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EM DEBATE HOJE NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
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Convida a visitar as Marchas Populares em Cantanhede, dia 25/6
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O mundo do ensino superior está hoje de olhos e ouvidos postos na Assembleia da República que vai discutir e analisar uma iniciativa legislativa de cidadãos que defende que os Politécnicos passem a ter autonomia
para prepararem os seus próprios doutoramentos, devendo também deixar cair a designação de “Institutos”
e passarem a chamar-se Universidades Politécnicas, estreitando assim, ou anulando, o sistema dual que tem
existido entre nós mas é cada vez menos vulgar na Europa. Longe de ser consensual, esta questão também
em Coimbra tem defensores duma e doutra posição. PÁGINA 2

PERFIL DO NOVO PRESIDENTE

PRESIDENTE DOS MÉDICOS DO CENTRO EM ENTREVISTA

Quem é Miguel Ribeiro, o homem
que se propõe reanimar a Académica?

Carlos Cortes disponível
para se candidatar a Bastonário

A paixão pela Académica vem do berço. Aos 10 anos tornou-se sócio, num acto de quase rebeldia, quando, sozinho, preenche a inscrição
e pede dinheiro ao pai para pagar as quotas. Desde então, a “relação
umbilical” com o clube não se desfez e traduz um trajecto de 40 anos
onde, além de sócio, foi jogador, director e treinador. Um caminho que
culmina agora com a presidência ao clube do seu coração. Mas, afinal,
quem é Miguel Ribeiro, o homem que se assume como missionário na
refundação do clube? O “Campeão” foi saber a resposta. PÁGINA 3

Carlos Cortes é o representante da Ordem dos Médicos no Centro do país enquanto
presidente do seu Conselho Regional. Em Entrevista à Rádio Regional do Centro e ao
“Campeão das Províncias” explicou a discordância da classe médica com a ministra da
Saúde que acusa de nunca os ter recebido durante os anos de pandemia. Discordância
essa que está na base da situação de crise que se reflecte negativamente na insuficiência
dos cuidados médicos em algumas patologias. Sem o assumir formalmente, Carlos
Cortes foi muito claro no propósito que assume de se candidatar a Bastonário da Ordem dos Médicos, sendo já conhecidos dois outros candidatos de Lisboa. PÁGINA 7
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Convida a visitar a Festa de S. João e S. Pedro em Vila Verde de 23 de Junho a 3 de Julho
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A única maneira
de fazer
um grande
trabalho
é amar o que você faz!
Travessa da Graça n.º 1- 3200-206 Lousã - Tlf. 239 992 127

Abertos
na noite
de 23 para 24
no S. João da Lousã
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DIFÍCIL QUE POLITÉCNICOS
PASSEM A UNIVERSIDADES

Américo
Nogueira Bastos
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EM DEBATE NO PARLAMENTO

INSTITUTOS QUEREM
'(6,*1$5˨6(81,9(56,'$'(6
MAS ESTAS ENGELHAM O NARIZ
Hoje, quinta-feira, vai a discussão na Assembleia da República uma iniciativa legislativa
de cidadãos (com mais de 20.000 assinaturas) que visa analisar uma proposta de alteração no modelo binário do ensino superior em Portugal, politécnico e universitário.
Proposta que, podendo parecer à primeira
vez ser de natureza meramente formal, vai
bastante para além disso e está longe de ser
consensual entre os dois ramos de ensino.
Tem a ver com isto: os Institutos Politécnicos querem passar a designar-se Universidades Politécnicas, e querem também que lhes
passe a ser permitido fazer os seus próprios
doutoramentos, (até aqui de responsabilidade exclusiva das Universidades) salvaguardando obviamente a qualidade deste grau
académico. Questões aparentemente simples e fáceis de decidir mas que têm entre
si um fosso que separa o mundo académico.
LINO VINHAL

O

“Campeão” procurou saber o que
pensam estes dois
ramos do ensino superior
em Coimbra. O presidente
do Politécnico, Professor
Jorge Conde, há muito que
defende estas alterações e
tem sido uma das pessoas

que mais se tem batido por
estas alterações. Explica-nos porquê: “A designação
de Instituto Politécnico não
existe em quase nenhum
país da Europa. A designação de Universidade trará
maior legibilidade ao sistema,
anunciará inequivocamente
o que os Politécnicos fazem
e por tudo isso trará mais

alunos nacionais e internacionais ao sistema. Haverá
mais portugueses a estudar,
nomeadamente os que residem no interior e que não
têm agora uma Universidade
nas imediações.” Acrescenta-nos: “É uma designação sem
legibilidade fora de Portugal.
Quando nos deslocamos ao
estrangeiro, temos sempre
de tentar explicar que não
somos um instituto de ensino
secundário, que não somos
um centro de investigação,
que não somos uma instituição que prepara alunos para
ingressar na universidade,
etc... Em Portugal existem
ainda algumas gerações que
preferem que os filhos tirem
um curso universitário em
que serão infelizes, a tirarem
um curso politécnico que
garante felicidade e futuro.
Portugal não pode continuar na cauda da Europa do
ensino superior por força de
uma designação que deixou
de ser usada.”
Jorge Conde defende
esta posição com unhas e

dentes há vários anos, algures
desde 2015 para cá. Sendo
das pessoas em Portugal que
mais se tem dedicado ao ensino politécnico, conhece-o
por dentro e por fora e não
perde oportunidade de defender a sua melhoria, seja
em que vertentes for. Terá
sido o primeiro, ou dos primeiros professores do ensino
politécnico a defender esta
mudança como obrigatória
por considerá-la altamente
positiva, não se cansando
de destacar os méritos desta
opção para o país, por acreditar que atrairá mais alunos
e mais investimento. Diz com
convicção que as empresas
gostam de trabalhar com
universidades e, apesar do
grande processo de afirmação que o ensino politécnico
tem tido em Portugal nos
últimos anos, a verdade é que
grande parte da população
continua a ter dificuldade
em perceber que se trata
de ensino superior, como o
universitário. Diga-se, e Jorge
Conde evidencia-o, que esta

alteração não prejudica ninguém “e só pode ajudar o país
ao colocar pressão sobre as
acomodadas universidades
actuais.” Não hesita também
em defender que os Politécnicos têm toda a competência para desenvolverem o
processo de doutoramentos,
já que têm investigação suficiente que poderá aumentar
exponencialmente se as mudanças que estão em cima da
mesa se efectivarem.
UNIVERSIDADES
NÃO CONCORDAM
É diferente a posição das
Universidades portuguesas,
considerando o Conselho
de Reitores – CRUP – que a
proposta que vai ser discutida
hoje no Parlamento “contém
uma contradição insanável”:
fará com que a natureza e as
funções das instituições que
integram o sistema percam
legibilidade, “não contribuindo, assim, para a necessária
valorização do ensino superior”. Sem questionar que

Universidades e Politécnicos
necessitam de um programa
de valorização das suas actividades e do seu papel na
sociedade, essa análise vai
muito para além do que a
proposta hoje em discussão
contém. “A proposta apresentada, diz o Conselho de
Reitores, contém uma contradição insanável. Pretende
valorizar o ensino politécnico
e manter o sistema binário,
mas propõe uma solução que
hierarquizará o sistema em
universidades de primeira e
universidades de segunda”.
Acresce – diz ainda – “que
a existência de cerca de três
dezenas de instituições universitárias, num país com a
dimensão de Portugal, será
factor de perplexidade para
a opinião pública.”
Postas as coisas nestes
termos, tudo indica que o
Parlamento ficará longe de
uma posição largamente
maioritária. E dada a correlação de forças, não se estranhará que tudo possa continuar na mesma. Veremos.

NOVO PRESIDENTE TOMOU POSSE PARA MANDATO DE QUATRO ANOS

$/(;$1'5(6,/9$48(56(',0(17$5
RELAÇÃO ENTRE O ISCAC E AS EMPRESAS
ADELAIDE MARTINS

O

s objectivos da
nova presidência
do Instituto Superior de Contabilidade e
Admninstração de Coimbra (ISCAC/ Coimbra
Business School), assumida por Alexandre Silva,
passam por desenvolver
uma forte relação com
empresas, organizações
e ordens profissionais.
Focados “no saber fazer”,
Alexandre Silva afirma
que é importante “trazer as
empresas para dentro das
escolas e levar os alunos
até elas”, não esquecendo
que “mais importante do
que o destino é a viagem”.

O professor afirmou
que cumprirá as funções
que lhe foram confiadas,
tais como “promover o
sucesso escolar e a inovação pedagógica”. Com
a evolução e crescimento
da própria escola, acredita
que o caminho passa pelo
sucesso e empregabilidade
dos seus alunos.
IPC COM
NOVAS MEDIDAS
Jorge Conde, presidente do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC),
mostra-se esperançoso
no trabalho dos próximos
anos e diz que quer ver
feito e honrado o compro-

misso com Coimbra. Das
várias acções apontadas
para o plano de trabalhos,
consta a descentralização
da formação, com a abertura de pólos na Lousã
e Cantanhede e vai ser
também inaugurada uma
nova residência com cerca
de 400 camas. Além disso,
será construída uma nova
cantina e cafetaria que será
instalada no campus da
Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC)
e uma nova cafetaria que
vai abrir, já este Verão, no
campus do Instituto Superior de Engenharia de
Coimbra (ISEC).
A sessão de tomada de
posse do novo presidente

Perante um auditório cheio, Alexandre Silva prometeu sucesso escolar
e inovação pedagógica
decorreu na sexta-feira
(17), às 10h00, no Auditório Marques de Almeida
do ISCAC/ Coimbra Bu-

siness School. Presentes
estiveram Jorge Conde,
presidente do IPC, Alexandre Silva, presidente

do ISCAC e Bruno Almeida e António Calheiro, vice-presidentes
da escola.
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O PERFIL DO NOVO PRESIDENTE

“A ACADÉMICA É O ÚNICO CLUBE DA REGIÃO CENTRO
QUE SE PODE APROXIMAR DOS GRANDES DE PORTUGAL”
Tomou posse, na semana passada (dia 15), como presidente da Académica de Coimbra para o triénio 2022/2025. É jurista nos Serviços
Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) e tem um trajecto de 40 anos na Académica desde sócio, jogador, director
e treinador. A paixão pelo clube não a esconde mas, afinal, quem é Miguel Ribeiro, o sócio número 903 da Académica, o “rapaz” que, aos
10 anos, se inscreveu como sócio do clube e peremptório disse ao pai “agora tens de me dar 10 escudos para pagar as quotas”?
O “Campeão” foi saber a resposta.
NÁDIA MOURA

N

asceu em Coimbra
mas, por força das
circunstâncias ligadas à profissão do pai (juiz
de Direito) calcorreou com
os pais algumas zonas do
país, e até além-fronteiras,
sendo que com apenas dois
anos já viajava até Angola
para o pai cumprir o serviço
militar obrigatório. Por cá
passou por Loulé, Almada,
Ansião, Santiago do Cacém,
Arganil – onde concluiu a
escola primária e jogou futebol pela primeira vez pelo
clube Argus – e Coimbra.
Já na cidade dos estudantes deu azo à “paixão
pela Académica” transmitida pelo pai. “O meu pai
meteu-me o vício no corpo
e eu sempre tive uma loucura pela Académica”, assume. Não será de estranhar
portanto que, apenas com
10 anos, se tenha tornado
sócio do clube, o primeiro
na família até, que serviu de
exemplo aos irmãos que lhe
seguiram, depois, os passos.
“Aos 10 anos fui à sede nos
Arcos do Jardim, trouxe
uma proposta para me tornar sócio, cheguei a casa e
preenchi-a e depois disse ao
meu pai “agora tens de me
dar dez escudos para pagar
as quotas”. A partir desse
dia a ligação, que considera,
“umbilical” com a Briosa
nunca mais se desfez.
O PERCURSO
Pouco depois, com 11
anos, já treinava nas esco-

“H

linhas da Académica. “O
meu primeiro treinador foi
o Vítor Manuel e nessa altura fui provar os meus dotes
futebolísticos. Diziam que
tinha algum jeito e até me
projectavam como eventual profissional do clube”,
recorda. Passou a infância
e adolescência no Campo
de Santa Cruz, passando
pelos Infantis, Iniciados,
Juvenis e Juniores, tendo
sido também treinado pelo
Piscas, Paulo Costa, Licínio,
Curado, Crispim, a quem,
frisa, deve muito da pessoa
que é hoje. Envergou muitas
vezes a braçadeira de capitão
da equipa.
Aos 16 anos, coincidindo com um problema de
saúde grave do pai, começou a ter lesões musculares
muito frequentes. Chegou
mesmo a ser emprestado a
outro clube mas o problema
persistiu e decidiu não continuar a jogar.
Jogou, depois, futsal
durante quatro anos, pela
Académica, foi também
treinador nesta modalidade
mas aos 23 anos deixa definitivamente de jogar futebol
dedicando-se aos estudos.
Licenciou-se, então, em Direito pela Universidade de
Coimbra. Em 2006 Miguel
Ribeiro foi convidado para
Team Manager da equipa
de sub-19 da Académica.
“Organizava tudo o que
se relacionava com a equipa, na altura até jogava o
Traquina, o Seco, o Kay...
tínhamos uma bela equipa”,
recorda. Exerceu esse cargo
até 2009, altura em que hou-

Nome: Pedro MIGUEL RIBEIRO Naturalidade: Coimbra Idade: 51 anos
Profissão: Presidente da Académica/OAF; Jurista nos SMTUC
ve eleições e foi convidado
por José Eduardo Simões
para ser vice-presidente. A
proposta era tentadora mas,
por falta de tempo, decidiu
não aceitar. “Quando me
dedico a alguma coisa é a
cem por cento”, fundamenta. Abandonou o cargo de
Team Manager em 2009, a
que se seguiram dois anos
afastados do clube.
“Em 2011, com novas
eleições, fui convidado pelo,
então, vice-presidente António José Figueiredo para ser
seu director-adjunto, cargo
que exerci durante cinco
anos, anos difíceis esses em
que nem patrocínios havia
e a equipa de sub-19 estava,
pela primeira e única vez,
na segunda divisão”. Miguel
Ribeiro e os restantes dirigentes conseguiram reverter
esta situação. “O fundamental é colocar as pessoas certas
nos lugares certos porque
o resto vem por acréscimo.
Se as pessoas são boas vão
trabalhando e também tem
de lhe ser dadas as condi-

ções que precisam”. Miguel
Ribeiro sai entretanto com
a mudança de Direcção mas
orgulha-se que os novos dirigentes tenham continuado
o trabalho que iniciou. “Não
mexeram em nada no futebol de formação e ficaram
cá jogadores que renderam
bom dinheiro à Académica,
como o Pedro Nuno, o Xavi,
o Vidigal...”.
O CULMINAR
DA PAIXÃO
“Quando comecei a
perspectivar que a descida
da Académica à Liga 3 era
irreversível, tive de reagir.
Sou um academista dos
sete costados, sou sócio,
dediquei-me ao longo dos
anos à Académica, sempre
dei tudo voluntariamente,
por amor e paixão e, ao ver
a Académica como estava,
era um sofrimento”, afirma
Miguel Ribeiro. Depois de
alguns avanços e recuos de
outras pessoas que se iriam
candidatar à presidência do

OS PRIMEIROS PASSOS

oje, estamos
aqui a tomar
posse para enfrentar o maior desafio das
nossas vidas. Queremos
elevar a Associação Académica de Coimbra/Organismo Autónomo de Futebol
ao nível que lhe cabe por
direito e para isso prometo
dedicação e paixão”, começou por dizer Miguel
Ribeiro no discurso de

tomada de posse. O novo
presidente da Académica
defendeu na cerimónia
que o clube deve ser gerido como uma empresa,
prometendo uma “paixão
e dedicação inabalável”
para melhorar o produto da
Briosa, o futebol, acrescentando que é preciso “uma
visão para afirmar a marca
da Académica que é o activo mais importante que

temos e é conhecida nos
quatro cantos do mundo”.
Nos últimos dias os
primeiros passos enquanto
presidente da Académica
já se fazem notar. O clube
já entregou todos os documentos necessários para
que a sua inscrição junto
da Federação Portuguesa
de Futebol seja validada e,
por isso, que a equipa possa
competir na próxima épo-

ca na Liga 3. Foi também,
apresentado na terça-feira
(21) o novo treinador do
clube. Miguel Valença, que
tem 32 anos, é natural de
Coimbra e, enquanto jogador, passou pelos escalões de formação da Académica, passou também
por Anadia e Oliveira do
Hospital e, na época passada, esteve no Real SC, de
Massamá.

clube, acabou por não se
apresentar nenhuma lista a
sufrágio. Por isso, o jurista
dos SMTUC, que já anteriormente tinha recusado candidatar-se por falta
de disponibilidade, resolve
aceitar o desafio. “Eu disse, a
Académica não vai ficar sem
ninguém, candidato-me eu
achando que era o único...
porém, o Pedro Roxo acabou por se recandidatar, e
ainda bem, para dar vitalidade à Briosa em período
eleitoral”.
A 4 de Junho destrona o,
até então, presidente Pedro
Roxo com 625 dos votos
(53%), contra 458 (47%) do
adversário, registando-se
ainda 46 votos brancos e 21
nulos. A curto/médio prazo
estabelece como prioridades
regularizar salários e, aos
poucos, “as dívidas que estão
para trás”, acrescentando que
“a Académica tem de voltar
a ser uma casa de bem, um
clube e instituição dos sócios
e em que os órgãos eleitos
pelo Organismo Autónomo

de Futebol sejam quem dirija verdadeiramente o clube,
sem ingerências externas. O
investimento tem de ser feito
no futebol porque é ele que
vai dar o retorno financeiro
que deve depois ser reinvestido, a fim de melhorar
sustentadamente a equipa de
futebol, afinal o nosso verdadeiro core business”, afirma.
À pergunta “quem é,
afinal, Miguel Ribeiro?”, que
se apresenta com “espírito
de missão” para refundar o
clube que atravessa o pior
momento da sua história, o
novo presidente da Académica responde prontamente: “Sou um apaixonado pela
Briosa e estou determinado
– junto com a minha equipa
e com quem quiser seguir
a nossa filosofia – a renovar, organizar, estabilizar e
voltar a elevar este clube.
Quero uma Académica com
futuro, um clube de bem e
transparente para que quem
queira participar sinta que
o clube está no rumo certo
para voltar ao lugar que
merece, que é a primeira
liga, e gradualmente fazê-lo.
Quando atingirmos isso a
Briosa estará salvaguardada
para sempre. O meu desejo
é profissionalizar a Académica, numa perspecttiva
empresarial, sem postergar
os nossos valores, no seio da
indústria que é hoje o futebol, até porque, estou certo
que é o único clube da região
com história, massa humana
e misticismo, com capacidade para se aproximar dos
grandes de Portugal através
da região Centro”.
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JOSÉ MANUEL SILVA A Câmara de Coimbra propõe-se
criar, como sector integrante da autarquia, uma estrutura
direccionada para atrair investimento e fomentar emprego.
Ainda bem que este assunto voltou à liça. Tinha sido um dos
propósitos pilar dos seus compromissos eleitorais e dele não se
tinha ouvido falar até agora. O tempo decorrido é muito curto,
escassos meses, e questões desta profundidade e dimensão não
se resolvem como quem destapa a panela. Terá de haver muito
trabalho de concepção, estudo das necessidades da região, potencial que a cidade lhe poderá acrescentar, mais valias que lhe
poderá acrescentar. Ainda bem, pois, que assunto de tamanha
importância para o desenvolvimento de Coimbra e região não
tenha desaparecido dos horizontes do presidente José Manuel
Silva que terá aqui, nesta matéria, a grande oportunidade para
se afirmar como líder regional, conferindo a Coimbra aquilo
que tem de forma escassa e que tanta falta lhe faz: capacidade
de fixar alguns dos muitos quadros superiores que forma nas
suas Escolas e que depois vão país além ou mundo fora. Esta
questão foi insistentemente focada pelo candidato José Manuel
Silva, agora presidente. Foi e bem que não abandonou a ideia.
Se cumprir esta promessa, criando a tal estrutura que seja célere
e motivadora, o seu mandato já valerá a pena, se outros ganhos
não tiver e terá com certeza.
ALEXANDRE SILVA E MIGUEL RIBEIRO Tomaram ambos
posse muito recentemente dos cargos para que haviam sido
eleitos pelos respectivos universos eleitorais: Alexandre Silva
como presidente do ISCAC e Miguel Ribeiro como presidente
da Académica/OAF. Não se trata, neste momento, de adiantar
juízos de valor sobre trabalho que agora se vai iniciar, certamente com vigor, esperança e ambição. Mas estas duas tomadas de
posse de pessoas conhecidas, uma e outra em idade de poderem
trazer às respectivas instituições e à cidade em si um contributo
que se espera seja impulsionador no processo de renovação de
quadros que nos últimos anos se tem verificado em Coimbra
nos mais diversos sectores, seja a nível da Administração pública seja de instituições com interesse público. O mundo pula
e avança e é com as gerações novas que vão chegando que o
futuro traça e prepara as linhas de cada geração. Repare-se:
o CHUC tem nova liderança desde há três ou quatro anos; a
Universidade também; o Metro Mondego, o Politécnico, a Câmara Municipal, algumas Juntas de Freguesia e outras entidades
mais. Quase sem disso nos apercebermos, Coimbra renova os
seus quadros e nas pessoas de Alexandre Silva e Miguel Ribeiro
saudamos esses novos quadros de quem a cidade, a região e o
país, no contributo de cada qual, muito esperam.

A descer
MARTA TEMIDO Estava Marta Temido “posta em sossego” nas
suas actividades de trabalho e familiares em Coimbra quando lhe
acenaram com um lugar de ministro, a Saúde provavelmente por
ser a área que confinava com os seus afazeres profissionais. Já em
tempos haviam feito algo do género com António Arnaut, mas
esse era osso mais duro de roer e antes de aceitar a incumbência
fez o preço: preparar e instaurar em Portugal um Serviço Nacional
de Saúde. Mário Soares, o Primeiro Ministro na altura, engoliu
em seco, pediu um copo de água e não colocou obstáculos de
maior. Viria a colocar algumas objecções duas semanas depois
mas com Arnaut não dava para haver meias tintas. E foi o que
se sabe. Marta Temido é uma senhora com perfil condicionado
por um superior sentido de educação e elegância, pelo que acabou por se sentir lisonjeada com o convite. E aceitou. Até aqui
tudo bem. Mas teve dois azares, qual deles o pior. O primeiro foi
a pandemia que lhe caiu em cima como um trovão estridente;
o segundo foi o olhar para o lado que fez todo o Governo, a começar por António Costa, deixando-a a braços com uma peste
que atingia todo o mundo e para a qual não havia nem resposta
médica, nem política, nem social. Ninguém sabia o que fazer e
ainda hoje pouco se sabe. Pois apesar disso Marta Temido arrosta
com este problema às costas, emparedada entre uma classe médica dura de roer e um Governo que sabe pouco da poda e não
consegue dar aos dinheiros públicos o rumo que o país precisa
lhe seja dado. Não falta dinheiro mas falta saber fazer dele bom
uso. O SNS vive um momento particularmente difícil, Marta
Temido nota-se uma pessoa muito só, ainda que o não diga nem
aceite. Mas ela sabe, todos nós sabemos, que por este caminho
não haverá SNS que resista. O país agradece-lhe a generosidade,
o trabalho insano que tem desenvolvido, o sacrifício da sua vida
pessoal em favor de uma causa que muito honra quem por ela
se bate. Mas Marta Temido não pode fazer mais porque não lhe
dão os meios. Hesita entre a generosidade e a solidariedade para
com os seus pares ministros. Oxalá a não venham a triturar viva.

23 DE JUNHO DE 2022
figura da semana

CAMPEÃO DAS PROVÍNCIAS
www.campeaoprovincias.pt

ASSUNÇÃO ATAÍDE
POUCO DADA A CONFORMISMOS

Reconheça-se, com humildade mas também com verdade, que a Baixa de Coimbra
e outros locais da cidade têm tido neste Verão uma dinâmica que lhe não era muito
habitual e não apenas pelos anos de covid. Já antes disso a cidade se deixara cair num
amorfismo difícil de explicar e acomodara-se a um deixar correr que lhe não convém
nem faz a sua matriz. Reconheça-se também que nesse movimento de trazer a Coimbra
uma nova alma no que toca ao envolvimento das comunidades no reacender de tradições e culto de valores que fazem parte do percurso histórico de cada bairro e freguesia,
muito se deve à Agência da Promoção da Baixa a que preside Assunção Ataíde desde
2019. Professora com formação específica em áreas sensíveis sobretudo no domínio do
social, a presidente da APBC e a sua equipa têm uma capacidade imaginativa e mobilizadora
invulgar a que se deve a série de iniciativas que se tem registado, sobretudo na parte antiga
da cidade. Empresária também do sector comercial, Assunção Ataíde tem dado claros sinais de
quem bem conhece o sector e mais ajuda ela e a sua equipa tivessem, mais a Baixa de Coimbra ganharia com essa sua
disponibilidade para reanimar o sector naquela zona da cidade, que tanto se tem queixado de pouco ou nada ser feito
em seu benefício. Mas o certo é que esse mesmo sector, responsável também pelo percurso menos dinâmico das últimas
dezenas de anos, bem se poderia empenhar mais neste esforço de recuperação. Temos sérias dúvidas que fechar a porta
e ir embora, recusando manter-se aberto até mais tarde, seja a melhor forma de contribuir para o esforço que tem vindo
a ser efeito para devolver a parte antiga da cidade à dinâmica comercial que já teve noutros tempos. Ser de critica fácil
mas não colaborativo no esforço colectivo talvez não seja o que a cidade antiga mais precisa nesta fase. Realizadas muitas
das iniciativas previstas e preparadas pela Associação, destaque–se- lhe o mérito do trabalho que tem vindo a ser feito.
LUÍS FILIPE SILVA O advogado de Coimbra tomou posse
da Comissão Instaladora da Delegação Regional Centro da
Associação Portuguesa de Direito Desportivo (APDD). A
equipa liderada por Luís Filipe Silva, tem como tarefa de
dinamizar a APDD na região Centro e é composta, além
do presidente, por Eduardo Saltão Mendes, Jorge Heleno,
André Antunes, João Pedro Estêvão Martins, Joana Anjos e Diogo Roxo. O advogado afirmou que “esta é uma
oportunidade essencial para aproximar a APDD e o seu
trabalho da zona Centro, promover o Direito Desportivo
de forma descentralizada”.
JOÃO MENDES RIBEIRO O docente do Departamento
de Arquitectura (DARQ) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) venceu o
prémio de opinião, na categoria “Interiorismo” (design de
interiores), dos Prémios FAD de Arquitectura e Interiorismo 2022, com o projecto de reabilitação do Paço dos Condes de Ourém. O júri considerou que este projecto “é uma
obra de grande sensibilidade”. Os Prémios FAD distinguem
anualmente as melhores obras de arquitectura ibérica.
DIOGO CANCELA O nadador de Miranda do Corvo conquistou bronze nos 200 metros estilos SM8 dos Mundiais
de natação adaptada. O jovem, de apenas 19 anos, afirma
que realizou a prova com muitas dores e ter aguentado até
ao fim já foi uma vitória. O nadador, que não tem um braço,
afirmou que a conquista da medalha é fruto de muito trabalho e no fim agradeceu a treinadores, familiares e colegas.
O nadador português, que cronometrou 2.29,21 minutos,
repartiu o pódio com o norte-americano Robert Griswold,
medalha de ouro, e o grego Dimosthenis Michalentzakis,
que conseguiu a prata.
PAULO BRANCO LIMA O escritor conimbricense, de
origem angolana, apresenta, hoje (23), pelas 20h15, no
Festival III Sons, Saberes e Sabores da Lusofonia, no Bairro Norton de Matos, o seu novo livro “Fenómeno: metáforas - sensações”, publicado pela Cadornel Edições. É
licenciado em Jornalismo pela Universidade de Coimbra
e Mestre em Literatura de Língua Portuguesa (UC). Com
o selo da Aquarela Brasileira Livros, publicou as obras de
ficção Origem e Ruína e Peregrinação Crioula, esta última
seleccionada para a edição de 2020 do Prémio Oceanos.
Entre inúmeras colaborações destacam-se os seus artigos
publicados na Revista de Estudos Literários (Centro de
Literatura Portuguesa) e nas publicações angolanas O Chá
e Jornal Cultura. O seu trabalho foi destacado por vários
veículos de comunicação em África e Portugal. Actualmente exerce funções de produtor executivo no equipamento
cultural Convento São Francisco, em Coimbra.
ANTÓNIO MARQUES Sagrou-se vice-campeão nacional
absoluto de boccia, no passado fim-de-semana. O atleta
da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra (APCC)
alcançou o segundo lugar da classe BC1 no Campeonato Nacional Individual Absoluto da modalidade, que se
realizou em Leiria. O atleta passa agora a acumular este

estatuto com o de vice-campeão nacional masculino, que
alcançou no passado mês de Maio, num currículo que inclui 21 medalhas em grandes competições internacionais,
entre as quais sete em Jogos Paralímpicos.
DIANA CARVALHO, INÊS ANTUNES, VIKTORIYA
SHKATOVA E PATRÍCIA VAZ CONDE As estudantes de
Medicina em Coimbra integraram a equipa vencedora da
competição europeia SIMUniversity, que se realizou em
Sevilha, no âmbito da ‘27th Annual Meeting da SESAM
(Society for Simulation in Europe). Sob a orientação da
Ana Sousa, médica na Viatura Médica de Emergência e
Reanimação (VMER) do Centro Hospitalar de Coimbra,
as jovens representaram Portugal nesta competição, onde
conquistaram o primeiro lugar. Destinada a alunos do 4.º
ao 6.º anos de Medicina, a SimUniversity Portugal é uma
competição da Sociedade Portuguesa de Simulação Aplicada às Ciências da Saúde (SPSim), para estimular o treino
de competências técnicas e não-técnicas, bem como a aplicação de conhecimentos clínicos em cenários simulados.
MIGUEL VALENÇA É o novo treinador da Académica/
OAF para a época 2022/23. O técnico, de 32 anos, foi
apresentado, na terça-feira (21), e prometeu trazer nova
vida à Briosa. “Orgulho e privilégio” foram as primeiras
palavras do novo técnico que disse que o mais importante
“é arregaçarmos as mangas todos juntos, treinadores, jogadores, adeptos e quem gosta da Académica, a colocar no
lugar dela que não é esta Liga”. O academista deixou claro
que pretende “praticar um futebol atractivo, ao ataque e
que chame o 12.º jogador”. Natural de Coimbra, enquanto
jogador passou pelos escalões de formação da Académica,
passou também por Anadia, onde se destacou ao lutar até
à última jornada pela subida à Liga 2, e ainda Oliveira do
Hospital e, na época passada, esteve no Real SC, de Massamá. Miguel Valença assinou por uma época tendo uma
segunda de opção.
NUNO PEDRO É o novo treinador do Oliveira do Hospital
(OH). A chegada do técnico foi confirmada pelo presidente
do clube, Mário Brito, que considerou o novo treinador
“um filho da terra”. Nuno Pedro é natural da freguesia
de Travanca de Lagos, concelho de Oliveira do Hospital.
Jogou nas camadas jovens do OH. O técnico, de 40 anos,
orientou o São João de Ver nas últimas duas épocas. Comandou ainda equipas como Águeda, Anadia, Gafanha e
Oliveira do Bairro.
ANTÓNIO GABRIEL O docente da Escola Superior de
Tecnologia da Saúde (ESTeSC) do Instituto Politécnico de
Coimbra apresentou a sua defesa de tese de doutoramento que consistiu num estudo sobre a evolução da doença
de Alzheimer. A investigação conclui que a combinação
de dois genótipos poderá ser importante na avaliação de
risco de progressão da doença. O estudo contou com a
participação de cerca de 600 indivíduos: 217 com a doença de Alzheimer, 70 com demência fronto temporal, 200
controlos e 96 com defeito cognitivo ligeiro.
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PISCINAS MUNICIPAIS EM SÃO MARTINHO
DO BISPO VÃO SER REQUALIFICADAS
A Câmara Municipal (CM) de Coimbra vai avançar com
a empreitada de conservação e requalificação das Piscinas
Municipais Luís Lopes da Conceição, em São Martinho do
Bispo. A intervenção representa um investimento de mais
de meio milhão de euros e tem um prazo de execução de
300 dias, ficando a obra a cargo da empresa Veiga Lopes,
S.A., que venceu o concurso público. A empreitada prevê
reparações a nível estrutural e de pavimento, tanto no interior como no exterior do edifício, além de contemplar,
igualmente, requalificações a nível eléctrico.

SMTUC COM CIRCUITO ESPECIAL GRATUITO
DEDICADO À BIENAL DE ARTE DE COIMBRA
Os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de
Coimbra (SMTUC) implementaram um circuito especial
de transporte dedicado à Anozero – Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra, que decorre até 26 de Junho. O
acesso é gratuito e a linha liga, desde o passado fim-de-semana e também no próximo (25 e 26), a Universidade
de Coimbra e o Mosteiro de Santa a Clara-a-Nova, entre
as 10h00 e as 17h30. A Anozero – Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra é uma iniciativa proposta em 2015
pelo Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, organizada
em conjunto com a Câmara Municipal de Coimbra e a
Universidade de Coimbra, que assume como objectivo
primordial promover uma reflexão quanto à circunstância
da classificação da Universidade de Coimbra, Alta e Sofia
como Património Mundial da Humanidade pela UNESCO. Apesar de decorrer em vários espaços da cidade, a
Bienal volta a ter como lugar central o Mosteiro de Santa
Clara-a-Nova.

QUINTA DA PORTELA, EM COIMBRA
RECEBE SÃO JOÃO
A Quinta da Portela, em Coimbra, vai receber o grande
arraial de São João nas noites de sexta-feira (24) e sábado
(25). Num recinto com quase mil lugares sentados, haverá muita sardinha, febras, sangria, sobremesas diversas,
tudo isto na calçada em frente à igreja na Rua Quinta da
Portela, para além do tradicional caldo verde, da animação infantil e do excelente acolhimento a que aquela paróquia já foi habituando a cidade, ao longo dos últimos
anos. Nesta edição do arraial, que pela primeira vez tem
vindo a contar com o alto patrocínio da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, o baile mandado das
marchas de São João ficará a cargo do Teclista Síncopa.
Pelas 19h00, nestes dias, haverá sardinha e febras. Para facilitar, este ano está disponível uma APP a partir da qual
poderá até antecipadamente fazer a sua encomenda: depois bastará chegar à caixa, indicar o número e pagar.

FESTIVAL DAS ARTES QUEBRAJAZZ
COM VÁRIOS ESPECTÁCULOS
NAS DUAS MARGENS DO MONDEGO
O Festival das Artes QuebraJazz está de volta a Coimbra
de 16 de Julho a 27 de Agosto. O evento une as duas margens do Mondego, promovendo espectáculos e actividades em diversos locais de interesse cultural e paisagístico
da cidade e da região. A 13.ª edição do festival apresenta
dois novos palcos. Em 2022, o Castelo de Montemor-o-Velho e o Grémio Operário de Coimbra juntam-se ao
Anfiteatro Colina de Camões, na Quinta das Lágrimas,
e às Escadas Quebra Costas. Para além dos espectáculos
de música clássica e de jazz, o festival de Verão proporciona actividades para todas as idades, incluindo teatros
infantis, um workshop de culinária orientado pelo chef
Vítor Dias, do Hotel Quinta das Lágrimas, e a exibição do
filme-concerto “Amazing Grace: Aretha Franklin”. Os bilhetes para o Festival já se encontram à venda na bilheteira do festival, na FNAC Coimbra, na Livraria Almedina
Estádio Coimbra e online.

“AS CORES DA VIDA” EM EXPOSIÇÃO
NO CENTRO CULTURAL DO IPC
Está patente, até sábado (25), no Centro Cultural Penedo
da Saudade do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) a
exposição fotográfica “As cores da vida”. A mostra decorre
no âmbito do Concurso de Fotografia organizado pelo
projecto “Educação pelos Pares” da Escola Superior de
Tecnologia da Saúde do Politécnico de Coimbra. A segunda edição do concurso tem como objectivo aproximar os
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ANA ROLO E JOAQUIM DE SOUSA BELOS EXEMPLOS DE AMOR
À CAUSA DO GINÁSIO FIGUEIRENSE

O Ginásio Clube Figureirense que no final da semana passada (sábado) celebrou o “Dia do Ginásio” e o seu 127º aniversário, é uma das
agremiações desportivas mais prestigiadas do país em actividades diversas
e modalidades não competitivas. Verdadeiro símbolo clubístico do distrito, deve a sua longevidade e a sua grandeza à dedicação e sentido de
entrega da sua massa associativa que ao longo de mais de um século foi
assumindo uma tal solidariedade para com o Clube a que pertencem como
que fazendo parte da sua própria família enquanto cidadãos socialmente
responsáveis. Exemplos disso são os mais de 1.500 atletas que no clube
praticam as mais diversas modalidades e os mais de 800 pessoas que neste
Ana Rolo e Joaquim de Sousa
aniversário participaram na Caminhada ao longo
da cidade, assinalando com este abraço colectivo
e de forma tão participativa o Dia do Clube, não
esquecendo aqueles que mais se distinguiram
ao longo do ano passado e cujo mérito foi igualmente muito bem assinalado neste grande dia do
Ginásio Clube da Figueira da Foz. Deve-se a esta
afinidade entre sócios e Clube e este sentimento
de identidade entre Clube e a cidade da Figueira
da Foz o trajecto imaculado da agremiação que
honra a região e distingue quem a ela se dedica ou
dedicou enquanto atleta ou cidadão na fase em
que a vida mais lho permitiu. Mas deve-se tam- Um aspecto da caminhada pelas ruas da Figueira da Foz
bém, e muito especialmente, a elencos dirigentes
(actuais e passados) que nos diversos órgãos sociais se assumem interiormente como líderes a “tempo inteiro”, ao Clube
entregando toda a parte sobrante do seu tempo e energias que a sua vida profissional e familiar lhes permite. A actual
presidente, Ana Rolo, é disso um belo exemplo e o trabalho que tem desenvolvido, apesar destes anos de pandemia que
a pessoas e instituições tanto limitaram e ainda limitam, testemunha aos olhos de todos o que significa para tantos ginasistas o pertencer e fazer parte de tão ilustre instituição. Notável de dinamismo e dedicação ao Ginásio, genes de liderança
a marcarem-lhe a passada empunhando sempre a bandeira da honra de ao Ginásio pertencer e ser parte integrante, Ana
Rolo tem a admiração dos sócios e é uma bela continuadora desse outro gigante do Ginásio e ainda hoje seu presidente
da Assembleia Geral –mais do que isso, seu porta estandarte de tantas e tão belas páginas de história escritas ao longo de
tantos anos – o visceral e genuinamente homem da Figueira que à cidade e concelho tanto se deu, entregando-lhe a vida
em vida e destinando-lhe o corpo para além da morte. Homens assim, cidadãos desta estirpe e dimensão, precisam mesmo
de uma Ana Rolo á frente do Ginásio, honra e orgulho da Figueira da Foz, da região e do país.
estudantes do ensino superior, peças fundamentais deste
projecto, através de uma fotografia. O projecto “Educação
pelos Pares”, criado em 2009, tem vindo a organizar actividades que promovem e apoiam o bem-estar dos estudantes,
de forma a facilitar a sua integração no ensino superior,
valorizando a participação activa dos mesmos.

PROGRAMA CASA ADENTRO PERMITE
CONHECER EDIFÍCIOS DE COIMBRA
No próximo sábado (25), Coimbra vai ser palco do programa Casa Adentro que tem em vista visitas orientadas
por 14 equipamentos da cidade, dando a conhecer o interior de edifícios, muitos deles de difícil acesso. Este é
um evento organizado pela Câmara Municipal (CM) de
Coimbra, com o apoio do Departamento de Arquitectura (DARQ) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra (FCTUC) e do Centro Cultural Penedo da Saudade do Instituto Politécnico de Coimbra, que pretende aproximar a arquitectura dos cidadãos,
proporcionando uma leitura atenta dos edifícios e da sua
história através de visitas orientadas por voluntários ou
por especialistas e convidados. O roteiro inclui 14 espaços distribuídos por vários locais da cidade: Celas, Praça
da República, Alta e Baixa de Coimbra. Destaque para a
visita guiada aos Paços do Município, pelas 12h00, feita
pelo presidente da autarquia, José Manuel Silva. O programa inclui, ainda, outras actividades, tais como um
atelier para a infância e famílias, um recital de poesia e
um percurso pedestre. Todas as actividades são gratuitas,
a admissão é por ordem de chegada, de acordo com a lotação assinalada para cada espaço.

CIM REGIÃO DE COIMBRA NA VANGUARDA
DA CIBERSEGURANÇA
A Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de
Coimbra abraçou um projecto conjunto que visa dar uma
resposta pragmática às exigências legais no âmbito da Cibersegurança. O lançamento desta iniciativa realizou-se
na sexta-feira (17) com uma reunião entre os 19 Municípios, no sentido de dar a conhecer as acções previstas e calendarizar os próximos passos. A operação prevê a visitação de assuntos de ordem técnico-organizativa, como são
os casos Responsável de Segurança e Ponto de Contacto
Permanente, estando também prevista a produção de vá-

rios documentos (Lista de Activos expostos à Internet,
Inventário de Activos, Relatório Anual, Análise de Risco,
Relatório Maturidade, Plano de Segurança, Auditoria,
Política de Segurança, Política e Processo de Backups e
Reposição, Política de Gestão de Incidentes, Planos de
Acção), que visam definir estratégias, responsabilidades
e modelos procedimentais de acção. Para além desta produção documental, o plano de trabalhos prevê também a
realização de várias acções de sensibilização e formação
que pretendem contribuir para a literacia digital.

PORTO ESPERA RECORDE NA AFLUÊNCIA
AO SÃO JOÃO
Esta noite (23), o Porto recebe o São João. Depois de dois
anos de interregno, em consequência da pandemia por
covid-19, a festa popular regressa à cidade e espera bater
recordes no número de pessoas que vão encher as ruas
do Porto. Em declarações ao “Campeão”, o presidente da
Associação de Bares da Zona Histórica do Porto, António
Fonseca, adianta que “O S. João é uma referência internacional, portanto, não tenho dúvidas de que vamos ter
milhares de pessoas e, provavelmente, vamos bater o recorde de afluência de população”. O confinamento provocado pela covid-19 parece, assim, ter aumentado o desejo
dos cidadãos sairem à rua. “Neste momento, em termos
turísticos, a cidade do Porto está a superar o ano de 2019.
Está a ter um grande fluxo e uma grande procura”, revela
António Fonseca. Deste modo, vão ser milhares as pessoas que, esta noite, vão celebrar o São João, numa noite em
que não vai faltar música e fogo-de-artifício.

ATELIÊ ‘A FÁBRICA’ RECEBE DEBATE
SOBRE A CULTURA EM COIMBRA
Amanhã, pelas 15h30, na fábrica do Arnado, realiza-se o
plenário da cidadania, um evento organizado pelo Movimento Cidadãos por Coimbra (CpC) que traz para debate
aberto “a cultura no centro da governação de Coimbra.”
Durante a sessão vão ser discutidas várias facetas da cultura numa iniciativa que promete trazer mudanças no
modo como o tema é abordado e a sua importância para
o desenvolvimento de Coimbra. Este evento conta com a
participação da professora da FEUC, Paula Abreu e dos
artistas de diferentes áreas: Filipe Fidalgo, Claúdia Pires e
Élia Ramalho. A entrada é gratuita.
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E O NOSSO CHOUPAL COMO VAI?
LINO VINHAL

V

ai bem. Está bonito
e airoso. A Primavera trouxe-lhe aquele
verde vivo que o alinda e
embeleza. Está luxuriante,
frondoso e cheio de vida no
seu interior em certas ocasiões do dia e da semana. Os
percursos internos foram
melhorados há uns meses
atrás, foram podadas muitas
árvores, algumas de grande
porte, plantadas outras aos
milhares que agora começam
a levantar cabeça de entre a
vegetação rasteira que os Serviços Florestais vão cuidando
mas sem dar vazão a tanta
área. Está francamente convidativo o nosso Choupal, uma
das raridades botânicas de
que Coimbra tem o privilégio
de poder disfrutar.
Aqueles 80 hectares são
percorridos todos os dias por
muita gente, sobretudo aos
fins-de-semana. Sábados e
domingos passam milhares
de pessoas pelo Choupal que
de ano para ano se vem tornando como destino predilecto de Coimbra, mal chegam
os primeiros tempos primaveris. Uns vão em ar de passeio,
aproveitar as manhãs ou fins
de tarde refrescantes. Outros
são militantes da causa desportiva não intensiva desde
há muitos anos. Vão duas ou
três vezes por semana, mas há
quem vá todos os dias e desde
há muitos anos. Há grupos de
pessoas já reformadas que se
juntam e aí vão elas Choupal abaixo, Choupal acima,
numa prática desportiva de
intensidade moderada mas
que já não dispensam. An-

dam lá pessoas há, 10, 20, 30
anos e ninguém lhes fale em
interromper essa prática. Mas
alguns grupos de convívio
desportivo vão diminuindo.
A vida não perdoa e o peso
dos anos faz-se sentir. Esses
grupos vão-se fazendo mas
pequenos e, num dos mais
antigos e mais duradoiros,
resta hoje um médico aos domingos de manhã. De entre os
quase 10 que chegaram a ser.
As pessoas de meia idade, muitas delas não são
clientes de ano mas de meia
estação. Aí por Fevereiro-Março começam a aparecer. Ainda frescos na vida,
dão-se conta que do ano
anterior para agora alargaram um pouco na zona
abdominal e, como vêm aí

os tempos de praia, toca a ir
puxar o físico para o Choupal, se não mesmo para os
Ginásios. No abatimento da
barriga não se nota muito o
efeito pretendido, mas faz
bem à saúde e à esperança.
Conversam entre si e contabilizam o peso perdido.
Há quem nem vá à balança
porque nem é preciso. Dizem que se nota bem que já
perderam dois ou três quilos.
No acreditar vai o ganho.
Esta faixa começa a rarear
nos finais de Junho, meados
de Julho.
Juntos, novos e menos
novos, homens e mulheres
(as crianças preferem o Parque Verde) todos são muitos.
O Choupal é cada vez mais
um dos recantos de Coimbra

de que as pessoas mais gostam. A cidade e o rio vivem
aliás um momento relativamente feliz da sua história.
É certo que as embarcações
são poucas, que as raparigas
lindas, lavadeiras do Mondego, já não existem, mas o
Parque verde trouxe muita
beleza à margem direita, o
Choupalinho está a ganhar
novo aspecto e nova capacidade de sedução, deixando de ser uma zona mais
escondida. Coimbra parece
ter acordado, finalmente,
para o rio. Já não era sem
tempo. Mas o Choupal é
hoje frequentado praticamente durante todo o ano,
se bem que em intensidades
diferentes de acordo com as
condições do tempo.

Dois engenhos de elevação de água utilizados através dos tempos

Claro que há pessoas que
acham que devia ser mais isto
e mais aquilo. Nestas coisas
cada qual tem a sua visão e
entendimento. Mas convém
não esquecer que estamos a
falar dum parque e não dum
jardim e a sua variada arborização, o seu ar luxuriante,
o bem estar que transmite,
tudo isso tem servido para
aprofundar uma relação de
fruição e afecto com as gentes
da cidade. Algumas coisas
perderam-se com os anos, é
verdade. A fauna que por ali
anda já não é tão perceptível
e visível como antigamente.
Mas ainda há dias uma raposa, eventualmente tresmalhada e vinda dos lados dos
campos do Mondego, seguia
por um dos trilhos com ar

de assustada, já a madrugada ia alta. Os antigos postos de observação da fauna
existentes nos lagos e zonas
lagunares ali existentes, fosse
de aves ou mamíferos, foram
caindo de velhos e não estão
em condições de poderem
ser utilizados. O mesmo se
diga dos canteiros de plantas
na zona da Casa das Matas
Nacionais, mais ou menos a
meio do Choupal, que foram
durante muitos anos campos
de ensaio de plantas de cheiro
e que entretanto deixaram
de ser cuidados. Mas ainda
por ali se vêem restos desses
canteiros.
De igual modo e mesmo
ali ao lado desses canteiros
havia um giro e útil parque
de exposições dos diversos
equipamentos e engenhos
de que o homem se foi servindo ao longo dos séculos
para captar água no solo e
zonas freáticas, de que necessitava para fazer a sua
vida normal. Eram vários esses engenhos – de que ainda
restam alguns “esqueletos”
abandonados – que transmitiam utilíssimos ensinamentos às diversas gerações,
até pela importância que
tiveram para a sobrevivência da vida vegetal e animal.
Talvez não fosse ambição
injustificada se voltássemos
a recompor esse parque,
seguramente possível com
escassos milhares de euros.
Entre o custo e o benefício,
estamos em crer que seria
uma atitude utilíssima e
socialmente simpática, sobretudo para as crianças e
jovens em formação. Fica a
sugestão.
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DIRIGENTE DIZ QUE ESTÁ “FARTO DE RELATÓRIOS DE GAVETA” E APELA À ACTUAÇÃO CÉLERE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CARLOS CORTES: “HÁ ÁREAS DESGUARNECIDAS
NO SNS E A CAUSA É A FALTA DE PLANEAMENTO”
Tem sido uma das vozes mais activas e inconformistas em Portugal no que à Saúde diz respeito
e aos médicos em particular. Carlos Cortes cumpre agora o seu terceiro mandato à frente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos
(SRCOM) e mantém-se acérrimo defensor destes
profissionais e do Serviço Nacional de Saúde
(SNS). O dirigente deixa duras críticas à actual
ministra da Saúde, Marta Temido, e aplaude a
resposta à pandemia dos profissionais da área
que “fizeram tanto com tão pouco”. O dirigente
não descarta, ainda, a hipótese de candidatura a
Bastonário da Ordem dos Médicos.
LINO VINHAL / NÁDIA MOURA

Campeão das Províncias [CP]: Celebraram, há
dias, o Dia do Médico de
forma emotiva...
Carlos Cortes [CC]: O
18 de Junho é um dia importante para os médicos. Todos
os anos costumamos fazer o
seu reconhecimento através
dos profissionais com 25 e
50 anos de carreira. Os que
completaram 50 anos, são
médicos que continuam a ter
um papel muito importante,
que se inscreveram na Ordem dos Médicos em 1972,
ainda estávamos no Estado
Novo. Sete anos depois foi
criado o SNS para o qual
também tiveram um contributo excepcional. Foi com
emoção que presidi a esta
sessão. Os médicos passaram
momentos muito difíceis,
particularmente nestes dois
anos de pandemia.
[CP]: Houve uma grande entrega neste dois anos
mas também um grande
resultado.
[CC]: Não quero tirar
créditos aos restantes intervenientes nesta pandemia
mas não deixo de me recordar que, há mais de dois
anos, recebíamos imagens
avassaladoras de pessoas a
morrerem de uma doença
cujo perfil desconhecíamos.
E foi precisamente na incerteza que os médicos de todo
o país se colocaram na linha
da frente. Lembro-me de
uma colega que deixou de ir
a casa com receio de levar a
morte com ela. Abraço esta
profissão com muito orgulho, não só pelo que faço no
dia-a-dia, mas pelo privilégio
de representar todos estes
profissionais que, perante o
perigo, “uma guerra” contra

a mãe Natureza, não desistiram. Não foi a DGS, nem
o Ministério da Saúde. Os
primeiros a dar uma resposta
à pandemia foram os hospitais, que se organizaram para
ajudar de todas as maneiras,
apesar da falta de preparação
do SNS. Sinto-me orgulhoso.
[CP]: A mãe Natureza
traz algumas surpresas e
mesmo com a evolução na
Saúde não chega, não é?
[CC]: Sou um homem
da Ciência mas não deixo de

estejamos sujeitos a alguns
vírus para prepararmos o organismo e aumentar, assim,
a imunidade. O conselho
que deixo é que as pessoas
façam as suas vidas com a
maior normalidade possível,
mas que usem máscara em
grandes aglomerados e lavem
ou desinfectem as mãos. São
pequenos hábitos que temos
de adquirir para sempre.
[CP]: Nas comemorações entregou medalhas de
50 anos de carreira. Nessas
cinco décadas houve muitos
avanços na Medicina?
[CC]: Sim, tem havido
muitos avanços e estamos
agora com uma esperança
média de vida por volta dos
81 anos. Portugal é o país
em que as pessoas a partir
dos 65 anos vivem pior do
ponto de vista da sua Saúde.
O país, não só a Medicina
mas até mesmo a sociedade,
tem de se adaptar e valorizar
mais a saúde direccionada

Não existe no país um plano
de recuperação da lista de espera,
por exemplo, dos doentes oncológicos.

olhar para estes fenómenos
com respeito, somos pequenos perante a mãe Natureza.
O SARS-CoV-2 não quis
saber dos confinamentos,
vacinas, de nada, e fez o seu
percurso como quis. Aconteceu com a Pneumónica, há
100 anos, e o SARS-CoV-2
está a fazer o mesmo. O vírus
resistiu, transformou-se e a
verdade é que ainda cá está,
ainda causa doença e ainda
mata. Mas as pandemias, as
pestes, fazem parte da História e isso tem a ver com a globalização. O mundo evolui
com doenças e guerras que
sempre aconteceram na história da Humanidade. Esta
pandemia não será, porventura, a última e devemos, sim,
tirar alguns ensinamentos
para estarmos minimamente
preparados para a próxima.
O SARS-CoV-2 ainda mata,
apesar de ser uma variante
menos agressiva que não cria
grandes problemas respiratórios. Acho que, neste momento, é altura das pessoas
estarem mais descontraídas.
Não vivemos em bolhas.
É preciso, no entanto, que

para as pessoas idosas e não
o tem feito.
[CP]: Estamos numa
altura de alguma agitação
social no campo da Saúde.
Vamos conseguir ultrapassar esta situação respeitando a matriz do SNS?
[CC]: Vamos ter de ultrapassar e eu lutarei com
toda a minha força para que
este status quo que se instalou na Saúde seja alterado.
O SNS, desde que foi criado
em 1979, teve sempre muitas
dificuldades mas teve um período de ascensão em que o
vimos espalhar-se pelo país.
Colegas mais novos têm a
percepção de um sistema
que se está a desmoronar e
acabam por o abandonar. O
país tem um SNS que é dos
melhores do mundo, onde
se faz muito com tão pouco
e o estado em que ele está
tem como responsáveis os
ministros, nomeadamente
a actual ministra da Saúde
porque ela tem determinado tipo de competências e
tinha uma intervenção nos
últimos quatro anos à frente

do Ministério que devia ter
desenvolvido, teve oportunidade de o fazer mas não fez.
Houve reuniões, desde início
- não com a ministra porque
ela durante a pandemia nunca reuniu com a Ordem dos
Médicos – para tratar de um
assunto muito importante:
não há doentes de primeira
nem de segunda, os doentes com covid não são mais
importantes que os outros.
Nessas reuniões alertámos
várias vezes para os doentes
não covid e, até ao dia de
hoje, nada feito. Não existe
no país um plano de recuperação da lista de espera, por
exemplo, dos doentes oncológicos. Foi preciso haver um
acontecimento em Caldas
da Rainha, em que faleceu
um bebé, para a ministra da
Saúde acordar, mas acordou
para um ínfimo problema
que é a urgência obstétrica. E
as urgências das outras áreas?
Ainda agora, no Hospital da
Covilhã, um terço dos turnos
da VMER esteve parada por
falta de recursos humanos.
Surpreende-me que a ministra diga que o Ministério da
Saúde tem responsabilidade
de definir políticas de saúde
mas depois quem tem de as
aplicar é a ARS, administrações dos hospitais e profissionais de Saúde, ou que anuncie
a criação de uma comissão de
acompanhamento. Não é o
Ministério da Saúde que tem
essa função? O problema não
é só na obstetrícia, há outras
áreas desguarnecidas do SNS
que estão a correr mal e a causa é falta de planeamento. O
trabalho do Ministério neste
momento não se está a fazer
correctamente e a ministra
mostra inércia. Estou farto
de conversa, análises e co-

Carlos Cortes termina este ano o terceiro mandato,
não podendo, de acordo com os estatutos,
recandidatar-se à SRCOM
corrido pelo país que diz que
temos 5,1 de médicos por
mil habitantes o que nos coloca na lista da OCDE como
o terceiro país com mais
médicos. Não são dados
correctos. O Estado português fornece os dados dos
médicos que estão inscritos
na Ordem dos Médicos e
quem se inscreve são todos
os que estão em actividade,
os que deixaram de estar e
os que estão no estrangeiro.
Estão inscritos cerca de 60
mil médicos mas não estão a
trabalhar em Portugal nunca estes 60 mil. Se fossemos
buscar os dados correctos
aproximados os 5,1 passariam para cerca de 3,6, ou
seja a 16.ª posição. Além da
falta de médicos há uma má
distribuição e efectivamente
não estão no SNS. Existe falta de condições para tratar os
seus doentes, para exercer
a sua profissão com brio.
Muitos médicos vão traba-

A formação médica em Portugal
é reconhecida em todo o mundo.

missões criadas que fazem
relatórios para ficar numa
gaveta. O que se pede é que
a ministra faça as alterações
que são necessárias, reestruture o SNS se for preciso, mas
que actue.
[CP]: Temos médicos
suficientes?
[CC]: Não, não temos.
Há uma falácia que tem

lhar para o privado, onde
não ganham mais ou muito
mais – alguns sim – porque
abraçam um projecto de
crescimento profissional. O
que os médicos pedem é poderem exercer medicina de
qualidade no SNS. Depois
há a questão do reconhecimento, porque quando se
paga mal é porque não se
reconhece o trabalho.

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

[CP]: Tem de se rever a
formação de mais médicos?
[CC]: A Ordem dos Médicos todos os anos faz à
volta de 100 a 120 visitas a
hospitais e centros de saúde
para saber se têm capacidade para formar médicos
especialistas. Entregámos
100 a 120 relatórios ao Ministério da Saúde explicando
as dificuldades do serviço.
Recebemos zero respostas.
Desde que estou na Ordem
dos Médicos enviámos cerca
de mil relatórios mas não obtivemos respostas nem sinal
de quererem corrigir essas
deficiências, o que, a ser feito,
permitiria formar médicos
com qualidade. E a formação
médica em Portugal é reconhecida em todo o mundo
e muitos dos programas de
formação de especialidades
portuguesas são adaptados
por outros países da União
Europeia. Não quero deixar
que Portugal forme médicos
sem qualidade.
[CP]: Para o ano cá estará para se recandidatar a
Bastonário da Ordem dos
Médicos?
[CC]: Nunca desisti de
nada. Sempre defendi causas, tenho ideais muito claros
e desenvolvi este trabalho
e continuarei, se essa for
a vontade dos médicos, a
desempenhar as minhas
funções para ajudar não só
o SNS mas também o sector
privado e social.
PATROCÍNIO:
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CIENTISTAS DA UC CRIAM
DISPOSITIVO INOVADOR QUE
GERE ENERGIA A PARTIR DAS ONDAS

R

EEFS, acrónimo de
Renewable Electric
Energy From Sea
(energia eléctrica renovável
a partir do mar), é o nome
do dispositivo inovador para
converter a energia armazenada nas ondas do mar
em energia eléctrica que foi
criado por uma equipa de
cientistas da Universidade
de Coimbra (UC).
Este dispositivo resulta
de oito anos de investigação desenvolvida no Laboratório de Hidráulica,
Recursos Hídricos e Ambiente do Departamento
de Engenharia Civil (DC),
da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC).
Este conversor de
energia das ondas, já com
patente internacional concedida, é um dispositivo
costeiro modular que fica
totalmente submerso, invisível à superfície do mar.
“É apoiado em pilares e
o resto do fundo do mar
fica livre para todo o tipo
de processos marinhos”,
explica o líder do projecto,
José Lopes de Almeida.
Por outro lado, sublinha, é um dispositivo que
“procura utilizar tecnologias que já existem, nomeadamente as turbinas
de ultrabaixa queda que
são aplicadas nos aproveitamentos mini-hídricos
e que recentemente se

tornaram competitivas
em termos comerciais. É
possível migrar essa tecnologia para o mar e aplicá-la
precisamente para aproveitar os desníveis criados
pelas ondas, que na nossa
costa ocidental apresentam frequentemente alturas de um a cinco metros”.
Basicamente, sintetiza
o cientista, “o que o dispositivo faz é transformar
o movimento alternado
das ondas do mar num
fluxo de água contínuo
no interior do conversor
REEFS. Esse fluxo, criado
entre a crista e a cava das
ondas, pode ser usado
para accionar as referidas
turbinas mini-hídricas de
ultrabaixa queda”, o representa um salto tecnológico
considerável, pois “não
precisamos de desenvolver
uma tecnologia de raiz,
podemos adaptar uma
tecnologia hidroeléctrica
já existente”.
DEPENDÊNCIA
ENERGÉTICA
Além disso, esta tecnologia contribui para mitigar
a erosão costeira, uma vez
que pode funcionar como
um recife artificial, induzindo a rebentação precoce
das ondas para assim retirar,
logo à partida, alguma da
sua energia antes que atinjam a linha de costa. José

Daniel Oliveira, Aldina Santiago
e José Lopes de Almeida
Lopes de Almeida lembra
que a investigação nesta
área assume hoje particular relevância tendo em
conta a actual conjuntura
internacional causada pela
guerra na Ucrânia. “A situação actual chama a atenção
para a extraordinária vulnerabilidade da Europa em
relação à sua dependência
energética. Por exemplo,
no caso de Portugal, o país
importa ainda hoje cerca
de 2/3 dos seus recursos
energéticos. Portanto, olhar
para os recursos endógenos marinhos e procurar
utilizá-los, criando valor
para a economia, é um desiderato que se impõe, particularmente em Portugal,
porque é um país que tem
uma linha de costa bastante
extensa relativamente à sua
área territorial”.
No entanto, para que
esta solução tecnológica
possa chegar ao mercado, ainda são necessários

novos estudos e testes,
esclarece o coordenador
do projecto: “o conceito
está provado. Demonstrámos em laboratório a
transformação de toda
a cadeia – desde a onda
até à produção de energia
eléctrica. Contudo, para
chegar à fase comercial,
o dispositivo tem de ser
optimizado e testado a
escalas sucessivamente
maiores até instalarmos
um projecto piloto no mar,
só depois é que poderemos
passar à fase de comercialização da tecnologia”.
Nesse sentido, a equipa que, além de José Lopes de Almeida, integra
Fernando Seabra Santos,
Aldina Santiago, Maria
Constança Rigueiro e
Daniel Oliveira, está a
concorrer a financiamentos, com o apoio da UC
Business – Gabinete de
Transferência de Tecnologia da UC.

CERTAME DECORRE A 25 E 26 DE JUNHO

TROUXEMIL E TORRE DE VILELA COMEMORA
II FESTA DA FREGUESIA

N

o próximo fim-de-semana (25 e
26), a União das
Freguesias de Trouxemil e
Torre de Vilela vai celebrar
a 2.ª Festa da Freguesia.
O certame vai decorrer
nas Caves de Coimbra e
conta com áreas dedicadas
à gastronomia, cultura,
artesanato e desporto. A
entrada é livre e vai proporcionar ao público dois
dias de festa com muita
animação, convívio e várias actividades.
Durante os dois dias, o
espaço vai contar com tasquinhas a servir a melhor
gastronomia local e regional, bem como instituições

a expor e a demonstrar o
trabalho que desenvolvem.
No s á b a d o, p e l a s
10h00, um jogo de futebol, a realizar-se no campo
da ADCA, entre solteiros
e casados, dá o pontapé
de saída para o evento que
decorre ao longo de todo o
fim-de-semana. As portas
do certame abrem-se ao
público pelas 11h00. Ao
longo do dia vai ser possível realizar aula de zumba,
ver uma demonstração de
karaté, assistir a espectáculos e jantar nas várias
tasquinhas. Pela noite haverá baile e DJ.
No segundo dia do
evento, logo pela manhã,

Evento vai contar com várias iniciativas de carácter
gastronómico, cultural, artesanato e desportivo
às 9h00, decorre a caminhada “Todos por Todos”,
promovida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro.
Para além das acções habituais, como espectáculos
de música e aulas de ginás-

tica, vai decorrer o concurso do ‘Melhor Arroz Doce’,
onde estará a avaliar um
júri da Confraria do Arroz Doce Almalaguês. O
encerramento da festa está
agendado para as 22h00.
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saúde
CENTRO DE ESTUDOS DE BIOÉTICA
ORGANIZA COLÓQUIO
“Um olhar ético sobre a dor” é o nome do colóquio
do Centro de Estudos de Bioética (CES) que terá lugar no
próximo dia 1, no Anfiteatro Tomé Pires da Faculdade de
Farmácia da Universidade de Coimbra, entre as 14h30 e
18h30. Segundo Carlos Costa Gomes, presidente da Direcção Nacional do CEB, a experiência da vivência da dor é
sempre algo irredutível. A ciência procura respostas para o
problema da dor, que por vezes é sublimada, outras, porém,
sofrida e, por último, é vista como inevitabilidade. “Todo
este ‘olhar’ sobre a dor deve-nos levar a compreender que
precisamos de ‘olhar’ para a dor com um ‘outro saber’; ‘olhar
o outro’ que vive um viver sofrido pela dor que pode ter
muitos rostos e para os quais temos que, necessariamente,
saber lidar com olhares da técnica e da ciência, mas também
com um olhar humano que nos interpela para uma ética de
proximidade”. O mesmo responsável refere que a dor vem
lembrar a presença inalienável do corpo, deste corpo sentido
de dentro e ao mesmo tempo visível de fora. Os sinais de dor
podem não exteriorizar-se, mas eles são vividos interiormente como se o corpo reflectisse a sua presença, voltando
a atenção sobre ele próprio.

‘SEMANA DO MÉDICO’
PROMOVIDA PELA SRCOM
A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos organiza e promove a ‘Semana do Médico’ sob o tema “Honrara
Missão”. A iniciativa começou no sábado passado (18) com
a Cerimónia do Dia do Médico, que anualmente se celebra
a 18 de Junho, sendo que foram entregues as medalhas de
50 anos e 25 anos de inscrição na Ordem dos Médicos. Para
além desta cerimónia e de visitas a várias unidades de saúde,
irá realizar-se o Simpósio “As Crises Sociais e Humanitárias
– O Papel do Médico” que vai decorrer apenas em Setembro,
na Ordem dos Médicos,em Coimbra, em formato híbrido
(presencial e online). O programa deste simpósio, que reunirá reputados especialistas da Ciência e da Medicina de todo
o País, vai contar com a intervenção do Secretário de Estado
Adjunto e da Saúde,Dr. António Lacerda Sales. As inscrições
para o simpósio são gratuitas, mas obrigatórias através do link:
https://forms.gle/FeeTVMQPMmwzpipv7.

COIMBRA RECEBEU RASTREIOS À DOENÇA
PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA
Durante os dias 20, 21 e 22, Coimbra recebeu e realizou
rastreios à Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC).
Esta foi uma campanha lançada pela Fundação Portuguesa do
Pulmão à Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica. Esta acção
de rastreio espirométrico, exame que não é comum realizar-se
nas consultas de rotina, teve como público-alvo fumadores e
ex-fumadores com uma carga tabágica de 10 unidades maço/
ano. Em 2018, as doenças respiratórias foram responsáveis por
13.305 (11,7%) óbitos em Portugal, onde a DPOC representou 2,5% da mortalidade em Portugal (com um aumento de
7,9% face a 2017).

ASSOCIAÇÃO CENTRO SAUDÁVEL
ORGANIZA DEBATE SOBRE SAÚDE
A Associação Centro Saudável - Juntos Pela Saúde no
Centro vai realizar, amanhã (24), pelas 16h30, na sala do Círculo de Cultura Portuguesa, em Santa Clara, Coimbra, o debate
Saúde ao Centro - Perspectivas e Novos Desafios. A descentralização/municipalização da saúde – garantia da equidade no
acesso aos cuidados de saúde; as “falsas urgências” como porta
de entrada do serviço nacional de saúde (dificuldade de acesso
aos cuidados de saúde primários e atraso nas listas de espera
para consultas/tratamentos hospitalares); Coimbra como pólo
de excelência de saúde na região centro (Responsabilidade de
Coimbra na resposta à região e Estamos preparados para os
novos desafios da saúde – envelhecimento, pandemias, migrações, guerra?) são os temas em debate. Cada mesa/tema
terá dois palestrantes, que entre eles estarão Hernâni Caniço,
médico e vereador da Câmara Municipal de Coimbra, Carlos
Cortes, presidente da Secção Regional do Centro da Ordem
dos Médicos e Ana Botelho, médica Cardiologista do Centro
Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC). No final do
debate haverá ainda lugar a um momento de Fados e logo de
seguida há o arraial de São João e uma sardinhada.
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ACTUALIDADE

INVESTIMENTO MUNICIPAL SUPERIOR A 94 MIL EUROS

CÂMARA DE COIMBRA APOIA
QUATRO ENTIDADES DO CONCELHO

O

presidente da Câmara Municipal
(CM) de Coimbra, José Manuel Silva,
formalizou, passada sexta-feira (17), no Salão Nobre
dos Paços do Município,
protocolos de âmbito social com quatro entidades
do concelho, mais concretamente com a Associação
Integrar, o Centro Social
e Cultural 25 de Abril, a
Fundação ADFP – Assistência, Desenvolvimento
e Formação Profissional e
a companhia de teatro O
Teatrão. Este último protocolo é também do foro
educativo e cultural.
INTEGRAR E
CENTRO 25 DE ABRIL
A associação Integrar
vai receber um apoio financeiro no valor de 16.920
euros para comparticipar o desenvolvimento do
projecto “Housing First +
Inserção”, que “contribuirá
para acolher, em aloja-

mento com as respectivas
condições, 15 pessoas em
situação de sem-abrigo,
apoiando estas mesmas
pessoas na respectiva transição da rua para o alojamento, por um período
máximo de seis meses, ou
seja, pode abranger até 30
pessoas em situação de
sem-abrigo por ano.
Por sua vez, o Centro
Social e Cultural 25 de
Abril vai receber 2.694,85
euros para apoiar a aquisição de equipamento necessário para a atividade
da instituição, designadamente Cortinas Corta
Fogo, que possibilitará que
a instituição continue a
disponibilizar às crianças
um equipamento social
com condições de qualidade e de segurança apropriadas.
FUNDAÇÃO ADFP
E O TEATRÃO
O protocolo celebrado
com a Fundação ADFP

prevê um apoio financeiro
no valor de 50.000 euros,
para comparticipar a actividade desenvolvida no
Centro de Acolhimento de
Emergência Nocturno para
pessoas em situação de
sem-abrigo em Coimbra,
para que possam satisfazer
as necessidades básicas de
alimentação e de higiene
pessoal, complementadas com o apoio técnico
especializado para a sua
efectiva reinserção social,
familiar e profissional. Este
equipamento irá proporcionar a continuidade do
alojamento/acolhimento
até 35 pessoas em situação
de sem-abrigo na cidade de
Coimbra.
Por último, o protocolo
celebrado com O Teatrão
prevê a atribuição de um
apoio financeiro pontual de
25 mil euros à companhia
de teatro para a concretização, neste ano de 2022,
dos projectos educativos
e sociais na área do teatro
“Ver e Pensar” e “P’rós

Grandes”. Estes programas
são dirigidos a crianças de
jardins-de-infância e escolas do 1º ciclo do ensino
básico da rede pública e a
idosos de Instituições Particulares de Solidariedade
Social (IPSS) do concelho.
Relativamente à população
sénior, o Teatrão avança
com o projecto “Teatro
e Memória” e a proposta
passa pela realização do
ciclo ‘de 10 em 10’, que tem
como objetivo percorrer
acontecimentos marcantes,
quer da cidade, região ou
país, quer da vida familiar
e social dos grupos, decorridos entre 1960 e 2010. O
projeto será desenvolvido
ao longo de dez sessões
de trabalho, através do
levantamento de informações, material de arquivo,
de jornais, publicações e
entrevistas a familiares ou
elementos da comunidade.
No total, os protocolos
assinados representam um
investimento municipal de
94.614,85 euros.
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RIBEIRA DE FRADES RECEBE
MOSTRA GASTRONÓMICA
E DE ARTESANATO

C

omeça, amanhã (24), às
18h00, a Mostra de Artesanato e
Gastronomia - XVI
Tasquinhas da Ribeira,
no Largo do Rossio. O
evento é organizado
pela União de Freguesias (UF) de São MartiJorge Veloso com
nho do Bisco e Ribeira
expectativas altas
de Frades, e conta com
o apoio das associações e colectividades da região.
Amanhã a festa vai estar a cargo do Grupo de Gaiteiros Rouxinóis do Mondego (19h00), do Karaoke Pénapá
(21h00) e do grupo 2 Vikings (23h00). No dia seguinte (25),
a abertura antecipa-se para as 13h00. Em relação à programação do dia, além das muito esperadas 11 tasquinhas, é
a música que ocupa um lugar vincado, com o Grupo de
Concertinas (18h00), o fado de Alcides Matias (21h00) e a
banda Dexys (22h00). Com início à mesma hora, domingo
será vivido na tranquilidade e animação do convívio nas tasquinhas e recebe, mais tarde, as Marchas Populares (20h00),
referência no evento, e a banda Uskadkasa (21h00).
Segundo Jorge Veloso, presidente da UF, a esperança é de
que o interregno dos últimos dois anos não quebre o sucesso
que o evento tinha desenvolvido. Julgando pela forte adesão
à Semana Cultural de São Martinho do Bispo que terminou
no sábado (18), e apesar do Largo do Rossio ser um espaço
mais reduzido, afirmou que espera ver muita qualidade
musical e “um ambiente de convívio e camaradagem” entre
os visitantes e as colectividades presentes. O presidente salientou, ainda, que, “pela experiência de 2018 e 2019”, está à
espera de um número considerável de visitas.

DEMONSTRAÇÕES DAS MODALIDADES, HOMENAGENS E ALMOÇO MARCARAM O DIA

OURIVESARIA COSTA VOLTA A EDITAR
ACM CELEBROU 104 ANOS COM
MEDALHA COMEMORATIVA
CASA CHEIA DE ATLETAS E AMIGOS
DAS FESTAS DA RAINHA SANTA

À

semelhança dos
anos anteriores, a
Ourivesaria Costa,
instalada no número 153
da rua Ferreira Borges, em
plena Baixa da cidade, volta a editar a medalha comemorativa das Festas da
Rainha Santa e da cidade de
Coimbra.
A tradição já vem de há
longos anos, mas por decisão do próprio editor, deixaram de se fazer passando
José Costa, proprietário da
Ourivesaria Costa, a assu-

mir essa responsabilidade.
“Eu pela cidade e pela devoção à Rainha Santa resolvi
editá-las”, afirmou ao “Campeão”, destacando que já o
faz há mais de 10 anos.
A medalha está disponível na Ourivesaria Costa
e para José Costa seria um
gosto que houvesse muita
procura. Excepcionalmente
a medalha não foi editada no
ano de 2020 devido à pandemia covid-19.
Na celebração dos 500
anos da beatificação da Rai-

nha Santa a medalha chegou
mesmo a esgotar.
As Festas da cidade de
Coimbra e da Rainha Santa
Isabel 2022 vão realizar-se
de 1 a 10 de Julho, sendo
que a animação cultural já
está a decorrer e vai até dia
17 de Julho.
A Ourivesaria Costa é
a mais antiga de Coimbra e
é muito reconhecida pelos
seus anéis de curso. Forneceu gerações de pessoas
licenciadas e doutoradas
com anéis e pastas de luxo.

Iniciativa já é uma tradição da casa

A

Associação Cristã da
Mocidade (ACM) de
Coimbra celebrou os
104 anos, no passado dia 16,
em volta de amigos e atletas,
num encontro que teve muita
animação e alegria.
O convívio, que foi antecipado para esta data, sendo
que o dia de aniversário é a
20, contou com a demonstração por parte dos atletas das
várias modalidades, homenagens e ainda o tradicional
almoço de aniversário.
Ao todo foram mais de
120 pessoas que quiseram
marcar presença nesta data
especial para a ACM, que
tem sido a casa de dezenas
de jovens atletas e que tem
deixado uma marca importante na cidade de Coimbra.
Fausto Carvalho, presidente da ACM, revela que
os 104 anos de história representam o trabalho realizado
por todos os envolvidos da
Associação, desde dirigentes, professores e praticantes.
“Isto enche-nos de felicidade
porque sentimos que o trabalho que está a ser realizado

Várias entidades de Coimbra marcaram presença
nas comemorações da ACM
tem resposta e está a ser com- uma Instituição de educação
preendido por todos e é um integral que tem cp,mp finagrande orgulho e satisfação”, lidade promover o bem-estar
sublinha.
físico e o aperfeiçoamento
As modalidades de esgri- intelectual, social, moral e
ma, ginástica rítmica, ténis espiritual dos seus sócios. Ao
de mesa, judo e sevilhanas longo da sua existência tem
wforam as modalidades que contribuído para o desenvoltiveram a demonstração dos vimento integral dos jovens
atletas, com 15 minutos cada. que, geração após geração, enEsta iniciativa pretendeu contraram na ACM uma casa
mostrar a importância do amiga na qual, através da pardesporto na vida dos jovens ticipação activa nas múltiplas
e dar motivação aos pais e actividades, complementam
praticantes para continuarem e enriquecem a sua formação
a trabalhar diariamente. Para enquanto homens/mulheres
além disso, pretendeu ainda e como desportistas.
visualizar as várias vertentes
A ACM conta com 1.221
que a ACM tem disponível. associados e mais de 560
A ACM de Coimbra é atletas.
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CERTAME COMEÇOU DIA 1 DE JUNHO E DECORRE ATÉ DIA

SÃO JOÃO E FEIRA DAS FREGUESIA
NAS FESTAS DA CIDADE NA FIGU

J

unho tem sido um mês
de novos recomeços.
Quente pelas suas temperaturas que chegaram,
em muitos locais, aos 40
graus, este mês tem-se
destacado também pelo
regresso das festas que o
povo tanto ansiava. Durante o mês, o Santo António e o São João são os
reis das celebrações e não
há local que não lhe faça a
devida vénia.
Na Figueira da Foz,
Junho é de festa para a cidade. Considerada como
uma das cidades com
maior nível turístico em
Portugal, a procura em
apostar na promoção da
cultura, de forma a atrair
novas pessoas e também
animar gentes da terra,
é um dos objectivos da
cidade.
Para este mês, a Figueira da Foz conta asPUBLICIDADE

Marchas Populares, arraiais, espectáculos pirotécnicos,
concertos e gastronomia animam dez dias de festa
sim com vários eventos
que passam não só pelos
concertos musicais, como
também alguns eventos
desportivos, gastronómicos e lúdicos, que levam os
figueirenses a não saírem
da cidade não só pelo sol,
mas também pelos eventos
que compõem as Festas da
Cidade.

Com vários programas dentro do próprio
programa das festas da
cidade o que mais se costuma destacar são os dois
dias de celebração do São
João onde os principais
eventos são os arraiais
populares, os desfiles das
Marchas Populares, o tradicional fogo-de-artifício

e ainda a missa e procissão de São João no dia 24
de Junho. A juntar a tudo
isto há ainda as actuações
de artistas de renome da
música portuguesa como
Mónica Sintra, Augusto
Canário e Tony Carreira,
entre outros.
O programa das Festas
da Cidade da Figueira da

Foz teve início no dia 15 e
vai decorrer até ao próximo
dia 26. Ao longo destes 10
dias a animação tem sido
uma constante e promete
continuar até ao último dia
das comemorações.
Um dos programas em
destaque é a Feira das Freguesias, que tem decorrido
na Praça Dr. João Ataíde.
O regresso deste certame
gastronómico tem trazido
menus que pretendem dar
destaque às receitas tradicionais e produtos endógenos acompanhados pela
animação garantida por
grupos locais complementada por grandes nomes da
música portuguesa e um
artista da vizinha Espanha.
NOITES
MAIS ATRACTIVAS
As noites mais atractivas do certame são certa-

mente as noites das Marchas Populares.
Na noite de hoje (23),
pelas 21h00, a Avenida
25 de Abril recebe as famosas Marchas Populares
de São João, que este ano
tem quatro marchas a concurso. O percurso será o
tradicional pela Avenida
25 de Abril com paragens
frente à Century 21, a
seguir ao Johnny Ringo,
frente ao Hotel Mercure
(local de tribuna e júri) e
após a Torre do Relógio
frente à Esplanada Silva
Guimarães.
A concurso vão as três
marchas: Marcha das Mulheres de Tavarede – Freguesia de Tavarede, Marcha
da Sociedade Filarmónica
Paionense – Freguesia de
Paião e a Marcha do Grupo
Instrução Sport – Freguesia
de Buarcos e São Julião.
Como convidadas está a
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S EM DESTAQUE
UEIRA DA FOZ

Recinto recebe dezenas de pessoas de vários pontos do país
Marcha Popular de Cernache, de Coimbra, Marcha
de Santa Clara, também
de Coimbra, e a Marcha
Popular de Albergaria dos
Doze, de Pombal.
A seguir às marchas
decorre o espectáculo piromusical, na Praia da
Claridade. Este terá dez
minutos de espectáculo
pirotécnico sincronizado
com banda sonora que
poderá ser ouvida entre o
Grande Hotel e a Esplanada Silva Guimarães.
Os tradicionais arraiais
populares de São João estão

também de regresso ao Bairro Novo, Rua dos Pescadores
e Largo São João do Vale,
numa iniciativa do Município da Figueira da Foz, Junta
de Freguesia de Buarcos e
São Julião e Sociedade Filarmónica Dez de Agosto.
O artista português
Tony Carreira irá actuar
ainda nesta noite.
Haverá ainda a festa
com Dj’s locais onde será
também dada a oportunidade a nomes mais jovens
que se começam a afirmar
no panorama nacional,
que culmina na hora do

tradicional Banho Santo
com o nascer do sol.
No dia 24, decorre a
missa na Igreja Matriz,
seguindo da procissão que
vai até à Praça Europa e regressa novamente à Igreja.
As marchas voltam a sair
à rua, mas desta vez no
Coliseu. Mónica Sintra é a
artista que subirá ao palco.
A festa continua no dia
25 com a Regata + Louca
do Mondego e a Regata de
São João (CNAFF). Neste
dia actua Álvaro Prado
-POP e no último dia tocam os Sons do Minho.

PUBLICIDADE

Rua José Inácio
Castelo Branco, 70
3090-803 SANTANA
T: 233 920 306
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FEIRA DAS FREGUESIAS ENCERRA
ESTE DOMINGO AS FESTAS DE S. JOÃO

A

Figueira da Foz está
em festa, desde o dia
15 deste mês, com a Feira
das Freguesias. A decorrer
até domingo (26), o certame recebe vários eventos
musicais, gastronómicos
e desportivos. Devido às
condições climatéricas
adversas que se fizeram
sentir no início da passada
semana, a Câmara Municipal decidiu proceder ao
cancelamento das actividades previstas, “visando
assim a segurança e o
bem-estar de todos”. Apesar deste impasse no início
do certame, nem a chuva
demoveu os Santos, continuando no dia seguinte os
festejos do S. João. A gastronomia teve e tem um
papel preponderante nesta Feira, pelo qual estão
disponíveis vários stands
com pratos típicos das 14
freguesias do concelho.
Alhadas, Alqueidão, Bom
Sucesso, Buarcos e São
Julião, Ferreira-a-Nova,
Lavos, Maiorca, Marinha
das Ondas, Moinhos da
Gândara, Paião, Quiaios,

Marchas e gastronomia foram os protagonistas
São Pedro, Tavarede e
Vila Verde, marcam posição na Praça Dr. João
Ataíde. Até domingo (26),
convidam os visitantes à
degustação dos seus produtos mais típicos, como
a raia, sardinha, bacalhau
e polvo. A música é também uma referência nos
festejos. É de relembrar
que hoje (23) e amanhã
(24) vão haver Marchas
Populares e concertos de
Tony Carreira e Mónica

Sintra, respectivamente.
O fim-de-semana encerra o certame com Álvaro Prado Pop e Sons do
Minho. O evento contou
com as visitas de vereadores do Executivo Municipal, do presidente da
Assembleia Municipal,
José Duarte Pereira, e
de alguns presidentes de
Juntas de Freguesia do
concelho, que saborearam iguarias e conviveram com cada freguesia.

PUBLICIDADE
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CELEBRAÇÕES DECORREM NO DIA 2 DE JULHO

CHORAL POLIPHONICO DE COIMBRA CELEBRA 50
ANOS COM ESPECTÁCULO NA IGREJA DE SANTA CRUZ
Embora não haja uma data específica que
assinale o surgimento do Choral Poliphonico de Coimbra, certo é que foi no ano de
1972 que iniciou a sua actividade, embora
tenha apenas regularizado a sua situação
anos mais tarde. Prestes a completar meio
século de vida, o coro é considerado um dos
mais antigos, sem ser universitário, na cidade de Coimbra. Para assinalar esta data, o
grupo vai-se apresentar na Igreja de Santa
Cruz, em Coimbra, no próximo dia 2 de Julho, para um espectáculo que promete dar
e mostrar toda a harmonia que enriquece o
Coro. Num percurso verdadeiramente satisfatório e de grande sucesso ao longo destas
cinco décadas, o Coro revelou algumas fragilidades durante o período da pandemia da
covid-19, obrigando-o a parar por completo,
pela primeira vez na sua história. Contudo,
a força de vontade e a paixão pela música
coral revelou-se superior aos obstáculos,
levando os membros do grupo a traçarem
um novo rumo que acabou por ser decisivo
e permitiu que hoje continuasse a brilhar.
CRISTIANA DIAS

O

Choral Poliphonico
de Coimbra deu os
seus primeiros passos em 1972, estando desta
forma prestes a completar
50 anos de história. O seu
surgimento muito se deve a
Maria Fernanda Rovira, então
directora do Conservatório
Regional de Coimbra, e do
maestro José Firmino Morais
Soares, dirigiu durante vinte
anos, que transmitiram as
sólidas bases de competência
técnica e artística que nos
primórdios deram corpo ao
seu objectivo de “estimular
a criação de uma necessidade musical como elemento
fundamental da cultura”, congregando à sua volta,
e na concretização
da sua iniciativa, um
conjunto de vontades
que o ergueram.
Nesta primeira
fase, a sua actividade
era integrada no Conservatório Regional de
Coimbra, mas desdee
cedo mostrou a necessi-ar
dade de se autonomizar
co
e conquistar um público
próprio.
caOs primeiros anos acama
bariam por ser de alguma
adaptação e conhecimento,
nto,
e por insistência e dedicação
ção
do maestro acabaria mesmo
smo
por realizar espectáculoss de
crescente qualidade artística
conquistando o agrado do
público.
Na altura, a riqueza do
seu programa contemplava
música erudita, tanto portu-

guesa como europeia e americana. Além da parte coral,
o Coro, até 1977, incluía uma
parte instrumental e também
momentos de poesia que
manteve até mais tarde.

da Cidade, pela sua valiosa
actividade artística ao serviço
da música e da cultura, reconhecendo-lhe um importante
papel.
Contudo, foi apenas em
1979 que o Coro regularizou a
situação jurídica com a elaboração da respectiva escritura
pública.
A partir daqui o caminho
do Choral Poliphonico de
Coimbra foi sempre a crescer. O grupo foi procurando
deixar a sua marca em cada
canto que passava e manteve
sempre a determinação em
apostar no critério de qualidade nas suas actuações.
Passou a actuar em diversos países europeus, nomeadamente, Espanha, França,
Itália, Alemanha, Eslovénia,
Roménia, República Checa e
ainda em Cabo Verde, Macau,
e Japão, onde desenvolveu o
Projecto “CANTAR PORTUGUÊS NO ORIENTE”.
Em Macau acompanhou a
celebração da última missa
em português e no Japão

O Coro desenvolve o Projecto
“Maio Coral” que todos os anos proporciona
encontros/intercâmbios com coros
nacionais e estrangeiros.

Com todas estas particularidades, na primeira década
(1972-1982), o Coro conheceu uma intensa actividade
artística realizando dezenas
de concertos, quer em Coimbra quer por todo o país,
com excelentes referências, a
tal ponto

participou nas comemorações oficiais dos 150 anos do
nascimento de Venceslau de
Morais.
Actualmente, executa um
repertório de música sacra e
profana, do séc. XVI ao séc.
XX, desenvolvendo a sua actividade maioritariamente
a nível
níve nacional, incluindo
Regiõ Autónomas da MaRegiões
deira e dos Açores e com
inúm
inúmeros
intercâmbios
com Coros estrangeiros.
O sseu maestro é Paulo
Mo
Moniz.
FUTURO
DECIDIDO
EM GRUPO

que
em
queem
1978 a Câmara Municipal de
Coimbra (CMC) concedeu-lhe a distinção de “Coro
Representativo da Cidade”, e,
em 1982 (à passagem do seu
10.º aniversário), a Medalha

Com o surgiment da pandemia coto
v
vid-19,
o Coro sofreu
um grande abalo. O
seu trajecto estava em
ascendente e muitos
eram os espectáculos
agendados
que tiveram de
agenda
ser adiados ou mesmo cancelados.
Joaquim Dias, presidente do Choral Poliphonico de
Coimbra, revela ao “Campeão” que a partir de Março

Depois de dois anos totalmente parados, o Coro regressou em Setembro
de 2021 e procurou incentivar novos elementos
de 2020 os objectivos traçados, até ao momento pelo
Coro, tiveram de ser alterados.
Devido às incertezas do
que viria a ser realmente a
pandemia, o Coro optou por
parar por completo, pela primeira vez na história, tendo
em consideração que a faixa
etária de idades dos elementos do grupo era elevada, o
presidente, juntamente com a
Direcção, considerou “preservar e proteger os membros”.
Sem qualquer actividade durante os dois anos de
pandemia, o grande desafio,
segundo Joaquim Dias, viria
a ser o regresso.
“Foi uma fase complicada, mas mais complicado foi
dar conta da realidade quando
regressamos, fizemos várias
tentativas, sempre em contacto escrito ou vi Zoom com os
coralistas, mas foram sempre
interrompidas com novas
regras de confinamento. Em
Setembro de 2021 foi quando
realmente voltamos”, explicou.
No entanto, a adaptação
à nova realidade não foi, num
primeiro momento, fácil de
gerir. Havia um défice de

O pedido foi bem aceite e
segundo o presidente foi “uma
excelente Assembleia-Geral”
onde reuniu praticamente
todos os elementos que deram
então “um pontapé” para um
novo rumo.

para homenagear os membros falecidos do Coro. Logo
depois da missa, os coralistas
seguem para o Hotel D. Luís
onde irão ter o almoço e um
convívio de forma a encerrar
as festividades.

CELEBRAÇÃO
DO 50.º ANIVERSÁRIO

AMBIÇÃO DE FAZER
CRESCER MAIS

No próximo dia 2 de Julho, o Choral Poliphonico de
Coimbra vai celebrar o seu
50.º aniversário na Igreja de
Santa Cruz, em Coimbra,
pelas 18h15.
Este espectáculo terá a
duração aproximada de 50
minutos e vai ter, no seu início,
um “Prelúdio musical” a cargo
do organista convidado, maestro Paulo Bernardino, que
igualmente acompanhará o
Coro na 1.ª parte do concerto.
Na segunda parte o Choral
Poliphonico interpretará quatro temas com a colaboração
do Quarteto de Metais, constituído, respectivamente, por
duas trompetes (David Nôro,
aluno do Conservatório de
Música de Coimbra, e Vasco
Guina, ex-aluno) e dois trom-

O Choral Poliphonico de
Coimbra conta neste momento com perto de 50 elementos
e embora esteja numa fase de
equilíbrio e tranquilidade, a
ambição por parte do presidente é fazer sempre mais e
melhor.
Quase a concluir o seu
terceiro e último mandato (até
Dezembro deste ano), Joaquim Dias afirmou que todos
os coralistas que frequentam
o Coro estão ali de alma e coração e assume-se como um
apaixonado pelo Cor.
Durante a sua presidência
revela que apesar das dificuldades em determinados
momentos sempre tentou dar
o seu melhor pela prosperidade do Coro, “sempre com
o apoio de todos os coralistas
e, como não podia deixar de
ser, em estreita colaboração
com o maestro Paulo Moniz,
homem a quem o Coro muito
deve pela sua enorme capacidade de trabalho, entusiasmo
e dedicação e, obviamente,
com os demais elementos da
Direcção”.
“Há muita coisa que podia ter feito mais, que podia
ter feito melhor, claro que
sim, mas sei que também fiz
alguma coisa que fica e que
marcou a vida do Coro”, afirma o presidente

O grupo tem dois LP’s gravado na década
de 80 e dois CD’s, um comemorativo
dos 25 anos e outro dos 45 anos.

elementos durante os ensaios
o que tornava difícil de coordenar.
Joaquim Dias face à situação decidiu convocar uma
Assembleia-Geral Extraordinária e solicitou a chamada de
todos os coralistas para juntos
decidirem o futuro do Choral
Poliphonico de Coimbra.

bones (Miguel Sousa e João
Mário Fernandes, ex-alunos
do mesmo Conservatório).
No domingo, dia 3, haverá também algumas acções de
comemoração. Pelas 11h15,
o grupo vai estar na Sé Nova,
em Coimbra, a fazer o acompanhamento da missa, uma
celebração que será também
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FIGUEIRA DA FOZ PRAIAS DISTINGUIDAS COM
BANDEIRA AZUL E SÊLO DE ACESSIBILIDADE
Aconteceu esta terça-feira (21), às 11h00, a
cerimónia do Hastear da
Bandeira Azul e da Bandeira Praia Acessível, na
Praia de Quiaios, contando com a presença dos vereadores Anabela Tabaçó
e Manuel Domingues, do
presidente da Assembleia
Municipal, José Duarte
Pereira e do presidente

da Junta de Freguesia de
Quiaios, Ricardo Santos.
Com Bandeira Azul foram galardoadas a praia
da Murtinheira, do Cabo
Mondego, da Cova Gala,
da Costa de Lavos e da Leirosa. Com o sêlo Bandeira
Azul + Acessível foram
distinguidas as praias de
Quiaios, da Tamargueira,
de Buarcos e da Torre do

Relógio. Além dos presidentes da Junta cujas
praias receberam estas
distinções, esteve, também, presente Nuno Bravo, em representação da
Administração da Região
Hidrográfica (ARH Centro) / Agência Portuguesa
do Ambiente (APA), bem
como outras entidades civis e militares.

FORMAÇÕES DE MACRAMÉ
E PINTURA NO CAE
O Serviço Educativo
do Centro de Artes e Espetáculos (CAE) da Figueira da Foz promove, até dia
30, formações em macramé
e pintura, a cargo das artistas
Isabel Deus e Luísa Tavares
Simões, das 14h30 às 19h00.
Segundo o CAE, este ensinamento sobre a pintura de
tela em acrílico “pretende
dar a conhecer as técnicas

básicas, com utilização de
tintas acrílicas, bem como os
materiais e a correcta forma
de os utilizar”. Para a formadora Luísa Tavares Simões,
“a pintura é um estado de
espírito” e o seu trabalho
baseia-se “no movimento
e na intensidade das cores”.
A arte do macramé é uma
técnica de artesanato antiga
“que consiste em fios que são

cruzados e atados através de
nós”. Conduzida por Isabel
Deus, esta formação “pretende ensinar as técnicas
básicas do macramé, dar a
conhecer os materiais que
se utilizam e os nós básicos”.
No final, cada participante
fará a sua própria peça. A
iniciativa está a decorrer
desde o início deste mês e a
entrada é livre.

QUATRO MILHÕES DE EUROS INVESTIDOS
NA VIDEOVIGILÂNCIA DO TERRITÓRIO

FIGUEIRA DA FOZ

13

FESTIVAL DA SARDINHA INVADIU
A FIGUEIRA COM “SABOR A MAR”

A

té domingo (26), realiza-se o Festival da
Sardinha, na Figueira da
Foz, integrado no evento “Figueira com Sabor
a Mar”. Este ano decorre
em 11 restaurantes, sendo eles Casa Marquinhas,
Casa Mota, Caçarola-1,
Restaurante Lota Nova,
Caçarola Dois, Casa dos
Papagaios, Bijou, Pep´s, A
Cantarinha, Marégrafo e
Dory Negro.
Mário Esteves, presidente da Associação Figueira com Sabor a Mar, referiu
na apresentação do festival,
que “a sardinha é o peixe
emblemático da Figueira da Foz que se trabalha
todo o ano”, mas que nesta
época ganha “uma dimensão que extravasa o âmbito
nacional”. Por outro lado,
salientou que a previsão de
consumo nos restaurantes
inscritos, durante o festival,
é de “duas toneladas de sardinha” e que, na restauração
em geral, “pode ultrapassar
as três toneladas”.
“A cidade está em festa”
é um excelente mote para visitar a Figueira da Foz, afirmou o empresário. A dose
individual de sardinha é de
10 euros e para casal é de

O festival começou a 17 e termina
no próximo sábado
19,50 euros. Carlos Figueiredo, em representação do Turismo Centro de Portugal,
reconheceu que assistimos a
um “período de retorno do
turismo, mais sustentado e
com maior segurança” mas
também que “a Figueira da
Foz tem sentido esse crescimento, porque todos nós
necessitamos do reencontro
e conviver”, concluiu.
É de referir que, em
2010, a Sardinha Portuguesa apanhada na Figueira da
Foz recebeu o Certificação
de Qualidade, uma distinção atribuída por uma
organização internacional
sem fins lucrativos, a MSC
– Marine Stewardship Council, e veio reconhecer Portugal como o único país do

mundo que comercializa a
sardinha com certificado de
sustentabilidade.
Por outro lado, a sardinha pescada na costa figueirense tem características
muito próprias, porque o
mar nesta região apresenta
águas mais frias, dando-lhe
uma tonalidade prateada à
sardinha que, quando degustada, tem sabores inconfundíveis e faz dela a melhor
sardinha do mundo, razão
pela qual esta região marítima foi batizada de “Costa
de Prata”.
Por variadas razões, a
sardinha faz parte da tradição dos Santos Populares
e ocupa um papel muito
importante no S. João figueirense.

MUNICÍPIO ASSEGURA TRANSPORTE
PARA VACINAÇÃO DOS MAIS IDOSOS

Trata-se do maior projecto de videovigilância do país

A

Comunidade Intermunicipal da Região
de Coimbra (CIM-RC) é
responsável pelo projecto
de videovigilância que cobre cerca de 95% do concelho da Figueira da Foz,
com a instalação de uma
torre de detecção na Serra
da Boa Viagem.
Numa visita à 18.ª torre
de videovigilância - de um
total de 20 -, Jorge Brito, secretário-geral da CIM RC,
afirmou que o dispositivo
“cobre praticamente todo
o concelho” e, ainda, “algumas parcelas dos municípios vizinhos”. O Sistema
Integrado de Videovigilância para a Prevenção de
Incêndios Florestais deverá
ficar concluído no final de
Julho com a instalação de
mais duas torres nos concelhos de Montemor-o-Velho
e Condeixa-a-Nova, o que
vai permitir uma cobertura
territorial de 90% dessa re-

gião. Jorge Brito salientou,
ainda, que “o sistema vai
contribuir para uma menor exposição ao risco e à
vulnerabilidade de incêndio”. Na Figueira da Foz,
o projecto foi optimizado
através de um protocolo
do município com os Bombeiros Voluntários locais
para efectuarem vigilância
permanente nos restantes
5% do território municipal,
situados em zonas sombra.
Está prevista a instalação
de 37 câmaras de videovigilância, 20 das quais
em zonas florestais dos 19
municípios da Região de
Coimbra e 17 nos 14 municípios da região de Viseu
Dão Lafões. Estas câmaras
vão funcionar através de
infra-vermelhos, independentemente das condições
climatéricas. “Trata-se do
maior projecto de videovigilância do país”, com um
investimento de cerca de

quatro milhões de euros financiados a 75% por fundos europeus-, que iclui,
entre outros, as 37 torres e
igual número de sistemas
de detecção e 39 centros
de gestão e controle. O
Programa Operacional
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos
(POSEUR), que financia o
projecto, já comparticipou
a instalação de 138 torres
de videovigilância no país
com nove milhões de euros
do Fundo de Coesão, num
investimento traduzido em
11 milhões de euros.
Emílio Torrão, presidente da CIM - RC,
considera que o país está
diferente no que toca à
prevenção de fogos florestais, depois do incêncio
de Pedrógão Grande, em
Junho de 2017. “Temos
uma intervenção do Governo que não tínhamos”,
reitera.

A Câmara Municipal da
Figueira da Foz informou
que continua a decorrer a
vacinação da segunda dose
de reforço contra a Covid-19. O centro de vacinação funciona à quinta-feira
e ao sábado, das 09h00 às

16h00, no novo edifício
do Centro de Formação da
Figueira da Foz da Guarda Nacional Republicana
(GNR). Segundo o Município, “a inoculação dirige-se
a pessoas com mais de 80
anos com dose de reforço

tomada há pelos menos 120
dias e sem teste positivo nos
últimos quatro meses”. Os
interessados têm a garantia de transporte gratuito
e o agendamento será feito
localmente, através de SMS
ou chamada telefónica.

600 MIL EUROS APLICADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSADIÇOS
O Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos
(POSEUR) vai financiar a
construção de passadiços
na Figueira da Foz. Através
da Agência Portuguesa do
Ambiente (APA), vão ser
construídos cerca de 3,400
metros de passadiços, numa

extensão de 1,900 metros
entre a Praia de Quiaios e a
Murtinheira. Segundo Nuno
Bravo, director regional da
APA, “trata-se de um reforço
da duna da praia de Quiaios,
que vai evitar o pisoteio e,
dessa forma, o desgaste da
duna e destruição de vegetação dunar – que é bastante

frágil”. Conforme adiantou,
a obra “não estará pronta no
início desta época balnear”.
Assim, será interrompida
uma parte da intervenção,
”na zona da Murtinheira,
para não impedir o bom
funcionamento das estruturas que existem na época
balnear”.

“QUINTAS DE LEITURA” RECEBE AMANHÃ
RODRIGO GUEDES DE CARVALHO
O jornalista e escritor
Rodrigo Guedes de Carvalho é o convidado da sessão
de amanhã (24) das “Quintas de Leitura”, no auditório
da Biblioteca Municipal.
Com início marcado para
as 21h30, a iniciativa conta
com moderação de Teresa
Carvalho. Nesta sessão, o

autor vai apresentar o seu
mais recente livro “Cuidado com o Cão” que,
segundo foi comunicado
pela Câmara Municipal da
Figueira da Foz (CMFF),
“remete para a época pandémica que nos confinou
e à qual todos estivemos
sujeitos”. A entrada é livre,

embora sujeita à lotação
da sala. Esta iniciativa é
desenvolvida pela Comissão Cultural e Divisão de
Cultura da CMFF e insere-se no âmbito das Comemorações de Elevação, em
1771, da Figueira da Foz a
categoria de Vila e Elevação
a Cidade, em 1882.
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ACTUALIDADE CONCELHIA

SOURE FESTIVAL METAMORFOSE ACEITA
CANDIDATURAS ATÉ 1 DE JULHO

O

Festival Metamorfose regressa
a Soure para a 2.ª
edição, em comunhão com
o concurso de bandas e
o estágio “Rock On”. As
inscrições podem ser feitas até ao dia 1 de Julho.
Trata-se de um projecto
que tem como objectivos
a promoção da cultura
e da produção musical
emergente em Portugal,
estimulando a criatividade artística e incentivando
a criação e divulgação de
novos projectos musicais,
com abrangência nacional e contribuindo para
impulsionar o regresso da
actividade cultural pós-pandemia. Com excepção
da interrupção forçada
pela pandemia, o Município tem vindo a realizar o concurso de bandas
de garagem anualmente.
Este ano será uma oportunidade de reinventar o
modelo feito até à data,
atraindo novos públicos,
promovendo a diversida-

O programa do festival foi apresentado
no Espaço Finisterra
de cultural. O concurso do Conservatório de Múde bandas vai decorrer até sica de Coimbra, António
Agosto, em regime online, Devesa, e os músicos José
estando a final prevista Rebola (Anaquim), Adrianum evento ao vivo, no dia na Sá Couto que venceu
11 de Setembro, durante o a primeira edição (The
Pangeia – Festival Munici- Jeggas) e João Paulo Caspal de Juventude (Soure). tanheira (Balbúrdia). Por
O vencedor do concurso sua vez, o estágio “Rock
terá um prémio no valor de On” destina-se aos jovens
1,500 euros, seguindo-se do concelho de Soure,
um prémio de 750 euros para aprofundar conhee, em terceiro lugar, de 500. cimentos e desenvolver
O quarto lugar será, tam- competências dentro do
bém, congratulado com estilo de música rock. Esta
250 euros. O painel dos formação vai culminar
jurados conta com nomes com uma apresentação
sonantes do panorama pública do trabalho realimusical, como o director zado ao longo do estágio.

0217(025˨2˨9(/+2AUTOMÓVEIS INVADEM
O BAIXO MONDEGO NO MOTORFESTIVAL
O Baixo Mondego Motorfestival, que é já uma referência nacional, regressou
no último fim-de-semana
(18 e 19), ao Centro Náutico de Montemor-o-Velho,
com várias horas de animação e emoções fortes para
os apreciadores do desporto
automóvel. A escolha do local prendeu-se pelo facto do
Centro poder consolidar o
evento e “dar-lhe a possibi-

lidade de crescer”, segundo
palavras de Marco Amaral,
da organização. Organizado
pela equipa do Asphalt Emotion Club, em comunhão
com a Câmara Municipal de
Montemor-o-Velho, o festival
juntou os mais diversos automóveis clássicos e modernos,
vindos dos mais diversos países mundiais. Além do lazer,
foram também dias de diferentes aprendizagens junto de

patrocinadores, expositores,
estruturas associativas e empresas, num ambiente de forte
companheirismo. A edição
deste ano contou com inúmeros parceiros que ajudaram a
produzir um cenário “verdadeiramente apaixonante”, com
mostras desde o automóvel
aos equipamentos, passando
por preparadores, produtos,
estruturas associativas e instituições.

ASSOCIAÇÃO FILARMÓNICA UNIÃO VERRIDENSE
CELEBRA 214.º ANIVERSÁRIO

A Associação Filarmónica União Verridense
(AFUV) celebrou, este domingo (19), o seu 214.º aniversário, com destaque para
a música, cultura, associativismo, talento e a alegria,
num reencontro com o público no auditório da AFUV,
em Verride. O momento
fez transparecer o orgulho
de todos em ter “uma das
filarmónicas mais antigas
do país ainda em actividade”,
como referiu José Veríssimo,
vice-presidente da Câmara
Municipal de Montemor-o-Velho. Durante a celebração, além do apupo à “jovem direcção” foi, também,
reconhecida a dedicação de
músicos da AFUV. Constou,
também uma homenagem a
Raúl Cardoso, músico natu-

A tarde festiva encerrou com concertos
da Filarmónica Lyra Barcoucence 10 de Agosto
e da AFUV
ral de Verride, autor do Hino longo dos 214 anos” fizedos 200 anos da AFUV. Ju- ram parte. De igual modo,
liana Guardado, presidente o presidente da União de
da direcção da associação, Freguesias de Abrunheira,
dedicou palavras simbólicas Verride e Vila Nova da Barà ocasião, sublinhando que ca, Nuno Valente, recordou
“a AFUV é uma associação os ensinamentos e os valores
de pessoas e para pessoas” que adquiriu durante a sua
e que o seu crescimento – passagem pela AFUV, reforem dimensão e qualidade çando que “será sempre um
– se deve a todos os que “ao pilar dentro da comunidade”.

O Marialvas conquistou, na passada quinta-feira (16), a Taça da
Associação de Futebol
de Coimbra (AFC) ao
vencer na final o Carapinhense. O Estádio Municipal Sérgio Conceição,
em Taveiro, foi o palco
deste jogo que terminou
em festa para o clube de

futebol de Cantanhede,
num jogo onde Ivo Frasco se destacou ao marcar
o golo que fez a diferença
no marcador. Apesar de
um jogo com algumas
oportunidades para o Carapinhense, o Marialvas
acabou por não perdoar
na primeira grande oportunidade que teve. Iso-

lado, Ivo Frasco correu
para a baliza e desviou
o esférico de Paulo André aproveitando a saída
do guardião da equipa
adversária. No final do
jogo com sinal positivo para a arbitragem, a
festa foi do Marialvas e
a Taça AFC seguiu para
Cantanhede.

MARCAS POPULARES COMEÇAM AMANHÃ

A

s Marchas Populares estão de volta a Cantanhede e
à Praia da Tocha. Os desfiles realizam-se amanhã
(24) e sábado (25). As
Marchas fazem parte da
rotina anual das pessoas,
com uma forte componente lúdica. A Câmara
Municipal de Cantanhede
reconhece “a importância
sociocultural” do evento,
enfatizando o patrocínio
para a realização do mesmo. É também atribuído
aos grupos envolvidos
um subsídio destinado a
ajudar na elaboração do
guarda-roupa e adereços.
O êxito da iniciativa vem
também da “dedicação,
empenho e entusiasmo
dos diversos grupos”, que
dão um ambiente cheio
de alegria às noites dos
Santos Populares. Depois
de dois anos em suspenso, Cantanhede e a Praia
da Tocha cumprem mais
uma vez a tradição das
Marchas em honra de S.
Pedro e S. João, respectivamente. Este ano participam grupos de Cantanhede, Murtede, Tocha e
Arrôtas, com a promessa
de levar às ruas um espí-

As Marchas remetem para uma natureza
religiosa, apesar do carácter laico
rito de folia contagiante.
Às referidas, juntam-se
ainda, em Cantanhede, a
Marcha da Santa Casa da
Misericórdia de Cantanhede e a Marcha de Santa Clara (Coimbra), como
Os desfiles
realizam-se amanhã
(24) e sábado (25)

convidada. Amanhã, a
partir das 22h00, realiza-se o tradicional desfile
em honra de S. João, na
Praia da Tocha. Em parceria com a Associação
de Moradores da Praia da
Tocha, o desfile tem início
na Marginal e desce pela

Avenida dos Pescadores.
A apresentação começa
no Largo da Fonte e segue para o Largo de São
João. No sábado, à mesma
hora, em Cantanhede,
vão decorrer as tradicionais Marchas de S. Pedro, padroeiro da cidade.
Este desfile vai ter início
junto à Loja do Cidadão
e vai desde a Rua dos
Bombeiros Voluntários
até à Praça Marquês do
Marialva, por norma se
concentra a maior massa
de assistência. O desfile
resulta da parceria entre
a União de Freguesias de
Cantanhede e Pocariça.

MIRA REQUALIFICAÇÃO DO POLIDESPORTIVO
DO FOJO JÁ ARRANCOU
As obras de requalificação do polidesportivo
do Fojo já tiveram início,
com a instalação de um
campo sintético. A informação foi adiantada
pela Associação Cultural e Recreativa do Seixo
(ACR SEIXO), em Mira.

Trata-se de um projecto
conjunto entre a ACR SEIXO e a Junta de Freguesia
do Seixo, com o apoio do
programa de reabilitação
de instalações desportivas
do Instituto Português
do Desporto e Juventude
(IPDJ) e do Município de

Mira. Segundo declarações da associação, é estimado que o campo esteja
pronto “o mais brevemente possível para que, agora que chega o Verão”, se
possa retomar à “já habitual utilização desportiva,
cheia de alegria e diversão”.

PROGRAMA DAS FESTAS DE SÃO TOMÉ
É APRESENTADO AMANHÃ
As Festas de São Tomé
estão de regresso, depois de
dois anos de interregno devido à pandemia, de 21 a 25
de Julho, no Jardim do Visconde. O cartaz para a edição
deste ano vai ser apresentado
amanhã (24), às 15h00, no
Salão Nobre da Câmara Mu-

nicipal de Mira. Os festejos
de São Tomé, Santo Padroeiro de Mira, remontam a
vários séculos atrás, fazendo
parte da história do concelho. O evento centra-se na
animação do Centro da Vila,
mantendo e valorizando as
tradições, e promove activi-

dades de animação cultural,
ambiental, desportiva, recreativa e de lazer. Ao longo
destes dias, o Centro da vila
transforma-se num espaço
acolhedor de convívio, com
exposições, concertos e as
tradicionais tasquinhas. A
entrada é gratuita.
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ARGANIL A FEIRA DE SÃO JOÃO
REGRESSA AMANHÃ A SARZEDO
Começa amanhã (24), a
Feira de São João, em Sarzedo
(Arganil). Numa organização
entre a Junta de Freguesia e
o Município, a Feira regressa
para a sua 25.ª edição. A cerimónia de abertura tem início
às 20h30, depois da Arruada
com Zé Pereira. Depois, e
em dia de São João, seguem-se as Marchas Populares de
São Martinho da Cortiça e
Santo António dos Olivais,
não podendo faltar, também,
a fogueira de São João. A encerrar, vai decorrer um baile
popular, à meia-noite, com
o grupo Flora do Mondego.
No sábado (25), a festa co-

meça cedo, com a arruada às
8h00 e uma caminhada com
roteiro turístico e workshops,
às 9h00. À tarde, vai haver
um torneio de malha, a fazer
reviver tempos passados, e a
típica sardinhada. Às 22h00,
os festejos encerram com a
actuação dos Cherry On Top.
Domingo (26) é o último dia
e começa com a performance
da Associação Filarmónica
Barrilense, às 8h00, seguida de uma missa campal.
Ao longo do dia, a música
preenche o espaço com o
Grupo de Concertinas da
Folgosa da Madalena (Seia),
encerrando com o Grupo

Folclórico Serra do Ceira,
às 18h00. Segundo Idílio
Correia, presidente da Junta de Sarzedo, esta edição
pretende, “pelo menos”,
igualar a adesão das pessoas em anos anteriores à
pandemia. Lembrando que
nos últimos anos tinha vindo a crescer, espera que o
interregno forçado de dois
anos não tenha amolecido
esse processo. O autarca
recorda, ainda, que a localização central do evento
ajudou a impulsionar a sua
expansão, contando com
“umas centenas largas” de
visitantes nestes dias.

LOUSÃ SÃO JOÃO RECEBE
MILHARES DE PESSOAS ATÉ DOMINGO
Começou, ontem (22),
um dos maiores eventos
da Lousã, a Feira de São
João 2022. Com final marcado para domingo (26),
esperam-se milhares de
pessoas nas ruas do município, num ambiente
de muita festa, boa gastronomia e das tradicionais marchas e arraiais
populares. As Marchas
Sanjoaninas, que desfilam
esta noite (23), incluem
centenas de pessoas que
todos os anos marcam
presença para proporcio-

nar uma noite diferente
para públicos de todas as
idades. Além de tudo isto,
a música ocupa também
um papel importante das
festas da Lousã. Os géneros são variados, indo
desde o fado ao rock. No
final, as noites contam
habitualmente com a presença de grupos populares
ou dj’s. Depois do Grupo
de Fados “Amanhecer”,
ontem, nas Piscinas Naturais da Sra da Piedade, e da
Banda Anarkia, no recinto
das Festas de São João, a

música continua hoje com
a actuação de Tiago Neto e
Paulo Fragoso no Recinto
das Festas. Amanhã (24)
será a vez de Ponto & Vírgula e David Carreira. No
sábado (25), o palco será
ocupado por Jorge Batista,
Fernando Daniel e Tio Jel.
A encerrar, no domingo
(26), vai haver um espectáculo de tributo aos anos
80 e 90 e, a fechar, um concerto de Toy. As festas de
São João da Lousã são para
toda a família e a entrada
é gratuita.

OLIVEIRA DO HOSPITAL COMPLEXO DE PISCINAS
EXTERIORES REABREM AO PÚBLICO
O Complexo das Piscinas Municipais exteriores
de Oliveira do Hospital reabriu, este sábado (18), com
todos os serviços disponíveis ao público. A abertura
deste Complexo, composto
por duas piscinas, foi assinalada com um dia gratuito, para usufruto de toda a
população. As piscinas vão
estar abertas de terça-feira
a domingo, das 10h00 às
13h00 e das 14h30 às 19h30.

Encerrando à segunda-feira
para manutenção. A entrada é livre, das 10h00 às
12h30, para crianças até aos
10 anos, desde que acompanhadas por um adulto. Os
acessos ao bar e às zonas
de lazer estão abertos das
10h00 às 20h00, não sendo
permitida a utilização das
piscinas no período entre as
13h00 e as 14h30. A piscina
interior encerrou na última
sexta-feira (17), manten-

do as aulas de natação em
grupo a decorrer até ao final do mês. Este Complexo
integra, ainda, dois campos
de ténis e um batedor de
bolas e oferece condições
para o desenvolvimento
de programas recreativos,
capazes de incentivar a
prática regular de natação,
hidroginástica e ténis, contribuindo para a promoção
da qualidade de vida dos
munícipes.

TÁBUA CENTROS DE RECOLHA DE BIOMASSA
VÃO SER INSTALADOS NO CONCELHO
O Município de Tábua
celebrou um Protocolo de
Colaboração com o Grupo
ALTRI com o objectivo de
apoiar e incentivar as boas
práticas de gestão do território florestal no concelho
de Tábua. Assim, pretende
aumentar a produtividade
florestal e reduzir os riscos
de incêndios e potenciar a
valorização energética através do aproveitamento da
biomassa florestal. Na ses-

são de formalização, estiveram presentes, nos Paços
do Município, o presidente
da Câmara Municipal de
Tábua, Ricardo Cruz, e dois
representantes do Grupo
ALTRI, Henk Feith e António Gravato, que salientaram a importância desta
cooperação numa área de
relevante para o desenvolvimento deste território.
Através desta parceria,
serão implementadas cin-

co Unidades de Recepção
Experimental de biomassa
e resíduos vegetais, a par de
uma Central localizada em
Tábua, estando em processo de identificação os locais
onde serão instaladas. Este
acordo procura melhorar
os processos de gestão florestal activa, numa lógica
de rentabilização económica e de preservação e
valorização ambiental do
território.

ACTUALIDADE CONCELHIA
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&21'(,;$˨$˨129$ VIAJEM AO IMPÉRIO
ROMANO LEVA 10 MIL PESSOAS A CONÍMBRIGA

A

s Ruínas de Conímbriga foram invadidas, este fim-de-semana,
de 17 a 19, pela rigorosa
recriação dos tempos do
Império Romano. “Condeixa – O Vislumbre de
um Império” é considerado o maior evento temático nacional dedicado
à época romana. Contou
com música ao vivo, dança
e teatro de rua. Teve também a recriação de um
baptizado, casamento e de
um funeral romano, além
da presença de gladiadores
e da demonstração ao vivo
do trabalho dos artesãos.
Nesta 7.ª edição, o crescimento foi notório, quer na
duração do evento - com
mais dois dias em relação
ao ano de criação -, quer
na apresentação de várias
actividades distintivas da
acção recreativa. Foram,
visivelmente, alcançados
os objectivos previamente anunciados e superada
a afluência da passada
edição (6.800 visitantes).
Segundo Nuno Moita,
presidente da Câmara de
Condeixa-a-Nova, o municipio continua a apostar

Nuno Moita referiu o patrocínio da Turismo
do Centro como sinal de crescimento
na iniciativa e tem resposta
positiva, com uma forte
adesão, considerando que
é já “uma aposta ganha”.
Entre a comunidade condeixense, de fora do Concelho e até estrangeira,
estiveram presentes cerca
de 10 mil pessoas. Neste
sentido, o presidente afirma que o facto de se realizar em Conímbriga lhe
dá, por si, uma dimensão
maior na recriação histórica e ajuda, também, na
identidade do Concelho.
Nas suas palavras, pode
reanimar as Ruínas do
ponto de vista do conhecimento turístico. Para si,
“é determinante afirmar
e preservar a herança ro-

mana”, reiterando que é o
que “distingue Condeixa
dos outros municípios”.
Dos vários pontos do país
onde a recriação histórica
é feita, esta destaca-se,
também, por ser a única
realizada num sítio arqueológico dando-lhe, assim,
mais personalidade. Com
data fixa, Nuno Moita
adiantou que o evento deverá regressar no terceiro
fim-de-semana de Junho
de 2023, para a 8.ª edição. Sem adiantar muitos
pormenores, afirmou que
“ainda sem grandes planos” será, porém, certa a
realização da corrida de
bigas, ponto alto das novidades da mostra deste ano.

PENELA PROMOVE JANTAR SOLIDÁRIO
DEDICADO À LUTA CONTRA O CANCRO
O Grupo de Voluntariado Comunitário de
Penela da Liga Portuguesa
Contra o Cancro (LPCC)
promove, dia 25, uma noite
dedicada à Luta Contra o
Cancro. A iniciativa contemplará um jantar solidário com vista à angariação
de fundos a favor da LPCC,
para o apoio ao doente
oncológico e sua família.
A iniciativa tem por objec-

tivo a sensibilização para
a problemática da doença
oncológica, promoção da
saúde, divulgação dos serviços de apoio da LPCC, e
integra o programa de actividades “Todos Por Todos”,
a decorrer até Setembro de
2022 em vários concelhos
da região Centro. O jantar
terá lugar no Restaurante
O Pastor, com o valor de
inscrição de 20 euros, para

adultos, e 10 euros, para
crianças até aos 12 anos. A
actividade terá a presença
de dois grupos para animação musical: o Coro ao
Centro (Liga Portuguesa
Contra o Cancro) e Grupo
de Cavaquinhos de Penela. A inscrição no evento
pode ser feita junto dos
voluntários comunitários
do Grupo de Voluntariado
Comunitário de Penela.

PAMPILHOSA DA SERRA FAJÃO RECEBE MÚSICA
E EXPOSIÇÕES À LUZ DAS ESTRELAS

A aldeia de Fajão, na
Pampilhosa da Serra, recebe amanhã (24) o projecto
“Portas do Céu”. Trata-se
de uma jornada nocturna
de celebração de múltiplas
relações sensoriais - técnicas, artísticas, científicas ou
emocionais - com o céu,
no topo da Serra do Açor.
A Câmara Municipal da
Pampilhosa anunciou que
“à luz das estrelas vai ser
possível viajar pelo céu
estrelado, através do contributo de diversas acções
de diferentes projectos
com o intuito de despertar
a curiosidade e o imaginá-

rio, estimular o usufruto
turístico e provocar novas
relações científicas, estratégicas e emocionais com
o céu noturno”. O projecto vai unir, até domingo
(26), esforços dos Municípios de Pampilhosa da
Serra, Arganil e Góis para
“projectar este activo que,
apesar de relativamente
desconhecido, desperta
a curiosidade e capta a
atenção de cada vez mais
pessoas em todo o mundo”.
Neste sentido, o programa
engloba a apresentação do
projecto Dark Sky Aldeias
do Xisto, a Inauguração

da Exposição Project@X –
Viagem à Luz das Estrelas,
na sequência de uma parceria entre as Aldeias do
Xisto e o Departamento
de Comunicação e Arte da
Universidade de Aveiro. A
música vai também fazer
parte da iniciativa, com
actuações da Associação
Filarmómica Barrilense,
do grupo Kabeção e de Rui
Massena. O maestro vai
estar amanhã, em Fajão, e
no dia seguinte (25) em Arganil, com a promessa de
aproximar os espectadores
de um mundo enigmático
e fascinante.
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EMPRESAS & NEGÓCIOS

CIM REGIÃO DE COIMBRA SURGE COMO UMA DAS ÁREAS QUE TEM MAIOR NÚMERO

REGIÃO CENTRO COM 91 EMPRESAS
GAZELA QUE EMPREGAM 3.975 PESSOAS

S

ão 91 empresas Gazela
que a região Centro tem
e que empregam 3.875
pessoas e geram um volume
de negócios de 914 milhões
de euros e 571 milhões de
euros de exportações.
Estes números resultam
de um estudo efectuado pela
Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional
do Centro (CCDRC) sobre
as empresas Gazela existentes
na região Centro em 2021,
com base em informação
económica disponível para
2020.
As 91 empresas “gazela”
da região Centro estão disseminadas pelo território,
repartindo-se por 46 municípios, sendo os concelhos
de Leiria com 10, e Coimbra
com seis os que têm um
maior número, seguidos de
Aveiro, Ovar, Torres Vedras
e Viseu (com cinco empresas cada).
Logo a seguir com quatro e três empresas ‘gazela’,
surgem, respectivamente, os
municípios de Águeda (quatro), Castelo Branco (três) e
Covilhã (três).
Os municípios de Abrantes, Alcobaça, Alenquer, Caldas da Rainha, Cantanhede,
Pombal e Tomar apresentam
duas empresas “gazela” cada.
Em termos sub-regionais, destacam-se os territórios correspondentes às
NUTS III da Região de Aveiro (18), Região de Coimbra

(17), Região de Leiria (14) e
o Oeste (13).
As 17 localizadas nos
municípios da Comunidade Intermunicipal (CIM)
Região de Coimbra são
distribuídas da seguinte
forma: seis em Coimbra,
duas em Cantanhede, e uma
em Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Mealhada,
Mortágua, Montemor-o-Velho, Oliveira do Hospital,
Pampilhosa da Serra, Penacova e Soure.
Estas Gazelas tratam-se de empresas jovens que
num curto espaço de tempo
apresentam um crescimento
acelerado no emprego e no
volume de negócios. São uma
reduzida percentagem do
universo das empresas, mas
estão presentes em todos os
sectores de actividade e diferenciam-se, também pelo seu
posicionamento nos mercados e pela sua capacidade de
gestão e de risco.
Isabel Damasceno, presidente da CCDRC, sublinha
que “num ano que pôs à prova a resiliência das empresas,
é com grande satisfação que
observamos que a região
Centro tem, uma vez mais,
um número muito relevante de empresas Gazela, que
muito têm contribuído para
o crescimento da economia
regional, reforçando fortemente a inovação, a atractividade e a competitividade
da região Centro. Com estas

Empresas têm potencial de gerar novos empregos
91 empresas, passa para 588
o número de empresas que,
ao longo destes últimos dez
anos, conseguiram esta distinção, que destaca as suas
capacidades de criar emprego, dinamizar o mercado e
potenciar o desenvolvimento
económico”.
O estudo revela ainda
que estas empresas têm um
elevado potencial para gerar
novos postos de trabalho,
tendo mais do que triplicado
as pessoas ao serviço entre
2017 e 2020, passando de
1097 trabalhadores para 3875
trabalhadores. Para além
disso, o volume de negócios
cresceu quase dezasseis vezes entre o mesmo período,
tendo as 91 empresas Gazela

facturado 58 milhões de euros em 2017 e 914 milhões de
euros em 2019.
Cerca de dois terços
(64% do total) das 91 empresas Gazela apresentam
valores de exportações. O
total de exportações destas
empresas soma cerca de 571
milhões de euros, em 2020,
o que representa, em termos
médios, 68% do volume de
negócios.
Também 30% destas empresas desenvolve as suas
actividades nas indústrias
transformadoras, que, em
conjunto com o sector do
comércio (20%) e da construção (19%), representam dois
terços das empresas Gazela
da região.

A CCDR revelou ainda
que metade das empresas Gazela apuradas foram
constituídas nos anos de
2016 (25%) e 2017 (25%).
No final de 2021, 36 das 91
empresas Gazela tinham
apresentado um total de 81
candidaturas aos Sistemas
de Incentivos do Portugal
2020. Destas, 73% foram
enquadradas no Programa Operacional Regional Centro 2020. Em termos de
projectos aprovados, as 36
empresas Gazela que se candidataram aos Sistemas de
Incentivos do Portugal 2020
estão já a ser apoiadas na totalidade das 81 candidaturas
(que representam 42 milhões de euros de incentivo).

VAI JUNTAR 200 VINHOS E DEZENAS DE PRODUTORES

COIMBRA RECEBE EVENTO
NACIONAL DE ENÓFILOS

N

o próximo sábado,
dia 25, o Convento
de São Francisco vai
acolher o terceiro Enóphilo
Wine Fest de Coimbra com
dezenas de produtores de
pequena e média dimensão,
tendo os visitantes a oportunidade de provar mais de
200 vinhos de várias regiões
do país.
No evento, que decorre
entre as 14h30 e as 20h00, os
apreciadores são convidados
pela organização a “descobrir
e provar sem pressa” vinhos
de mesa e outros, entre tintos,
brancos e rosés das princi-

pais regiões vitivinícolas de
Portugal.
“Este é um evento de
provas de vinho, destinado
a enófilos, profissionais ou
não”, revelou Luís Gradíssimo, promotor da iniciativa.
As primeiras edições
do Enóphilo Wine Fest em
Coimbra surgiram em 2018
e 2019, mas foi interrompido
nos dois anos seguintes devido à pandemia da covid-19.
“Trabalhamos numa lógica de dar espaço aos produtores mais pequenos, que estão
um bocadinho mais fora do
circuito comercial”, afirmou

Luís Gradíssimo. Ao adquirir
por 15 euros o bilhete de entrada no Convento São Francisco, na margem esquerda
do rio Mondego, cada pessoa
pode degustar os diferentes
vinhos que estão à prova.
“A palavra de ordem é
diversidade, representando
todo o país. Temos também
muitos espumantes à prova,
além de alguns frutificados,
como porto e moscatel, entre outros”, informou o responsável.
Luís Gradíssimo salientou que o regresso a Coimbra
do Enóphilo Wine Fest, para

assinalar o quinto aniversário
na cidade, é igualmente uma
oportunidade para “celebrar
o seu sucesso e ampla aceitação junto dos conimbricenses”.
Para esta edição está assegurado “um leque de produtores de pequena e média
dimensão, vasto e diversificado, com um portefólio que
inclui clássicos e novidades,
que reflectem a imensa riqueza do património vínico
nacional”.
Os vinhos das terras de
Sicó vão marcar presença
com os produtores da Fun-

dação ADFP, Vinha das Penicas, Encosta da Criveira,
Casa d´Alfafar, Aperto e O
Borracho.
Em 2016, a iniciativa
estreou-se no Porto, na altura como Wine Fest by Wine
Club Portugal, chegando
em 2018 a Coimbra, já sob
a denominação de Enóphilo
Wine Fest.
Este ano, realizou-se
pela primeira vez em Braga.
Com a terceira realização em
Coimbra, serão 15 edições
repartidas por quatro cidades: Porto, Lisboa, Braga e
Coimbra.
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ESCOLA AVELAR
BROTERO
COM CURSO
EM TÉCNICO
DE REDES
ELÉCTRICAS
A Escola Secundária
de Avelar Brotero, em
Coimbra, vai passar a
disponibilizar aos seus
formandos o Curso Profissional de Técnico/a de
Redes Eléctricas. As matrículas estão a decorrer
até ao 1 de Julho e serão realizadas exclusivamente a partir do Portal
das Matrículas. Graças
a esta parceria com a E-REDES, a escola, que é já
conhecida pela sua oferta
formativa diversificada,
vai alargar o programa de
ensino, acolhendo o novo
curso, já no próximo ano
lectivo.

NASCEU
O PRIMEIRO
PALHETO DE SICÓ
A sub-região Terras
de Sicó certificou o seu
primeiro Palheto, um
vinho com a assinatura
da marca Encosta da
Criveira e elaborado pelo
enólogo Gonçalo Moura
da Costa. A VINISICÓ
Associação de Vitivinicultores lembrou que
Palheto “é uma menção
prevista para vinho tinto, obtido da curtimenta
parcial de uvas tintas ou
da curtimenta conjunta
de uvas tintas e brancas,
não podendo as uvas
brancas ultrapassar 15 %
do total”. O palheto será
apresentado no dia 02 de
julho, às 17h00, na Festa
da Vinha, em Penela.

EMPRESA DA
FIGUEIRA DA FOZ
CELEBRA
4.º ANIVERSÁRIO
A empresa Decisões
e Soluções, da Figueira
da Foz, assinalou, no dia
22, o 4.º aniversário. Ao
longo destes quatro anos,
a loja já prestou aconselhamento personalizado
a milhares de clientes
nas áreas da compra,
venda e arrendamento
de imóveis, bem como ao
nível da intermediação
de crédito, mediação de
seguros, obras de remodelação e construção de
casas. A Decisões e Soluções Figueira da Foz está
localizada na Rua Rancho das Cantarinhas, 16.
A marca conta atualmente com mais de 100 lojas
e mais de 1200 colaboradores a nível nacional.
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OPINIÃO

A minha experiência do funcionamento do SNS

E

stive internado o ano
maria. Aparece um jovem a colopassado no serviço de
car água na minha cama,peçocardiologia num dos
-lhe por favor para me encher
grandes hospitais de referênum copo. Resposta “essa não
cia nacional. Foram 6 dias
é a minha função” e seguiu o
de observação e chegaram
seu caminho.
para diagnosticar o caos
Entra uma senhora de certa
ANTÓNIO CAMPOS
no seu funcionamento. Fiidade,velha funcionária do
zeram-me dois cateterishospital e peço-lhe por favor
mos um dia desentupiram as coronárias para me encher o copo de água. Resposta
do lado esquerdo e passados 2 dias do da senhora: “aqui no hospital cada macaco
lado direito.
tem o seu galho”,virou as costas e seguiu o
Os contrastes afetam principalmente seu caminho. Pedi ao doente da cama do
os rins de que ainda hoje sofro. Como lado para tocar a campainha e lá veio uma
solução para ajudar os rins era o soro enfermeira que me encheu o copo de água.
e beber muita água. Tinha os braços O médico passava por volta das 10 horas
inutilizados,um com soro ,outro do cate- na enfermaria,era uma azáfama para esterismo. Passei de um quarto onde estava tar tudo em ordem. Após a sua passagem
após insistência minha para uma enfer- era uma bagunça total.

Razão tinha o segurança quando fui às
urgências que me reconheceu e me pedia
para me não meter naquele inferno. Agora
tenho de lá ir pelo menos duas vezes por
ano. As vezes que lá fui, tenho de desbobinar a história clínica da minha vida dado
que nunca é o mesmo médico.
Assim vai o SNS, bandeira política do meu
saudoso amigo Arnaut, o profundo conhecimento científico do Prof. Mário Mendes e
a habilidade política única de Mário Soares de convencer os ministros do CDS a votarem no conselho de ministros a maior reforma social da Democracia,contra a vontade do seu Presidente, Freitas do Amaral.
Hoje com a demagogia populista política
corre risco de sobrevivência ou é profundamente reformado para sobreviver. Esta
é a minha fotografia do actual SNS.

Coimbra Progressista e Coimbra Humanista

O

s cidadãos de Coima emergência propalada, credíbra são naturalmente
veis na sua caracterização sem
atraídos por um sendesilusão, até revolucionárias
tido de mudança, em função
(sem ofensa da palavra...) na
das suas expectativas indiviousadia e empreendedorismo.
duais que quebrem o marasmo
Na verdade, Coimbra não
do quotidiano, e em função da
pode dissociar-se em CoimHERNÂNI CANIÇO*
sua análise sobre a vivência
bra Progressista separada de
em sociedade, onde encontra
Coimbra Humanista.
muitas vezes pontos de saturaCoimbra Progressista e Hução, acreditando na inovação, no estímulo manista (CPH) é reviver o espírito de dide seu bem-estar e na percepção da sua álogo de Miguel Torga, Fernando Valle,
correcta avaliação política sobre a urbe José Afonso e António Arnaut, que abore o concelho.
daram os problemas da rua, do bairro, da
Foi-lhes prometido que haveria paletes de cidade, do país e do mundo, na perspectiva
empresas com emprego e quiçá remunera- do combate à desigualdade e da promoção
ção fantasiosa, que haveria uma movida dos direitos humanos para todos.
à espanhola da qual os espanhóis fogem CPH é debater e reeditar a questão coimpara Portugal em épocas festivas (e feliz- brã, recriar o concelho e a sua articulamente para Coimbra também), e que ha- ção na Região de Coimbra e na Região
veria a democratização da cultura, com Centro, estimulando a intervenção cíviinvestimento, mobilização e novos recur- ca, visando a construção e apresentação
sos estratificados na cidade.
de soluções para Coimbra próspera e inAfinal, o incremento do IParque ficou a de- clusiva que defenda o progresso e as suas
ver-se a gestores socialistas, as iniciativas transformações.
temáticas de encontro de pessoas, de cariz Não é rejeitar competências em descenpopular ou sectorial, devem-se às Juntas tralização, quando a lei prevê os pacotes
e Uniões de Freguesia e à criatividade da financeiros inerentes, porque seja incómosociedade civil, com apoios correntes bu- do e difícil (só dá chatices...), porque não
rocráticos da autarquia, sem arrojo nem dê votos sem critério (há sempre alguém
transformação, as grandes obras de apro- descontente...), ou porque afinal reivindiveitamento do Mondego e rentabilização car não é o mesmo que fazer (desaproveidas suas margens vêem de Belzebu, com tando a Estratégia Municipal de Saúde já
obstáculos revanchistas e acusações de de- definida, por exemplo).
mérito e desdém.
CPH é procurar entendimentos sobre as
Tenho elogiado o que parece mais-valia, grandes questões nacionais e o contexto
criticado a desconsideração e a autoestima internacional, num mundo global (apeexacerbada, ponderado sobre a oportuni- sar e por causa da guerra), considerando
dade e a tranquilidade de cada obra no a política como acto de cultura e envolviseu tempo, aguardando que as taxas de mento dos cidadãos em assuntos públicos.
execução das 112 promessas de encantar, Não é quebrar consensos e roturas com a
ao fim do primeiro ano de mandato (esta- ANMP e o poder local democrático que
mos a 3 meses...) sejam compatíveis com tanto custou a criar, nem é estigmatizar
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o poder central (só porque não é da mesma cor...).
CPH é destacar a discussão e modelos
de intervenção em alterações climáticas e
transição energética, os direitos sociais e
a demografia, o crescimento económico e
a economia social, as desigualdades e as
oportunidades, em prol do Desenvolvimento Sustentável.
Não é criar uma Rede Municipal de Micro-Reservas para Conservação da Natureza
e Biodiversidade (palavras que se aplaudem), e rejeitar a co-gestão ou a gestão
partilhada (actos que são zurzidos), nem
é admitir o combate e erradicação da pobreza (primeiro Objectivo de Desenvolvimento Sustentável), e não promover a
natalidade, nem criar apoios sociais controlados para idosos em situação de baixas reformas, com acesso à alimentação
digna para todos, aos cuidados de saúde
que se deixam para outros, à literacia que
se desvaloriza.
Os socialistas (verdadeiros) são pessoas
solidárias, que dão o seu saber, a sua competência, a sua vida, para que as condições
de vida das pessoas, o exercício da cidadania e o desenvolvimento económico de
uma cidade, de uma região, de um país,
sejam gratificantes em ser humano.
Esse reconhecimento está expresso na
maioria das Juntas e Uniões de Freguesia
que neles confiam para os apoiar nas suas
necessidades e problemas, na Assembleia
Municipal deliberativa que venha a fazer
a diferença, na Câmara Municipal sem
poder de decisão, mas com a força das
suas propostas e a reflexão participativa
dos cidadãos, sem ilusões, mas com tenacidade e entrega.
* Vereador do PS
da Câmara de Coimbra
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Formação
no União
(agora) 1919:
quo vadis?
PAULO CARDANTAS

“V

ai tudo” foi a frase que celebrizou
o apoio incondicional dos adeptos
do União (agora) 1919 à equipa
que durante muitos anos andou nos segundo e
terceiro escalões do futebol nacional. O icónico boneco com cachecol, gorro e bandeira em
tons de azul e vermelho ainda hoje perdura na
memória de todos os que passaram pelo clube
– e nos quais me incluo -, ou pelo menos simpatizam com ele.
Depois de atravessar o período das trevas, o
União (agora) 1919 reapareceu com fulgor, fez-se reunir de uma equipa diretiva e técnica jovem e competente, que não prometeu troféus,
mas garantiu ambição. Que não quis a Lua,
mas soube trabalhar com os pés bem assentes
no chão.
O futebol atual está a anos-luz da realidade
das últimas duas décadas do século passado.
Se no futebol sénior apareceram, entretanto, as
empresas-acionistas, na formação surgiram os
pais-acionistas. Sejamos intelectualmente honestos: são os pais dos jovens atletas os principais financiadores dos escalões de formação
dos clubes. É assim no União (agora) 1919, é
assim em 99,9% dos clubes deste país. O pai
paga mensalidade (30 euros, basta multiplicar por 261 atletas das 14 equipas constituídas
na época que está a terminar), o pai compra
os equipamentos de treino e jogo, o pai leva o
lanche e os filhos para os jogos e treinos. Ponto
final. É legítimo? É, sim senhor. Porque se um
pai quer que o filho aprenda a tocar piano ou a
nadar, se o pai quer o filho no ensino privado,
também tem que pagar por isso.
A questão que se coloca é? Na qualidade de
pai-acionista, quais os meus direitos perante a
entidade a quem pago para manter o meu filho
em atividade? E quais os meus deveres?
É precisamente neste ponto que, a meu ver,
o União (agora) 1919 terá que dar o passo
em frente, tomando uma posição tão assertiva
quanto transparente. Tal como não pode haver
quem misture cargos e parentalidade (são ambas compatíveis, claro!, mas à mulher de César
não basta ser séria…), também não pode haver
pais-acionistas que ainda se querem assumir
como pais-treinadores-diretores-patrocinadores, por mais apoios que deem ao clube.
O sucesso da formação medir-se-á por diversos
parâmetros: pela inteligência de reunir bons
treinadores, pela astúcia de reter atrair os melhores jogadores, mas também pela capacidade
dos dirigentes em blindar as quatro linhas do
campo de jogo – nos treinos e nos jogos. Nesse
espaço devem ser os treinadores, em articulação
com a coordenação técnica e diretiva, a ditar as
regras. Se os “inputs” da bancada, do bar ou dos
almoços e jantares de grupo se fazem ouvir, o
clube ficará refém dos “influencers”. Se recuarmos alguns anos, não muitos, foi precisamente
assim que começou o trajeto descendente que
culminou com a morte do União (agora) 1919.

P. S. - O velhinho campo da Arregaça já esgotou o seu ciclo
de vida. É pena que a requalificação deste emblemático
equipamento da cidade não tenha merecido, nos últimos
anos, a atenção devida das entidades competentes.
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AS VINAGRETAS NUMA DE ALTAMENTE REACCIONÁRIAS
Politicamente falando, o nosso Primeiro-Ministro é um artista.
O seu histórico nessas funções é de um saber fazer que ultrapassa o imaginável. Começou por chegar a Chefe do Governo sem
ter na altura ganho as eleições. Fez tudo legal é certo, o sistema
permite-o, mas a verdade é que nunca ninguém tinha aceitado
tais funções sem ter a confiança da maioria do povo português.

t04FSWJÎP/BDJPOBMEF4BÞEFFTUÈOPFTDPSSFHBJODMJOBdo, ele empurra para a Marta Temido que anda de rosto
esbranquiçado enquanto a elite política vem do Sul toda
tostada e despreocupada. Se a coisa se agravar, como vai
agravar, vão dizer que é a Marta Temido que não consegue
dar conta do recado. Certinho que nem ginjas.

t6NBWF[MÈDIFHBEP DPOWFODFVNFJPNVOEPRVFUJOIB
acabado com os impostos e iria acabar com a austeridade de
que Passos Coelho tinha usado e abusado. O país aplaudiu, só
que a carga fiscal não diminuiu. Mudou de roupa, veio toda
airosa mas mordeu no bolso dos portugueses tanto ou mais
quando tinha mordido antes.

t$PTUBFOHFOESPVDPNB"TTPDJBÎÍP/BDJPOBMEF.Vnicípios uma forma de descentralização que, de tão risonha e manhosa, levou meio mundo na pandeireta. Mas
quando começaram a fazer contas é que deram conta que
o Primeiro estava a enrolar os municípios, passando-lhes
competências e responsabilidades mas sem tirar a mão
do bolso. Quando começou a cheirar a esturro, passou a
bola para a ministra Ana Abrunhosa, uma outra senhora na verdadeira acepção da palavra, muito competente
e elegante no relacionamento com os autarcas que ela
bem conhece, e ela lá anda a pôr água no fogo. Como
os grandes incêndios de má memória lhe passaram pela
mão, estava ela então na Comissão de Coordenação do
Centro, esperamos que ela saiba encontrar forma de sair
desta trapalhada toda.

t1BSBMFWBSBÈHVBBPTFVNPJOIP BOEPVEFCSBÎPEBEP
com PCP e BE, com quem se entendia às segundas, quartas
e sextas-feiras e amuava quando lhe pediam mais do que ele
queria dar porque cedo se apercebeu que as contas públicas
estavam a derrapar.
t"QSPWPVPTPSÎBNFOUPTRVFRVJTFPTTFVTQBSDFJSPTEF(Pverno ficavam todos satisfeitos com o tempo de antena onde
prometiam mundos e fundos, sem saberem onde ir buscar o
dinheiro para tanta coisa. Mas sentiam-se Governo mesmo
sem lá estar. E para quem tão poucos votos tinha, andar por
ali já era ir além dos sonhos.
t4FNEJOIFJSPQBSBUVEPFDPNBFMJUFĕOBODFJSBBBÎBNCBScar o que podia, offshore aqui, ofshore ali, Costa sentiu que
com os seus parceiros já não iria muito mais longe e mudou
de táctica: o povo está satisfeito, ainda não se apercebeu que
estamos a ficar de tanga, vamos à maioria absoluta que o PSD

com Rui Rio nem aquece nem arrefece. E toca a dar subsídios
a toda a gente: a quem precisa e a quem não trabalha. Aquelas zonas da Amadora, Cacém, arrabaldes de Sintra e por ali
fora, é uma rabaldaria. Foi o melhor investimento de António
Costa, pois o pessoal compensou e aí está a maioria absoluta
para lavar e durar.

t%FUSBQBMIBEBFNUSBQBMIBEB PQBÓTFTUÈBĕDBSKFJUPTP
Mas isso a Europa há-de ajudar a resolver, nem que tenha
de arranjar mais PRR’s. Como os turistas gostam de andar
por cá, comem bem, pagam pouco, são servidos como
senhores feudais, enquanto a coisa durar o país aguentat0QBÓTFTUÈBJSQPSBÓBCBJYP BTFNQSFTBTKÈOÍPTBCFN -se, nem que a inflação no final do ano seja o dobro do
como aguentar isto, mas Costa já tem razões justificativas: foi que era em Janeiro. Quando acabar inventa-se um novo
a pandemia e a guerra na Ucrânia. Se tivesse encomendado a motivo turístico: viajar para Portugal para conhecer o
especialistas não tinha arranjado justificações melhores.
político apinocado. Quem será?

f_r_a
continentes, para além de oficiais, dirigentes e acompanhantes.
Em três dias muito intensos, vai ser possível assistir à Taça do
Mundo de Trampolins, a uma Competição Internacional de
Trampolins, e a um Festival de Ginástica para Todos. A Taça
do Mundo vai trazer a Coimbra mais de 100 ginastas de 16
países, sendo este o grande destaque da edição deste ano. A
Competição Internacional de Trampolins prevê a participação
de cerca de 500 ginastas de onze países, distribuídos por três
disciplinas, Trampolim Individual, Duplo-Mini Trampolim
e Tumbling. O Coimbra Gym Fest é, desde 2016, um dos
eventos gímnicos mais importantes a decorrer em Portugal,
com edições em 2016, 2018, 2021, e agora 2022. Os bilhetes
para a Taça do Mundo serão disponibilizados pela Federação
de Ginástica de Portugal numa bilheteira online.Este evento
gímnico resulta de uma parceria entre a Federação de Ginástica de Portugal e a Associação Académica de Coimbra, com
a colaboração da Câmara Municipal de Coimbra e da Associação de Ginástica do Centro (AGDCentro), e sob a tutela
da Fédération Internationale de Gymnastique.

COIMBRA GYM FEST 2022 VAI RECEBER
MAIS DE 600 GINASTAS

O Coimbra Gym Fest está de volta à cidade a partir de amanhã
(24) até dia 26, e vai decorrer no Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia trazendo a Coimbra ginastas dos quatro

CÁRITAS DE COIMBRA DISTINGUIDA
POR FÓRUM INTERNACIONAL

PUBLICIDADE

CARDIOLOGIA
Gina Alves / Carlos Lopes
– CLISACOR - CLÍNICA SAÚDE DO CORAÇÃO, LDA.
– CLÍNICA CARDIOLÓGICA A. MOREIRA DA SILVA, LDA.
CONSULTAS DE CARDIOLOGIA

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

De 15 a 17 de Junho, o Presidente da Cáritas Diocesana de
Coimbra, Manuel Antunes, participou em Roma na Conferência Ministerial sobre o Envelhecimento da UNECE - Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa. Nesta
reunião, foi discutido e aprovado o Plano de Acção para o
Envelhecimento da Região da UNECE. Previamente a esta,
houve um Fórum Conjunto da Sociedade Civil e Investigação
Científica, que aprovou a Declaração sobre o Envelhecimento
Saudável numa Sociedade para Todas as Idades. Nesta última
reunião, a Cáritas Diocesana de Coimbra foi distinguida com
a selecção do seu vídeo “Envelhecimento activo e bem-estar”,

premiação que surge no âmbito do concurso internacional de
vídeos “Envelhecimento activo com alegria”, promovido pelo
Fórum Conjunto, ao qual concorreram dezenas de entidades
de vários países, mas apenas 10 foram distinguidas. Os projectos patentes neste vídeo estão relacionados com a temática do
envelhecimento activo e saudável, destinando-se à melhoria
do bem-estar de pessoas mais velhas, visado desenvolver soluções tecnológicas que respondam às necessidades e aos desejos
dos utilizadores mais velhos. No geral, o objectivo principal
é trazer melhorias para os serviços oferecidos pela Cáritas de
Coimbra, bem como aumentar o apoio ao cuidador.

VIGOR CONQUISTA SUPERTAÇA DA AFC
O Vigor conquistou este domingo (19) a Supertaça da Associação de Futebol de Coimbra. Um golo contra o Marialvas, já
na segunda parte, foi suficiente para vencer a Taça, no Estádio
Municipal Sérgio Conceição, em Taveiro. Assim, o clube de
Fala somou o troféu ao de Campeão da Divisão de Honra
AFC 2021/2022. O jogo foi equilibrado, segundo palavras de
Paulo Machado, treinador do Vigor, “como foram todos esta
época contra o Marialvas”. A partida começou com o clube
de Cantanhede na liderança, mas com o decorrer do tempo o
Vigor foi mostrando melhorias de rendimento. O responsável
pelo golo decisivo foi o extremo Jessi Tati. O jogo contou com
a presença de cerca de 700 espectadores. A arbitragem esteve
a cargo de Diogo Neves, em cooperação com Pedro Oliveira,
Gabriel Oliveira e Célia Gonçalves.
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Antonio Cotrim | Lusa

presença. José Manuel Silva, o Omnipresente (poderia
ser, sem dúvida, o seu cognome), rumou aos Olivais
para assistir a esta iniciativa. Não foi de carro, não foi
a pé, mas foi na sua velha bicicleta, assumindo que ela
“está em melhor forma mas aguentámo-nos os dois e
não gastámos combustíveis fósseis”.

UM BEIJO EM TEMPO DE GUERRA
As interpretações foram muitas e já correm o país pelo
meio mais rápido que se conhece nos dias de hoje: a
Internet. Umas mais críticas que outras, certamente,
mas ninguém ficou indiferente à fotografia de Marcelo
Rebelo de Sousa a beijar a barriga de uma (muito) grávida mulher na noite das Marchas Populares, em Lisboa.
Há quem diga que o Presidente da República (PR) perdeu a noção das coisas e que os gestos de afecto já vão
muito além da postura que é permitida no cargo que
assume, mas também há quem associe este beijo a uma
censura “pessoal” ao que se tem passado nos Serviços
de Obstetrícia no país. Tantas outras interpretações
foram tiradas desta foto que, em boa verdade se diga,
podem não passar de especulações. O verdadeiro motivo para este gesto (se é que tem de haver um motivo),
porventura, nunca o saberemos, mas sabemos sim que
Portugal tem um PR que abraça e se indigna, que chora,
gesticula ou esbraceja, que adoece, canta, ri e… (quem
diria!) beija a barriga de uma grávida em pleno dia de
folia. Demonstrar afecto, carinho ou amor nos tempos
que correm, quando há uma guerra a ceifar milhares de
vidas diariamente?! Que abuso, que ousadia, que ultraje,
que falta de bom senso Senhor Presidente!

A IGREJA ACREDITA MESMO EM MILAGRES
No domingo passado, em pleno decorrer da missa, não
muito longe da nossa zona: “…. E que Deus continue
a ensinar os nossos governantes na prática do bem comum…”. Desculpe, pode repetir? “…e que Deus continue a ensinar os nossos governantes na prática do bem
comum…”. Pensamento instantâneo do cristão atento
e concentrado: a Igreja acredita mesmo em milagres.

CHAPÉUS HÁ MUITOS

Na passada reunião de Câmara assistiu-se a um momento de
alguma fricção. Em causa o apoio da autarquia, no valor de
15 mil euros, ao Centro Social e Paroquial da Pedrulha, face,
particularmente, às dificuldades decorrentes da pandemia. A
vereadora do PS, Regina Bento considerou que se está a “voltar
à questão de ignorar os regulamentos que estão instituídos,
sem nenhum critério”, acrescentando que “todas as instituições – que já recebem subsídio da Segurança Social - têm
imensas dificuldades face à pandemia, só que isto não é um
subsídio a um projecto, é uma doação que a Câmara faz a uma
instituição privada, o que é ilegal”. Já a vereadora da oposição
Carina Gomes questionou “por que é que este tipo de apoio
não foi analisado nos critérios definidos no regulamento
aprovado na Câmara e Assembleia Municipal”. A vereadora
com o pelouro da Acção Social não gostou das “ilações” da
oposição intervindo de forma assertiva: “Esta proposta tem
enquadramento legal, este Centro presta uma resposta social
imprescindível para aquela zona. Acho que os vereadores do
PS se estão a esquecer que, na última reunião que tiveram
com pelouro, em Setembro de 2021, foi dado um apoio de
de 25 mil euros exactamente nos mesmos termos à APPACDM, portanto estar-nos a acusar a nós de uma coisa que os
senhores fizeram é preciso ter lata para isso”. Sem microfone
ligado mas audível na mesma, Carina Gomes retorquiu: “E
vocês prometeram que fariam melhor, então façam”.

ENTÃO O ESTADO PAGA A FORMAÇÃO
DOS MÉDICOS E DEPOIS ABRE-LHES
A PORTA PARA SE IREM EMBORA?
QUE GESTÃO É ESTA?

JOSÉ MANUEL SILVA, O OMNIPRESENTE
… ainda a propósito do presidente da Câmara de Coimbra, também o “Cortejo do Imperador” contou com sua

A PINGA É ALMA DAS MADRUGADAS

TUDO INDICA QUE A ÁGUA SEJA INDIGESTA
AO PRINCÍPIO DAS MADRUGADAS

OLHA PARA O QUE EU DIGO,
NÃO OLHES PARA O QUE EU FAÇO

O nosso presidente de Câmara está em todas e isso
é de louvar. Ele consegue, numa verdadeira ginástica
temporal, marcar presença na maioria dos eventos em
Coimbra e, se não consegue estar presente por algum
motivo, a autarquia está sempre (muito bem) representada. Há dias, esteve por Brasfemes, na Rua do
Chapéu é Meu, e registou o momento de descontração
com uma fotografia colorida pelos chapéus de chuva
pendurados a unir os telhados das casas. E porque há
que vestir a rigor, a par do outfit menos formal, José
Manuel Silva tinha também um boné. Os comentários
a esta foto não se fizeram esperar e há mesmo quem
diga que “chapéus há muitos e este fica-lhe bem!”

prática vulgar por aí além. Seja como for, o SNS custa rios
de dinheiro. Se fossemos um país cuidadoso nos gastos, a
coisa ainda se poderia ir compondo. Mas sabemos todos
que o não somos e por isso o descalabro que tem vindo a
acontecer, nas mais variadas vertentes. A começar por esta:
o Estado paga a bom preço a formação dos médicos mas
depois não lhes cria condições para que possam prestar um
serviço motivador e compensador, até porque uma carreira
médica não é exactamente formar sapateiros, com todo o
respeito que estes nos merecem. E eles vão-se embora, ou
para o estrangeiro, para hospitais privados, ou para regimes
de prestação de serviço. Ganham mais e não se chateiam
tando. Repetimos: o Estado paga a formação até aí por volta
dos 30 anos e depois deixa-os ir embora. Mas o mais estranho disto tudo é vermos as dificuldades que o SNS enfrenta
para se segurar e para assegurar serviços médicos suficientes
à generalidade do povo português quando médicos e Governo não se entendem e andam há anos de costas voltadas.
Se não se entenderem, que SNS poderemos ter? Não há por
aí ninguém que, com humildade e bom senso, possa meter
mão nisto? O descalabro já está a ir muito para além das
Urgências dos grandes hospitais…

Sabemos todos da importância dum Serviço Nacional da
Saúde, seja em termos médicos, de tranquilidade para as
pessoas, de custos para os doentes, de solidariedade entre
os povos e quem os governa. Os ideais de António Arnaut
andavam por aqui algures, sabendo embora todos nós que
é um serviço que custa rios de dinheiro, tanto mais que
na administração hospitalar o rigor nos gastos não é uma

A taxa de alcoolémia no sangue tem que ser revista, pelo
menos durante as primeiras horas da madrugada. Está
perfeitamente desactualizada. Pelo que vamos lendo nos
Jornais, a essa hora ninguém conduz com uma taxa de
0,5. Ninguém fica até tão tarde para beber água do Luso
(fica de fora quem tem de andar a fazer pela vida de forma séria e saudável). Mas o pessoal está a dar-lhe forte.
Taxas superiores a 2 e tal, até mais do que 3, começam
a ser frequentes, pese embora a vigilância apertada das
autoridades. Já que as taxas não descem, subam as percentagens permitidas. Se Maomé não vai à montanha…
ponham lá isso em meio garrafão, já que a falta de educação e de civismo não tem vasilha adequada para serem
engarrafados.

JÁ SE NÃO PODE CONDUZIR
EM SENTIDO CONTRÁRIO?
Exigência elevada nesta matéria é copofonicamente censurável. Então faz lá algum sentido deter alguém por se
recusar a fazer o teste do álcool? Teste que lhe exigiram
só porque o homem conduzia em sentido contrário numa
das ruas da Baixa de Coimbra?

NEM COM CARTA FALSA?
Ou, noutra situação mas na mesma altura, um outro
condutor se embrulhar num acidente de viação e ter apresentado à polícia uma carta falsa? O que tem uma coisa
a ver com outra, sobretudo a altas horas da madrugada
e se o veículo era dele? Então se lá para o Norte andou
um advogado a exercer a profissão durante 30 anos, pelos
vistos com assinalável êxito, e o curso de Direito (alegadamente tirado em Coimbra e mais não sabemos onde)
não aparece documentado, então se isto pode ser lá em
cima, por que não pode cá em baixo uma pessoa utilizar
uma carta de condução falsa? Falta de tolerância é o que é.

PAÍS DE INTOLERANTES
Ou então que mal faz um rapaz bem parecido conduzir um
automóvel sem carta, se ele até parece que conduzia bem?
A polícia pega em tudo? É isso? Pega em álcool a mais mas
não passa de uma coisita de nada; pega em quem não tem
carta; pega em quem vai em sentido contrário; em quem
não tem carta. Isto não é exigência a mais?
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DE 1 A 10 DE JULHO

BAIXA DE COIMBRA
ACOLHE FEIRA DO LIVRO

A

pós um interregno de
dois anos, devido à
pandemia, a Feira do
Livro volta ao espaço público,
desta vez, no coração da Baixa de Coimbra. De 1 a 10 de
Julho, a Praça do Comércio
acolhe um evento-âncora da
Câmara Municipal de Coimbra dinamizado em parceria
com várias instituições locais e
nacionais. Com uma programação abrangente e diversificada, que integra encontros
com escritores, a partir das
suas obras, e com figuras que
se destacam no âmbito de temáticas que vão da literatura
e da gastronomia à actualidade nacional e internacional,
a oferta passa, ainda, por
programação infanto-juvenil
e concertos que acontecem
num espaço que o município
pretende revivificar.
Além de diversos formatos menos habituais de concerto, performance e recital
a cargo de reconhecidos nomes do panorama musical e

A CMC e os parceiros da iniciativa na apresentação
do evento na passada quarta-feira (15)
literário nacional e de alguns
projectos sediados no concelho, a Feira do Livro aposta
em várias apresentações de
livros, debates e diálogos dinamizados por um reputado
e diversificado conjunto de
escritores, ao qual se juntam
prestigiadas figuras da cultura e literatura de Coimbra,
cruzando sempre a cultura,
as artes e a cidadania.
Num formato físico que
compreende uma zona lounge, um auditório e 40 stan-

ds, esperam-se mais de três
dezenas de expositores que
representam editoras, livrarias, alfarrabistas e projetos
editoriais, alguns dos quais
sediados em Coimbra. Esta
iniciativa cultural conta com
a parceria da Agência para a
Promoção da Baixa de Coimbra, da Associação Há Baixa,
da Associação Portuguesa
de Escritores e o apoio do
Fórum Coimbra, Fundação
INATEL e Associação Académica de Coimbra.

PUBLICIDADE

grupo de fados

AMANHECER
Banda Anarkia

Marchas Sanjoaninas
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Tiago Neto & Paulo Fragoso

David Carreira Fernando Daniel
Ponto & Vírgula
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TOY
Remember Tributo 80 & 90
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organização

