisão
de Faro, que estudaram em
Coimbra e se fixaram na
cidade, Campos Coroa nasceu em Coimbra em 15 de
Agosto de 1954 e licenciou-se em Medicina, tendo optado pela especialidade de
oftalmologia.
Carlos Cidade, ex-vice-presidente da Câmara de
Coimbra que integrou uma
Direcção da Briosa e amigo
de Campos Coroa, considera
que “era um homem apaixonado pela vida e, para além

do seu amor por Coimbra,
cidade adoptiva, tinha um
grande amor que era a Académica”.
Fernando Pompeu, seu
antigo adjunto, disse que
Campos Coroa “era um
emblema do futebol da Académica e uma personalidade
muito carismática, com um
coração enorme e uma paixão pela Académica, que, às
vezes, era quase irracional”.
“Costumava dizer que
não jogava no Totobola por-

que colocava sempre a Académica a ganhar e, mesmo
que o jogo fosse em casa
do FC Barcelona, metia os
‘estudantes’ a vencer”, sublinhou o empresário, que
chegou também a ser chefe
do Departamento de Futebol
do clube.
Salientando que Campos Coroa era como um
irmão, Fernando Pompeu,
que integra a actual Direcção da Briosa, destacou a
“personalidade invulgar,
que deixou amizades em
todo o futebol português”.
“Estive sempre com ele na
Académica, desde o primeiro ao último minuto do seu
mandato”, frisou, lembrando ainda a subida à I Liga de
futebol na época 2001/02 e o
início da construção da Academia do clube nos Campos
do Bolão.
Também a Concelhia de
Coimbra do Partido Socialista lamentou a morte do antigo presidente da Académica,
José Emílio Vieira Campos
Coroa, militante do PS, na
secção da Sé Nova.

CAMPEÃO DAS PROVÍNCIAS
www.campeaoprovincias.pt

12 DE MAIO DE 2022

ENTREVISTA

7

PNEUMOLOGISTA REALÇA QUE, EM PORTUGAL, QUASE NÃO EXISTIU RESISTÊNCIA À VACINAÇÃO NA COVID-19

CARLOS ROBALO CORDEIRO TEME
QUE DESIGUALDADE VACINAL NO MUNDO
POSSA ORIGINAR NOVA VARIANTE

Sempre quis ser médico. Filho de pai com a
mesma profissão, cresceu com os “ares” da Medicina sempre por perto, um legado que preserva da melhor forma, não fosse ele um dos
mais reconhecidos pneumologistas no país e
além-fronteiras. Carlos Robalo Cordeiro é director do Serviço de Pneumologia dos Hospitais da
Universidade de Coimbra e professor catedrático, além de ter sido reeleito, em Setembro do
ano passado, director da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC) para
o biénio 2021-2023. O, também, presidente
eleito da European Respiratory Society fala-nos
da resposta do país - e de Coimbra e sua Faculdade de Medicina em particular - à pandemia,
do “entupimento das urgências” nos Hospitais
da Universidade de Coimbra e garante, ainda,
que não há falta de médicos no país.
LINO VINHAL / NÁDIA MOURA

Campeão das Províncias
[CP]: Começamos por um
tema onde teve sempre voz
activa. Estamos a regredir
no que diz respeito à reacção
à covid-19?
Carlos Robalo Cordeiro [CRC]: Não estamos a
regredir. Temos de distinguir
a actividade da doença da
gravidade da doença. Estamos
com nível elevado de actividade, o que é normal numa fase
final de pandemia. Temos um
aumento do número de casos
e de transmissibilidade e isso
tem a ver com a nova variante – que já tem várias sub-linhagens – ser muito mais
transmissível do que eram as
outras. Essa maior incidência
não se acompanha felizmente
da gravidade da doença.
[CP]: Este é o desenvolvimento natural para este tipo
de doenças, era previsível
este caminho que tomou?
[CRC]: Há alguma previsibilidade, mas não é total.
De alguma forma a evolução
da pandemia foi-nos surpreendendo. Em período pré-pandémico, em 2019, a OMS
tinha elencado uma lista das
10 principais ameaças à saúde global. Em terceiro lugar
estava uma nova pandemia
mas, dizia-se, influenza. Essa
foi a não previsibilidade. A
natureza reserva algumas surpresas e, a esse propósito, cito
aqui uma passagem que saiu
no Washington Post, que fez
um concurso de ideias para

a definição de pandemia, e
atribuiu o prémio a um jovem
de nove anos que dizia que a
pandemia é como estarmos
numa rua, olhamos para a
esquerda, para a direita, não
há carros de lado nenhum, a
rua está deserta, vamos para a
atravessar à vontade e somos
atropelados por um submarino. E é um pouco isso. Esta
pandemia trouxe-nos muitas
interrogações e incertezas porque nunca tinha havido uma
infecção desta dimensão com
um vírus desta natureza e, por
exemplo, há 100 anos houve
muitas mortes mas a que
aconteceu em 2009 (Gripe A)
foi rapidamente controlada
porque havia antivirais e isso
deu também uma falsa ideia
de segurança para este vírus
que era novo, muito transmissível, que dá origem a infecção
assintomática, e de alguma
forma escapou ao controlo. A
partir do momento em que a
OMS tomou conta da situação
percebeu-se que estávamos
perante uma situação diferente. E vamos ter mais surpresas,
não será a última pandemia
vírica seguramente. Portanto,
há uma certa previsibilidade e
a evolução é natural neste tipo
de pandemia além de que há
algum risco de a enorme desigualdade vacinal que existe
mundialmente poder dar
origem a uma nova variante
porque há zonas com taxas de
vacinação muito baixas.
[CP]: A sua área, a pneumologia, ainda tem consequências nefastas muito
significativas?

entanto, atrasos prejudiciais
para doentes crónicos, novos
diagnósticos que ficaram por
fazer... calcula-se, por exemplo, que na doença respiratória a que eu me dedico, nas
doenças obstrutivas podem
ter ficado 15 a 20% de novos
diagnósticos em atraso, feitos
tardiamente com maior evolução da doença.
Carlos Robalo Cordeiro realça percentagem
de diagnósticos em atraso (15 a 20%) nas doenças
obstrutivas devido à pandemia
[CRC]: A seguir às do- lente que diz que talvez dois
enças cardio e cérebro-vas- a 12 milhões de americanos
culares, são as doenças respi- não se tenham vacinado deratórias crónicas – onde está vido à desinformação, a qual é
incluído o cancro do pulmão, muito responsável pelo coma doença pulmonar obstrutiva portamento que a população
crónica, as fibroses pulmona- pode ter. Desinformação essa
res, para além das pneumo- até mesmo com origem nos
nias – que estão em terceiro, profissionais de saúde que não
quarto e quinto lugares, como aconselham devidamente.
causa de morte a nível global.
Começa, no entanto, a haver
[CP]: Quando veio esta
terapêuticas mais dirigidas e pandemia tinham ideia do
está a melhorar a sobrevivên- que tinham de fazer?
cia dos doentes com cancro
[CRC]: Não. Tivemos
do pulmão. Existe a continu- que nos adaptar em tempo
acção de um crescimento e recorde a um ensino por via
de uma frequência da doen- remota e a uma avaliação
ça respiratória a nível global. a que não estávamos habiDesde logo, há um aspecto tuados e aqui realço que a
transversal a tudo isto que é FMUC foi a primeira escola
o envelhecimento da popu- médica no país a encerrar o
lação que a torna também ensino médico no hospital,
mais débil. A prevenção é a a 25 de Fevereiro de 2020,
base de toda atitude médica. A porque detectámos nessa
prevenção tabágica está longe altura a circulação de jovens
de ser um sucesso. Cigarros portugueses e italianos que
electrónicos foram uma forma tinham vindo de uma zona
ardilosa de iniciar os jovens e, de Itália onde já existia cerca
Covões são uma belíssima
rectaguarda para situações futuras

ainda para mais, não sabemos
toda a composição destes, ao
contrário do que acontece
com o cigarro tradicional. Nos
EUA crê-se que cerca de 60%
dos adolescentes começam
por aí. A prevenção das doenças respiratórias também
é essencial. A vacinação é a
principal arma preventiva das
infecções e Portugal teve um
bom contributo neste âmbito.
Naquela lista que a OMS elaborou da qual falei há pouco
a oitava posição é ocupada
pela hesitação vacinal, que
em Portugal quase não existiu.
Nos EUA saiu um artigo exce-

sanitária. Foi um acto alvo de
muitas críticas, mas pouco
depois a UC e a Universidade
de Lisboa fecharam o ensino
presencial global.
[CP]: Foram proteladas
outras patologias devido à
pandemia... estamos a recuperar?
[CRC]: A pandemia também nos ensinou que a antecipação é uma arma muito
importante e nem sempre o
fizemos mas correu genericamente bem, e estamos a recuperar, embora ainda exista
caminho a percorrer. Há, no

[CP]: Como estão os
HUC? Está a resultar a intervenção que foi feita a nível
dos Covões?
[CRC]: Os HUC são um
centro hospitalar de grande
dimensão. Tivemos a possibilidade de ter um serviço de
urgência a funcionar normal-

com aquelas pulseiras azuis e
verdes - ou seja, os menos críticos - e foi-lhes dito que iriam
estar ali muitas horas à espera
e que tinham a possibilidade
de lhes arranjar atendimento
no Centro de Saúde naquele
dia ou no dia seguinte... a
percentagem de doentes que
aceitou foi de um ou dois
por cento. A zona Centro
tem algumas características
que levam a fazer convergir
muitos doentes para os HUC
porque é o único hospital
desta dimensão da região,
com população envelhecida,
muitas vezes com dificuldades de acesso a cuidados
de proximidade, o que não
acontece em muitos outros

Números oficiais diziam, em 2018/2019,
que 20% da população da UE teria
mais de 65 anos. Em Portugal 22%
e na região Centro 24%.

mente e outro, dos Covões,
dedicado quase exclusivamente aos doentes covid-19.
Os Covões são por isso uma
belíssima rectaguarda também para situações futuras.
Por outro lado, é evidente que
o CHUC sendo composto por
vários pólos, tem de funcionar
em pleno. Provavelmente faz
sentido que os Covões possam
acolher sobretudo uma actividade de ambulatório.
[CP]: As nossas urgências têm estado muitas vezes
entupidas e a capacidade de
resposta está longe de ser a
desejada, não é?
[CRC]: Sim. Porque,
desde logo, somos o país da
OCDE em que a população
mais recorre ao Serviço de
Urgência, de tal forma que, se
cada pessoa fosse lá só uma
vez, era 70% da população a
ir pelo menos uma vez por
ano às urgências, mas claro
que há pessoas que vão várias
vezes. Somos o primeiro país
da OCDE e de longe porque o
segundo é a Espanha em que
a percentagem é de 47%. Há
muitas medidas que devem
ser focadas para evitar essa
canalização excessiva para as
urgências nomeadamente a
criação de linhas telefónicas
de apoio. O Hospital de S. João
fez um exercício, nos doentes

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

centros urbanos. Temos a região mais envelhecida do país.
Os números oficiais diziam,
em 2018/2019, que 20% da
população da UE teria mais
de 65 anos. Em Portugal
22% e na região Centro 24%.
Curiosamente, fomos a primeira região a ter um centro
de referência na área do envelhecimento saudável e temos
em Coimbra, e na região,
características únicas para a
promoção dos cuidados de
saúde em geral, havendo proximidade entre as estruturas
e as pessoas, estruturas de
inovação e um parque tecnológico de excelência.
[CP]: Há falta de médicos em algumas zonas
e, o que mais facilmente
se deduz é que há falta de
médicos no país. É verdade?
[CRC]: Não, não é. Há,
sim, muita desinformação.
Nós superamos até os valores
médios da UE e da OCDE.
Agora os médicos estão é mal
distribuídos e muitos fogem
do SNS porque a remuneração é baixa, as expectativas
de progressão na carreira não
são as melhores, bem como
as condições de trabalho... e
os médicos vão embora para
terem, noutros locais, melhores condições de trabalho e
qualidade de vida.
PATROCÍNIO:
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ACTUALIDADE
OBRA TEVE UM INVESTIMENTO DE 452 MIL EUROS

COIMBRA JÁ DISPÕE DE UM NOVO
PARQUE MUNICIPAL DE SKATE
CRISTIANA DIAS

P

ara todos os amantes da modalidade
de skate, Coimbra
tem agora um novo Parque
Municipal que permite
desfrutar e praticar este
desporto.
Inaugurado na passada segunda-feira (9),
o espaço situado sob o
viaduto da ponte Rainha
Santa Isabel, na margem
direita do rio Mondego,
tem uma área de cerca de
1.500 m2, que dispõe de
elementos homologados
e que tornam este numa
zona ímpar para a prática
da modalidade, seja numa
vertente de carácter lúdico
ou de competição.
Presente na inauguração, José Manuel Silva, presidente da Câmara
Municipal de Coimbra,
afirmou que este “era um
espaço que faltava a Coimbra”, sendo que agora a
cidade passa a dispor de
“mais um espaço de prática desportiva, de lazer,
de diversão, de convívio,
que é extremamente importante e que fazia falta”.
O Skatepark Coimbra,
que contou com um investimento de 452 mil euros,
foi criado em 10 meses, e
divide-se em quatro zonas,
uma das quais destinada a
quem está a ter o primeiro
contacto com a modalidade, na disciplina de ‘street’
e ‘bowl’. A zona dois é de

O espaço tem quatro zonas, com vários níveis
de performance, desde iniciantes a profissionais
iniciação ao ‘street’ skate,
com uma quadra para o
nível iniciante. Já a zona
três contempla ‘street’ skate avançado e é composta
por duas quadras distintas, que representam dois
níveis de progressão, sendo a quadra mais elevada
desenvolvida para enquadramento competitivo
nacional, isto é, para servir
de palco, por exemplo, ao
Campeonato Nacional de
Skate, na vertente ‘street’. A
zona quatro é destinada à
disciplina de ‘bowl’, apresentando diversos níveis
de dificuldade integrada.
Para o edil de Coimbra
trata-se de “uma obra excelente e que cumpriu as
regras do ‘skateboarding’
internacional, podendo
fazer-se aqui grandes pro-

vas internacionais”, no
entanto, aponta como condicionante a limitação do
espaço.
“É u m a o br a qu e
Coimbra se pode orgulhar,
que vem corresponder
aquilo que eram os anseios
da juventude amantes de
skate, que já há muitos
anos, vinham solicitando,
exigindo e reclamando um
espaço destes, que em boa
hora foi construído e que
agora nos vai permitir dar
um impulso a esta modalidade, que é uma modalidade olímpica”, sublinhou.
O vereador do Desporto, Carlos Lopes, que
também marcou presença
no evento, afirmou que o
município está em conversações com a Federação
Portuguesa de Patinagem,

para preparar um evento
“que dignifique a prática
desportiva desta modalidade”.
Nuno Almeida é praticante de skate há mais
de 30 anos e fez questão
de estar na inauguração
do novo espaço. “Este espaço veio tarde, mas mais
vale tarde do que nunca”, começou por dizer. O
desportista afirma que o
recinto é uma mais-valia
para Coimbra e para toda
a zona Centro. “Coimbra
sendo a capital distrito tem
a possibilidade de chamar
muita gente, é uma cidade de muitos estudantes e
muitos jovens e não tem
aproveitado, por isso acho
que esta aposta no skatepark é muito interessante”.
Ana Gaspar rendeu-se
ao skate apenas há dois
anos, altura em que surgiu
a pandemia. Considera
que esta modalidade é
“um símbolo de liberdade”
e que é uma boa prática
desportista. Sobre o novo
espaço enaltece também a
obra e acredita que agora
haverá muitos mais praticantes.
Recorde-se que esta
obra teve início ainda no
executivo anterior o que
fez com que o ex-presidente da Câmara Municipal
de Coimbra, Manuel Machado, marcasse presença
na inauguração e descerrasse a placa juntamente
com José Manuel Silva.

ASSOCIAÇÃO VAI RECEBER MEDALHA DE MÉRITO DA CÂMARA MUNICIPAL

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE POMBAL
HÁ 110 ANOS A SERVIR A COMUNIDADE

A

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Pombal (AHBVP) celebra, no próximo sábado
(14), o seu 110.º aniversário. Depois de dois anos
com as comemorações
condicionadas, as celebrações deste ano serão parecidas às que aconteciam
antes da pandemia. No
dia 14 serão atribuídas as
medalhas de antiguidade
de serviço e as promoções
de carreira. Também a Câmara Municipal de Pombal
vai reconhecer o trabalho

destes bombeiros com a
atribuição de uma medalha de mérito.
O presidente da Associação, em declarações
ao “Terras de Sicó”, referiu que o desfile habitual
não se vai realizar porque
estão “muito limitados na
questão do tempo devido
às distinções de antiguidade, às promoções e à
atribuição da medalha
de mérito”. Sérgio Gomes
explicou ainda que estas
distinções são, “no fundo, um reconhecimento
e agradecimento pelo seu

papel, sobretudo durante
estes dois anos”.
Numa perspectiva de
futuro, o presidente admitiu que o transporte de doentes possa estar em risco,
devido aos valores que são
pagos serem muito baixos.
“Os bombeiros que fazem
o transporte de doentes são
funcionários da associação
e os recursos humanos que
temos são escassos porque
é difícil para nós competir
com outros valores que
existem no mercado. As
pessoas fazem contas e só
quem gosta mesmo disto

é que se mantém”, sublinhou também que “deveria existir a nível nacional
um contrato colectivo de
trabalho que regulasse a
carreira dos bombeiros
profissionais que trabalham para as associações”.
O presidente garantiu,
no entanto, que a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil
se encontra cada vez mais
‘desperta’ para estas questões, reforçando as corporações com as Equipas de
Intervenção Permanente
(EIP).
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saúde
LPCC SENSIBILIZA ALUNOS
DA REGIÃO CENTRO PARA O HPV
A iniciativa “HPV e Quê?” está de regresso às escolas da Região Centro. Até amanhã (13), a campanha
nacional estará em vários estabelecimentos de ensino da
região para informar os jovens para os riscos associados
à infecção e sensibilizar para a sua prevenção. O Núcleo
Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) tem dinamizado esta campanha em cinco
escolas do Centro, sendo que marcaram presença, no dia
9, na Escola Básica e Secundária de Anadia, e no dia 10,
na Escola Secundária Fernando Namora, em Condeixa-a-Nova. Hoje e amanhã encontram-se em Pombal e na
Marinha Grande. A campanha é destinada a estudantes
do 3.º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário e
envolve cerca de 750 alunos de Norte a Sul do país. Até
ao final do mês de Maio a iniciativa vai andar por outras
regiões.

ESTESC-IPC LANÇA PRIMEIRO MESTRADO
EM FISIOLOGIA CLÍNICA EM PORTUGAL
A Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Politécnico de Coimbra (ESTeSC-IPC) vai lançar o primeiro
mestrado em Fisiologia Clínica em Portugal. Com três
áreas de especialização – Ultrassonografia Cardíaca e
Função Vascular; Fisiopatologia do Sono e Ventilação
Não Invasiva; Electroencefalografia Aplicada – e um
modelo formativo marcadamente profissionalizante, o
curso vem dar resposta às necessidades do mercado de
trabalho nesta área. Com a duração de dois anos lectivos,
este mestrado vai funcionar em regime pós-laboral e de b-learning: sendo que via online decorrerá de segunda-feira
a sexta-feira, em horário pós-laboral; e regime presencial
uma vez por mês, às sextas-feiras, das 18h00 às 22h00, e
aos sábados, das 9h00 às 18h00. O curso disponibilizará
três vagas por área da especialização na primeira fase de
candidaturas (até 15 de Maio) e oito vagas na segunda
fase (de 16 de Maio a 17 de Julho).

UC DESENVOLVE PROJECTO PARA
COMBATER MÁ NUTRIÇÃO NO MUNDO
O projecto “MORfood”, um estudo desenvolvido
na Universidade de Coimbra (UC), tem como objectivo combater a desnutrição infantil em países em vias de
desenvolvimento. O “MORfood” passa pela produção
de microcápsulas “em compostos bioactivos extraídos
de moringa oleifera, conhecida como a planta da vida,
que serão incorporadas em determinados alimentos
(pão, iogurtes e sumos) para crianças em idade escolar, entre os quatro e 10 anos”, explicou a UC. O
projecto é liderado pelo investigador Licínio Ferreira,
da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCTUC),
e engloba investigadores da Faculdade de Farmácia
(FFUC), PRODEQ - Associação sem fins lucrativos
do Departamento de Engenharia Química (DEQ) da
FCTUC, Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto (FEUP) e Universidade Agostinho Neto (UAN).
O projecto MORfood tem a duração de três anos e foi
financiado em cerca de 230 mil euros pela Fundação
para a Ciência e a Tecnologia e ela Fundação Aga Khan,
“fundação que apoia projetos nos domínios da saúde e
educação, nomeadamente o desenvolvimento científico e tecnológico dirigido ao progresso da qualidade
de vida no continente africano”.

CONVENTO SÃO FRANCISCO
RECEBE II FÓRUM
DE MEDICINA VETERINÁRIA DE ABRIGOS
O Convento São Francisco recebe, no próximo dia
20, o II Fórum de Medicina Veterinária de Abrigos, uma
iniciativa do Conselho Regional do Centro da Ordem
dos Médicos Veterinários e da Câmara Municipal de
Coimbra. O objectivo do Fórum é divulgar e partilhar
experiências entre os profissionais da área de diversas zonas do país. Em discussão vão estar temas da actualidade,
tais como o bem-estar animal, polícia criminal, parques
de matilhas, planos de evacuação, primeiros socorros,
programas escolares, programas CED, design de centros
de recolha oficiais e gestão de equipas.
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A ARTE ESCULTÓRICA
DE MAMEDE ALBUQUERQUE

amede Albuquerque, médico e professor de Anatomia Artística durante vários anos,
não tem dificuldade
em desenhar a figura
humana e em expressar
a realidade na escultura clássica, dando vida
a cada uma das suas
criações. Com conhecimentos sólidos no
campo do figurativo, o
caminho mais fácil teria
sido deixar-se envolver nalgum formalismo
mas não foi essa a sua
opção estética.
Na escultura adopta alguma abstracção
como linguagem e utiliza diferentes materiais
tais como madeira, pedra, vidro, metal, gesso
ou aço inoxidável.
A maioria das suas
obras escultóricas tem
como ponto de partida elementos naturais,
muito particularmente
destroços de madeira
que utiliza muitas ve-

zes em bruto tal como
a natureza os concebeu, criando formas de
grande simplicidade e
de alguma rudeza que
a conjugação com elementos sintéticos, como
por exemplo o vidro ou
o metal, atenua mas não
esconde.
Esta realidade inerente aos seus trabalhos tem sido referida
por alguns críticos de
Arte. Em 2010, no livro
Questionarte, José Neto
e outros deram particular realce à escultura
Destrossus de Mamede Albuquerque. Esta
peça, sugestivamente
biológica numa primeira apreciação, torna-se
mais hermética quando
feita uma análise aprofundada, permitindo
então que se adivinhe
o trabalho escultórico
subjacente. No livro de
arte Próspero, de Aristides Meneses e outros,
publicado em 2012, foi
destacada a peça es-

A exposição de arte do médico Mamede Albuquerque estará patente na Sala Miguel Torga, na sede
da SRCOM, de 14 de Maio a 30 de Junho

cultórica Cubitus de
Mamede Albuquerque.
De sobro e vidro, foi
considerada uma obra

com aproximações surDe um modo geral,
realistas, antropomór- o artista Mamede Alfica, simultaneamente buquerque, numa dunatural e sintética.
plicidade sugerida pela
mistura do natural com
o sintético, procura re-

BIBLIOGRAFIA
[1] Aristides Meneses e António Dulcídio, Próspero (Lisboa, INSAT Lda., 2012), pp. 86.
[2] José Neto, Elisabete Lucas e Aristides Meneses, Questionarte (Lisboa, INSAT Lda., 2010), pp. 20-21.

presentar o humano em
estruturas escultóricas
tendencialmente antropomórficas ou em peças
sugestivamente biológicas e orgânicas.
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BOM TEMPO BENEFICIA A PRODUÇÃO DESTE CEREAL

SEMENTEIRA DE MILHO NO BAIXO MONDEGO
ESTÁ BEM ENCAMINHADA
ANA LUÍSA PEREIRA

A

sementeira do milho,
uma das culturas mais
importantes do Baixo
Mondego, encontra-se actualmente em plena campanha,
com 60 a 70% do milho já semeado. O calor, o sol e a terra
húmida ajudam os mais de
350 produtores da Cooperativa
Agrícola de Coimbra e outros
mais a trabalhar com afinco
para atingirem os níveis desejados de produção. Nesta região produz-se essencialmente
milho híbrido (99%), que se
destina a produzir rações para
animais. Nos cerca de dois mil
e quinhentos hectares destinados a esta cultura, semeia-se
também o milho branco para
a produção de broa.
Apesar das sementeiras
estarem bem encaminhadas e
de se esperar uma boa colheita
para o final do ano, o presidente da Cooperativa Agrícola de
Coimbra refere que há outros
assuntos que inquietam os produtores do Baixo Mondego,

como o alto custo da instalação
da cultura. “Hoje instalar uma
cultura de milho ronda dos três
mil euros, tem um aumento
de custo de instalação em relação ao ano anterior de mais
de 50%, fruto do aumento
do preço dos fertilizantes e do
combustível”, explica, acrescentando que “os agricultores
estão a semear sem saber ainda
a que preço é que vão vender o
produto final”. O engenheiro
Pedro Pimenta sublinha que
os agricultores sabem que
estão a investir mais de 50%
na instalação na cultura. “Há
a sensação de que o preço dos
cereais poderá estar em alta
e então é compensador, mas
como este é um mercado que é
cotado em bolsa, e sofre oscilações, há sempre a possibilidade
de as cotações descerem. Não
há garantias de que aquilo que
vamos facturar cubra os custos
de produção.” Outro grande
desafio é, segundo o mesmo,
a volatilidade de preços, “de
não saber o que nos espera
em termos da Política Agrícola

Comum (PAC). Não sabemos
se vamos ter um Ministério
que nos vai ajudar neste aumento de custos de produção
ou se, pura e simplesmente,
vai deixar passar o tempo sem
anunciar as políticas que está
a pensar implementar para
salvar a produção de cereais”.
GUERRA REPERCUTE-SE
NOS CUSTOS
O grau de auto aprovisionamento de milho dos
agricultores da Cooperativa
Agrícola de Coimbra ronda
os 25%, ou seja a reserva dá
para três meses durante o ano.
“Nos restantes nove meses
temos que importar. A origem desse cereal podem ser
brasileira, americana e até da
África do Sul. Actualmente
existe uma falta de milho a
nível global fruto do que se
passa na Ucrânia, que era o
país de onde importávamos
mais antes da guerra”, afirma
o engenheiro. Pedro Pimenta
esclarece ainda que “o milho

PUBLICIDADE

O milho resultante desta campanha de sementeira
será colhido entre Setembro e Novembro
importado, apesar de ser de
qualidade no produtor, como
sofre muitos tombos durante
o transporte, a sua qualidade
acaba por não ser a mesma da
do que é produzido aqui e que
vai directamente para o cliente. No entanto, as fábricas não
reconhecem essa qualidade”.
As outras disponibilidades de
milho que existem no globo
estão a sofrer uma inflação no
preço, provocada pelo conflito
que se vive na Europa.
Com este novo entrave
à produção, seria de esperar
que existissem mais ajudas,
no entanto, não é o caso. O
pagamento de ajudas é escasso, especialmente as da PAC.
“As ajudas são curtas e a prova
disso é a área de milho no país

que, ao longo dos últimos anos,
tem vindo a decair”, afinca o
presidente, acrescentando que
se houvessem mais ajudas públicas, e que se fossem aliciantes, os agricultores estariam
mais empenhados em produzir. Embora a produtividade
por hectare tenha crescido
ligeiramente, existe menos área
semeada ano após ano. Com a
guerra entre a Rússia e a Ucrânia, Portugal está deficitário a
nível de cereais e torna-se altamente dependente de outros
países. “A nossa dependência
externa é tão grande, que é
perigosamente elevada. Devíamos ter um grau de abastecimento, por exemplo, de 50%.
Com este momento de tensão
que vivemos não é expectável

nos próximos anos estarmos
novamente à mercê de países
como a Ucrânia ou a Rússia”.
A aposta na produção nacional é, para Pedro Pimenta,
fulcral para dinamizar este
sector, que tem vindo a semear cada vez menos milho. A
resposta aos problemas pode
passar por criar uma ajuda
forfetária ao hectare de milho
semeado. O preço elevado dos
adubos, dos agro-químicos,
das sementes e do combustível, torna o custo de instalação da cultura insuportável.
“Devia existir sensibilidade,
por parte do Governo, para
criar uma ajuda a essa instalação. Esta é uma cultura
necessária, nos dias de hoje,
para podermos continuar a
ter abastecimento das novas
espécies pecuárias. É fundamental para continuarmos a
ter carne, ovos e leite”, frisa o
engenheiro. Mais ajudas podem incentivar os produtores
a semear, adubar e fertilizar
o solo nas devidas condições.
Com a subida dos preços dos
fertilizantes os agricultores
retêm-se no seu uso e isso
recente-se no produto final.

SOLUÇÃO PODE PASSAR PELO MONDEGO
O milho é uma cultura de
regadio e, por esse motivo, as
alterações climáticas afectam
a qualidade e quantidade do
produto. Com estas mudanças, a precipitação vai ser mais
concentrada no tempo e em
menos quantidade ao longo
do ano. Para combater este
obstáculo, é necessário ter capacidade para armazenar essa
água. No último ano existiram
alguns episódios de caudais
mínimos ecológicos. Como a
barragem da Aguieira estava

A genética mais
avançada e o
serviço técnico
mais proﬁssional

São marcas comerciais da Corteva Agriscience e suas empresas aﬁliadas. ©2022 Corteva.
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que o Mondego, sendo o
maior rio português, “se não
for bem aproveitado é um
erro estratégico”. Apesar de,
recentemente, não ter ocorrido nenhuma seca que tivesse
prejudicado a região do Baixo
Mondego, como aconteceu
noutras zonas do país, o níveis
de água que a barragem tinha
no início do ano assustaram
os agricultores. O caudal não
permitia fazer uma campanha
de rega, nem instalar a cultura
do milho.

PUBLICIDADE

Em breve
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muito baixa, o caudal mínimo ecológico que mantém a
biodiversidade do Mondego
decaiu perigosamente. Pedro
Pimenta considera “um erro
não haver capacidade de ter
mais uma ou duas ‘Aguieiras’
para poder armazenar água”
e para depois a gerir durante
o ano. Esta gestão tem de
ser feita “não só para a agricultura, mas também para
dar de beber aos cidadãos de
Coimbra, da Figueira e por
aí fora”. O presidente afirma

Coimbra
Av. Fernão de Magalhães, 87
3000-175 Coimbra
Telef.: 239 823 805 - Fax: 239 824 012
coopagricoimbra@sapo.pt

LOJAS
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Figueira da Foz 233 425 554
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Tondela 232 813 360
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DIA INTERNACIONAL DO ENFERMEIRO

12 DE MAIO DE 2022

A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO
3$5$2%(0˨(67$5'2'2(17(
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e procurarmos no dicionário o significado
de enfermeiro vai-nos
aparecer “pessoas que coadjuva o médico no tratamento dos enfermos”, mas
um enfermeiro/a é muito
mais que um simples auxiliar e profissional de saúde,
devidamente credenciado,
disponível para administrar cuidados a quem deles
necessita. Um enfermeiro
é alguém que tem consigo
a arte de cuidar, de apoiar,
que tem o prazer de promover a saúde e bem-estar,
mas acima de tudo que
tem compaixão pela vida
humana.
Mais do que cuidar das
feridas, das dores e das doenças, ele desenvolve acções
que promovem o encontro

com a saúde, com o autocuidado e com os anseios
pessoais que conduzem
ao conforto e à felicidade
humana. Um enfermeiro
está presente em todas as
etapas do desenvolvimento
humano, sejam crianças,
adolescentes, adultos, idosos – homens ou mulheres,
todos recebem cuidado,
orientação e amparo de um
enfermeiro dotado de um
saber técnico que promove
a saúde e restaura a integridade e a dignidade humana.
Hoje, 12 de Maio, celebra-se o Dia Internacional do Enfermeiro e por
isso todos os enfermeiros
estão, mais do que nunca,
de parabéns. Pela sua coragem, pela sua bravura e por
nunca desistirem de cuidar,

os profissionais desta área
merecem o reconhecimento de um povo que sabe da
sua importância.
Este dia foi criado pelo
Conselho Internacional
dos Enfermeiros e a data
escolhida remete para o
aniversário de Florence
Nightingale, considerada a
fundadora da enfermagem
moderna.
Este ano o tema alusivo ao dia é “Enfermagem,
Uma Voz para Liderar –
Investimento e Respeito
aos seus Direitos para Garantir a Saúde Global”. Um
pouco por todo o mundo
é assinalado o dia e também o Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra
(CHUC) vai comemorar
com uma sessão híbrida

que terá início pelas 13h30,
nos auditórios dos HUC-CHUC e com transmissão
na plataforma Teams e Facebook do CHUC.
Ao longo da tarde será
debatida “A literacia em
saúde e a qualidade dos cuidados de enfermagem”, bem
como palestrantes de várias
instituições nacionais que
irão abordar temas como:
“A Satisfação do Cliente”,
“A Promoção da Saúde”, “O
bem-estar e o autocuidado”,
a “Organização dos Cuidados de Enfermagem”, entre
outros.
Será feita uma sessão
solene de homenagem aos
enfermeiros que completaram “35 Anos a Cuidar”
com entrega de placas comemorativas.
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FIGUEIRA DA FOZ PRAIA DE QUIAIOS RECEBE
PRÉMIO DE CICLISMO
A Figueira da Foz vai
receber, a 29 de Agosto, o arranque do Grande Prémio JN de Ciclismo, a partir da Praia de
Quiaios. “A informação
ganha especial relevância por se enquadrar na
estratégia de desenvolvimento local, confirmando a freguesia como um
espaço privilegiado para
a realização de eventos
desportivos de dimensão

regional e nacional, e ao
mesmo tempo constituir
um compromisso para
a abertura do «Enforca
Cães» na data indicada
(29 de Agosto)”, refere
o presidente da Junta de
Freguesia de Quiaios.
Ricardo Santos salienta
que “a recente aprovação
da suspensão parcial da
obra do «Enforca Cães»
para a construção de uma
conduta adutora entre

Buarcos e a Murtinheira,
da responsabilidade da
Águas da Figueira, fazia
temer uma excessiva dilatação dos prazos de conclusão daquela empreitada”, sendo que “a Junta
de Freguesia de Quiaios
reconhece a importância
da criação de alternativas ao abastecimento de
água às populações da
Murtinheira e da Praia
de Quiaios”.

MICRONINHO ISI LANÇA CONCURSO GASTRONÓMICO
“DAFIGUEIRA P’RA LEVAR”
Chama-se “DaFigueira
P’ra Levar” é a primeira
edição do Concurso de
Inovação da Gastronomia
Tradicional da Figueira
da Foz, que visa chamar a
atenção para o potencial
gastronómico do concelho, tendo por base a
inovação, procurando estimular a utilização dos produtos endógenos do nosso
território como elemento

fundamental do produto
gastronómico, e vai decorrer entre Maio e Junho
de 2022, sendo aberto a
toda a comunidade. Esta é
uma iniciativa organizada
e dinamizada pela Microninho ISI, realizada com
apoio da Câmara Municipal da Figueira da Foz, que
pretende “dinamizar o empreendedorismo na área
da cozinha e restauração

no concelho, com base na
recriação da gastronomia
concelhia tradicional e/ou
na criação de novas receitas, privilegiando a utilização de produtos endógenos
da região”, refere a empresa.
O concurso “DaFigueira
P’ra Levar”, decorrerá entre Maio e Junho de 2022,
tendo a sua final prevista
para o dia 2 de Julho num
evento público.

˭$6'(/(,785$ˮ&20$35(6(1d$'(6e5*,2*2',1+2
Realiza-se hoje (12),
pelas 21h30, no Auditório Municipal da Biblioteca Municipal, mais
uma sessão, da 12ª temporada, do projecto de
promoção e incentivo à
leitura «5as de Leitura».
O convidado desta sessão é Sérgio Godinho.
Conhecido pelo grande
público, maioritariamente, pela arte musical, con-

substanciada em poemas
da sua própria autoria, a
sua incursão em distintos
âmbitos artísticos é uma
realidade indiscutível.
Sérgio Godinho é um dos
músicos portugueses mais
influentes dos últimos
quarenta e cinco anos. Sobre si próprio disse: “Não
vivo se não criar, não crio
se não viver. Essa balança
incerta sempre foi a pe-

dra de toque da minha
vida”. Em destaque nesta
sessão “Palavras São Imagens, São Palavras”, uma
obra que reúne poemas
e fotografias produzidas
pelo próprio, num exercício criativo singular. A
entrada é livre, contudo
sujeita à lotação da sala
e ao cumprimento das
normas definidas pela
Direcção Geral da Saúde.

FIGUEIRA DA FOZ
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ALUNOS DO AEZUFF PARTICIPAM NO XII ENCONTRO
INTERESCOLAS DA DIOCESE DE COIMBRA
Na passada sexta-feira
(6), decorreu, em Penela e
Espinhal, o “XII Encontro
Interescolas da Diocese de
Coimbra”. Esta iniciativa
contou com a presença de 17
alunos do 6.º ano do Agrupamento de Escolas da Zona
Urbana da Figueira da Foz
(AEZUFF), que realizaram
a visita acompanhados pelos
professores Gil Gonçalves e

Isabel Casaleiro. Esta actividade é uma iniciativa do
Secretariado Diocesano de
Educação Moral Religiosa e
Católica (EMRC) de Coimbra que desta forma procura
proporcionar um espaço de
conhecimento e de convívio
aos alunos matriculados em
EMRC. Os alunos tiveram
a possibilidade de realizar
diversas actividades como

arborismo, bubble football,
peddy paper, insufláveis,
escalada. O encontro contou com a presença de D.
Virgílio Antunes, Bispo de
Coimbra que dirigiu umas
breves palavras aos alunos
“elogiando-os pela sua participação e incentivando-os a serem construtores e
promotores da paz”, refere
o AEZUFF.

-$5',0˨'(˨,1)Ç1&,$'(%8$5&26
TEM NOVO PARQUE AVENTURA
Com a colaboração
das famílias, da Câmara
Municipal e dos Sapadores Florestais/Protecção
Civil da Figueira da Foz,
as educadoras e assistentes
operacionais conseguiram
montar um Parque Aventura no espaço exterior
do Jardim-de-Infância de
Buarcos. Esta actividade
insere-se nas dinâmicas da

equipa docente do Jardim-de-Infância de Buarcos
para desenvolver diferentes estratégias que proporcionem e enriqueçam
as diversas aprendizagens
das crianças e, também,
no âmbito do projecto
“Aprender com a Natureza”. Com estruturas, paletes de madeira, diverso
material reciclado, troncos

trazidos pelos Sapadores
Florestais da Serra da Boa
Viagem, uma cozinha de
lama construída por um
encarregado de educação,
foi revalorizada uma parte do espaço exterior que
se tornou num espaço de
diversão e exploração da
natureza para todas as
crianças que o vivenciam
com grande entusiasmo.

NOVO SUPERMERCADO INICIA PROCESSO DE RECRUTAMENTO
A Mercadona vai dar
início ao processo de recrutamento para a nova
loja que abrirá em 2023,
na Figueira da Foz, para
as quais irá contratar cerca
de 65 colaboradores para
todas as secções, em regime de full-Time. “As novas

ofertas mantêm o compromisso de formar uma
equipa focada na excelência e no serviço, altamente
motivada e alinhada com
a visão da empresa”, refere o supermercado. As
ofertas de emprego para
o novo supermercado na

Figueira da Foz têm assim
um período de formação
na zona Norte, com todas
as despesas a cargo da
empresa – alimentação,
transporte, estadia e também viagens a casa de 15
em 15 dias para todos os
colaboradores.

NATAÇÃO, BASQUETEBOL E REMO EM DESTAQUE
GINÁSIO FIGUEIRENSE COM VÁRIAS CONQUISTAS
EM DIVERSAS MODALIDADES

MÁSCARAS DÃO MOTE AO “MAIO É MUSEU!” 2022
A 10.ª edição do ciclo
de programação cultural
«Maio é Museu!», uma
iniciativa na programação do Museu Municipal
Santos Rocha, decorre até
29 de Maio, dia em que se
assinala o 19.º aniversário
do Núcleo Museológico do Mar (NMM). A
programação decorrerá,
como é habitual, no Museu, nos núcleos museológicos do Mar e do Sal e,

este ano, pela segunda vez,
no Núcleo de Arte Contemporânea Laranjeira
Santos. Para este «Maio é
Museu!», o Município da
Figueira da Foz mantém a
aposta na diversidade de
iniciativas e de públicos.
A programação inclui,
nomeadamente, actividades em torno da temática
da máscara e dos mascarados, numa perspectiva
antropológica alargada,

onde cabem inúmeras
formas de expressão artística, como a música, a
dança, o cinema. A mesma
aglutina também algumas
das datas comemorativas
mais significativas para
o MMSRS, como a Noite
Europeia dos Museus (14
Maio), o Dia Internacional
dos Museus (18 de Maio) e
o 19.º aniversário do Núcleo Museológico do Mar
( 29 de Maio).

CURSO DE CONSTRUÇÃO DE CABEÇUDOS E GIGANTONES
Numa acção dinamizada pelos Caretos de
Ponte Velha, dirigida ao
público em geral, ocorre, no Museu Municipal
Santos Rocha nos dias
14 e 21 de Maio, entre as
10h00 e as 12h30 e das
14h00 às 16h00, o curso

de construção de cabeçudos e gigantones, no
qual os participantes vão
contactar com técnicas
de construção destas figuras sempre presentes
na animação das festas
populares. O resultado
destes dois dias intensos

de animação, convívio,
exploração da criatividade e troca de experiências
será apresentado ao público numa arruada na noite
do dia 21 de Maio, no âmbito da Noite dos Museus.
Esta actividade é gratuita,
sujeita a inscrição prévia.

Amanhã o Ginásio estará presente no Campeonato Distrital
Equipas Seniores de Ténis de Mesa
O Festival das Escolas
de Natação do Ginásio, realizado na manhã de sábado
(7) na Piscina do Clube,
reuniu 250 participantes
dos vários grupos de aprendizagem e aperfeiçoamento,
classes de Bebés e de Hidroginástica.
Segundo a Direcção, a
iniciativa teve “uma afluência excelente, ultrapassando
os números das realizações
anteriores ao período da
pandemia de covid-19”.
Este Festival está abrangido pelo programa Portugal a Nadar, da Federação
Portuguesa de Natação, no
âmbito do qual o Ginásio é
Entidade certificada, assim
todos os participantes tive-

ram acesso a diplomas da
referida Federação.
No basquetebol, a equipa de sub-16 do Ginásio
prosseguiu a disputa da
Taça Nacional, com a equipa do Ginásio a deslocar-se
a Mirandela para vencer o
Clube local por 95-31.
Na Marinha Grande, o
jogo a contar para o Campeonato do Centro de Sub-14
(Sporting Marinhense-Ginásio) foi adiado por acordo
entre os clubes, devido a um
surto de covid-19 que atingiu
a equipa do Ginásio.
Os Minis 10 (oito e
nove anos) marcaram presença num convívio organizado pelo Sporting Figueirense no Pavilhão da Escola

Dr. João de Barros.
Também no remo o
clube se destaca. Os jovens
remadores no Ginásio Litocar estiveram no domingo
(8), em Vila Nova de Cerveira, para participarem na
Regata Internacional Ponte
da Amizade, que conforme
é habitual registou uma forte participação espanhola.
Subiram ao pódio quatro
tripulações, constituídas
por Lara Faustino e Marta
Tavares (2.ªs em 2xjuvenil),
Ruben Figueiredo, Dinis
Caeiro, André Kingwell e
Tomás Neves (2.ºs em 4x
juvenil), Iris Faustino (3.ª
em 1x benjamins), Rafael
Martins e Rodrigo Boieiro
(3.ºs em 2 x juvenil).
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CANTANHEDE 163 ASSISTENTES DA ÁREA
EDUCATIVA TRANSITAM PARA A AUTARQUIA

O Município de Cantanhede conta, desde o
passado dia 1 de Abril,
com 163 novos assistentes
técnicos e operacionais,
designadamente os que
transitam da esfera do Ministério da Educação para
a autarquia no âmbito do
processo de transferência
de competências. A líder
do Executivo camarário

deu as boas-vindas à “excelente equipa do Município
de Cantanhede”, lembrando “que quem chega de
novo passa a ser também
o rosto da instituição, com
tudo o que isso comporta
relativamente à consolidação da cultura organizacional de responsabilidade
e exigência de que nos orgulhamos muito”. Helena

Teodósio preferiu “destacar
as virtudes da transferência de competências na
Educação, nomeadamente o trabalho articulado
e de proximidade com
os agentes educativos do
Município, deixando para
outros fóruns as críticas ao
Governo sobre o envelope
financeiro que acompanha
o processo”.

REGIÃO DE COIMBRA EMPREENDE+ APRESENTADO
EM CANTANHEDE
Duas dezenas de empreendedores do concelho
de Cantanhede participaram, na passada segunda-feira (9) na apresentação
do projecto “Região de
Coimbra Empreende+”
que decorreu no Biocant
Park. Dinamizado pela
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra
(CIM-RC), em parceria
com o Instituto Pedro Nu-

nes, a acção visou apresentar este programa de
sensibilização e estímulo
para o empreendedorismo
na região, através de duas
acções do programa de
aceleração de ideias, a primeira das quais a decorrer
até ao próximo 15 Maio,
para formação, capacitação
e mentoria de 25 projectos nos 19 concelhos da
CIM-RC. Pedro Cardoso,

vice-presidente da Câmara
Municipal de Cantanhede,
refere que “este programa é
um verdadeiro estímulo ao
empreendedorismo qualificado e criativo de âmbito
regional do maior interesse, pois pretende capacitar
os empreendedores a tornarem as suas ideias em
oportunidades de negócio
em todos municípios que
integram a CIM-RC”.

TOCHA VAI TER EQUIPA DE INTERVENÇÃO
PERMANENTE DOS BOMBEIROS

A

Câmara Municipal de
Cantanhede aprovou
os termos do protocolo a
celebrar com a Autoridade
Nacional de Protecção
Civil e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede.
O protocolo visa a contratação e funcionamento
de mais uma Equipa de
Intervenção Permanente
(EIP) no concelho, na Tocha, reforçando-se, deste
modo, a “prontidão na
resposta às ocorrências que
impliquem intervenções de
socorro às populações e de
defesa dos seus bens”.
Nos termos do protocolo, a EIP exerce a sua
missão de forma permanente, todos os dias úteis,
por um período de 40 horas semanais, de acordo
com um plano de horário
elaborado pelo presidente da Direcção da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de
Cantanhede, sob proposta
do comandante do Corpo
de Bombeiros, cabendo ao
comandante operacional
distrital homologar o plano
de horário.
Compete à Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede celebrar os contratos
individuais de trabalho
dos elementos da equipa
e os respectivos contratos
de seguro de acidentes de

A EIP será constituída por cinco bombeiros
em regime de permanência
trabalho, bem como proceder ao processamento e
pagamento dos vencimentos e das contribuições
definidas por lei, sendo
sua obrigação garantir a
disponibilidade de um
piquete para assegurar
as missões de socorro
previstas. Por seu lado, o
Município de Cantanhede
e a Autoridade Nacional
de Protecção Civil asseguram o pagamento, em
partes iguais, dos custos
decorrentes da remuneração dos elementos da EIP,
atribuindo aos Bombeiros
Voluntários, “mensalmente e a título de subsídio,
por cada elemento contratado, o respectivo valor e
demais encargos relativos
ao regime de segurança
social e seguros de acidentes de trabalho”.
Esta Equipa de Intervenção Permanente é a

segunda a ser criada no
concelho de Cantanhede
e irá desenvolver a sua
actividade de protecção
e socorro na Secção dos
Bombeiros Voluntários
da Tocha. Desta forma, o
concelho passa a ter uma
maior prontidão no socorro e uma resposta mais
eficaz em todo o território
municipal.
Recorde-se que a 1 de
Junho de 2021 foi instalado na sede da Protecção Civil de Cantanhede
o Sistema Integrado de
Videovigilância para a
prevenção de incêndios
florestais, que visa aumentar a eficácia na detecção
e prevenção, reforçar a vigilância em áreas identificadas como zonas sombra,
gerir de forma equilibrada
as ocorrências e optimizar
a gestão de incêndios florestais.
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SOURE LANÇADA A EMPREITADA
DE REGULARIZAÇÃO DO RIO ARUNCA
O ministro do Ambiente e da Acção Climática visitou Soure no
passado dia 4 de Maio.
Durante a visita, Duarte
Cordeiro disse que os investimentos públicos em
abastecimento de água
e saneamento vão aumentar para mais de mil
milhões de euros com financiamento do Portugal
2030. Descreveu ainda os
principais investimentos
realizados em Portugal,
nos últimos 25 anos, “para

que água de elevada qualidade” chegue a casa das
pessoas. “Temos, assim,
de ser cada vez mais parcimoniosos no uso da
água. Temos de a poupar
em casa. Temos de a preservar nas suas fontes.
Temos de a usar regradamente na agricultura”,
defendeu, ao intervir na
Casa do Povo da freguesia
de Vila Nova de Anços,
no âmbito da assinatura
do auto de consignação
da empreitada de regu-

larização do Rio Arunca,
afluente do Mondego.
Trata-se de um investimento de 6,5 milhões de
euros para uma obra, com
um prazo de 18 meses,
consignada à empresa
Hydrostone, representada
na cerimónia por António
Cavaco. Os investimentos
em abastecimento de água
e saneamento realizados
com apoio dos fundos
europeus, ao abrigo do
Portugal 2020, rondaram
os 875 milhões de euros.

0217(025˨2˨9(/+2 ASSINALOU DIA DA EUROPA
NAS ESCOLAS DO CONCELHO
No dia 9 de Maio celebrou-se o Dia da Europa e
o Município de Montemor-o-Velho, no âmbito da parceria e do desafio da Europe
Direct Região de Coimbra e
de Leiria, associou-se à acção a “Europa vai à escola”
e promoveu duas sessões
de esclarecimento sobre a

Europa e a União Europeia
na EBI de Pereira (turma do
5.º ano) e na Escola Profissional de Desenvolvimento
Rural do Baixo Mondego
(turma 10.º ano). A par das
sessões que contaram com a
participação de Diana Andrade, vereadora da Câmara
Municipal de Montemor-

-o-Velho, e de José Charro,
chefe da Divisão de Educação, Desporto e Juventude,
o momento de partilha e
de debate junto dos alunos
e alunas decorreu também,
ao longo do dia, em diversos
estabelecimentos de ensino
do concelho com várias sessões de esclarecimento.

PRÉMIO JOÃO ATAÍDE 2022 COM CANDIDATURAS ATÉ 6 JUNHO
Até 6 de Junho, estão
a decorrer as candidaturas ao Prémio João Ataíde
2022. Promovido pela Comunidade Intermunicipal
da Região de Coimbra
(CIM-RC), podem candidatar-se jovens entre os 18
e os 35 anos, naturais da
Região de Coimbra, que
tenham inequívoco valor
percebido no percurso
profissional e pessoal - nas

áreas do Direito, da Economia e Gestão e/ou Ciência
e Inovação - e que se tenham distinguido, no ano
transato, no apoio incondicional ao desenvolvimento
das pessoas, das empresas e das comunidades,
apoiando um crescimento
inclusivo e sustentável da
sociedade. Recorde-se que
o “Prémio João Ataíde”
foi criado como forma de

reconhecer o excepcional
percurso do antigo Secretário de Estado, presidente
da CIM R-C, presidente de
Câmara e Deputado, João
Ataíde, sublinhando o seu
inestimável contributo em
prol das pessoas e do desenvolvimento da Região,
e prestando público apreço
pela sua acção e pelo valor
suas realizações, na dimensão humana e profissional.

MUNICÍPIO ORGANIZA CAMINHADA “TODOS POR TODOS”
Montemor-o-Velho
junta-se aos vários concelhos da região Centro que
integram a iniciativa solidária e de voluntariado comunitário “Todos Por Todos”.
Esta é assinalada no próximo dia 29 de Maio com
uma caminhada, com início
às 10h00 no Parque Jardim
de Nossa Sra. das Dores, na
freguesia da Carapinheira.
As inscrições, com um custo

de cinco euros, deverão ser
realizadas junto do Grupo
de Voluntariado Comunitário de Montemor, através
do contacto 964 034 663,
ou nos locais com indicação “Inscreva-se Aqui”. O
valor angariado no âmbito
desta iniciativa irá reverter
a favor do Núcleo Regional
do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro,
para o apoio ao doente

oncológico e sua família.
“Todos Por Todos” é o lema
do conjunto de acções de
voluntariado comunitário
a decorrer em toda a Região Centro. A iniciativa
visa contribuir para a promoção de estilos de vida
saudável, para a educação e
o acesso à informação, bem
como promover a acção individual e colectiva na luta
contra o cancro.

MIRA ANTECIPA SERVIÇO DE PREVENÇÃO
AO AFOGAMENTO AOS BANHISTAS NAS PRAIAS
A Câmara Municipal de
Mira antecipou o Serviço de
Prevenção ao Afogamento
devido às boas condições
meteorológicas que se têm
registado na região. A vigilância balnear já está a
ser assegurada desde o dia
1 de Maio aos banhistas da
Praia de Mira e da Praia do
Poço da Cruz, no âmbito
do protocolo celebrado em

parceria entre a autarquia e
a Associação de Nadadores
Salvadores de Mira (ADAMASTOR). Trata-se de um
serviço que é feito todos os
anos, “umas semanas antes
da época balnear e umas
semanas depois da época
balnear, para se assegurar
alguns serviços de prevenção”, disse o presidente
da Câmara Municipal de

Mira, Raul Almeida. O
facto de estarem “estas altas
temperaturas fez com que
se acelerasse esta intervenção, porque tem estado
muito bom tempo e é o
bom tempo que faz com
que as pessoas procurem
a praia e também leve a
Câmara a ter este serviço
pronto mais cedo”, explicou
o autarca.

CAMPEÃO DAS PROVÍNCIAS
www.campeaoprovincias.pt

12 DE MAIO DE 2022

CONDEIXA COM CABRITO
E QUEIJO RABAÇAL

David Leandro, Nuno Moita e Mário Jorge sublinham a importância das iniciativas
que valorizam os recursos endógenos

A

té ao próximo domingo (dia 15) ainda
se pode apreciar cabrito
assado em 16 restaurantes
do concelho de Condeixa-a-Nova, ao preço único de
15 euros por refeição (cabrito, bebida e escarpiada).
Esta é a 9.ª Semana
do Cabrito, que já decorre
desde o passado fim-de-semana, uma iniciativa
com que a Câmara Municipal pretende valorizar a
gastronomia e dinamizar
a economia local. “Desde
a primeira edição, queremos criar uma simbiose
que seja uma mais-valia
para os vários sectores da
economia do concelho e
que possa dar dinâmica à
nossa restauração”, refere
o presidente da autarquia,
Nuno Moita.
A Câmara oferece 10
cabritos a cada restaurante
e 25 escarpiadas diárias,
de forma a que “as pessoas
podem comer cabrito a um
preço mais baixo do que no
resto do ano e com um serviço que prima pela qualidade”, acentua o autarca.
A escarpiada é um
doce à base de massa de
pão, açúcar amarelo, azeite e canela produzido por
várias padarias do concelho. Além desta sobremesa

tradicional e de uma dose
de cabrito assado no forno,
a refeição inclui a bebida.
No final da refeição, os
comensais recebem ainda
um brinde e “são convidados a preencher um pequeno formulário”, fazendo
assim uma avaliação pessoal da qualidade do prato
degustado.
EXPOSICÓ
Coincidindo com a Semana do Cabrito, Condeixa vai receber no próximo
sábado e domingo (dias
14 e 15), a 32.ª edição da
Feira do Queijo Rabaçal,
integrada na ExpoSicó que
inclui também a Mostra
de Vinhos Terras de Sicó,
a Mostra de Azeite e Mel
Serra de Sicó, a Exposição
de Cerâmica Artística e a
Mostra de Folclore da Serra
de Sicó.
Este evento, que não se
efectuou em 2020 e 2021
devido à pandemia, realiza-se rotativamente pelos
Municípios da sub-região
de Terras de Sicó. Coube
ao presidente da Câmara
de Soure, Mário Jorge, e a
David Leandro, secretário
executivo da Associação
de Desenvolvimento Terras de Sicó, anunciar que

esta edição da ExpoSicó
contará com 50 expositores, incluindo 10 queijeiras
da zona do Rabaçal, cinco
produtores de vinhos e
stands de ervas aromáticas,
produtos de chícharo, doçaria, enchidos, cerâmica,
entre outros produtos.
No sábado, dia 14, a
ExpoSicó incluirá, pelas
10h45, o XIX Capítulo
da Confraria do Queijo
Rabaçal, com desfile das
confrarias com os seus estandartes, desde a Câmara
Municipal de Condeixa até
ao Museu PO.RO.S. Neste
espaço decorrerão as V
Jornadas da Serra de Sicó
(14h30), será inaugurada
(18h00) uma exposição de
estudantes de Arquitectura
da Universidade de Coimbra no âmbito da Rede de
Aldeias do Calcário, terminando com a promoção de
produtos da Serra de Sicó e
animação.
A ExpoSicó decorrerá
no domingo, 15 de Maio,
no centro de Condeixa-a-Nova, a partir das 8h00,
com a sessão solene de
abertura da 32.ª Feira do
Queijo Rabaçal marcada
para as 11h00. À tarde,
pelas 15h00, realizar-e-à o
32.º Festival de Folclore da
Serra de Sicó.

GÓIS VÁRZEA GRANDE É CANDIDATA
A BAIRRO COMERCIAL DIGITAL
Na terça-feira (10), decorreu, na sede da Freguesia de Vila Nova do Ceira,
uma sessão de apresentação e discussão pública do
projecto de “Requalificação dos arruamentos em
torno do adro da Igreja de
Várzea Grande”, no âmbito
da linha de financiamento
“Bairros Comerciais Digitais”. No âmbito desta
linha de financiamento,
prevê-se um conjunto de
despesas elegíveis para

projectos de conectividade
e harmonização urbanística, ainda para a instalação
de mupis, quiosques digitais e Wi-Fi ou a aquisição
de mobiliário urbano ou
sinalética para a promoção
de uma identidade visual
comum, passando pela
digitalização da experiência de consumo, também
a integração de soluções
logísticas colectivas e a
digitalização de infra-estruturas adjacentes. A Câ-

mara Municipal de Góis
sublinha que “a dotação
prevista neste aviso é de
52 milhões de euros, sendo que o valor máximo de
incentivo para cada Bairro
poderá vir a ser ajustado,
em função da necessidade
de garantir o cumprimento
da meta da criação de 50
Bairros. O financiamento a
conceder é calculado com
base na aplicação da taxa
de 100% sobre as despesas
consideradas elegíveis”.
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POIARES DELEGOU COMPETÊNCIAS
NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
Foi assinado o Contrato de Delegação de Competências, entre a Câmara
Municipal de Vila Nova de
Poiares e o Agrupamento de Escolas, no âmbito
do processo de descentralização de competências na Educação. Para
o presidente da Câmara
Municipal, João Miguel
Henriques, “a descentralização de competências

é um bom princípio, na
medida em que os municípios, pela sua proximidade
e agilidade de funcionamento, têm uma melhor
percepção das necessidades e uma capacidade de
intervenção mais rápida e
eficaz, gerindo melhor, e
com menos desperdício”.
Contudo, avançou, “é necessário que a transferência de competências seja

acompanhada da dotação
de meios necessários para
a cabal resposta às necessidades”. Mesmo na área da
educação, enfatizou, “este
processo só foi possível
devido ao bom entendimento entre as instituições locais, e à excelente
colaboração e cooperação entre o município e o
Agrupamento de Escolas”,
concluiu.

MEALHADA NOVO EDIFÍCIO DA CÂMARA
COM CONCLUSÃO PREVISTA PARA 2024
O novo edifício da Câmara Municipal da Mealhada deverá estar pronto
dentro dois anos. O auto
de consignação da obra,
que ascende a 5,7 milhões
de euros, foi assinado, na
passada sexta-feira, após
a apresentação pública
do projecto. No centro
da cidade, vai nascer um
edifício de quatro pisos
com capacidade para al-

bergar a generalidade
dos serviços camarários,
actualmente dispersos
em diversos locais. “É o
primeiro dia de trabalho
físico desta obra absolutamente necessária para
o concelho da Mealhada.
Espero que, daqui a dois
anos, todos tenhamos a
oportunidade de testemunhar a inauguração de um
edifício que dignifique a

autarquia e quem representa a nossa população”,
sublinhou António Jorge
Franco, presidente da
Câmara da Mealhada, na
cerimónia de assinatura
auto de consignação da
obra. António Jorge Franco lembrou que este foi
um processo iniciado em
2003, numa altura em que
já se sentia a necessidade
do novo edifício.

OLIVEIRA DO HOSPITAL ADERE À 2.ª EDIÇÃO
“BORREGO SERRA DA ESTRELA DOP”
Oliveira do Hopsital
vai reforçar a valorização do Borrego Serra da
Estrela DOP através do
protocolo celebrado com
a Estrelacoop. Este protocolo tem como objectivo
a valorização, divulgação
e promoção do uso da
Denominação de Origem Protegida (DOP) do
Borrego Serra da Estrela
e simultaneamente “preservar e defender este

produto que se mantém
na forma tradicional de
maneiro o que confere
à carne características
organoléticas diferenciadas”, explica a autarquia. É neste âmbito que
Oliveira do Hospital é
um dos municípios parceiros da Estrelacoop na
realização da 2.ª edição
“Borrego Serra da Estrela DOP”, que decorrerá
entre amanhã (13) e do-

mingo (15) e que visa a
promoção deste produto
de excelência do concelho de Oliveira do Hospital e da região da Serra
da Estrela, envolvendo
os operadores turísticos
do município, nomeadamente os restaurantes e
hotéis com restauração;
bem como a captação de
novos visitantes através
dos melhores sabores da
gastronomia.

LOUSÃ APOIA PROJECTO RECINCLUSA DA ARCIL
O Executivo municipal
da Lousã aprovou um apoio
no valor de 3.600 euros ao
projecto RECINCLUSA –
Reciclagem pela Inclusão, dinamizado pela ARCIL – Associação para a Recuperação
de Cidadãos Inadaptados da
Lousã. O projecto RECINCLUSA tem como principal
objectivo a inclusão social e
profissional de pessoas com
deficiência, através de uma
ocupação sustentável em

actividade de cariz ambiental
e que potencie o desenvolvimento de competências
profissionais. Para Luís Antunes, presidente da Câmara
Municipal, “o apoio agora
atribuído a este importante
projecto, tem como objectivo contribuir para que este
continue a desempenhar o
relevante papel que tem no
concelho, nomeadamente
na sensibilização para as boas
práticas de reciclagem, mas

muito especialmente para a
inclusão social e integração
na sociedade de cidadãos
com alguma incapacidade
ou deficiência”. O presidente
da Câmara destacou ainda “o
meritório trabalho que a ARCIL e os seus profissionais
desempenham na Lousã,
mas que estende também a
nível regional e até nacional,
sendo um bom exemplo de
associativismo em prol da
comunidade”.

MUNICÍPIO ALARGA HORÁRIOS NA VÉSPERA DO RALLY
Com o objectivo de
“apoiar a actividade comercial do concelho e
proporcionar as melhores
condições possíveis a todos
os apaixonados pelo Rally”,
a Câmara Municipal da
Lousã, em coordenação
com a Associação Empre-

sarial da Serra da Lousã
(AESL), deliberou permitir que os estabelecimentos comerciais da Lousã
funcionassem em horário
livre. O presidente da Câmara Municipal, Luís Antunes, relembrou “a forte
tradição do Rally na Lousã,

prevendo-se uma enorme
afluência logo no dia 19”
pelo que decidiram “implementar mais esta medida
que responde a estes dois
objectivos: apoiar o comércio local e proporcionar a
melhor experiência a quem
visita a Lousã”.
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CENTRO 2020 APROVA LIGAÇÃO ENTRE INVESTIGAÇÃO E EMPRESAS

PROJECTOS DA ZONA CENTRO APOIADOS
COM DOIS MILHÕES DE EUROS

A

Comissão Directiva do Programa
Centro 2020 aprovou 17 projectos liderados
por instituições do sistema
científico e tecnológico
regional que promovem a
cooperação entre entidades
produtoras de conhecimento e o tecido empresarial.
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR)
refere que todos os projectos aprovados “terão um
apoio de fundos da União

Europeia de cerca de dois
milhões de euros”.
Entre os 17 projectos,
três correspondem à Universidade de Coimbra e dois
ao Instituto Pedro Nunes,
sendo que os restantes fazem parte da Universidade
de Aveiro (cinco), Universidade da Beira Interior
(três), e com um projecto
aprovado estão: Tagusvalley - Associação para a Promoção e Desenvolvimento
do Tecnopólo do Vale do
Tejo; Instituto Politécnico de
Leiria; Instituto Politécnico

de Tomar e Instituto de Telecomunicações.
“O objectivo destes projectos é valorizar o conhecimento já produzido em
projectos de investigação,
nomeadamente através da
produção de protótipos laboratoriais, ensaios ou pré-séries semi-industriais que
permitam uma primeira
validação desses resultados
com o objectivo de serem
transferidos para o mercado e explorados de forma
útil pelas empresas”, refere
a CCDR.

De forma a assinalar
estas aprovações, Isabel
Damasceno, presidente da
CCDR Centro, realizou,
no dia 9, uma visita a dois
destes 17 projectos, em
Coimbra e em Aveiro.
A presidente visitou a
Faculdade de Farmácia da
Universidade de Coimbra
para conhecer o projecto
“NanoLIP: Nanopartículas lipídicas sólidas para
o tratamento de tumores
cerebrais”. Deslocou-se
ainda à Universidade de
Coimbra, para uma visita

ao Laboratório de Desenvolvimento e Tecnologias
do Medicamento (FFUC).
Já em Aveiro, Isabel
Damasceno visitou a Universidade de Aveiro (UA)
e conheceu a “BlueComposite: Utilização de biocompósitos para libertação
controlada de moduladores microbianos em sistemas de aquicultura de
recirculação (RAS)” e também visitou o Laboratório
de Estudos Moleculares e
Ambientes Marinhos (LEMAM).

STARTUP TECNOLÓGICA DE COIMBRA TEM 15 VAGAS DISPONÍVEIS

THE LOOP CO. ABRE NOVA EDIÇÃO
DE ESTÁGIOS REMUNERADOS

A

The Loop Co, startup tecnológica de
Coimbra que coloca a tecnologia ao serviço
da sustentabilidade, tem
a decorrer a 6.ª edição do
seu programa de estágios
remunerados: o Summer
Internship 2022.
A empresa tem disponíveis 15 vagas para estudantes ou jovens que
estejam a frequentar a licenciatura ou mestrado,
que podem candidatar-se
no website da The Loop Co.
até dia 15 de Maio.
Com a duração mínima

de um mês e máxima de
três, este programa de estágios pretende que os novos
“Loopers” - nome dado
a um trabalhador da The
Loop Co. - sejam incluídos
nas áreas de negócio ou tecnologia da startup. Como é
hábito nas edições anteriores, todos os seleccionados
podem contar com o apoio
de uma bolsa de estágio e
com a possibilidade de integrarem a equipa no fim
deste período.
Margarida Pacheco de
Amorim, directora de Recursos Humanos da The

Loop Co, refere que “o
programa pretende que
todos os estagiários sejam integrados em vários
projectos da empresa, incentivando a partilha de
ideias e o desenvolvimento
de competências fundamentais para o seu futuro,
como o trabalho em equipa. É um programa que
pretende ajudar estes jovens a começar a sua vida
profissional ao integrarem
o mercado de trabalho,
muitos pela primeira vez,
junto de uma equipa que
pretende mudar o mundo

através da inovação e sustentabilidade”.
O processo de selecção
será realizado em formato
remoto, recorrendo a ferramentas de teleconferência,
enquanto que o estágio
será presencial nos escritórios localizados na Praça
do Comércio, em Coimbra. Os perfis aprovados
passarão por uma fase de
testes no dia 23 de Maio,
seguida do Assessment
Day, com dinâmicas de
grupo e apresentação dos
projectos da empresa, no
dia 30 de Maio. A última

fase do processo, em meados de Junho, consiste na
realização das entrevistas
aos candidatos. Após este
processo de selecção, os 15
estagiários vão começar a
sua experiência presencial
no dia 5 de Julho.
No ano passado, a startup responsável pelos projectos BabyLoop e a Book
in Loop recebeu mais de
150 candidaturas ao Summer Internship Program
e, no final, acolheu quatro
dos participantes na equipa, uma tendência que
deverá manter-se este ano.

INICIATIVA DESAFIA ESTUDANTES A INOVAR E CRIAR PROTÓTIPOS USANDO TECNOLOGIA TOPO DE GAMA

CRITICAL SOFTWARE ABRE PROGRAMA
DE ESTÁGIOS DE VERÃO PARA ALUNOS
UNIVERSITÁRIOS

A

Critical Software,
empresa especializada em soluções
de software e serviços de
engenharia para o suporte de sistemas críticos tem
abertas as inscrições, até 31
de Maio, para o programa
Summer Camp.
Este programa dá oportunidade aos jovens universitários de ter o seu primeiro
contacto com o mundo do
trabalho e tem data marcada
para iniciar a 11 de Julho.

A empresa aposta neste
formato de estágios para
promover os projectos de
inovação da empresa nas áreas de engenharia. O Summer
Camp estará dividido em
dois momentos – a Innovation Experience e o Summer
Internship. A Innovation
Experience decorrerá de 11
a 15 de Julho, uma semana
onde os estagiários estão juntamente com os engenheiros,
na sede em Coimbra, a desenvolver protótipos através

da robótica, Internet das Coisas e inteligência artificial. A
Critical Software cobre todas
as despesas associadas a esta
semana.
O Summer Internship,
que decorre de 18 de Julho
a 12 de Agosto, consiste em
quatro semanas onde os
candidatos vão poder ter
a sua primeira experiência
de trabalho e aprender sobre a cultura e os diversos
projectos da empresa. Este
ano o modelo de trabalho

será híbrido, com idas ao
escritório dois a três dias
por semana.
“Na Critical Software,
acreditamos que a aprendizagem é contínua e pode acontecer em qualquer idade ou
momento de carreira. Neste
programa, tanto os alunos
como os colaboradores partilham perspectivas diferentes,
o que torna esta experiência
mais enriquecedora para
a empresa. Ficamos muito
contentes por podermos

continuar a contribuir para
o desenvolvimento pessoal
e curricular destes alunos e
manter a nossa relação com
as universidades portuguesas”, afirma Filipa Carmo,
representante da People Management Team da Critical
Software.
O programa de estágios de Verão é destinado
a alunos de engenharia e
tecnologia e os interessados
podem submeter a sua candidatura no site da empresa.

CAMPEÃO DAS PROVÍNCIAS
www.campeaoprovincias.pt

breves
CRÉDITO AGRÍCOLA
PROMOVE 9.ª EDIÇÃO
DO PRÉMIO
EMPREENDEDORISMO
E INOVAÇÃO
O Crédito Agrícola promove a 9.ª edição do Prémio Empreendedorismo e
Inovação. O objectivo passa
por identificar e premiar os
projectos nacionais mais
inovadores nas áreas agrícola, agro-alimentar e florestal.
As candidaturas ao Prémio
Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola poderão ser submetidas até às
18h00 do dia 3 de Julho, em
www.premioinovacao.pt.
APP
ANTI-DESPERDÍCIO
DA PHENIX
CHEGA A COIMBRA
A Phenix, marca de
referência no combate ao
desperdício na Europa, tem
agora a sua aplicação anti-desperdício disponível em
Coimbra. É já possível adquirir refeições e cabazes de
alimentos, com descontos
na ordem dos 60% a 70%,
em mais de 20 estabelecimentos comerciais da
cidade. Os vários espaços
aderentes da região juntam-se à missão de combate
ao desperdício da Phenix,
disponibilizando aos utilizadores da app os seus
excedentes, que acabariam
por ser descartados.
VINHOS
DA FUNDAÇÃO ADFP
PREMIADOS COM
MEDALHAS DE OURO E
PRATA
A Fundação ADFP Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional, de Miranda do
Corvo, arrecadou mais duas
medalhas na edição de 2022
do Portugal Wine Trophy. A
Fundação trouxe, da ilha da
Madeira onde decorreu o
evento, a medalha de Ouro
no vinho Paixão Natural
Tinto 2020 (Terras de Sicó)
e Prata no vinho Monte
Isidro Tinto 2020 (Terras
da Beira). “De realçar que o
projecto vitivinícola da Fundação ADFP assenta num
princípio de propósito social
e sustentabilidade, incluindo
e integrando pessoas em situação vulnerável, criando
emprego em zonas mais
desfavorecidas, desenvolve
aptidões e talentos”, refere o
presidente da ADFP, Jaime
Ramos. Os vinhos estão à
venda em várias garrafeiras,
na loja de Artesanato do
Parque Biológico da Serra
da Lousã, no Museu do Mel
em Miranda, em vários restaurantes ou encomendando pelo email geral@adfp.pt.
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Levar a Europa para o próximo nível

D

ia 9 de Maio celebrámos
o Dia da Europa. Nos últimos 70 anos, nunca foi
tão importante a afirmação da
Paz, da Democracia, dos Valores
e do modo de vida dos Europeus
num momento em que voltamos
a ficar assombrados pela sombra da guerra junto às nossas
LÍDIA PEREIRA*
fronteiras, com a tragédia que
assola milhões de Ucranianos.
A construção do espaço Europeu, tal como foi proclamado por Robert Shuman, ministro dos Negócios Estrageiros
da França, no dia 9 de Maio de 1950, recorda-nos a necessidade de nos unirmos, num projecto de solidariedade
para a prosperidade e progresso pois só assim podemos
assegurar a paz num continente onde ao longo dos séculos a regra era a guerra entre nações e a exceção se vem
construindo ao longo dos últimos 72 anos.
O projecto europeu é um uma construção permanente, que convoca todos para diariamente a contribuírem
para a integração e para a afirmação desta comunidade,
que é certamente uma comunidade económica, mas que
é muito mais do que isso: é um farol de Democracia, de
Liberdades, de Direitos Humanos, de solidariedade, de
desenvolvimento…
Não deixa de ser irónico que, enquanto uns lutam pela
vida, pela independência do seu país e pela integridade
do seu território, tal como hoje acontece na Ucrânia, em

grande medida pela aproximação que têm vindo a realizar do projecto europeu, haja ao mesmo tempo vozes
extremistas e populistas que procuram ecoar junto do
desalento dos cidadãos nacionais, atribuindo culpas e
responsabilidades à União Europeia, ludibriando os Europeus com respostas aparentemente fáceis para problemas complexos.
Felizmente os Europeus, na sua grande maioria, não se
deixam enganar e apesar de ser um exercício exigente e
diário, continuam empenhados na construção do espaço
europeu. Isso mesmo ficou patente recentemente na iniciativa de auscultação aos cidadãos europeus, lançada
pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der
Leyen, através da Conferência sobre o Futuro da Europa.
Esta iniciativa, com uma enorme participação dos cidadãos europeus, foi mais do que um grande exercício de
democracia participativa. Foi uma acção que convocou
os cidadãos a tomarem parte do debate sobre o futuro
da Europa em áreas fundamentais para o quotidiano
dos europeus. Este foi um tempo de ouvir atentamente
as preocupações dos cidadãos para o futuro da Europa,
sendo as conclusões agora apresentadas. Segue-se o tempo de dar consequência a essas preocupações que foram
demonstradas, seja a nível económico, na busca por mais
e melhores empregos, ao nível da saúde, na resposta conjunta aos desafios da pandemia, ao nível da segurança, na
defesa do território e dos valores europeus, do ambiente,
protegendo um património que é de todos, num planeta
que não tem opção B, ou na democracia, na defesa das

O que preocupa os portugueses

A

inflacção, as taxas de juro,
a recessão e os salários são
palavras na ordem do dia
dos portugueses, que veem os seus
rendimentos sem evolução positiva, nomeadamente a classe média,
e ressurgem as preocupações com o
aumento do custo de vida, que não
são fantasmas, mas situações reais
HERNÂNI CANIÇO*
do seu quotidiano.
Tudo se joga a nível mundial, não
vivendo os portugueses numa ilha, condicionados à situação
pandémica que não desapareceu (na China o confinamento
é de milhões de pessoas, com milhões de prejuízos por falta
de laboração e produtividade), e à guerra contra a Ucrânia
por um gigante adormecido que quer reconstituir o potentado e dominar a granel, incluindo a economia (problemas
energéticos, escassez de cereais, etc.).
Abril abalou os mercados financeiros, com o índice MSCI
World de acções a cair cerca de 8,3%, enquanto que o índice da Bloomberg de obrigações globais de Investment Grade
caiu cerca de 5,5%, temendo-se como uma maior inflacção
pode gerar subidas mais agressivas dos Bancos Centrais e
precipitar a economia numa recessão.
Nos mercados accionistas houve igual preocupação, com o
estilo de investimento em empresas de maior crescimento.
O estilo Growth, acabou por corrigir mais de 20% este ano,
enquanto que o estilo Value corrigiu pouco mais de 6%.
Um exemplo de como o estilo Growth foi fortemente penalizado é o índice NYFANG que incluí 10 das maiores empresas de crescimento (como a Tesla, a Microsoft, a Apple
ou Amazon), que em Abril caiu 18,9%.
Este índice chegou a transaccionar com múltiplos de resultados de 50X em 2020, actualmente transacciona apenas 22X
para o final do ano e 18,7X para o final de 2023, assumindo
uma expectativa de 15% de crescimento de resultados para
o próximo ano.
A inflacção, taxas de juro e recessão, ficaram muito marcadas na semana passada pela queda inesperada no 1.º trimestre de 1,4% do PIB nos EUA. Os preços subiram mais
do que o esperado neste 1.º trimestre 2022, com o deflator
do produto a subir 8%. Mas alguns sectores que explicam a
forte subida de preços estão a dar sinais de desaceleração,
como o mercado imobiliário e o mercado automóvel.
Além disso, as importações de bens subiram 20,5% no trimestre, o que demonstra maior grau de normalização das
cadeias de abastecimento, mas fez com que a balança comercial se deteriorasse, retirando 3,2% ao valor do PIB neste trimestre, tendo os inventários retirado também 0,84%.
Por outro lado, a procura interna que resulta da soma do
consumo e do investimento privado, sem a variação de in-

ventários, cresceu 2,6% no trimestre, o que não é compatível
com uma recessão.
Com esta granularidade das valorizações dos mercados
financeiros e da queda do PIB do 1.º trimestre nos EUA,
a passada semana houve mais uma reunião da Reserva
Federal Americana, que subiu 50 pontos-base a sua taxa
directora (desde 2000 que não subia os juros de forma tão
brusca), com uma inflacção superior a 8% e o desemprego em apenas 3,6%, e sugerindo nova subida na semana
seguinte.
O impacto global da guerra na Ucrânia (com incerteza no
crescimento e na inflacção) e outros desafios na economia internacional, levaram à taxa de crescimento negativa no PIB
do primeiro trimestre, nos EUA (maior economia do mundo).
Além da decisão de subir as taxas de juro, numa tentativa
de arrefecer a inflacção, o banco central aprovou planos
para reduzir o seu balanço que foi crescendo nos últimos
anos (tal como os grandes bancos centrais mundiais), comprando títulos de dívida para comprimir as taxas de juro na
economia. Agora, o trajecto é o contrário: a Reserva Federal
quer começar a encolher a carteira de títulos que acumulou.
Como irão evoluir os preços dos bens?
Se por um lado, temos uma maior normalização da actividade económica e consequentemente das cadeias de abastecimento, por outro, vamos ser confrontados com a desaceleração do ritmo de crescimento. Ou seja, a FED vai subir
taxas de juro numa altura que os preços vão crescer a um
ritmo inferior ao que cresceram nos últimos 12 meses.
A questão que fica é de quanto será, esse menor crescimento dos
preços. A julgar pela granularidade patente nas mais recentes
dinâmicas de preços e de crescimento, a inflacção pode desacelerar mais do que aquilo que os mercados percepcionam.
Voltando a Portugal, no que respeita aos salários, argumenta-se que a sua subida geraria maior inflacção, mas esta é determinada a nível internacional e não nacional, pelo que o
argumento é falacioso na origem. Por outro lado, a inflacção
em Portugal é agravada pela especulação (vide as grandes
cadeias de abastecimento) e pela fraude (vide a não descida
imediata dos combustíveis nos dias legalmente determinados).
Torna-se assim necessário o investimento em fiscalização e
controlo de danos, competindo ao Estado assegurar os recursos
humanos necessários para garantir a legalidade e os direitos
dos consumidores, e impedir o estrangulamento da classe média, que não tem protecção no combate à ameaça de pobreza.
Dentro de dois meses começará a ser preparado o Orçamento
de Estado para 2023, pelo que será uma excelente oportunidade para Portugal rever a política de recursos humanos e
incrementar a justiça salarial tão depauperada, ainda que
as consequências da guerra contra a Ucrânia não estejam
limitadas e previsíveis, à data presente.
(*) Médico

liberdades e do modo de vida europeu, entre outras áreas.
O projecto Europeu não é perfeito, certamente precisa do
contínuo empenho de todos, mas o resultado alcançado
até agora deve ser motivo de orgulho para todos. Para os
deputados eleitos pelo PSD e do grupo político do Partido Popular Europeu, é certamente. Importa recordar que
o PPE ostenta um património político determinante na
construção da União Europeia, desde a sua fundação até
ao presente. Sendo o maior grupo político europeu, os
seus valores fazem parte da matriz da política europeia
na afirmação e valorização do modo de vida europeu.
Estamos agora empenhados em olhar o futuro, com mais
união e solidariedade, na promoção da paz e do progresso, no respeito pelas liberdades e na afirmação diária da
democracia.
Estamos prontos para levar a Europa para o próximo nível!
* Eurodeputada

O drama dos refugiados:
razões e ilusões

E

m tempo de guerra quase
mundial, assume particular
preocupação o drama dos
refugiados, que vêm chegando da
martirizada Ucrânia. Os governos
europeus têm, à semelhança do que
aconteceu com os migrantes africanos, procurado dar as respostas
possíveis, no respeito pelo estatuído
JOÃO PINHO*
pela ONU desde 1951.
Os refugiados ou migrantes ao percorrerem grandes distâncias fazem-no para salvaguardar a
sua própria vida, procurando abrigo de eventos eivados de
catastrofismo social, político ou natural. É a segurança que
os orienta, buscando, muitas vezes melhores condições de
vida, o que no caso ucraniano, presentemente, se não aplica,
pois é da guerra pura e dura que fogem.
Somos, historicamente, um país de migrantes, que desde
o séc. XVI promoveu com as viagens marítimas de “achamento” buscar nas mais longínquas paragens aquilo de que
não dispunha, mas necessitava: território, bens de consumo,
fortalecimento económico. Somos, também, um país de refugiados: dos judeus aos ciganos desde tempos imemoriais;
ao acolhimento durante a II GM, disfrutando da neutralidade conseguida pelo regime salazarista, onde se instalaram muitos intelectuais belgas, franceses, italianos etc, que
fugiam ao conflito que dilacerava a Europa; de dissidentes
de países com regimes autocráticos vindos da África ou da
América do Sul, e, mais recentemente, acolhendo uma vaga
de emigração brasileira que o governo parece ainda não ter
percebido bem a dimensão.
Em sentido inverso muitos dos nossos procuraram refúgio, ao
longo dos tempos, em países nos quais se reviam politicamente ou onde encontraram a satisfação das necessidades que o
próprio país não lhes oferecia: recordemos a clandestinidade
que marcou o regime salazarista com o “salto” de muitos para
Espanha e daí para a França e Alemanha para enfileirar a
mão de obra na reconstrução do pós-guerra; e, nos últimos
anos a partida de muita massa crítica formada no país,
que na ausência de resposta para a sua vida profissional,
demandou outras paragens, com maior ou menor sucesso.
Sendo a lei nacional e internacional muito clara sobre o
respeito que merecem os refugiados, importa-me dar nota
de duas situações incompreensíveis. A primeira, a vivida
em Setúbal, que remete para o flagrante desrespeito pelas
normas estatuídas e que fere, pelo que veio a público, os
mais altos interesses do Estado, dado que tudo aponta para
a esfera da espionagem - típica dos tempos de guerra, mas
que pode ser bem anterior a ela, pelo que todos os esclarecimentos devem ser dados, urgentemente, e nunca omitidos
por quem nos tutela.
Em segundo lugar e não querendo ser politicamente incorrecto, não nos podemos esquecer, em momento algum, que o
nosso país não tem grande capacidade para acolher e integrar
um volume significativo de refugiados ou migrantes. Basta
ver a dimensão do país, o seu PIB, a sua dívida pública, a
taxa de desemprego, as dificuldades sociais de grande parte
da sua população.
Penso que vale a pena pensar sobre isto, sem demagogias,
extremismos ou impulsos não racionais.
(*) Historiador e investigador
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viaturas quando estas passavam. Mas não foi só a juventude
a festejar, porque houve muitas famílias que não quiseram
desperdiçar a oportunidade de assinalar mais um título dos
‘Dragões’ e trouxeram os filhos para os festejos. Mas, na
Praça da República, também estava uma estudante com o
cachecol do Benfica ao peito, “para mostrar que não perde
a postura”. Com alguma “dor de cotovelo” observou que
aquela festa ‘azul’ “não é nada comparada às do Benfica”.

NÃO FOI A ACADÉMICA

CONTRATAÇÕES MIRANDENSES

O sábado foi mesmo animado em Coimbra! Como não há
duas sem três, depois da Festa da Flor na Baixa e da folia no
Mercado, houve euforia na Praça da República. Infelizmente não foi por causa da Académica/OAF, que até já desceu
de divisão, mas do FCP. Centenas de pessoas, sobretudo
jovens, festejaram a conquista do título de campeão de futebol do FC Porto ao som de cânticos, petardos, fogo preso
e muitas buzinadelas. Aos saltos e entoando cânticos como
“o campeão voltou”, os efusivos adeptos iam bloqueando
a passadeira para festejar com muitos que circulavam de
automóvel ou de motociclo, que munidos de bandeiras e cachecóis não davam descanso às buzinas. Conforme contou
a agência Lusa, os autocarros dos Serviços Municipalizados
de Transportes Urbanos de Coimbra não escaparam à euforia dos adeptos, que batiam ruidosamente nos vidros das
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contratação de João Caetano - candidato à Junta de Lamas chegou agora a vez de premiarem José Alexandre pelo facto
de ter sido candidato à Junta de Freguesia de Vila Nova”.
Para o PSD levanta-se esta dúvida: “José Alexandre é, por
força da sua posição de presidente da Junta de Freguesia de
Vila Nova, membro da Assembleia Municipal que fiscaliza
o trabalho do Executivo municipal, o que significa que,
de agora em diante, José Alexandre se vai fiscalizar a ele
próprio”. Como eram diferentes os tempos do PSD, quando a presidente da Câmara tinha como chefe de gabinete
o marido. Como este já era funcionário do Município, só
mudou de uma sala para outra.

É TANTA A VELOCIDADE...

O PSD de Miranda do Corvo declarou-se “estupefacto”
com a nomeação do presidente da Junta de Freguesia de
Vila Nova, José Alexandre, para adjunto do Executivo
socialista da Câmara Municipal. Não poupando nas palavras, os sociais-democratas dizem que “o PS parece usar a
Câmara Municipal e os dinheiros públicos para compensar
os candidatos socialistas a Juntas de Freguesia”, pois “após a

Ainda o MetroBus não tem carris - perdão, pneus - e já aí
vem o comboio de alta velocidade. Pedro Nuno Santos,
ministro das Infraestruturas declarou no Parlamento que a

f_r_a

O Esperança Atlético Clube (EAC), no âmbito da sua
responsabilidade social como clube formador de jovens,
realizou este ano a sua 6.ª Campanha “Da ESPERANÇA
a quem mais precisa”. No total foram doadas 4,3 toneladas de alimentos não perecíveis às famílias carenciadas
da União das Freguesias (UF) de São Martinho do Bispo
e Ribeira de Frades. Os alimentos doados pelo EAC, foram entregues à Conferência S. Vicente de Paulo que
os distribuiu pelas famílias identificadas pela UF, com o
apoio do presidente Jorge Veloso. Com esta campanha,
o Esperança AC soma já 40 toneladas de alimentos doados em seis anos de campanhas, que este ano ganhou
mais importância devido ao crescente número de famílias necessitadas fruto da situação económica, agravada
pela pandemia e pela guerra na Ucrânia que trouxe dificuldades económicas a muitas famílias. O Esperança
AC dedica-se à formação de jovens, tanto na vertente
de futebol e da natação como também nos aspectos de
cariz social. O clube recebe jovens carenciados a qual
dá apoio também às suas famílias.

CLUVE EM DESTAQUE
NO PENTATLO DE LANÇAMENTOS
O Clube de Veteranos de Atletismo de Coimbra (CluVe)
sagrou-se campeão nacional feminino e vice-campeão
masculino no Campeonato Nacional Veteranos Pentatlo
de Lançamentos Cluve, que decorreu no Centro de LanFICHA TÉCNICA
EDIÇÃO COIMBRA
www.campeaoprovincias.pt

çamentos de Leiria. No campeonato, organizado pela
Associação Nacional do Atletismo Veterano (ANAV),
o CluVe esteve presente com 14 atletas (sete masculino
/ sete feminino), com uma excelente participação, ao
conquistar sete títulos nacionais individuais e sagrando-se campeão nacional feminino e vice-campeão nacional

masculino. Os campeões nacionais foram Céu Cunha
(F55 anos) com 3.765 pontos, Paula Martinho (F65)
com 2.581 pontos, Nilza Ribeiro com 2.365 pontos,
Ivone Lobo (F85) com 2.409 pontos, Fernando Ribeiro
(M65) com 2.983, João Matos Santos (M70) com 3.116 e
Joaquim Carvalho (M80) com 2.022. Ivone Lobo (F85)
estabeleceu novos recordes nacionais no Lançamento do
Martelo, Peso, Disco, Dardo e Martelão, bem como no
Pentatlo. Por sua vez, Nilza Ribeiro (F70) bateu o recorde
nacional do Peso, Martelão e do Pentatlo.

EIRAS INUNDADA DE BICICLETAS
E CAMINHANTES
Eiras acordou com uma animação que contrastou com
a serenidade de um domingo de manhã. Foi dia de Eiras Single Track, organizado pela Associação Craques
da Roda Pedaleira, um evento que já é uma referência
no calendário nacional. À partida da prova de 25 km
do Single Track eram 450 atletas, vindos de todo o país,
complementados por mais 200 pessoas que paralelamente à prova de bicicleta fizeram uma caminhada de
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linha ferroviária de alta velocidade será “transformadora”
para cidades como Leiria, Coimbra, Aveiro e Braga, bem
como para um conjunto de cidades do interior. Ouvido na
comissão parlamentar conjunta de Orçamento e Finanças
e Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação,
no âmbito da apreciação, na especialidade, do Orçamento do Estado para 2022, o governante prosseguiu que “a
linha de alta velocidade é um projecto estruturante para
o país, que vai mudar de forma radical a forma como as
duas áreas metropolitanas [Lisboa e Porto] se relacionam”
(e aqui já lhe fugiu a boca para a verdade...). Vai-se viajar de Lisboa ao Porto em uma hora e 15 minutos, mas,
mas... Vejamos os calendários: Espera-se que a avaliação
de impacto ambiental esteja concluída em 2023, para que
o concurso público possa ser lançado ainda em 2023 e as
obras comecem em 2024 e estejam concluídas em 2028. Mas
logo a seguir, a fazer fé no que foi noticiado, Pedro Nuno
Santos disse que após a construção do troço Porto-Aveiro
e Aveiro-Soure (Coimbra), seguindo-se depois para a construção da ligação até ao Carregado (concelho de Alenquer,
distrito de Lisboa), para início em 2026 e conclusão em
2030. Com esta velocidade, adeus, até à próxima década!

espera do que lhe aconteceu em Coimbra. Nas comemorações dos 50 anos da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), o Chefe de
Estado foi prendado com um quadro em que o seu rosto é o
protagonista. O autor da pintura é o conhecido, prestigiado
e simpático artista Victor Costa, de Almalaguês, e que em
plena pandemia se aventurou com uma galeria de arte na
Baixa de Coimbra. Como estamos num regime Republicano, Marcelo não o pode fazer conde, pode dar-lhe uma
condecoração!

OBRAS QUE SAEM CARAS

Florestas não verem isto. O certo é que a obra pertence à
própria Agência do Ambiente, que justifica que a intervenção mantém genericamente a localização dos passadiços
construídos no final da década de 90, princípio de 2000. E
explica, ainda, que a execução de paliçadas e plantação de
Ammophila arenaria contribuem para a fixação das areias
na duna e os passadiços sobrelevados permitem a circulação de pessoas evitando o impacto de pisarem o sistema
dunar. O que está então mal?! Os de Quiaios respondem:
Os passadiços deviam estar prontos em Janeiro de 2021,
depois Junho, depois Dezembro, depois Junho de 2022...
Infelizmente tal não irá acontecer e vislumbra-se um novo
prolongamento do final.

DEPOIS DA FESTA ARREFECEU
O ENTUSIASMO

EM COIMBRA, SOBRE RODAS

Um presidente começou a obra, no seu mandato, e outro
terminou-a, agora. Foi democraticamente bonito ver os
dois líderes da Câmara de Coimbra, Manuel Machado e
José Manuel Silva, lado a lado a descerrarem a placa de
inauguração do Parque Municipal de Skate, sob o viaduto
da ponte Rainha Santa Isabel. Tanto honra o convidar, como
aceitar o convite, porque a obra é de Coimbra e representa
um investimento não muito longe de meio milhão de euros.
Trata-se de uma recinto desportivo que dispõe de elementos
homologados para a prática da modalidade, seja numa vertente de carácter lúdico ou de competição. Dado o volume
de obras lançado pelo presidente socialista, que apesar disso
não foi reeleito, não será de admirar que o actual líder do
Juntos Somos Coimbra lhe telefone mais vezes.

A Rua de S. Pedro, na Alta de Coimbra, património reconhecido pela UNESCO, parece ter sido arranjada há não
muito tempo. Agora, conforme foto de um leitor, a rua ficou
aos socalcos e passou a ser propícia a umas quedas, ou a uma
visita às oficinas de reparação automóvel. Será que o material tem sempre razão, ou a culpa é de quem lida com ele?

UMA ROTUNDA NA PRAIA

E ESTA, HEIN?!

A MELHOR CONDECORAÇÃO

Haverá poucas coisas que surpreendam Marcelo Rebelo de
Sousa, mas o Presidente da República não estava mesmo à

Os Bombeiros Voluntários de Coimbra comemoraram com
entusiasmo os 133 anos, em Abril, inaugurando a requalificação do seu quartel-sede, na Avenida Fernão de Magalhães. O novo presidente da Direcção, João Vasco Ribeiro,
conseguiu uma boa mobilização, recordando que Associação Humanitária passou nos últimos anos “por momentos
difíceis”, mas está “a tentar reabilitar-se”. Uma das apostas é
a de vir a “especializar” o corpo de bombeiros em ataques
a incêndios urbanos, adquirindo material para o efeito, que
possa ser utilizado, por exemplo, na Baixa de Coimbra, mas
também de reforçar a ligação à comunidade que ali reside e
trabalha. Até aqui, tudo bem, porque chegados a este mês
de Maio, e convocada a assembleia magna para discussão e
votação dos relatórios e contas de gerência do ano anterior,
viu-se que o entusiasmo dos sócios esmoreceu. Para além
dos corpos sociais, a reunião da Assembleia-Geral realizou-se com apenas uma pessoa na assistência!

Os passadiços na Praia de Quiaios, no concelho da Figueira
da Foz, são uma atracção pelo que já deram que falar, antes
mesmo de estarem concluídos, e já foram objecto de atenção
do Polígrafo. Tudo porque está a ser construída uma rotunda nestes passadiços que vão ligar à Murtinheira e têm uma
extensão de 4.250 metros. O reclamante questiona tanto
acesso, considerando que se trata de “um dispêndio inútil
de madeira, da ocupação da duna, e de um choque visual
e paisagístico” e mostra-se surpreendido por a Agência do
Ambiente e o Instituto da Conservação da Natureza e das

Joe Berardo avançou com uma acção em Tribunal contra
os bancos Millennium BCP, Caixa Geral de Depósitos,
BES e Novo Banco, acusando as instituições financeiras
de terem lesado a Fundação Berardo e a sua gestora
Metalgest. Ao todo, pede uma indemnização de 900 milhões de euros: 800 milhões de indemnização por perdas
impostas à Fundação Berardo e 100 milhões por danos
morais. Trata-se do mesmo que em 2021 foi detido por
suspeita de prática de crimes de administração danosa,
burla qualificada, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais. Segundo a PJ, o grupo de Berardo
terá causado, no total, “um prejuízo de quase mil milhões
de euros” à CGD, ao Novo Banco e ao BCP, “tendo sido
identificados actos passíveis de responsabilidade criminal
e de dissipação de património”.

ÂNGULO INVERSO
Vamos ao que interessa às pessoas
LUÍS SANTOS

T

udo o que se passa no mundo tem reflexo no nosso
país, dado que, felizmente, não vivemos isolados.
Num tempo de guerra e pós-pandemia a vida continua e as discussões (políticas) internas parecem muitas
vezes estéreis.
Fala-se da “bazuca”, na casa dos milhares de milhões, do
que os aviões nos levam, de um banco que ainda quer mais
dinheiro, e necessidades tão essenciais para os cidadãos vão
ficando para trás.

Vamos à saúde: Se o Serviço Nacional de Saúde sofre com
a falta de médicos de família, nos próximos anos o problema
pode agravar-se. Dados referentes a 2021 indicam que mais
de um milhão de portugueses não tem médico de família,
ao mesmo tempo que, este ano, 1.000 médicos atingem a
idade da reforma. Nos próximos anos, o número continua
a ser alto: 400 médicos podem reformar-se em 2023 e quase
300 em 2024.
Tudo seria diferente se conseguissem resolver esta questão: As universidades portuguesas estão a formar cerca de

500 recém-especialistas em Medicina Geral e Familiar por
ano, um número que não tem sido suficiente para colmatar
a falta de profissionais no mercado. Destes 500, uma percentagem significativa migra para o serviço privado ou opta por
trabalhar no estrangeiro. E que tal resolver outra questão:
Qual a razão de os recém-formados não querem continuar
no Serviço Nacional de Saúde?
Por agora bastava encarar de frente este assunto,
que diz respeito às pessoas, e deixar em poisio debates
estratosféricos.A seguir iremos à Educação.
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ÚLTIMA
ESTUDO ENVOLVEU TURMAS DA SOLUM

A

CRIANÇAS DA CIDADE TÊM MEDO
DA NATUREZA

s crianças dos meios
urbanos têm um
“grande desconhecimento” relativamente aos
ecossistemas aquáticos e à
sua biodiversidade e medo de
contactar com a natureza, revelou um estudo liderado por
uma investigadora da Universidade de Coimbra (UC).
O estudo, liderado por
Maria João Feio, do Centro
de Ciências do Mar e do Ambiente da UC, centrou-se na
avaliação do impacto de uma
acção ambiental de continuidade com crianças dos seis
PUBLICIDADE

aos 10 anos e foi realizado no
âmbito do projecto CresceRio.
Este projecto, que envolve
ecólogos, sociólogos e artistas,
tem como objectivo educar as
crianças para a importância
dos ribeiros urbanos, da sua
biodiversidade e serviços e,
simultaneamente, chamar a
atenção da sociedade para a
necessidade da sua recuperação.
No estudo em causa, a
equipa avaliou o impacto de
cinco actividades realizadas
ao longo de dois anos lectivos
(1.º e 2.º anos de escolaridade)

com uma turma da escola
da Solum, durante as quais
conheceram ribeiras urbanas
de Coimbra e uma da Serra
da Lousã.
Segundo o estudo, “os
medos revelados pelas crianças foram diminuindo progressivamente ao longo do
projecto, à medida que o
seu conhecimento sobre os
ecossistemas foi aumentando”. “No final, os alunos eram
capazes de dizer os nomes de
árvores ripárias, plantas aquáticas e invertebrados e identificar os maiores problemas

destes sistemas”, acrescenta.
No entender da investigadora, os resultados mostram
que “é essencial promover o
contacto das crianças com
a natureza e transmitir-lhes
conhecimentos sobre os ecossistemas e biodiversidade, de
forma a promover comportamentos sustentáveis mais
tarde”. “Este processo deve
começar cedo e ser contínuo.
Introduzir temas ligados à
ecologia com aulas práticas
e de campo no currículo no
primeiro ciclo é fundamental”, revela.
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A PREVIDÊNCIA
PORTUGUESA
COM CAMINHADA
SOLIDÁRIA

A

Previdência Portuguesa (APP) realiza
no próximo domingo, dia 15, pelas 9h00 uma
Caminhada Urbana Solidária, no âmbito da promoção
da saúde, bem-estar social
e qualidade de vida. Esta
acção, que tem o propósito
mutualista, apoiará a causa
social do CASA - Centro
de Apoio aos Sem Abrigo
de Coimbra.
A inscrição nesta actividade gratuita de A Previdencia Portuguesa pode ser
feita, até esta quinta-feira, no
site www.aprevidenciaportuguesa.pt ou presencialmente
nos balcões de atendimento
da instituição.
No dia da caminhada a
entrada é efectivada através
de um donativo em género alimentar não perecível
(arroz, massa, enlatados ou
outros), sendo o ponto de
partida na Casa da Mutualidade (Rua Dr. Manuel Ro-

drigues n.º 5, em Coimbra) e
o percurso até ao Choupal e
vice-versa.
A Previdência Portuguesa providenciará toda a
assistência, incluindo oferta
de um kit caminhada APP
(saco, água, uma peça de
fruta, e brindes diversos) e no
final serão sorteados packs
Odisseia.
O Centro CASA é uma
Instituição de Solidariedade
Social (IPSS) que tem como
missão auxiliar aqueles que
se encontram em situação
de sem-abrigo, que integram
famílias em risco, ou famílias
carenciadas, independentemente do seu estrato social,
etnia, religião ou género.
Segundo dados de 2019,
os voluntários do CASA entregaram 417.000 refeições e
35.000 cabazes a famílias em
risco, com o apoio dos seus
voluntários que estão na rua,
a servir refeições quentes, 365
dias por ano.

IMPRENSA É TEMA
DE DEBATE NA UC

O

ciclo de conferências “Re Pensar a Imprensa 2.2. - Uma
Reflexão Indispensável” tem
duas sessões hoje (quinta-feira), no Colégio da Trindade
da Universidade de Coimbra
(UC).
A iniciativa da Associação
Portuguesa de Imprensa (API)
tem, a partir das 11h00, um
painel subordinada ao tema
“Combater o deserto de notícias” e, pelas 14h00, outro dedicado à “Regulação da Comunicação Social: desafios”, este
co-organizado pela Academia
Sino-Lusófona da UC, Centro
de Estudos de Direito Público
e Regulação e Instituto Jurídico
da Comunicação, ambos da
Faculdade de Direito.
O jornalista Lino Vinhal,
director do “Campeão” dá
as boas-vindas, em nome da
API, intervindo a seguir Emílio Torrão, presidente da Comunidade Intermunicipal da
Região de Coimbra (sobre o
papel das CIM na relação com
a Imprensa Regional), Giovanni Ramos, Universidade
da Beira Interior (Deserto de
Notícias), Rui Moura, VASP,
(A distribuição de publicações
em Portugal), Carlos Eugé-

nio, Visapress (Bibliotecas
Municipais e licenciamento
de leitura), Lino Craveiro,
Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros
(Publicidade Institucional do
Estado), com o encerramento
a cargo de Pedro Pimpão, presidente da Câmara Municipal
de Pombal.
Da parte da tarde, o painel “Regulação da Comunicação Social: desafios” tem a
sessão de abertura com João
Nuno Calvão da Silva, vice-Reitor da UC, Pedro Costa
Gonçalves, presidente do
CEDIPRE e do IJC, e João
Palmeiro, presidente da API.
O tema “A regulação do sector dos media em Portugal”
tem intervenções de Carlos
Magno, Henrique Monteiro
e Vital Moreira, com moderação de Jorge Castilho.
Sobre as perspectivas das
publicações falam Carlos
Barbosa da Cruz (nacional),
sob moderação de Clara Almeida Santos, Lino Vinhal
(regional), com moderação
de Cláudia Maia, enquanto
Anselmo Costa Freitas dá
a perspectiva dos leitores,
com moderação de Mafalda
Miranda Barbosa.

