Convida a visitar o FAZUNCHAR 2022
em Figueiró dos Vinhos entre 13 a 21 de Agosto
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A noite de terça-feira passada foi uma verdadeira enchente na Expofacic com os Gipsy Kings. As reservas
de bilhetes feitas nos dias anteriores já deixavam perspectivar uma afluência invulgar que em nada terá
ficado atrás da noite de domingo com Tony Carreira, assim como no sábado com José Cid. Foram até
agora os dias que mais gente chamaram, com as filas na terça-feira passada a manterem-se desde as 18
horas até para além da meia-noite, sempre com pessoas para comprar bilhete e apesar de rapidamente
atendidas. A perspectiva de uma noite em grande havia levado já a Organização a reforçar a segurança do
recinto, de modo a garantir aos milhares de pessoas as necessárias condições de segurança para poderem
apreciar o que foi um grande espectáculo. Mais noticiário sobre a Expofacic nas PÁGINAS 5, 9, 10, 11 E 12

Por motivo de férias o “Campeão das
Províncias”, em edição impressa, não
se editará na segunda e terceira semana de Agosto, 11 e 18 respectivamente. Continuará todavia a estar online e
a publicar o “Campeão Digital” diariamente. Desejamos boas férias e contamos com a compreensão do nosso
público.

Ensino Superior em Coimbra
conquista projectos europeus
A Universidade e o Politécnico de Coimbra então envolvidos em projectos europeus que totalizam cerca de 12 milhões de euros, só no período mais recente e sem
contar com acções anteriores. O IPC está em destaque por integrar a recém-criada
Universidade Verde Europeia, enquanto a UC lidera um consórcio constituído para
promover a investigação na área do envelhecimento activo e saudável, com foco na
prevenção e reabilitação de doenças cerebrovasculares. PÁGINA 3
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POIARTES
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DE 11 A 15 DE AGOSTO EM VILA NOVA DE POIARES
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ila Nova de Poiares
acolhe mais uma edição da Poiartes, de
11 a 15 de Agosto, com novidades nos moldes em que
se realiza. Depois da última
edição, restrita a uma mostra
de artesanato e de produtos
endógenos, a Poiartes regressa
nos padrões habituais com a
presença dos sectores agrícola, comercial e industrial.
Paralelamente, realiza-se uma
mostra gastronómica e de caprinicultura.
Duas das novidades deste
ano é o paralelismo às Festas
do Concelho e a época em
que se realiza. A decorrer
habitualmente em Setembro,
a Poiartes junta-se às festas
em honra de Nossa Senhora
das Necessidades (padroei-

ra do concelho), num novo
modelo que servirá de teste
para o Município perceber
como se posicionar nos próximos anos. A fusão dos dois
eventos deve-se, em parte, à
incapacidade da Santa Casa
da Misericórdia em avançar
nos últimos anos com uma
organização que não se restrinja à parte religiosa. Desta
forma, os visitantes devotos
terão oportunidade de participar nas festas em honra da
padroeira e, simultaneamente,
usufruir das valências que a
feira tem para dar.
João Henriques, presidente da Câmara de Vila
Nova de Poiares, admite que
este novo formato poderá fazer com que “o evento cresça
e ganhe dimensão”. Assente
nas dificuldades inerentes às
“reduções das transferências

do Estado e à subida abrupta dos preços”, a junção das
celebrações num só evento
representa “uma poupança
significativa” para os cofres
da autarquia.
EXPECTATIVAS

Com a edição de 2022, o
presidente da Câmara espera
que a Poiartes “volte a recuperar a expressão conquistada ao
longo dos anos passados”. A
entrada é livre, dificultando a
contagem do número exacto
de visitantes. No entanto, a
organização dispõe de um
sistema de contabilização de
entradas e saídas no certame
através do qual apurou como
última referência a marca das
40 mil entradas. Este ano,
João Henriques propõe-se a
atingir, pelo menos, esse nú-

mero. Além da vontade das
pessoas em viver o ambiente
de festa sem restrições, o autarca acredita que o facto de
se realizar em Agosto poderá
ajudar neste processo uma
vez que é a altura do ano em
que é massiva a afluência de
emigrantes e de conterrâneos
que residem fora do concelho.
Neste sentido, “a expectativa é
bastante alta para atingir este
número”, reitera o presidente.
ARTESANATO
E GASTRONOMIA

A Poiartes vai dedicar
espaço às actividades artesãs
que usam o barro preto como
matéria-prima das suas criações, sendo as bilhas de água
e as cantarinhas algumas
das peças mais relevantes do
trabalho dos artesãos poia-
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renses. A feira vai brindar os
presentes com a riqueza e diversidade dos sabores da terra,
com carne, leite e queijo de
cabra. O arroz de bucho e os
negalhos vão juntar-se à chanfana, prato que vale a Poiares
o título de Capital Universal
desta iguaria.
Ainda no âmbito do artesanato, a feira vai incluir a
arte da tapeçaria e da cestaria
que só é possível através da
destreza da mão humana.
Ao dispor dos visitantes vão
estar teares para quem quiser experimentar um pouco
desta arte. A madeira vai ser,
também, um dos materiais
privilegiados da feira, através
dos palitos em flor que são
habitualmente ornamentais
ou de uso em apresentação de
doçaria e gastronomia.
MÚSICA
E ENTRETENIMENTO

O cartaz deste ano apresenta-se, segundo João Henriques, “rico e variado”. As
actividades vão desenrolar-se
entre dois palcos: Catraia e
Poiartes. No dia inaugural,
a partir das 18h00, vai haver
animação de rua a cargo da
Companhia de Teatro Experimental de Poiares (CTEP).
Na música, destaca-se a actuação do músico Noble.
No dia seguinte, a animação
começa às 12h00. A música
vai ter espaço através do Fado
D’Anto e Bárbara Tinoco. O
final da noite será tomado de
assalto pelos êxitos dos anos
70 a 90, com o DJ John Dry.
No sábado, o certame tem
início com Sensation Jazzers,
às 12h00. Segue-se, às 16h00,
o Encontro de Música Tradicional com o Grupo das
Quintas, o Grupo de Cantares
das Gândaras e o Grupo Vozes de Almodôvar no palco
Catraia. Às 21h30, na Capela
PUBLICIDADE

CENTRO DE CATEGORIA B

de Nossa Senhora das Necessidades, realiza-se uma Missa
Vespertina. Posteriormente, a
música regressa com Agir e o
DJ Alex G.
Domingo é dia de celebrações religiosas, comemorando-se o Dia de Nossa
Senhora das Necessidades.
Às 10h00, pelas principais
artérias da vila, a Banda Filarmónica Fraternidade Poiarense vai realizar uma arruada,
seguindo-se a animação dos
Gaiteiros Rainha Santa. Às
17h00, celebra-se a Missa seguida de Procissão com representação de autoridades civis,
militares e religiosas, igrejas e
capelas do concelho, Filarmónica Fraternidade Poiarense,
Sociedade Filarmónica Louriçalense e da Guarda de Honra
pelos Bombeiros Voluntários
de Vila Nova de Poiares. No
panorama musical será Lucas
& Mateus Jr, às 23h00, a tomar
conta do palco Poiartes.
No último dia vai realizar-se uma Missa por alma
dos irmãos, beneméritos e
benfeitores da Irmandade já
falecidos, bem como da Unidade Pastoral, na Capela. A
tarde, por sua vez, é dedicada
às famílias através do teatro infantil apresentado pela CTEP,
da performance de magia de
Telmo Melo e da actuação do
Grupo Funny Dance. A música, que ao longo dos dias ocupa um papel preponderante
no evento, encerra a edição
de 2022 da Poiartes com o
DJ Metwo, no palco Catraia.
Antes disso, às 23h30, o palco
principal vai acolher rimas e
batidas de Piruka, nome que
está já nas referências do rap
nacional.
O primeiro e último dia
de certame encerra às 3h00
e às 5h00 nos restantes. Os
sectores temáticos funcionam
entre as 15h00 e às 1h00, todos
os dias.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
de 2.ª a 6.ª das 8:30h às 13h e das 14h às 18h30
t4ÈCBEPTIËTI
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A sua Empresa
de Cartonagem Alimentar

O Lago do Luso, no concelho da Mealhada, vai ser palco do espectáculo dos Fado ao Centro, no próximo sábado (6). Este concerto, gratuito, está agendado para as 22h00, estando inserido no “Verão em Festa”.
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ENSINO SUPERIOR CHAMADO A LIDERAR VÁRIOS PROJECTOS

UNIVERSIDADE E POLITÉCNICO DE COIMBRA
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m tempo de transição de ano lectivo,
duas grandes instituições de Ensino Superior de
Coimbra mostram que não
estão de férias quanto ao
desenvolvimento de novos
projectos de grande relevância a nível da Europa. Enquanto o Instituto Politécnico passa a integrar a recém
criada Universidade Verde
Europeia, a Universidade
lidera um consórcio para
promover a investigação na
área do envelhecimento activo e saudável, com foco na
prevenção e reabilitação de
doenças cerebrovasculares.
Conforme assinala Jorge Conde, presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, foi dado “um passo
decisivo na história do IPC”
ao passar a integrar a nova
Universidade aprovada pela
Comissão Europeia, designada “The Green European
University - UNIgreen”,
cujo projecto vai arrancar
em Janeiro de 2023 e, nesta
primeira fase, decorrerá ao
longo de 48 meses com um
financiamento europeu de
seis milhões e oitocentos
mil euros.
“A integração numa
Universidade Europeia é o
reconhecimento do trabalho que temos desenvolvido
e uma oportunidade para
podermos abraçar projectos de maior envergadura,
no contexto europeu, nomeadamente facilitando a
capacidade de diálogo entre
os parceiros”, considera Jorge Conde, sustentando que
esta é “uma porta maior”
para a investigação, para a
realização de ciclos de estudo em conjunto, nomeadamente doutoramentos.
O presidente do IPC

F

A Universidade e o Politécnico então envolvidos em projectos europeus que totalizam cerca de 12 milhões de euros
acentua, ainda, o facto de
o Politécnico de Coimbra
passar a integrar “uma Universidade europeia ligada à
economia verde, à sustentabilidade e às alterações climáticas”, considerando que
para além de “deixar uma
marca num futuro melhor”
constitui “mais um facto
para garantir que o desejo
de ser uma Universidade
Politécnica faz cada vez mais
sentido”.
DEDICADO
AO “VERDE”
“The Green European
University” pretende ser
a principal Universidade
europeia na área da Agricultura Sustentável, Biotecnologia e Ciências do
Ambiente e da Vida, onde os
estudantes e a comunidade
académica vão desenvolver
valores, atitudes, conhecimento e competências para
se tornarem agentes activos
na transição para uma economia neutra em termos
climáticos e, ao mesmo tempo, eficiente na utilização de
recursos.
A candidatura agora
aprovada engloba um con-

sórcio de instituições de
Ensino Superior de quatro sub-regiões da Europa
que inclui, para além do
Politécnico de Coimbra, a
Universidade de Almería,
Espanha, coordenadora do
projecto, a Universidade de
Módena e Reggio Emília,
em Itália, a Universidade
de Agricultura de Plovdiv,
da Bulgária, a Universidade
de Agricultura da Islândia,
a Haute-École de Liége, na
Bélgica, a Universidade de
Ciências da Vida de Varsóvia, Polónia, e o Instituto de
Biotecnologia (Sup’Biotech)
de Paris, em França.
IPC INTERNACIONAL
Maria João Cardoso,
pró-presidente do IPC para
as Relações Internacionais,
afirma que este é um “enorme passo na internacionalização e um projecto crucial
para o futuro do Politécnico
de Coimbra” e explica que,
ao longo dos próximos anos
no quadro da UNIgreen vão
ser erguidas uma série de
estruturas comuns e desenvolvidas actividades conjuntas com grande impacto na
instituição e fora dela.

“A estratégia conjunta
desta nova Universidade
Europeia foca-se na excelência e para a promover
iremos implementar um
Campus Virtual, um Centro
de Investigação Conjunta,
uma Escola Internacional
de Doutoramentos e um
Centro Internacional Comum”, refere a responsável.
O Politécnico de Coimbra
ficará responsável pela coordenação da mobilidade da
UNIgreen, que será inovadora e representa uma área
central na iniciativa das universidades europeias. O IPC
terá, ainda, um papel importante na co-coordenação de
outras áreas, como sejam a
inclusão e multiculturalidade e ainda a comunicação e
disseminação.
UC COM A GRÉCIA
No campo da cooperação europeia, a Universidade de Coimbra (UC)
anunciou que lidera um
consórcio constituído para
promover a investigação na
área do envelhecimento activo e saudável, com foco na
prevenção e reabilitação de
doenças cerebrovasculares.

O projecto, que vai envolver cientistas, autoridades regionais e de saúde, e a
sociedade civil, em Portugal
e na Grécia, decorre durante
quatro anos e conquistou
um financiamento de cerca
de cinco milhões de euros,
em resultado de uma candidatura apresentada ao programa Horizonte Europa.
“Vai contribuir para
criar evidência científica
para os benefícios de estilos
de vida saudável associados
à dieta mediterrânica para
promover a saúde e prevenir doenças cerebrovasculares”, adianta João Malva,
coordenador do consórcio
e investigador da UC.
O objectivo central do
consórcio europeu quer
concretizar-se através de
um “forte investimento
na investigação científica
de qualidade, na formação de recursos humanos
muito qualificados (ao nível do doutoramento), na
transformação do conhecimento em inovação e
com impacto no mercado,
bem como na capacitação
dos cidadãos para ajustar
os seus estilos de vida, de
modo a promover a saúde

e evitar a doença, contribuindo para um envelhecimento activo e saudável”,
destaca o investigador.
O consórcio é composto por dois pólos, um português - coordenado pela
Universidade de Coimbra,
com a participação do Instituto Pedro Nunes, do
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, do
Laboratório Colaborativo
Colab4Ageing e da Glintt,
empresa tecnológica da
área da saúde - e outro grego, que integra a Universidade de Creta, a Fundação
para a Investigação e Tecnologia Hellas e o Hospital
Universitário de Heraklion.
Sobre mais este projecto europeu, Amílcar
Falcão, Reitor da UC, considera a coordenação do
consórcio “mais um marco
da importância que o tema
do envelhecimento activo
e saudável tem tido, nos
últimos anos, na estratégia para a investigação da
Universidade de Coimbra”
e, “indiscutivelmente, um
tema absolutamente central para a sociedade: longevidade com qualidade
de vida”.

JOVENS RESPONDEM A DESAFIOS DA UNIVERSIDADE

oram cinco as equipas de estudantes do
ensino secundário
e quatro as equipas da
Universidade de Coimbra (UC) que chegaram à
final do concurso de elaboração de projectos que
respondem aos Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) das
Nações Unidas.
Venceram esta pri-

meira edição da iniciativa
lançada pela UC as equipas BioRibas do Externato
do Ribadouro e Climate
Clock Coimbra, visando,
respectivamente, a criação
da app BioGo para identificar espécies da fauna
e flora numa lógica de
gamificação e um ‘relógio
do clima’ enquanto agente de consciencialização
para questões climáticas,

juntamente com sessões
de sensibilização para diferentes tipos de público.
A vice-Reitora da UC
para os Assuntos Académicos e Atractividade de
estudantes pré-graduados,
Cristina Albuquerque,
considera que as candidaturas recebidas nesta primeira edição “reflectem a
crescente importância das
preocupações com a sus-

tentabilidade social, ambiental e económica junto
dos mais jovens”. Neste
âmbito, a UC tem vindo
a contribuir para a sensibilização da comunidade
académica, universitária
e pré-universitária, para a
relevância dos ODS e de
uma acção consciente e
responsável.
“Qualquer uma das
propostas apresentadas no

UC Challenges for Global Sustainability são de
facto reveladoras de uma
consciencialização cada
vez mais forte em diversas
áreas da sustentabilidade. Porém, muitas vezes
os projectos carecem de
oportunidades para a sua
implementação e a UC
pretende apoiar os melhores, que podem ter um
impacto muito relevante

nos próprios intervenientes, nas populações e nas
comunidades”, acrescenta
Cristina Albuquerque.
Os resultados do concurso foram divulgados
no Bootcamp da UC Challenges, que decorreu durante três dias, com acções
de formação, conversas
inspiradoras e motivacionais e reuniões com
especialistas.
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FERNANDO MADAIL Natural de Coimbra, aqui se iniciou nas lides jornalística dando seguimento à carreira que o pai – Fernando
Campante – tivera enquanto quadro do Diário de Coimbra. Cedo
Fernando Madail se sentiu atraído pelo mundo da informação na capital, onde o mundo talvez se abrisse mais aos sonhos de um jovem
que tinha o peito cheio de ambição, seguro da sua valia. Fez-se Jornalista profissional nos meios da Global Media, no Diário de Notícias
especificamente, e rubricou belíssimos trabalhos, afirmou-se como
excelente profissional, sem ceder um mínimo que fosse no campo da
liberdade e da honra. Numa palavra: um grande profissional, subaproveitado a partir de certa altura. Lisboa tem lugar para muitos, mas cultiva estranhos métodos de selecção, neste sector como em muitos outros. Escreve muito bem, excepcionalmente bem, o Fernando Madail.
Tão bem que às vezes perde o direito de ser dono dos seus próprios
textos. Sem sua licença, não pedida com receio de recusa, permitimo-nos transcrever um texto seu que tem dias, a propósito de alguém que
habitava no espaço da sua afectividade. Texto tão texto, mensagem tão
conseguida, que os leitores compreenderão as razões por que nos permitimos partilhar com Coimbra um escrito de um dos seus melhores
jornalistas aqui nascidos: Leiamos:
“Helena Santareno (1955-2022)
Para ti, redigiria novo texto colorido sobre o encanto das ruas de
Vila do Conde revestidas com tapetes de pétalas.
Por ti, voltaria a Barrancos, para relatar gentes e touros e outras tradições e várias peripécias e demais curiosidades.
E, para saldar tudo o que te devo, não há prata de alquimista, marfim da tua infância, rubis vermelhos, verdes esmeraldas, incenso místico,
suaves sedas, perfumes raros, versos inspirados, fatia de lua que cheguem
para remir tamanha dívida.
Agora, que não voltarei a escutar o eco dessa gargalhada, a sinceridade desse apertado abraço, calo as lágrimas. E pouso, apenas, um ramo
de cumplicidades, tristeza, ternura.”
Textos assim fazem muito bem à alma de quem os lê.
SANTANA LOPES – Político de longa data, vem dos tempos – ainda
jovem – de Sá Carneiro que lhe apreciava as virtudes e lhe confiou o
sector da Cultura em dado momento. Com um perfil de competência
em diversas áreas, extrovertido, culturalmente forte, suficientemente
ousado e um quantum de vaidade pessoal, cedo assentou arraiais no
mundo da política nacional, evidenciando-se em diversos tempos e
cargos. Um deles foi como presidente da Câmara da Figueira da Foz,
onde agora voltou e já começa a rubricar o seu estilo de actuação. Defensor, e bem, da necessidade da Figueira da Foz dispor de ensino superior, assinou há dias com a Universidade de Coimbra um protocolo
para instalação de um campus universitário na cidade, com início já
no próximo ano lectivo. Seria uma medida excelente para a Figueira
e para a própria Universidade de Coimbra. Espera-se, pois, que assim
venha a acontecer, deixando aqui um desafio a Santana Lopes: a Figueira tem visto passar, voando, muitos sonhos. Há anos, bastantes,
que vive mais de coisas prometidas e anunciadas que concretizadas.
Precisa agora de concretizar alguns deles e este caso do ensino superior
seria excelente. Por esta razão Pedro Santana Lopes joga aqui também
um pouco, para não dizer muito, da sua credibilidade enquanto concretizador de projectos concretos e enquanto político com capacidade
de realização. Ele próprio poderá dizer que não precisa disso para se
afirmar como autarca e político profissional. Mas mesmo que assim
pense, e estamos em crer que não, precisa sempre porque mesmo os
bons não podem dispensar a humildade de querer melhorar, momento a momento. E se ele não precisasse, a Figueira da Foz precisa seguramente.

A descer
ANTÓNIO COSTA – A inflação em Portugal já ultrapassou os 9%,
atingindo os valores mais altos dos últimos 30 anos. O nosso país não é
caso único, longe disso, embora os valores já atingidos sejam dos mais
elevados, sendo certo que vão continuar a subir, esperando-se que a
um ritmo mais brando. Circunstâncias várias empurraram a Europa
para este patamar de crise provável. O mundo energético está a mudar
e encareceu desmedidamente. A guerra na Ucrânia fragilizou todas
as estruturas de controlo financeiro europeu e encolheu as economias
nacionais, chamadas a proteger a Ucrânia, se bem que com resultados
distantes do esperado. Mas o mal dos outros e as razões aduzidas não
escondem os erros que resultam do sistema governativo português
desde o inicio do século, todo ele virado para o gasto e consumo exagerados de bens supérfluos, em prejuízo de uma estratégia económica assente na produção de bens (não só para consumo próprio mas
também para reduzir importações) e também na produção de bens
de valor acrescentado. Esta outra orientação virada para a produção
de bens que aqui se defende colocaria o nosso país menos dependente
dos dinheiros europeus que, destinados promacialmente a desenvolver o país, têm sido gastos em prejuízo do desenvolvimento equilibrado e harmónico do território e das suas gentes menos favorecidas e em
benefício de uma elite que se instala cada vez mais nas franjas da área
metropolitana de Lisboa, para gáudio e proveito de uma elite política e
económica que vem empobrecendo o país na realidade, ainda que nos
acenem com índices de melhoria que não têm qualquer correspondência com a realidade. Talvez o mais hábil (e habilidoso) político da
actualidade portuguesa, António Costa está todavia muito longe, neste
aspecto económico, do que seria razoável esperar.
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EMÍLIO TORRÃO CONFIRMA QUALIDADES DE LIDERANÇA

Levantou há dias uma questão deveras importante para a região de Coimbra e não foi a primeira vez que
isso aconteceu por seu intermédio, já que o tema lhe é particularmente caro e noutras ocasiões a ele
se referiu também, na sua condição de presidente da Câmara de Montemor-o-Velho que, como se
sabe, acumula agora com a presidência da CIM (Comunidade Intermunicipal de Coimbra). Emílio
Torrão defende, e muito claramente, a afirmação de Coimbra como Área Metropolitana tendo em
vista dois objectivos muito concretos e verdadeiramente essenciais para a região: o primeiro tem
a ver com a dignidade político-administrativa da região Centro, em paralelo com as duas outras
áreas existentes, Lisboa e Porto. O Centro do país deixou-se transformar num amontoado de
centros urbanos excelentes, de média dimensão, em pleno desenvolvimento e com muito apreciável qualidade de vida. Mas falta-lhe identidade enquanto região e motivação enquanto área
metropolitana. A região Centro não se articula entre si, cada qual das cidades liderantes (Aveiro,
Viseu, Guarda e Leiria) decide por si e à margem das restantes, perdendo força enquanto destino
do investimento público que, como se sabe, se consome em cerca de 90% nas duas áreas metropolitanas existentes, com clara vantagem para a de Lisboa; o segundo objectivo tem a ver precisamente
com isso, com a possibilidade de se irem articulando diversos serviços numa escala completamente
diferente, como por exemplo nos transportes como muito bem referiu Emílio Torrão, defendendo a criação
de uma entidade que gerisse o sistema intermodal de transportes. É motivador sentir que o centro do país, ou
parte dele, não está acoitado na acomodação subserviente perante o poder central, com muitos dos seus líderes mais preocupados em agradar aos chefes partidários do que defender os interesses da sua terra e da região a que pertencem. Para ilustrar esta necessidade basta dizer
que as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto ficam com 80% das verbas destinadas ao sector da mobilidade para todo o país.

MANUEL TEIXEIRA VERÍSSIMO O
presidente cessante do Conselho de
Administração do Hospital Distrital
da Figueira da Foz anunciou que vai
candidatar-se à liderança da Secção
Regional do Centro da Ordem dos
Médicos (SRCOM), no acto eleitoral
que decorrerá a 19 de Janeiro de 2023, quando Carlos
Cortes terminar estas funções e não voltar a concorrer
por limitação de mandatos. Manuel Teixeira Veríssimo é
doutorado em Medicina Interna e já presidiu à Sociedade Portuguesa de Aterosclerose, à Sociedade Portuguesa
de Medicina Interna, ao Conselho de Administração do
CMRRC-Rovisco Pais e foi director do Centro de Medicina Desportiva de Coimbra. Também como médico, Manuel Teixeira Veríssimo declara a sua convicção de que “a
sua vivência de muitos anos no sector da saúde”, lhe dará
“o substrato necessário para assumir este desafio com a expectativa de contribuir para a melhoria da saúde na região
Centro e em Portugal”.
ANDRÉ MATOS E MÁRCIA MAGALHÃES Vão ser, respectivamente, os treinadores dos Iniciados e dos Infantis
para a nova época de futsal do Centro Social de São João
(CSSJ), em Pé-de-Cão, S. Martinho do Bispo, Coimbra.
André Matos, depois de um trajecto iniciado na formação
de base percorreu com sucesso todos os escalões jovens
do CSSJ, sendo igualmente, desde há vários anos, membro da equipa técnica da equipa principal. Por sua vez, nos
mais novos, Márcia Magalhães, com 25 anos, avança para
o segundo ano em Pé-de-Cão, continuando com os Sub’13
após a boa campanha desportiva e formativa da temporada passada.
SANDRA MATOS É a nova administradora do Politécnico de Coimbra (IPC), com responsabilidades nas áreas da
gestão financeira, contratação pública e planeamento. A
dirigente iniciou funções no dia 15 de Julho, substituindo
Daniel Roque Gomes, vice-presidente do IPC, que acumulava as duas funções. Sandra Matos exerceu funções na
unidade orgânica de Assessoria ao Conselho de Administração da AC, Águas de Coimbra, EM, nas áreas Planeamento e Controlo de Gestão, Qualidade de Serviço e Indicadores. É doutorada em Gestão de Empresas (FEUC),
mestre em Contabilidade e Gestão Pública (ISCAC-IPC)
e tem pós-graduações em Contabilidade e Gestão Pública
(CBS | ISCAC) e Contabilidade e Finanças Públicas Locais (ISLA), é ainda formadora de Contratação Pública
na Coimbra Business School – ISCAC e docente na Pós-Graduação de Contabilidade Pública. Recentemente, e
no âmbito do Doutoramento em Gestão de Empresas, foi-lhe concedido pela Universidade de Coimbra o Diploma
de Especialista Avançada em Gestão Empresas e publicou
um artigo sobre “Measuring the Quality of the Strategic
Financial Planning Information (Q-FPI) in the Local Government”, no International Journal of Public Administration.
ANA CATARINA CHEN WANG, INÊS MAIA E LEONOR
REIS Foram as jovens universitárias que representaram a
Universidade de Coimbra (UC) no programa Huawei
Summer Camp 4 Her, que decorreu em Cascais, Lisboa.
Ana Catarina Chen Wang, estudante de Relações Inter-

nacionais na Faculdade de Economia da UC, Inês Maia,
estudante de Engenharia Química na Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC e Leonor Reis, estudante de Engenharia Informática na Faculdade de Ciências e Tecnologia
da UC, estiveram presentes juntamente com mais jovens
estudantes de todo o país. O programa é direccionado ao
mundo da tecnologia e destaca o papel das mulheres no
mundo da inovação e das empresas. A iniciativa recebeu
apenas jovens entre os 18 e os 21 anos e todas estudantes
de licenciatura, nas mais diversas áreas de ensino.
LURDES BREDA A poetisa e escritora infantil, natural
de Montemor-o-Velho, apresentou, em Liceia, o seu mais
recente livro “Eh pá, não sejas coca-bichinhos!”. A apresentação decorreu no Dia Mundial dos Avós e reuniu
avós, netos, pais e amigos num convívio intergeracional
em torno das histórias da escritora. Com mais de 30 livros
editados em Portugal, no Brasil e em Moçambique, Lurdes
Breda conta já com cinco livros recomendados pelo Plano
Nacional de Leitura (PNL). É o caso de “O Alfabeto Trapalhão”, “A árvore mágica”, “Contar histórias com a avó ao
colo”, “100 papas na língua” e “Crónicas de um Bufão na
corte de Dom João”.
ALDINA SANTIAGO E HÉLDER CRAVEIRO Os investigadores da Universidade de Coimbra (UC) integram um
projecto que defende novas soluções construtivas face ao
impacto dos incêndios. Hélder Craveiro é coordenador do
projecto e investigador no Departamento de Engenharia
Civil da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) e afirmou que o estudo tem
como grande objectivo “responder de forma directa aos
graves problemas que surgiram nas últimas décadas por
falta de planeamento e ordenamento do território”. Aldina
Santiago tem o doutoramento em Engenharia Civil pela
UC e é professora auxiliar no Departamento de Engenharia Civil da mesma, onde é responsável pelas disciplinas de
Análise e dimensionamento ao fogo e Dimensionamento
a acções excepcionais.
SÉRGIO SALVADOR É o novo treinador de basquetebol
da Académica. O luso-brasileiro, de 62 anos, promete uma
equipa competitiva e a “lutar jogo a jogo” com um bom
basquetebol. O treinador esteve os dois anos de pandemia parado, mas garante que está preparado para voltar
às competições. Na sua carreira de jogador, passou por
clubes como São José dos Campos(BR), Beira-Mar, Sangalhos, Esgueira, Illiabum, Sanjoanense, Naval e Ginásio
Clube Figueirense. Enquanto treinador já orientou equipas como o Ginásio, Sanjoanense e o Lusitânia dos Açores.
DINIS COSTA O estudante da Universidade de Coimbra
(UC) e o seu irmão Afonso Costa, ex-aluno da UC, vão ser
os únicos portugueses nos europeus de remo em double-scull ligeiro (LM2x), de 11 a 14 de Agosto em Munique,
Alemanha. A dupla pretende estar em Paris’2024 sendo
que, na primeira fase de apuramento olímpico, que será
nos mundiais de Belgrado, em 2023, precisam qualificar-se
entre as sete tripulações mais fortes. Os irmãos Costa trabalham diariamente com o técnico nacional José Velhinho,
num projecto coordenado pelo inglês John West, que os
acompanha uma semana por mês e os orienta nas provas
internacionais. Dinis Costa tem 24 anos e Afonso Costa 26.

O festival de novo circo Xarivari vai realizar, entre 12 e 14 de Agosto, a sua terceira edição, levando até à Lousã um “homem-roda”, um concerto com quatro bateristas
e um espectáculo que junta malabares, acrobacia e ‘clown’.
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COIMBRA RECEBE CORRIDA ENTRE PARQUES
No dia 2 de Outubro vai decorrer a Corrida Entre Parques
UF Coimbra, numa co-organização entre o Município de
Coimbra, União das Freguesias de Coimbra e Associação Desportiva 4 Estações. O evento consta uma corrida de atletismo
e caminhada com sete quilómetros, num percurso fantástico
pelas zonas emblemáticas da cidade de Coimbra. Num percurso cheio de história e encanto por recantos por onde passa:
o Jardim da Sereia, o Penedo da Saudade, o Jardim Botânico, a
alta de Coimbra e não podia deixar de ser a Universidade. Vai
ser um misto entre a natureza dos jardins e o urban trail onde
para terminar há que subir os 125 degraus das tão famosas
Escadas Monumentais. A corrida conta com momentos de
música ao vivo em pontos do percurso com o fado e as tunas
académicas a dar as boas vindas a todos os que participam. As
inscrições estão a decorrer em https://coimbraentreparques.
wordpress.com.

GALERIA PINHO DINIS, EM COIMBRA
RECEBE EXPOSIÇÃO “SENTIR TORGA”
A Galeria Pinho Dinis da Casa Municipal da Cultura, em
Coimbra, tem patente, até dia 20 de Agosto, a exposição de
fotografia intitulada “Sentir Torga”, com a leitura de poemas e
outros textos literários pela Cooperativa Bonifrates. A mostra
reúne fotografias de Varela Pècurto. A exposição é composta
por fotografias a preto e branco e fragmentos de produção literária, sendo uma antologia de textos da autoria de Miguel Torga
e uma curta-metragem, de Tiago Cerveira e Luís Antero. Esta
convida o público a traçar os mesmos caminhos percorridos
pelo prosador e poeta ao longo de mais de cinco décadas pela
paisagem de Coimbra, tão vividamente plasmada na sua obra.
A exposição integra ainda a curta-metragem “O Homem das
Vistas”, de Tiago Cerveira e Luís Antero. Inspirada nas obras
“A Criação do Mundo” e “Miguel Torga e a região de Arganil”,
a produção fílmica capta a paisagem sonora e visual de diversos territórios da região de Coimbra vivenciados por Torga ao
longo do seu percurso. A iniciativa, que conta com a parceria
da Fundação INATEL, tem entrada livre e pode ser visitada
de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 19h30, e ao sábado das
11h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h00.

AVENIDA DA LOUSÃ EM COIMBRA VAI ESTAR
CORTADA ATÉ MEADOS DE SETEMBRO
A circulação rodoviária na Avenida da Lousã vai estar cortada
até meados de Setembro, devido aos trabalhos de construção
do troço do MetroBus Alto de São João – Portagem. Este
corte, que teve início na sexta-feira (29), vai afectar os fluxos
de trânsito rodoviário da Avenida Emídio Navarro com
destino à Rua do Brasil e à Avenida Cónego Urbano Duarte. Os percursos alternativos contemplam a implementação
de dois sentidos de circulação na Rua do Brasil entre a zona
do Colégio Rainha Santa Isabel e a rotunda que limita com
a Avenida Emídio Navarro. Enquanto decorrer o impedimento de acesso à entrada do parque de estacionamento do
Parque Verde, junto ao Pavilhão de Portugal, serão garantidas
condições de acesso pela zona da saída, com colocação em
funcionamento de uma via para entrada e outra para saída.
Será também assegurado o acesso às bombas de combustível
da Prio. O condicionamento descrito tem como finalidade
permitir à Águas do Centro Litoral desenvolver os trabalhos
de construção do Colector de Águas Residuais que liga à Estação Elevatória em execução junto à Estação Parque e que
fará parte do Sistema Adutor da Boavista – Sector Central I
(Calhabé – Estação Nova), promovendo o melhoramento do
sistema de drenagem de águas residuais na parte central do
concelho de Coimbra.

MUSEU NACIONAL MACHADO DE CASTRO
RECEBE PINTURA QUINHENTISTA
DOADA PELO NOVO BANCO
O Museu Nacional de Machado de Castro (MNMC) e o Novo
Banco assinaram, a 29 de Julho, o protocolo para a cedência, em
depósito, da pintura quinhentista flamenga “Os Financeiros”.
A cedência da obra tem por objectivo enriquecer o núcleo de
pintura flamenga do Museu, trazendo um tema profano, ligado
ao desenvolvimento económico da Europa ao longo do século
XVI e pouco representado em museus portugueses. A integração no MNMC, pelo prazo de cinco anos, renovável automaticamente, concretiza-se no âmbito da iniciativa “Novo Banco
Cultura” de disponibilizar ao público o seu património artístico
e cultural, através de parcerias com Museus, contribuindo com
obras que sejam uma mais-valia nos seus circuitos expositivos.
Com este protocolo, serão 11 os museus da região Centro com
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EXPOFACIC CONFIRMA PATAMAR DE EXCELÊNCIA

Decorre em Cantanhede a Expofacic, claramente o evento que mais mexe com a região nesta fase
do ano. Pela sua natureza, pela gente que atrai, pelo modelo por que optou e pela influência
que tem na vida económica e empresarial da região e não só. Bastará dizer que todos os
anos há empresas, sobretudo empresas de pequena e média dimensão, que trabalham
durante o ano com encomendas e/ou contactos conseguidos no stand que têm na Feira.
Não acontecerá com todas seguramente. Mas acontece com alguns que nos dão conta
do seu grau de satisfação. A edição deste ano, após a não realização nos dois anos anteriores por causa da pandemia, está a decorrer nos moldes esperados. Organização
perfeita e discreta, arrumada por sectores para mais facilmente ser visitada, ampliou a
zona das tasquinhas que é o ex-libris da própria Feira, as pessoas parecem sair satisfeitas
e compensadas pelo que lhes foi dado ver. Até agora os dias de maior afluência foram
domingo passado, com Tony Carreira, após um sábado onde José Cid deixou também a
confirmação permanentemente repetida da sua valia artística, os Gypsy Kings de terça-feira
(talvez a maior enchente até agora), esperando-se que estes dias a rondar os 50.000 visitantes
sejam aproximados ou igualados nos dias de fim de semana que agora se inicia. Helena Teodósio,
presidente da Câmara Municipal e Idalécio Oliveira, presidente da Inov a são os timoneiros de uma equipa mais vasta altamente experimentada e preparada, que se articula entre si como os peças de um relógio. Reside aqui uma das invulgaridades
da Expofacic, nos 30 anos que já leva de realização: toda a iniciativa, desde a concepção anual à sua concretização final, é da
exclusiva responsabilidade dessa equipa totalmente constituída por quadros ou da Câmara Municipal ou da Inova, empresa
municipal. Ou seja, tudo “prata da casa”, sem pagar balúrdios a terceiros que muitas vezes se vendem bem mas produzem
pouco. Outro dado a referir é a importância que a Expofacic está a ter para o mundo artístico, fazendo movimentar mais de
500 pessoas a esse mundo ligadas, seja enquanto artistas, técnicos, músicos, pessoal de apoio, tudo isso. Para um sector que
passou os anos de pandemia nas condições conhecidas de falta de trabalho, não é despiciente valorizar também este aspecto.
Clara e assumidamente, a Expofacic é um dos factores de orgulho da nossa região que devemos estimular a continuar o nível
elevado a que nos habituou.
obras da colecção do Novo Banco, ampliando a sua presença
para 37 museus de todas as regiões do país, incluindo Açores
e Madeira, num total de 94 obras expostas.

COIMBRA PROMOVE TRÊS VISITAS
GUIADAS EM AGOSTO
A Câmara Municipal de Coimbra (CMC) apresenta três visitas
guiadas para o presente mês de Agosto. O património edificado
do século XX, Eça de Queirós ou a Alta de Coimbra vista com
outro olhar fazem parte dos itinerários que permitem conhecer o património edificado, natural e imaterial da cidade. “A
Coimbra de Eça de Queirós” acontece no dia 23, pelas 15h00, e
inclui visita guiada a espaços (exteriores) associados ao período
do percurso estudantil, em Coimbra, do primeiro e principal
escritor do realismo português. Com esta visita pretende-se
recordar os anos em que Eça de Queirós viveu em Coimbra,
desde os exames no Liceu de Coimbra até à conclusão dos seus
estudos na Universidade (1861-1866). “Coimbra um outro
olhar” decorre no dia 25, pelas 15h00, e vai permitir a visita
a vários espaços, ruas, travessas e becos da Alta de Coimbra,
que foram palco de inúmeras estórias e vivências na cidade. A
última visita, intitulada “Arquitectura século XX – Património
Mundial”, está agendada para o dia 30, pelas 15h00, e consiste
na visita aos edifícios universitários construídos durante o
período do Estado Novo, apresentando um plano de modernidade só comparável com a época Pombalina. A participação
nas visitas é gratuita, mas requer inscrição prévia. Estas visitas
temáticas são dirigidas ao público em geral, acolhendo um
mínimo de seis e um máximo de 25 participantes.

CERNACHE VAI TER CENTRO ESCOLAR
A Câmara de Coimbra assinou a consignação da empreitada
do Centro Escolar de Cernache, obra no valor de cerca de
2,4 milhões de euros, e que tem um prazo de execução de 15
meses. A obra prevê a requalificação da escola existente e a
construção de um novo edifício, num terreno contíguo adquirido pela autarquia. O futuro Centro Escolar de Cernache
terá uma biblioteca, refeitório, um campo de jogos e recreio,
duas salas de jardim-de-infância e seis salas destinadas ao 1.º
ciclo do ensino básico. “É uma obra muito necessária que vem
trazer a valência de jardim-de-infância para a freguesia”, realçou a vereadora com a pasta da Educação, Ana Cortez Vaz,
sublinhando também o facto de o projecto aproveitar o actual
edifício, que está “em excelentes condições” e, ainda, de a escola
passar a ser “completamente acessível” para pessoas com mobilidade reduzida. Já o presidente da Câmara de Coimbra, José
Manuel Silva, destacou a importância do investimento para
“estimular a fixação de casais jovens nesta freguesia”, situada
no sul do concelho.

DIREITO DO CONSUMIDOR
COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO
Estão abertas até 15 de Agosto as inscrições para o 3.º Curso
de Especialização em Direito do Consumidor, que decorrerá
de 24 de Setembro a 10 de Dezembro na Faculdade de Direito

da Universidade de Coimbra. Os Professores que leccionarão
o curso são António Pinto Monteiro, Pedro Maia, Paulo Mota
Pinto, Sandra Passinhas, Cláudia Lima Marques, João Nuno
Calvão da Silva, Gustavo Tepedino, Bruno Miragem e João
Pinto Monteiro. O curso custará aos alunos o total de 650 euros,
com desconto de 100 euros para inscrições até 15 de Agosto,
havendo um número limitado de vagas. O conteúdo do curso
inclui uma abordagem sistemática do Direito do Consumidor
vigente em Portugal; o consumidor para o século XXI; e os desafios político-legislativos em face do novo paradigma. Todas
as informações disponíveis em https://www.fd.uc.pt/cdc/cedc/.

PISCINAS DE COIMBRA EM MANUTENÇÃO
A Câmara Municipal de Coimbra anunciou que, no seguimento de trabalhos de manutenção, o Complexo Olímpico
de Piscinas Municipais está encerrado até 22 de Agosto. Já as
Piscinas Municipais Rui Abreu encerram de 23 de Agosto a
4 de Setembro. “Lamentamos, desde já, o transtorno que esta
intervenção (necessária para manter a segurança dos utilizadores) possa causar”, refere o Município de Coimbra.

EXPOSIÇÃO “LENTES APP – SER SÉNIOR”
PATENTE NA CASA DA MUTUALIDADE
A Casa da Mutualidade - Galeria de Arte tem patente, até dia
31 de Agosto, a exposição do concurso de fotografia “Lentes
APP - Ser Sénior”. A mostra tem entrada gratuita e pode ser
visitada de segunda a sexta-feira, das 0h00 às 13h00 e das 14h00
às 18h00. A Casa da Mutualidade – Galeria de Arte e Centro de
Mutualismo recebe a exposição “Lentes APP - Ser Sénior” no
âmbito do 2.º concurso de fotografia promovido pel’ A Previdência Portuguesa, tendo como objectivo desenvolver, de
forma criativa, a reflexão em torno do tema “Ser Sénior’’, indo
ao encontro da promoção os valores fundamentais do Mutualismo (solidariedade, liberdade, entreajuda). As fotografias
premiadas com os três prémios desta edição são: Gentes do
Caramulo de Carlos Torres Mendes, com o 1.º Prémio, (Não)
Ficaste Só de Catarina Losa Pereira, com o 2.º Prémio, Asas de
Compaixão de António Carmo Calado com o terceiro prémio.

PRÉMIO UC À FRENTE
COM CANDIDATURAS ABERTAS
A Universidade de Coimbra (UC) tem a decorrer, até 8 de
Agosto, a primeira fase de candidaturas ao Prémio UC à Frente,
que distingue os estudantes nacionais que entram numa licenciatura ou mestrado Integrado da instituição com nota de candidatura igual ou superior a 18 valores e que a seleccionam
como primeira opção. Este Prémio distingue, a cada ano
lectivo, o melhor aluno de cada curso, de entre os estudantes
nacionais ou equiparados, com matrícula e inscrição a tempo
integral, pela 1.ª vez, em licenciatura ou mestrado integrado,
colocados na Universidade de Coimbra através do Concurso Nacional de Acesso. O prémio pecuniário é equivalente à taxa de inscrição e propina máxima de estudante nacional
fixada, pelo Conselho Geral da Universidade de Coimbra, para
o 1.º ciclo de estudos.
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ACTUALIDADE
PREÇO MAIS ELEVADO NO PAÍS É DE 25 MILHÕES NO ALGARVE

MORADIA MAIS CARA EM COIMBRA
À VENDA POR 2 MILHÕES DE EUROS

M

ansões, palacetes,
herdades e moradias avantajadas
continuam a atrair os mais
curiosos, que há falta de
milhões de euros para lá
chegar vão cuscando o que
está para venda. Ver espaços de sonho na Internet já
é um “passatempo” e o site
Idealista satisfaz essa curiosidade, revelando as casas de
luxo mais caras à venda em
Portugal.
No top nacional está
uma moradia no topo das
falésias, de onde se contempla uma paisagem ímpar sobre a costa algarvia,
permitindo desfrutar de
tranquilidade, privacidade
e de vistas cinematográficas.
Encontra-se num terreno
de 5.289 m2 e tem 407 metros construídos. As vistas
deslumbrantes emolduram
também o amplo deck da
piscina em estilo infinito com cascata, decorada
com um mosaico feito sob
encomenda, que ratifica a
exclusividade deste imóvel.
O seu preço? Bastam... 24,5
milhões de euros.

A curiosidade faz-nos
procurar a casa mais cara
em Coimbra, que surge à
venda na Maínça, perto da
Rocha Nova e Lordemão, na
freguesia de Santo António
dos Olivais. Comparando
o preço com a dos algarves
podemos dizer que por
“apenas” 2 milhões de euros temos uma moradia de
dois andares, com 1.188 m2
construídos num lote de
6,802 m2, com 10 casas de
banho (!), terraço, varanda,
garagem, ar condicionado e
piscina, assim como acesso e
imóvel adaptados a pessoas
com mobilidade reduzida. É
em segunda mão e está em
muito bom estado.
A informação do vendedor é atractiva: “O que pode
ser melhor do que viver praticamente no centro da cidade, mas com o conforto, o
requinte, a qualidade e a privacidade comum das zonas
mais afastadas do perímetro
urbano? Esta moradia isolada uni-familiar está localizada numa área residencial de
moradias com logradouro,
mesmo ao lado do centro da

A oferta por esta moradia, que curiosamente tem 10
casas de banho, é de 2 milhões de euros

E

A Quinta da Maínça, entre Rocha Nova e Lordemão,
tornou-se uma zona de vivendas
cidade e com bons acessos. 2 milhões e 500 mil euros.
As características do terreno
Satisfazendo a curiosisalientam a área, a orienta- dade saltamos novamente
ção solar, o declive e as suas para as casas mais caras à
relações visuais”.
venda no país, segundo o
site Idealista. Após a que
UM MILHÃO
custa quase 25 milhões de
NO INTERIOR
euros temos, na Quinta da
Marinha, em Cascais, uma
Espreitando o que se por 16 milhões de euros, e,
passa em cidades vizinhas continuando ainda em Casficamos a saber que a casa cais, mas na Quinta Patino,
mais cara, para venda, no outra por 14 milhões e 750
distrito de Aveiro ficam em mil euros, com apartamento
Santa Maria da Feira, pelo para caseiros.
preço de 2,5 milhões de euA seguir temos de ir
ros. Mais barata (1 milhão e novamente ao Algarve,
675 mil euros) é a moradia onde, na Quinta do Lago,
à venda em Vila de Rei, no está uma mansão com
distrito de Castelo Branco, e elevador, sala de cinema,
ainda “mais em conta” uma sauna, piscina exterior,
casa em Figueira de Caste- jacuzzi e jardins paisagístilo Rodrigo, no distrito da cos, um luxo ao alcance de
Guarda, por 1 milhão e 200 quem possa desembolsar o
mil euros.
mesmo que pela anterior,
Para sul, no distrito de em Cascais. SensivelmenLeiria, já será preciso ter te pelo mesmo preço, 14,5
muito mais crédito para milhões de euros, estão à
adquirir a moradia à venda venda mais duas mansões
em Óbidos, por 3 milhões e na Quinta do Lago. Ou al900 mil euros. Quando ao guém ali se fartou de viver,
distrito de Viseu a oferta é de ou ficou sem fundos para a
uma casa em Tondela, por manutenção.

FIGUEIRÓ DOS VINHOS RECEBE
4.ª EDIÇÃO DO FESTIVAL FAZUNCHAR

ntre os dias 13 e 21
de Agosto, Figueiró
dos Vinhos volta a
receber, pelo quarto ano
consecutivo, o Festival de
Arte Urbana – o Fazunchar.
Durante estes dias vão ser
vários os artistas a criarem arte
nos célebres murais que têm
transformado a paisagem urbana e a imagética de Figueiró
dos Vinhos.
Quatro artistas espanhóis
e os portugueses Mariana, a
miserável, e Lourenço Providência, espalhados por várias
zonas distintas do concelho
- centro histórico e todas as
restantes freguesias -, são os
responsáveis por dar vida às
ruas e murais da vila.

Este ano há uma novidade que se destaca no cartaz
que é o lançamento de uma
open call para a pintura de um
mural. Uma chamada alargada a todo o território, seja
artista português ou apenas
residente no país.
A edição de 2022 deste
festival irá iniciar-se com a
apresentação do resultado da
residência artística de desenho de 2021 que ficou a cargo
do ilustrador Francis.co e que
leva até ao Museu e Centro de
Artes de Figueiró dos Vinhos
a exposição “Esquecidos”, patente até 31 de Agosto.
Outra grande novidade
do Fazunchar é a acção comunitária Vila Florida, cujo

nome foi roubado à distinção
deste território, em 1998,
como “Vila Florida da Europa”. Esta é uma iniciativa
aberta à comunidade e em
parceria com várias entidades culturais, recreativas e
sociais do concelho, que tem
como objectivo recriar uma
tradição antiga de Figueiró
dos Vinhos, a da construção
de flores de papel para decoração das ruas do seu centro
histórico, entretanto caída
no esquecimento.
Também a música faz
parte da programação, nomeadamente com a apresentação
das composições de Silly na
residência artística, dia 19
de Agosto, e o concerto de

PAPERCUTZ + Ensemble
+ Vasco Mendes, no dia 20,
ambos na Casa da Cultura —
Clube Figueiroense, sempre
às 21h30.
Fazunchar completa-se com visitas guiadas, workshops, piquenique
comunitário e jornal de cordel.
A edição 2022 do Fazunchar conta novamente
com o selo de qualidade
EFFE Label 2022-2023 atribuído a festivais europeus
“que se distinguem não
só pela sua ampla riqueza
artística nacional e internacional, mas também pelo
envolvimento da e na comunidade onde se insere.

CAMPEÃO DAS PROVÍNCIAS
www.campeaoprovincias.pt

saúde
COIMBRA RECEBE PRIMEIRA EDIÇÃO
DAS “CAMINHADAS COM SENTIDO”
Para dar continuidade às celebrações do Global
Wellness Day, a Associação sem fins lucrativos Solo
Adventures vai realizar a sua primeira edição solidária
das “Caminhadas com Sentido”, no dia 18 de Setembro, em Coimbra. Trata-se de um evento solidário de
reflexão individual e colectiva que convida as pessoas a “cansarem” o corpo e a relaxarem a mente com
propósito e em convívio. Esta iniciativa conta com
a colaboração da Associação desportiva 4 Estações,
responsável por dinamizar corridas e caminhadas,
de modo a incentivar todas as faixas etárias a praticarem exercício físico. A caminhada decorrerá na Mata
Nacional do Choupal com hora prevista de partida
às 10h00 e com uma previsão até 100 caminhantes.
O evento terá a duração máxima de quatro horas,
sendo duas horas de caminhada com pausas. O valor
dos bilhetes solidários terá um custo de 10 euros até
31 de Agosto e de 12 euros entre 1 de Setembro a 18
de Setembro.

“MEN MADE CANCER”
ALERTA PARA CANCRO DO PULMÃO
No passado dia 1 de Agosto assinalou-se o dia
Mundial do Cancro do Pulmão e para tal o Grupo de
Estudos do Cancro do Pulmão (GECP) lançou uma
campanha de alerta com o mote “Men Made Cancer”
(cancro criado pelo homem). Esta acção visou alertar para a modificação de comportamentos junto da
população, considerando que o tabagismo aumenta
em cerca de 10 vezes o risco de desenvolver cancro
do pulmão e a exposição ambiental a substâncias
cancerígenas representa também uma causa considerável. Adicionalmente, a poluição ambiental tem
sido também apontada como causa considerável para
este tipo de cancro. Em 2020, segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS), registaram-se 5.400 novos
diagnósticos de cancro do pulmão em Portugal, 4.797
dos quais resultando em mortes. Na campanha para
esta data, “o foco é nas acções que cada um de nós poderá ter para diminuir o impacto desta doença, quer
na redução da exposição ao fumo do tabaco (activo e
passivo), quer na redução da exposição aos poluentes
mencionados”, sublinhou Teresa Almodovar, especialista de Pneumologia.
PUBLICIDADE

Município de Montemor-o-Velho
AVISO
(11ª Alteração ao Loteamento do Parque de Negócios
de Montemor-o-Velho)
José Jacirio Teixeira Veríssimo, vereador com competências
delegadas em matéria de urbanismo da Câmara Municipal de
Montemor-o-Velho, torna público, ao abrigo do disposto no n.º
2 do artigo 78º Decreto-Lei 555/99 de 16 de dezembro (Regime
-XUtGLFR GD 8UEDQL]DomR H (GL¿FDomR  QD UHGDomR TXH OKH IRL
FRQIHULGDSHOR'HFUHWR/HLQGHGHVHWHPEURTXH
a pedido de Empifarma - Produtos Farmacêuticos, S.A., IRL
DSURYDGDDDOWHUDomRDRORWHDPHQWRGR3DUTXHGH1HJyFLRV
GH0RQWHPRUR9HOKRTXHLQFLGHVREUHRORWHQH
TXHFRQVWDGRVHJXLQWH
LOTE:
Área do Lote (m2):
Atividades Admitidas:
Polígono Base (m2):
Cércea máxima (m):
Área máxima impermeabilização (%):
Volume máximo de construção (m3):

12/13/27/28
10326
De forma preferencial - indústrias
5922,70
9
70
51630

3DUDFRQVWDUVHODYURXRSUHVHQWH$YLVRTXHYDLVHUSXEOLFDGR
no sítio da internet do Município de Montemor-o-Velho, num jornal
GHkPELWRORFDOHD¿[DGRQRHGLItFLRGRV3DoRVGR&RQFHOKR
3DoRVGR0XQLFtSLRGH0RQWHPRUR9HOKROGHMXQKRGH
O vereador com Competências Delegadas

José Jacirio Teixeira Veríssimo

SAAU/CC


A Junta de Freguesia de Pelmá, em Alvaiázere, está a promover, nos dias hoje (4) e dia 12 de Agosto, um evento solidário de angariação de fundos com o objectivo de apoiar as famílias afectadas pelos incêndios. O
evento ocorre a partir das 20h00, no Parque de Merendas da Avanteira.

CAMPEÃO DAS PROVÍNCIAS
www.campeaoprovincias.pt
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GRUPO TEM 41 ANOS E LUTA POR UMA SEDE

CORO DE PROFESSORES DE COIMBRA REPRESENTA
MÚSICA E COSTUMES DA REGIÃO CENTRO
Com o objectivo de divulgar a cultura musical da região, o Coro de Professores de Coimbra (CPC), fundado pela professora Aida Ventura e o
maestro Virgílio Caseiro, tem percorrido Portugal, - sobretudo a região Centro - e o estrangeiro há 41 anos com um reportório muito próprio.
Caracterizado pelas palavras “união” e “família”, procura dinamizar o espírito associativo e cooperativo de todos os seus membros, através do
convívio entre professores, familiares e amigos. Considerado uma Associação de Cultura e Recreio sem fins lucrativos, o Coro misto criou o Grupo de Música Tradicional, que se faz representar através da canções e trajes tradicionais de Coimbra. Ao longo do percurso da Associação ambos
os grupos têm desenvolvido vários projectos. Apesar das várias conquistas ao longo dos anos, como a Medalha de Mérito Cultural da Cidade
de Coimbra, o Coro anseia, desde a sua criação, por um espaço próprio que sirva para expor todos os seus troféus e que sirva para os ensaios.
CRISTIANA DIAS

F

undado em 1980, o
Coro de Professores
de Coimbra surgiu
por iniciativa da professora Aida Ventura e do
maestro Virgílio Caseiro,
que manifestaram o desejo
de criar um grupo coral
que representasse a região.
Com um forte apoio
por parte de vários docentes, rapidamente o número
de inscrições foi preenchido e o grupo formou-se
com 54 coralistas.
A 16 de Outubro do
mesmo ano realizou-se um
encontro com todos os membros para se apresentarem
e conhecerem melhor. Sete
dias depois o Coro deu o
arranque oficial aos ensaios,
tendo a Sala de Canto Coral
da Escola Secundária Avelar
Brotero, em Coimbra, sido o
local cedido, durante muitos
anos, para ensaiar.
No ano seguinte, em
1981, o CPC é reconhecido
como uma Associação de
Cultura e Recreio sem fins
lucrativos, passando a viver
de subsídios oficiais e particulares, e de donativos dos
coralistas.
Desde o início, o Coro foi
norteado por objectivos muito concretos, entre os quais se
destaca a divulgação e uma
complementaridade da sua
formação musical, contribuir
para o desenvolvimento da
música coral e outras actividades culturais, promover o
convívio entre os professores

dos vários níveis de ensino e
criar uma forma de equilíbrio
entre o trabalho e recriação
do espírito.
Após a implementação
dos estatutos, o grupo realizou os primeiros espectáculos para uma comunidade familiar. O primeiro decorreu
na Escola Avelar Brotero, no
encerramento das actividades lectivas de 1981. Logo
depois deslocou-se a Mira
e Ceira, dando início a um
percurso promissor.
GRUPO DE MÚSICA
TRADICIONAL
Em 1983, foi criado, dentro do Coro de Professores
de Coimbra, o Grupo de
Música Tradicional, que se
apresentou pela primeira vez
em público no dia 28 de Maio
desse ano. Pensado para
apresentar os trajes regionais
de todo o país, as canções e
objectos, sobretudo da região
de Coimbra, este grupo tem
um conjunto de cantores e
de instrumentistas que se
dedicam apenas à música
tradicional. Com elementos
essencialmente provenientes
do Coro, o Grupo de Música
Tradicional faz-se representar por cerca de 15 membros
e direcciona-se mais para um
público institucional, como
lares e instituições de responsabilidade social.
Quanto à indumentária,
os elementos do grupo vestem trajes do século XIX e
XX, fazendo-se acompanhar
por vários objectos caracte-

Grupo de Música Tradicional nasceu da vontade
de alguns membros do Coro

Coro tem, actualmente, por volta de 50 membros e funciona a quatro vozes
rísticos, como uma canastra,
uma cesta, uma bilha, uma
bacia, entre outros.
ACTIVIDADE
DO CORO
Ao longo da sua existência, têm sido muitos os
espectáculos e iniciativas
que o CPC tem vindo a desenvolver. Sendo que, um
dos propósitos que veicula
é o intercâmbio com as comunidades portuguesas no
estrangeiro, desde logo iniciou a sua caminhada além
fronteiras. No ano de 1985
actou em Stuttgart e Sindelfingen, na Alemanha e em
1987 deslocou-se novamente a Stuttgart, a convite do
Consulado de Portugal e da
Missão Católica Portuguesa.
Em 1990 foi até León, em
Espanha, onde participou na
Semana Cultural destinada a
docentes espanhóis, subordinada ao tema “Portugal,
o Vizinho Desconhecido”.
Seguiu-se Luxemburgo, Madrid, França e outros destinos, incluindo os arquipélagos da Madeira e Açores.
Em 2002 gravou o seu
primeiro CD, do qual constam peças de música coral e
de música tradicional e, em
Outubro de 2005, para comemorar o seu 25.º aniversário
gravou um novo CD, com a
participação de cinco coros
convidados.

Para comemorar o 30.º
aniversário da sua fundação, em Maio de 2011,
realizou um Concerto Coral Sinfónico - “Concerto
Prestígio Coro Professores de Coimbra” - com a
participação da Orquestra
Clássica do Centro e de vários coros convidados, no
decorrer do qual foi agraciado com a Medalha de
Mérito Cultural da Cidade
de Coimbra.
PROJECTOS
EM DESTAQUE
Ao longo da sua trajectória, a Associação tem procurado dinamizar projectos
que enaltecem o seu nome.
O CPC procura, todos
os anos, realizar uma deslocação internacional. Este
ano, de 17 a 23 de Agosto,
o Coro vai até Paris para
participar no Festival Internacional de Música.
De entre os muitos
projectos desenvolvidos,
destaca-se as comemorações do 40.º aniversário do
Coro, que se assinalou em
2020, mas devido à pandemia os festejos foram sendo
adiados, sendo que este ano
se propõe a concretizar as
várias iniciativas propostas. O projecto “Amália
Mundi”, este em parceria
com o Coro Misto e Banda
Filarmónica da Associação

Educativa e Recreativa de
Góis e do Coro Lausus –
Lousã, consiste em três
espectáculos dedicados
exclusivamente a temas
que a cantora interpretou,
incluindo duas músicas
em inglês e francês. Este
projecto, segundo a direcção do Coro, foi pensado
para a comemoração dos
100 anos de Amália, em
2020. Os dois concertos
restantes, tendo o primeiro já sido apresentado, vão
decorrer a 24 de Setembro
na Lousã, e dia 25 em Góis.
Anualmente, o Coro
de Professores de Coimbra
desenvolve o projecto “Páscoa Ibérica”, que contempla
o intercâmbio com coros
espanhóis, no domingo de
pascoela. “Tem sido muito
interessante, é uma forma
de divulgar e tentamos
sempre fazer alguma abordagem a compositores de
Coimbra. É também uma
forma de fazer da música
ibérica entre Portugal e
Espanha”, afirma Avelino
Correia, maestro e director
artístico do Coro.
Durante o decorrer
do presente ano (2022),
tem patente o projecto
“Missão Solidária”, que
colabora com instituições
de solidariedade social.
Uma das iniciativas deste
projecto é “Na Música com
os Seniores”, desenvolvido

pelo Grupo de Música
Tradicional. O objectivo é
proporcionar momentos
de alegria e convívio aos
utentes dos lares de terceira
idade, centros de dia e instituições similares.
No contexto do ecletismo da sua actividade, o
Coro é, por vezes, convidado a valorizar celebrações
matrimoniais, continuando
a organizar acções com vista
ao enriquecimento cultural
dos seus elementos, a participar em eventos culturais
promovidos pela Câmara Municipal de Coimbra
e INATEL, colaborando
também com outros organismos, autarquias, instituições, empresas e escolas.
“SOMOS
UMA FAMÍLIA”
Libânia Gomes está no
Coro desde a sua fundação
e garante que só irá sair
quando a voz lhe falhar.
“Sou uma madeirense perdida por Coimbra há 50
anos e estou no Coro há 41.
O Coro é a minha vida, foi
aqui que os meus filhos se
criaram. É o meu convívio,
onde arranjei amigos, não
sei viver sem este grupo”.
A coralista afirma que
no Coro reina o “bom ambiente” e que todos se dão
bem. “Somos uma família
e funcionamos como tal,
existe entreajuda e há intercâmbio entre nós”.
Conhecedora de todo o
percurso e história, Libânia
Gomes tem sempre o Coro
de Professores de Coimbra
no coração, mas admite que
tem uma grande mágoa: o
facto de nunca ter sido dada
uma sede ao Coro. “Há 40
anos que lutamos por uma
sede. Lamento que eu conheça as prendas e prémios
que recebemos ao longo
destes anos e que esteja tudo
empacotado e guardado”,
destaca. Actualmente, ensaiam num espaço cedido
pela Associação de Solidariedade Social dos Professores sujeito ao pagamento
de uma mensalidade.

2SURMHFWRGHUHJXODPHQWRGHLQFHQWLYRVHEHQHItFLRV¿VFDLVHQFRQWUDVHHPFRQVXOWDS~EOLFDSDUDUHFROKDGHVXJHVW}HVGRVLQWHUHVVDGRVLQIRUPRXD&kPDUD0XQLFLSDOGH$QDGLD
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PROJECTO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS QUER PREVENIR PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL

‘NO STRESS’ APOIOU CERCA DE 500 CRIANÇAS
E JOVENS NO ANO LECTIVO 2021/2022
NÁDIA MOURA

O

projecto ‘No
Stress’, desenvolvido pela Congregação das Irmãs Hospitaleiras e Sagrado Coração
de Jesus, nasceu em 2021
através de uma candidatura no âmbito do Programa
Nacional para a Saúde
Mental (Saúde Mental da
infância e adolescência)
e é co-financiado pela
Direcção-Geral de Saúde
(DGS), sendo desenvolvido em três áreas geográficas distintas: Condeixa-a-Nova, Sintra e Portalegre,
pelas unidades de saúde
das Irmãs Hospitaleiras da
Idanha, Assumar e Condeixa-a-Nova, em parceria
com agrupamentos escolares e outras IPSS’s com
intervenção na área.
OBJECTIVO E
PROCEDIMENTO
Perante o grande impacto, ao nível da saúde
mental, da pandemia por
Covid-19 nas crianças e
adolescentes, o ‘No Stress’
procura promover a prevenção de perturbações
mentais entre jovens e
adolescentes em meio escolar, contribuindo assim
para o bem-estar psicossocial nesta faixa etária.
“Trabalho há algum tempo na área da promoção da
saúde mental e da prevenção de comportamentos
suicidários em adolescentes e acabou por ser um
processo natural”, sustenta

a enfermeira coordenadora do projecto.
“Trata-se da promoção da saúde mental e
prevenção do stress pós-traumático em crianças
e adolescentes, stress esse
associado à pandemia de
Covid-19 que ainda estava em evolução. Ainda
não se previa um alívio
das medidas de restrição
e não se sabia como ia ser
o ano lectivo portanto preparámos um projecto que
desse resposta a eventual
quarentena e isolamento
e o projecto foi construído de acordo com os critérios da DGS para dar
resposta a maiores níveis
de ansiedade, depressão e
stress pós-traumático em
estudos que estavam a ser
feitos durante a pandemia
e que identificavam agravamento destas variáveis
de saúde mental”, explica
Rosa Simões.
Ao longo do ano lectivo 2021/2022 foi desenvolvida uma intervenção junto de cerca de 500 crianças
e jovens – das quais cerca
de 190 são da área geográfica de Condeixa-a-Nova
–, procurando aumentar
o conhecimento sobre os
sentimentos e pensamentos negativos associados à
pandemia Covid-19 e promover a autorregulação
das emoções e a esperança,
garantindo a aquisição de
estratégias preventivas.
Neste processo, famílias,
encarregados de educação
e comunidade educativa
são capacitados para a

Site do projecto foi lançado em Julho e está disponível
em www.no-stress.pt
detecção precoce de sinais de sofrimento mental
e consequente aumento
do acesso a respostas de
apoio.
Em Condeixa foi estabelecida uma parceria com
o agrupamento de escolas
de Condeixa, em Sintra
com o agrupamento de
escolas da área de abrangência e, em Portalegre,
com a Assumar a mesma
coisa. As turmas com
quem trabalhar foram decididas nesta negociação
com os agrupamentos
“com a salvaguarda que o
No Stress não é um projec-

to de intervenção para resolver problemas mas sim
um projecto de promoção
de saúde mental, de dotar
competências”, explica a
responsável.
O projecto incidiu em
12 turmas e é constituído
por 12 sessões sendo que
cada uma contempla um
tempo lectivo em sala
de aula com a presença
do professor. “As sessões
foram dinamizadas nas
nove turmas de intervenção, existindo três turmas
de controlo que só aplicaram questionários no
início e no final porque

em termos de investigação
é importante para percebermos qual o impacto de
intervenção no público-alvo”, complementa Rosa
Simões.
CONTINUIDADE
O futuro depende agora da existência, ou não,
de financiamento para a
continuidade deste projecto sendo que ainda não
foram divulgados resultados sobre este primeiro
ano do projecto. “Ainda
não temos os resultados e
avaliação final para poder

dizer que os adolescentes
aumentaram ou não a esperança ou melhoraram
as estratégias de coping,
mas acredito que sim,
que melhoraram, que a
avaliação externa nos vai
dar dados importantes do
ponto de vista qualitativo.
O número de casos que
estamos a acompanhar
também são importantes, a continuidade está
sempre dependente de
financiamento”, diz Rosa
Simões, acrescentando
que a maior dificuldade
com que se depararam foi
a de “falta de envolvimento de pais e encarregados
de educação, embora seja
muito desafiante encontrar estratégias que os
levem a envolver”, conclui.
O site do projecto foi
lançado no passado mês
de Julho e, em Outubro
deste ano, será ainda disponibilizado um manual
com descrição da metodologia de intervenção,
por forma a possibilitar
a replicação do projecto.
“O objectivo é provar a
efectividade do projecto,
terminar o manual, que vai
permitir a sua replicação
em qualquer contexto e
a qualquer altura, com as
sessões descritas passo a
passo, com a explicação de
tudo o que tem de ser feito, todos os materiais que
foram usados para, então,
existir um sítio onde possam depois ir ver os seus
amigos e rede de suporte
e lembrarquais são as suas
melhores capacidades”.

PROJECTO DO INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE COIMBRA

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DETECTA FUGAS DE ÁGUA

O

Instituto Superior
de Engenharia de
Coimbra (ISEC)
vai utilizar algoritmos de
inteligência artificial para
localizar com precisão fugas
nas redes de distribuição
de água.
“Através da FLOW
Water - uma plataforma
de monitorização de sistemas de abastecimento de
água - [a futura tecnologia] irá cruzar medições de
pressão com o cadastro da
rede, e utilizar algoritmos
de inteligência artificial

para identificar a localização das fugas”, explica a
instituição de ensino.
O projecto faz parte de
uma parceria com a empresa tecnológica ENSO,
de Coimbra, que criou a
aplicação e está a desenvolver com os investigadores do ISEC nos seus
laboratórios.
“Vamos tornar esta
aplicação mais eficiente,
para que a detecção/localização de fugas seja mais
eficaz e se possa intervir
rapidamente”, salientou

Joaquim Sousa, professor
coordenador do ISEC da
área de hidráulica e responsável pelo projecto.
O docente realçou que
“ao colaborarmos para a
resolução mais rápida das
fugas de água, estamos a
contribuir para uma melhor gestão dos recursos
hídricos”. Inicialmente,
a FLOW Water apenas
conseguia identificar a
existência de fugas de água
nas redes, que abastecem
várias ruas, mas não a sua
localização.

“O ISEC quer agora
colmatar esta lacuna recorrendo ao cruzamento
de competências de áreas
como as engenharias civil,
informática e electrónica”,
destacou Mário Velindro,
presidente do ISEC. O
responsável salientou que
a instituição está muito
empenhada “em conhecer
os projectos dos nossos
parceiros para que, com
recurso a equipas multidisciplinares da nossa
escola, possamos desenvolver esses projectos em

conjunto”.
“Estamos a reforçar a
nossa ligação a empresas
competitivas no mercado,
como a ENSO, com as
quais queremos desenvolver novos produtos e
novos serviços que sejam
mais competitivos nos
mercados nacional e internacional”, sublinhou.
No âmbito daquela
cooperação, vai realizar-se
no ISEC, em Outubro, um
congresso científico sobre
a eficiência dos serviços de
águas em Portugal, “para

que empresas e municípios
partilhem experiências e
sejam apresentadas novas
soluções e boas práticas
de gestão dos recursos
hídricos”.
A iniciativa vai servir também para debater questões relacionadas
com perdas de água nos
sistemas de abastecimento público, com afluências
indevidas aos sistemas de
saneamento e, também,
com a eficiência energética dos dois tipos de
sistemas.
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A 30.ª EDIÇÃO DA EXPOFACIC VISTA POR
DENTRO: UM REGRESSO QUE SE SAÚDA!
JOÃO PINHO

O relógio marcava as
20h00 em ponto quando
rumei a Cantanhede, para revisitar a Expofacic, após dois
anos de interregno, motivado pelas consequências da
covid-19. Levava no pensamento os discursos das várias
individualidades presentes
na abertura, que anunciavam
o melhor certame de sempre.
Logo em Ançã, a 10 km
de distância, o tráfego rodoviário, em marcha lenta,
anunciava uma enchente
certa para a noite que no firmamento se anunciava. Ao
contrário do que poderia supôr, o acesso aos parques de
estacionamento fluiu, tranquilamente, e a viatura ficou
à sombra de uma centenária
oliveira, da qual se avistava
quer as nuvens de poeira, de
um frenético acesso de condutores em êxtase, quer a intensa luz que rebrilhava nos
céus dos 10 hectares, para os
quais fui guiado pelos sons
da gente e da música ainda
distante.
A multidão organizava-se em filas pelas ruas de

Os cheiros dos grelhados de carne e de peixe não
deixam ninguém indiferente
Cantanhede até desembocarem na zona das bilheteiras,
onde se desdobravam, ansiosas, pela entrada no recinto.
Feito o reconhecimento pela
segurança, entrei, de mãos
nos bolsos, descontraído,
mas ávido por recolher as
informações dos bastidores.
Depressa o parque de diversões, autêntica mini-feira
popular, captou as minhas
primeiras atenções. Ali, sobretudo crianças e adolescentes, preenchiam quase
por completo os diversos divertimentos disponibilizados
de par em par, em especial os
mais radicais, a pedir emoções fortes, a partir de placas

giratórias voadoras, onde
o perigo e o risco parecem
iminentes.
Quem, porém, procurasse a calmaria, poderia aceder
à roda gigante ou, na pior das
hipóteses, às máquinas que
mediam o impacto de um
soco, mas também aos tradicionais carrinhos de choque,
onde parte da adrenalina
corria livremente.
CORAÇÃO
DA FEIRA
Contudo, o coração da
feira, pela afluência contínua
de gente, era, sem sombra de
dúvida, a área da restaura-

ção. Centenas, diria mesmo,
milhares de pessoas, preenchiam as diversas tasquinhas,
quando no relógio da antiquíssima igreja dedicada a
S. Pedro, se ouvia a badalada
das 20h30. Importante fonte
de receita para as associações
de Cantanhede e da região,
a zona de “comes e bebes”
assemelhava-se a um autêntico formigueiro, de atracção
pelas ementas, pelos cheiros
dos grelhados de carne e de
peixe. Encontrar um lugar
disponível foi como procurar uma agulha no palheiro,
que se tornava a cada minuto
mais difícil de conseguir com
a entrada no recinto dos fãs
de Tony Carreira, alguns deles equipados a rigor com as
t-shirts da praxe.
Corri, paulatinamente,
cada espaço de restauração
e meti conversa com vários
operadores. Alguns confidenciaram-me o seu contentamento, com uma média
de 250-300 doses diárias, a
maioria assente nos melhores pratos do património
alimentar português, como
o bacalhau ou as entremeadas, bem regadas com tinto,

banco, verde e espumante.
Um cenário idílico, a que não
faltava a doçaria regional,
desde queijadas, pasteis de
Tentúgal, natas e arroz doce,
que no seu conjunto fazia
com que famílias, amigos
e conhecidos, assentassem
arraiais durante horas e confraternizassem ao redor de
mesas bem compostas, afinal
um dos ícones históricos da
humanidade.
Numa das bancas de
venda livre de café, animada
por duas jovens bem-dispostas, quis saber quantas bicas
haviam servido naquela noite: «3.000 já servimos hoje e
esperamos chegar às 4.500»,
disseram-me, por entre novos pedidos sempre a chegar
e, por conseguinte, sem mãos
a medir. Fiquei impressionado e retive a meta daquela
noite, que se espera possa ser
ultrapassada na «noite dos
Xutos e Pontapés».
BEBIDAS
REFRESCANTES
Situação similar vivia-se nos espaços destinados à
venda e consumo de bebidas,

em especial da refrescante
cerveja à pressão, com stocks esgotados ou a caminho
do limite de capacidade. Ao
perguntar a um jovem pelo
serviço feito até àquela hora,
falou-me não em número
de copos, pois havia perdido
a conta, mas sim em barris,
a roçar a casa das dezenas, e
temendo que a água com ou
sem gás seguisse o caminho
da rutura, tal a pressão da
multidão.
Já com o estômago bem
composto, ali por volta das
22h30, caminhei com amigos pela feira, visitando os diversos espaços disponibilizados aos visitantes. Uma certa
canseira, motivada pelo calor
que se fizera sentir, fazia-me
abrandar de quando em vez.
Tempo para apreciar o burburinho em torno do WC,
onde pude assistir a cenas caricatas, como a de uma certa
jovem que na fila se viu em
redobradas aflicções, quando
as molas do seu vestido decidiram detonar a indumentária; tempo, também, para
assistir a música alternativa,
(Continua na página seguinte)
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Oferta Formativa

Licenciaturas
Escola Superior Agrária (esac)

*

Agricultura Biológica ............................................................................ 112,5

Escola Superior de Tecnologia da Saúde (estesc)

*

Audiologia .............................................................................................. 133,8

Biotecnologia ........................................................................................ 143,2

Ciências Biomédicas Laboratoriais .................................................. 166,4

Ciências Florestais e Recursos Naturais ......................................... 117,9

Dietética e Nutrição ............................................................................. 153,9

Enfermagem Veterinária ..................................................................... 158,2

Farmácia ................................................................................................. 151,8

Engenharia Agro-Pecuária ................................................................. 120,4

Fisiologia Clínica ................................................................................... 157,8

Tecnologia Alimentar ........................................................................... 116,2

Fisioterapia ............................................................................................ 169,7

Tecnologia e Gestão Ambiental ........................................................ 112,0

Imagem Médica e Radioterapia ........................................................ 153,8

Turismo em Espaços Rurais e Naturais ........................................... 116,5

Saúde Ambiental ................................................................................... 123,1

Escola Superior de Educação (esec)

Instituto Superior de Contabilidade e Administração (iscac)

*

*

Animação Socioeducativa ................................................................. 129,4

Comércio e Relações Económicas Internacionais ....................... 144,2

Animação Socioeducativa (regime pós-laboral) ........................... 108,1

Contabilidade e Auditoria ................................................................... 141,6

Arte e Design ........................................................................................ 160,3

Contabilidade e Gestão Pública ....................................................... 139,6

Comunicação e Design Multimédia ................................................. 152,0

Finanças e Contabilidade ................................................................... 148,3

Comunicação Organizacional ........................................................... 149,5

Gestão de Empresas ........................................................................... 156,0

Comunicação Organizacional (regime pós-laboral) .................... 135,8

Informática de Gestão .......................................................................... 111,9

Comunicação Social ............................................................................. 158,1

Marketing e Negócios Internacionais .............................................. 150,5

Desporto e Lazer ................................................................................. 140,0

Secretariado de Direção e Administração ...................................... 137,0

Educação Básica ................................................................................... 141,0

Solicitadoria e Administração ........................................................... 149,7

© Joã
oão
o
ão
ã
o Te
Teles
es
es

Estudos Musicais Aplicados ............................................................... 115,8
Gastronomia .......................................................................................... 129,3

Instituto Superior de Engenharia (isec)

Gerontologia Social .............................................................................. 115,9

Bioengenharia ........................................................................................ 131,7

Língua Gestual Portuguesa ............................................................... 109,7

Engenharia Biomédica ........................................................................ 124,0

Teatro e Educação ............................................................................... 105,6

Engenharia Civil .................................................................................... 137,3

Turismo ................................................................................................... 147,4

Engenharia e Gestão Industrial ......................................................... 139,3

Turismo (regime pós-laboral) ............................................................ 122,9

Engenharia Eletromecânica ................................................................ 114,6
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores ..............................

Escola Superior de Tecnologia e Gestão (estgoh)

-

Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Contabilidade e Administração ......................................................... 126,6

(regime pós-laboral) ............................................................................

Engenharia Informática ....................................................................... 113,9

Engenharia Informática ...................................................................... 136,4

Gestão .................................................................................................... 140,9

Engenharia Informática (Curso Europeu) ....................................... 130,6

-

Gestão de Bioindústrias ..................................................................... 124,0

Engenharia Informática (regime pós-laboral) ................................ 121,0

Gestão do Território ............................................................................ 122,2

Engenharia Mecânica .......................................................................... 123,9

Marketing ................................................................................................ 135,1

Gestão Sustentável das Cidades ..................................................... 124,3

* Média do último colocado CNA 1ª fase (2021/22

Juntos erguemos sonhos.

*

*
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UMA NOITE REPLETA DE EMOÇÕES E DE CORAÇÃO CHEIO
(Continuado da página anterior)

cujo público era, esmagadoramente, jovem e agarrado à
copofonia; tempo, por fim,
de ver as crianças correrem
livremente no espaço ajardinado sob as manobras de
irrequietos drones.
Redobradas as forças
caminhei na direcção do
picadeiro, onde imponentes cavalos exibiam a sua
beleza e dotes adquiridos
em árduos treinos com os
jóqueis. Com um público
específico, o picadeiro ficava
aquém da afluência ao espaço da mostra de animais,
alguns exóticos, para delícia
das crianças e alguns ditos
e reditos de graúdos, extraídos do nosso anedotário,
dando asas ao seu lado mais
picante e ousado: «olha o
nosso primeiro-ministro,
olha o nosso presidente da
República, oinc oinc, como
estás?», dizia um visitante
mais animado…
Com a noite funda reinando sob a influência da
lua, segui pelas alamedas
provisórias até me suster
no grande pavilhão situado
a Norte. Ali, não me deixei
intimidar por uma das novas atracções desta edição,
a exposição dos “Gigantes
Idades do Gelo”, ao contrá-

rio da miudagem que entre
o respeito e o gozo, puro e
inocente temiam, (ou desejavam) que a realidade
3D fosse perene. Momento
alto do certame deste ano,
assente num hiper-realismo
figurativo e com finalidade
claramente pedagógica, não
foi com estranheza alguma
que anotei a presença de
vários professores e entendidos em paleontologia e
arqueologia, entre outras
áreas do saber, que se esforçavam por transmitir a
quem os acompanhavam
pormenores só ao alcance
de verdadeiros cientistas.
UM FENÓMENO
Perante o sufoco de gente sempre a entrar e a sair,
a passagem pelo pavilhão
gelado foi breve, tendo-me
dirigido para outro espaço
de restauração sem mãos a
medir: o street food, comprovando-se, uma vez mais,
que o povo português está
para lavar e durar quando
toca a comer e beber. Um
autêntico frenesim, exacerbado pela proximidade ao
palco principal da Expofacic, situado a meia dúzia de
metros.
Ali pude assistir ao fenómeno Tony Carreira e ao

seu público fiel, que acorreu
de vários pontos do país
e entoava de cor os principais êxitos musicais do
artista. No final conversei
com alguns dos seus fãs,
maioritariamente feminino,
que desesperavam por o
ver face a face, mais do que
pelo seu autógrafo. Senti,
neles um misto de orgulho,
mas também de compaixão pelo momento que
vinha atravessando com a
tragédia da perda da filha
Sara. Grande parte daquele
público, curiosamente, saiu
do recinto mal terminou a
actuação, pois o principal
objectivo estava cumprido:
ver o seu ídolo!
Muitos não repararam,
por isso, numa das mostras
mais pedagógicas do certame, a par dos gigantes do
gelo: a exposição de motas
clássicas, de modelos e épocas diversas, que encantava
graúdos e miúdos, fazendo
do velho novo, numa espécie de renascimento dos
veículos de duas rodas.
Quando a meia-noite
se aproximava entrei pelo
sector comercial, industrial
e de serviços, espaço de
passagem para a maioria,
com excepção das famílias
que procuravam electrodomésticos, mobiliário e

outros artigos para novos ou
renovados lares, bem como
para empresários em remodelações mais ou menos
urgentes das suas firmas.
Algumas demonstrações de
produtos únicos e originais,
sobretudo relacionados com
limpezas, faziam com que os
mais curiosos e interessados
se detivessem com especial
atenção em autênticos milagres que pareciam contrariar, com simplicidade, as
dificuldades caseiras.
No artesanato a multiculturalidade e diversidade
eram notas dominantes.
Produtos de vários pontos
do país, mas também do
estrangeiro, em especial
das nossas ex-colónias, mas
também da América do Sul,
grande parte artefactos em
madeira, destinados a decoração de interiores.
UM PRÉ-BALANÇO
Na área automóvel, a
venda de viaturas ligeiras
superava, claramente, a afluência verificada na venda
de viaturas agrícolas e industriais. Embora muitos
passassem e olhassem de
soslaio, uns por estarem satisfeitos com o que tinham,
outros com condicionantes
financeiras, a verdade é que

se multiplicavam os interessados em adquirirem novas
máquinas para o seu dia-a-dia na estrada. Bons negócios se teriam feito, a avaliar
pelas placas com a sinalética
“vendido”, embora tenha
testemunhado pequenas
discordâncias familiares na
hora de escolher a viatura,
dadas as tentações trazidas
por modelos de pujantes
marcas, capazes de fazerem
perder a cabeça. Na hora
da escolha, porém, e segundo os funcionários, quase
sempre era a mulher quem
decidia pela opção final, daí
que de tudo um pouco se
tenha vendido.
Na tentativa de encontrar um pré-balanço do
movimento da Expofacic
deste ano, vista por dentro,
entabulei conversa com um
segurança. Apesar das normas apertadas e funcionais,
disse-me, claramente, que
noite semelhante àquela
havia sido a anterior, com
o decano da música ligeira
portuguesa, José Cid, possuidor da capacidade de
interligar, com as suas interpretações diversas gerações.
Também me confidenciou
quanto a segurança do espaço havia sido valorizada
nesta edição, dentro e fora
do recinto (testemunhei,

aliás, no exterior um movimento intenso de viaturas
da GNR), bem como os aspectos ligados ao ambiente,
com reforço de pontos de
recolha de lixo. Um homem
simples, que carregava no
rosto o semblante de noites
intensas de vigilância em
prol dos outros, e que desabafava «quando as pessoas
não querem, nada se pode
fazer» - numa alusão directa
a certos comportamentos
excessivos, sobretudo da
juventude inconsciente.
Com a madrugada no
horizonte e uma noite repleta de emoções e várias
anotações, regressei a casa
de coração cheio. Ficara
claro em mim, se alguma
dúvida porventura houvesse, das razões do êxito da
Expofacic: espaço de eleição,
organização atenta e vigilante, oferta diversificada no
interesse dos públicos-alvo
das várias faixas etárias, capacidade de se renovar e expandir a cada ano que passa.
Quando se fizerem as
contas finais deste ansiado
regresso, estou certo de que
estaremos perante números
invulgares, que virão confirmar a força e capacidade de
30 anos belíssimos, iniciados em 1991, por terras de
Cantanhede.
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Restaurante
Com Matadouro Próprio
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Encerra ao Sábado
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ANOS

Estrada Nacional n.º 1 (em frente ao Parque da Cidade)
Telf. 231 202 343 | Tel./Fax: 231 208 298
Av. da Floresta, 61 | 3050-347 Mealhada

email: papelpeculiar@sapo.pt

Tel. 915 261 212

Compra de Materiais Ferrosos e não Ferrosos – Centro de Abate de Viaturas
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De Arménio Lourenço Gaspar

Venda
de Peças usadas
para todo o tipo
automóvel

Rua do Cardal, Lote 7 e 8 - 3040-575 Pedrulha - Coimbra | Telf. 239 981 257
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APOSTA DA PRESIDENTE DA CÂMARA, HELENA TEODÓSIO

NOVO PROJECTO PARA A EXPOFACIC
TORNA CANTANHEDE VERDE E AZUL
LINO VINHAL / LUÍS SANTOS

O

“projecto de sonho” da presidente da Câmara de
Cantanhede é requalificar
e alargar o espaço da Expofacic para dentro da cidade,
criando uma área verde e
azul que possa ser usufruída durante todo o ano.
Em entrevista à Rádio Regional do Centro,
no estúdio instalado no
recinto da Feira Agrícola,
Comercial e Industrial de
Cantanhede, Helena Teodósio deu a conhecer as linhas essenciais delineadas
pela Divisão de Estudos e
Projectos do Município, as
quais também aflorou há
uma semana, na abertura
da 30.ª edição da Expofacic.
Para além do Parque
Expo-Desportivo de S.
Mateus, onde a Expofacic
se realiza numa área de
95.500 metros quadrados,
a presidente da Câmara
pretende que o espaço se
estenda para o outro lado
da rua principal, fazendo
com que a cidade fique
dotada de equipamentos
que possam ser utilizados
para além dos dias da Feira,
durante todo o ano.
Helena Teodósio fala
em criar outra cidade, verde e azul, numa óptica de
sustentabilidade ambiental,
no sentido de que toda a

actual e nova zona tenham
espaços verdes e sejam
utilizados materiais recicláveis e com carbono zero.
O projecto, segundo
a autarca, inclui um Auditório Municipal, não
apenas para a área cultural
mas que possa também ser
utilizado pelas empresas
como centro de negócios,
aberto à comunidade local
e regional.
“Não se pretende ter
um espaço para ser utilizado só durante a realização da Expofacic, mas
que possa ser usufruído
pela cidade durante todo
o ano”, defende Helena Teodósio, que fala ainda da
construção de uma grande
nave onde possam estar as
estruturas físicas para a realização de iniciativas.
Para a presidente da
Câmara de Cantanhede, o
modelo da feira-festa está
encontrado, mas pode ser
melhorado, acrescentando-se uma melhoria do
espaço e a possibilidade
de ser utilizado continuamente, para ser usufruído
pela cidade.
O caminho faz-se caminhando e este “projecto
de sonho” foi dado a conhecer na inauguração da
Expofacic, na presença da
ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa,
dado que para ser concretizado precisa de fundos

o preço dos bilhetes, mas
isso seria aumentar o orçamento e não é essa a nossa
opção”, justifica.
DESCENTRALIZAÇÃO

Após um interregno de dois anos foi retomada a tradicional conversa,
na Expofacic, da presidente da Câmara de Cantanhede com a Regional do Centro
comunitários e, particularmente, do PRR.
FEIRA DA
ESPERANÇA
A esta 30.ª edição da
Expofacic a presidente da
Câmara de Cantanhede
apelida-a de “Feira da Esperança”, não apenas pelo
número simbólico mas
por decorrer após dois
anos de interregno devido
à pandemia. “Representa
a esperança que tínhamos
de voltar a conviver, de
ser importante financeira
e economicamente para
as empresas, de retomar a
actividade em 600 espaços
da Feira”, acrescenta.
Nas palavras de Hele-

na Teodósio a Expofacic
está “a correr bem” e a
“ultrapassar as expectativas”, apontando como
“segredo” para o sucesso
a “conjugação de vários
factores”, como as empresas terem a possibilidade
de retomarem os seus negócios, assim como haver
sete palcos com 120 espectáculos que envolvem
500 pessoas numa área
cultural e artística muito
lesada pela pandemia. A
isto junta-se a colaboração
das associações do concelho, dando a conhecer a sua
actividade e dinamizando
as tasquinhas, e da Juntas
de Freguesia.
A autarca, que acompanha directamente a Ex-

pofacic desde há 21 anos,
destaca, ainda, a “dedicação da equipa de excelentes
profissionais” da Câmara
e da Inova, que para além
de organizarem a Feira
continuam a desempenhar
as respectivas funções no
Município e na empresa
municipal.
Salienta, igualmente,
que este modelo de Feira é
auto-sustentável, desde há
uns anos, sendo relevante
dado que a Câmara e a
Inova gerem dinheiros públicos, os quais são importantes e necessários para
serem alocados para outras
actividades. “Dizem-nos
que podíamos contratar o
artista x ou y, ou que podíamos baixar ainda mais

Declarando que “primeiro está Cantanhede
e depois o partido, doa a
quem doer”, Helena Teodósio destacou-se por fazer tudo o que foi preciso
para não ver o Município
prejudicado no processo de descentralização de
competências e teve muitas
reuniões com a ministra da
Coesão Territorial, assim
como o de outras pastas.
“O Município de Cantanhede protelou a assunção de novas competências
até ao limite previsto na lei,
pois os meios financeiros
propostos inicialmente
pelo Governo eram manifestamente insuficientes
para suportar os encargos”,
explica, congratulando-se
com “os avanços materializados no acordo com a
ANMP em áreas particularmente sensíveis, como a
Educação e a Saúde, a que
se seguirão outras, num
total de 22, incluindo a Segurança Social, na qual o
Município de Cantanhede
vai participar num estudo
pioneiro para ser encontra(Continua na página seguinte)
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CANTANHEDE ACOMPANHA DE PERTO OS EMPRESÁRIOS
(Continuado da página anterior)

da uma solução satisfatória
para todas as autarquias”.
Por outro lado, a autarca faz questão de dizer que,
“apesar de ao nível da delegação das competências
no domínio da Saúde terem
sido feitas várias alterações
positivas, Cantanhede irá
continuar a lutar pelo regresso da Urgência básica
ou, pelo menos, pela reabertura da Consulta Aberta”, reivindicando o que é
de “elementar justiça para a
população deste concelho”.
No âmbito do processo
de descentralização, a presidente da Câmara de Cantanhede formou equipas que
foram para o terreno fazer
o levantamento exaustivo
de tudo, até ao “ínfimo pormenor”, provando assim que
o montante financeiro que
o Estado iria transferir não
cobria os custos.
“Duas ministras que
reconheço e aprecio, da Coesão e da Segurança Social,
admitiram que os mapas
que enviei tinha sentido e
foram considerados. Fiz
tudo o que pude e não larguei esta bandeira, porque
estava a ser prejudicado o
Município de Cantanhe-

de e isso nunca deixo que
aconteça”, defendeu, para
acrescentar que os valores
na Educação e na Saúde “já
são razoáveis, longe da discrepância brutal que existia”.
CONCELHO
ATRACTIVO
Helena Teodósio está
no segundo mandato como
presidente da Câmara de
Cantanhede e ainda se pode
recandidatar a um terceiro.
A autarca confessa que “não
é adepta de navegar à vista”,
seguindo a linha de anteriores presidentes (Jorge Catarino e João Moura), pelo
que tem dado continuidade
ao Plano Estratégico de desenvolvimento do concelho,
afinado ao longo dos anos e
que vai perspectivar as próximas décadas.
“O concelho de Cantanhede tem uma localização
estratégica favorável, sendo cruzado por três auto-estradas (A1, A14 e A17),
tem cobertura de água e
saneamento e infra-estruras
de cultura e desporto. O
objectivo é que Cantanhede
continue numa senda de desenvolvimento económico e
tem registado uma procura
acima da média do que seria

Elevada afluência às bilheteiras no dia do concerto dos Gipsy Kings resultou
em longas filas apesar da rapidez no atendimento
autarca nota, ainda, como
Murtede já esgotada.
expectável” refere.
O principal problema positivo, a muita recupeA presidente de Câmara
destaca a proximidade que diagnosticado por Helena ração de habitação, o que
o Município tem com os Teodósio é a falta de ha- é importante para colocar
empresários, procurando bitação em Cantanhede, mais oferta no mercado de
acompanhá-los no desen- existindo carência quer a arrendamento.
volvimento dos processos nível da oferta de arrendaAVANCE O METRO
e na celeridade, sem ultra- mento, quer de construção
passar os procedimentos para venda. A Câmara está a
Helena Teodósio está de
legais. A autarquia já teve de proceder à alteração do Plasuspender o PDM na Zona no de Urbanização da cida- acordo com a perspectiva de
Industrital de Cantanhede, de, “porque existe margem a Comunidade Intermunipara possibilitar novos pro- para aumentar o número de cipal da Região de Coimjectos empresariais, enquan- pisos, dentro de um limite e bra caminhar para uma
to as Zonas Industritais de sem chocar, e isto constitui área metropolitana, com os
Febres e da Tocha estão em um estímulo para que valha primeiros grandes passos a
pleno crescimento, com a de a pena construir”, refere. A serem dados pelas acessibili-

dades proporcionadas pelos
transportes.
“O MetroBus irá trazer
mais atractividade a Cantanhede e à Mealhada”,
considera a autarca cantanhedense, sublinhando
o diálogo entre as duas
Câmaras e recordando que
o seu Município já aprovou o itinerário a partir
de Coimbra: Geria, Ançã,
Cantanhede, Murtede e
Mealhada.
A presidente da Câmara propõe, também, que o
futuro MetroBus aproveite
a desactivada linha Cantanhede - Figueira da Foz,
que passa pelo concelho
de Montemor-o-Velho, em
paralelo com uma ciclovia.
“São projectos que têm
de avançar enquanto temos
os fundos europeus, porque
com a entrada de novos
países na UE não sabemos
se Portugal irá continuar
a receber financiamento
daqui a 10 anos”, refere. “Pedalar bem” é o mote lançado
por Helena Teodósio, que
se afirma uma “defensora
acérrima” da região Centro,
que “tem capitais de distrito
fabulosas”. “Mas precisa de
liderança, porque cada um
a decidir por si não vamos
a lado nenhum”, alerta.
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CERTAME DECORRE ATÉ DOMINGO

FAVA COMEÇA AMANHÃ PARA DINAMIZAR
ARTESANATO E GASTRONOMIA DE CÔJA
CRISTIANA DIAS

D

epois de dois anos de
interregno, a FAVA Feira de Artesanato,
Velharias e Antiguidades está
de volta à vila de Côja, em Arganil, para mais uma edição,
de 5 a 7 de Agosto.
“Estamos de volta” começou por referir João Tavares,
presidente da União de Freguesias (UF) de Côja e Barril
de Alva, ao “Campeão”.
Considerado um dos
eventos mais importantes da
vila do concelho, a FAVA tem
como objectivo, ao longo dos
anos de realização, mostrar o
dinamismo da região, bem
como a sua gastronomia e artesanato. Pretende ainda dar a
conhecer as tradições e vivências da região, contribuindo
também para a sua promoção
a nível turístico e estimulando
a economia local.
Este ano a Feira decorre
apenas durante três dias, menos um do que o habitual,

mas que segundo o presidente foi propositado devido às
circunstâncias da pandemia.
“Quando planeámos isto em
Janeiro não sabíamos como
ia correr, por isso planeámos
com muita calma, e decidimos fazer menos um dia.
Para o ano logo voltamos a
ver”.
A FAVA é já uma tradição para a UF e também para
o concelho de Arganil que,
por estes dias, vê chegar mais
“filhos da terra” e veraneantes,
dando-lhes a oportunidade
de participar neste evento.
Promovida pela UF de
Côja e Barril de Alva, a FAVA
abre portas amanhã (5), pelas
19h30, e terá como animação
de boas-vindas a banda Jabardixie Jazz Band, seguindo-se
um tributo aos ingleses Coldplay com a banda Coolplay
(21h00) e, por fim a noite acaba com o DJ The Doctor Doc.
No dia seguinte (6), vão
subir ao palco a BarrilBrass
(19h30) e os The Lucky Du-

ckies para celebrar os seus 35
anos de carreira (21h00). A
fechar o dia, estará o DJ M
(23h00).
No último dia (7), a Feira
vai receber o Grupo Folclórico da Eslováquia (19h00) e a
animação do Sons e Suadelas
(19h30), sendo que encerrará
ao som dos maiores clássicos
musicais da década de oitenta,
com o grupo MT80 (21h00).
Como já vem sendo habitual, o certame procura chegar a todo o tipo de público e
por isso a animação infantil
não pode faltar. Todos os dias
existirão várias actividades
para o público mais pequeno,
incluindo insufláveis. “Fizemos um programa transversal, tanto para pequenos
como para grandes. Quem
quiser vir à nossa FAVA pode
vir que encontra aqui uma
panóplia de coisas que pode
fazer”, sublinha o presidente.
O Parque Verde do Prado
irá, assim, acolher cerca de 40
stands, desde o artesanato às

velharias, com expositores
do concelho e arredores. Não
faltarão, também, os espaços
de comida e bebida, que
segundo o edil vai permitir
degustar, por exemplo, a tradicional ginja.
Este ano, à semelhança
do que ocorreu na última edição, os bares vão disponibilizar copos recicláveis. “Cada
vez estamos a viver mais um
tempo de seca e de variações
de temperaturas e é preciso
fazer um esforço para vermos
se a pegada ambiental é minimizada. Temos de contribuir
para a melhoria do ambiente”.
Segundo o presidente
da UF, o certame tem vindo
a registar uma presença do
público muito boa e por isso
espera que este ano se verifique o mesmo. “Todos os anos
temos tido muito público e
este ano esperamos que isso
também aconteça. Sabemos
que as pessoas estão um pouco ávidas de festas e portanto
contamos ter muita gente na

nossa FAVA”.
As entradas na Feira são
livres pelo que o edil convida
as pessoas a irem conhecer
Côja e os seus recursos naturais destacando, por esta
altura, as praias fluviais.
INICIATIVAS
ATÉ NOVEMBRO
A FAVA é um dos maiores eventos da freguesia, mas
o Executivo tem apostado
em eventos atractivos ao
longo do Verão, e do ano,
para trazer gente a Côja e a
Barril de Alva.
Com um orçamento entre os 30 e 35 mil euros, João
Tavares revela que são várias
as iniciativas programadas
para este ano, uma delas é o
‘Sunset Portas do Açor’, que
vai decorrer no dia 13 de
Agosto, na Praia Fluvial do
Caneiro, a partir das 16h00,
e será animado pelo ‘set’ de
Oskar.dj.
No âmbito das come-

morações dos 900 anos da
entrega das terras de Côja
por D. Teresa, ao Bispado de
Coimbra, há também várias
iniciativas que já iniciaram
e que vão decorrer até Novembro. Durante este mês de
Agosto, praticamente todos
os fins-de-semana, e às vezes
durante a semana, vai haver
sempre eventos. Já em Setembro vão ter uma serie de
pintores, na praça principal
de Côja, a pintar telas referentes à época. No dia 17 vão
fazer uma viagem no tempo
com mercado medieval.
“Há uma panóplia de
iniciativas que nós fizemos
e estamos a promover para
que as pessoas possam visitar a nossa terra”, destaca
João Tavares.
Seja pela gastronomia,
pelos recursos naturais ou
monumentos culturais,
Côja tem à disposição um
leque de iniciativas que
prometem ser dinâmicas e
divertidas.

13 DIAS DE MÚSICA, GASTRONOMIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

GÓIS ACOLHE FESTA PARA CELEBRAR O MUNICÍPIO
ADELAIDE MARTINS

A

s Festas do Concelho
de Góis regressam
à vila, de 8 a 20 de
Agosto, com uma programação diversificada que aposta
na riqueza do património
cultural a que habituou em
edições passadas.
Do programa das Festas
faz parte a tradicional Feira
das Tasquinhas e o Mercadinho, também conhecido
como Feira Sem Regras, concertos, apresentação de obras
literárias, caminhadas nocturnas, acções de educação
ambiental e folclore. Do leque
de actividades destacam-se as
comemorações do Dia Internacional da Juventude, no dia
12, e do Dia do Município no
dia seguinte.
Segundo António Sampaio, presidente da Câmara
Municipal de Góis, as expectativas para as Festas deste
ano “são boas”. A afluência
da população de Góis e dos
concelhos limítrofes prevê-se alta, não só pela ânsia de
conviver e pela animação da
vila, mas também pelo facto
da Festa se realizar em Agosto – mês que, por excelência,

traz consigo um crescimento
das visitas turísticas ao Interior do país e a vinda dos
emigrantes portugueses que
se espalham um pouco por
todo o mundo. No entanto,
e sem adiantar números,
António Sampaio diz que
“prognósticos só no fim do
jogo”, ainda que se mostre
muito optimista.
PROGRAMA
DIVERSIFICADO
O programa desta edição
é rico e diversificado e, ao
longo de 13 dias, apresenta actividades pelas várias
praias fluviais do concelho,
no Largo Francisco Inácio
Dias Nogueira, nos Paços
do Concelho na Praça da
República, no auditório da
Casa da Cultura de Góis, na
Biblioteca Municipal António Francisco Barata, no
Parque de Lazer do Cerejal,
entre outros.
À primeira vista pode
parecer “muitos dias de festa”, mas António Sampaio
desmistifica explicando que
se trata de um conjunto de
actividades que já estavam
programas em comunhão

António Sampaio convida região Centro a celebrar Góis
com novos programas a que das praias fluviais no âmbito
o Município se candidatou, do programa Bandeira Azul
“como é o caso da Bandeira da Europa.
Azul da Europa”.
No dia 12, que assinala a
No primeiro dia de cer- Dia da Juventude, é possível
tame (8), António Sampaio assistir-se à apresentação do
vai estar presente no auditó- livro “A Máscara de Cortiça”,
rio da Biblioteca Municipal à inauguração da Feira das
António Francisco Barata Tasquinhas e do Mercadipara a apresentação do livro nho/Feira Sem Regras e à
“Ainda não é desta”, da auto- actuação do grupo 7 Saias.
ria de Sandra May. Até dia 10,
No dia 13 celebra-se o
as festas dedicam-se também Dia do Município com o hasa actividades de educação tear das bandeiras, às 10h00,
ambiental, a cargo da Uni- nos Paços do Concelho. Às
dade de Intervenção para 11h00 realiza-se uma sessão
o Restauro Ecológico nas solene no auditório da Casa
praias fluviais da Peneda, das da Cultura e a animação da
Canaveias e de Alvares.De 10 tarde será da responsabilidaa 12 vão decorrer também os de do Mercadinho e da Feira
Jogos de Água pelas já referi- das Tasquinhas. A partir das

22h00, Rui Veloso animará
a noite. No dia seguinte, o
Parque de Lazer do Cerejal
acolhe o Festival Folclore
Beirão, do qual farão parte os
Ranchos Folclóricos Os Moleirinhos do Gadanha, das
Piçarras de Vendas Novas,
Os Mensageiros da Alegria
e o Etnográfico de Pinhão.
Segue-se o concerto do músico FF e das Bandas Filarmónicas da AERG e FILVAR,
num ambiente simbiótico.
No dia 15, o mote é a actividade física, através de uma
caminhada nocturna, cujo
ponto de encontro se fará na
Praça da República.
Nos dias que se seguem,
a animação vai estar dividida
entre os espectáculos musicais e a Feira das Tasquinhas.
A envolvência da comunidade nas Festas é fundamental
para que as tasquinhas e
colectividades integradas na
Feira retirem “algum rendimento e proveito destas actividades”, conforme reforçou
o presidente.
O dia de encerramento
do certame (20) tem início, às 19h30, com a Feira
das Tasquinas e culmina, às
21h30, ao som de Koen de

Cleen e Marina Pinheiro, no
Largo Francisco Inácio Dias
Nogueira.
Mesclada com as festividades do concelho, de 18 a
21, realiza-se a 29.ª Concentração Internacional de Motos. Além do culto ‘motard’
vai poder ouvir-se muita música, nomeadamente Quinta
do Bill, José Cid e GNR, entre
outros.
IDENTIDADE
CULTURAL
Para António Sampaio,
as Festas do Concelho são
um marco de celebração: do
feriado municipal e da identidade histórica e cultural. O
autarca assume que “Góis é
um território apelativo, não
só em termos paisagísticos,
mas também como oferta
turística”. Para si, o concelho
é “bastante rico” em “praias
fluviais, parques naturais,
aldeias de xisto”, tendo um
vasto “conjunto de equipamentos e oferta de índole natural que, além de atractiva, é
cada vez mais procurada por
aqueles que querem aproveitar o que o Verão tem para
oferecer”.

Realiza-se, amanhã (5), pelas 17h00, uma visita guiada online à exposição “Olimpos e Peregrinações”, no âmbito da programação cultural do Museu da Água de Coimbra.
A apresentação será difundida nas páginas de Facebook do Museu da Água e da Águas de Coimbra.
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FIGUEIRA DA FOZ APROVADO PROTOCOLO
DE CRIAÇÃO DE CAMPUS UNIVERSITÁRIO

A

Câmara da Figueira da
Foz aprovou na quarta-feira (27), por unanimidade, a proposta de protocolo com a Universidade
de Coimbra (UC) para a
instalação de um campus
universitário na cidade, com
início a partir do próximo
ano lectivo. Santana Lopes, presidente da Câmara,
declarou que “esta aprovação representa um passo
essencial no processo em
desenvolvimento”. Segundo
o presidente, a definição dos
cursos e dos graus de ensino serão responsabilidade
da UC embora a autarquia
acompanhe os processos
de decisão. As aulas deverão
iniciar-se “entre Setembro
e Novembro”, com capacidade inicial para acolher
90 alunos, na Quinta das
Olaias. No futuro, prevê-se
que as instalações do campus universitário passem
para os imóveis e terrenos
adjacentes à antiga fábrica

Município anuncia
projectos para
o desenvolvimento
do concelho
de cal do Cabo Mondego.
Segundo Santana Lopes,
“a aquisição [do espaço] é
uma hipótese, pelo menos
para parte das instalações
da UC”. Paralelamente, a
zona do antigo terminal
rodoviário deverá ser transformada em instalações da
universidade e residências

para estudantes e serviços
de apoio a estudantes. O
actual mandato, segundo
o responsável, aposta no
“desenvolvimento, inovação
e investigação” em várias
áreas de actividade. Dos
vários projectos que foram
apresentados destaca-se a
requalificação da entrada
principal da cidade desde
a rotunda de acesso à A14
até à zona da estação e da
Rua da República. A ambição de Santana Lopes passa
também pela construção de
um aeródromo municipal
no parque empresarial do
Pincho. Na agenda está
também a criação de um
campo de golfe, a construção de uma piscina natural
no areal urbano e, ainda,
uma solução semelhante
ao projecto da piscina-mar
para o Paço de Maiorca. O
autarca declarou que o Município recorrerá a fundos
europeus para as obras e
medidas anunciadas.

INAUGURADA REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA ENFORCA CÃES
A Estrada Enforca Cães,
que liga Buarcos e a Murtinheira (Quiaios) através do
Cabo Mondego, foi inaugurada na quarta-feira (20).
A requalificada via, com
5,5 metros de largura e um
limite de velocidade máximo de 30 Km/h, permite
um acesso mais fácil entre
as duas freguesias na envolvência da área protegi-

da do Monumento Natural
do Cabo Mondego. A obra
tinha sido lançada pelo ex-presidente da Câmara, João
Ataíde, com o seu sucessor
Carlos Monteiro a prosseguir o encargo, terminando
agora com Santana Lopes.
Contudo, o nome da estrada
é tudo menos consensual. A
origem da designação desta
via remonta a tempos em que

os cães que padeciam de doenças contagiosas a humanos
eram naquela zona abatidos.
Em entrevista ao Dez&10,
Santana Lopes anunciou
que deverá ser adoptado um
novo nome para a estrada.
Será uma toponímia oficial
e oficiosa. Neste sentido, o
presidente incitou os seus
munícipes a apresentarem
sugestões para este fim.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DISTINGUIDO POR PRÁTICAS
NO ÂMBITO DA SAÚDE PSICOLÓGICA E INCLUSÃO
O Agrupamento de Escolas Figueira Mar foi distinguido pela Ordem dos
Psicólogos Portugueses com
a atribuição do selo “Escola
SaudávelMente - Boas Práticas em Saúde Psicológica,
Bem-Estar, Sucesso Educativo e Inclusão”, válido para
os anos 2022 a 2024. Nesta
edição, a Ordem dos Psicólogos Portugueses recebeu
474 candidaturas, tendo sido
atribuídos 350 selos a diferentes escolas e agrupamentos de

todo o país. Esta distinção reconhece o Agrupamento de
Escolas Figueira Mar como
uma referência na promoção
da saúde psicológica, no que
se refere às políticas e práticas
educativas implementadas,
contribuindo para a promoção do desenvolvimento da
aprendizagem, do comportamento, da carreira, da inclusão, da saúde psicológica
e do sucesso educativo da
comunidade educativa. A
cerimónia da atribuição do

Selo realizou-se na quarta-feira (27), no Auditório PT
Meeting Center, em Lisboa,
e contou com a presença do
bastonário da Ordem dos
Psicólogos, Francisco Rodrigues e do secretário de
Estado da Educação, António Leite, sendo que o Agrupamento de Escolas Figueira
Mar esteve representado
pela psicóloga Graça Rijo e
pela assistente social, Carla
Mendes, que receberam o
galardão.

CONSTRUÇÃO DE PONTE CICLÁVEL FOI CHUMBADA
A Câmara da Figueira da
Foz e a Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região
de Coimbra vão contestar o
chumbo da candidatura para
a construção da ponte ciclável sobre o rio Mondego, no
âmbito do percurso Eurovelo
1. A informação foi avançada
na quarta-feira (27) pelo presidente da Câmara da Figueira
da Foz, Santana Lopes. A nova

travessia, entre as freguesias
de Vila Verde e Alqueidão,
prevê uma faixa de rodagem
para automóveis e via ciclável
e pedonal, num investimento
de cerca de quatro milhões de
euros. “A adjudicação estava
dependente da aprovação da
candidatura”, frisou o autarca,
salientando que o município
não tem capacidade para
avançar com o investimento

sem comparticipação da candidatura. Segundo Santa Lopes, o chumbo da candidatura
está relacionado com o facto
de a ponte incluir também
uma faixa de rodagem para
automóveis e o montante não
“caber nos tectos disponíveis,
tendo em conta as candidaturas existentes”. Contudo, o
Município vai manter o processo de concurso.
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SOURE APROVADA CANDIDATURA PARA
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM
O município de Soure viu
aprovada uma candidatura
ao Instituto Português do
Desporto e Juventude (IPDJ)
para o Voluntariado Jovem
para a Natureza e Florestas,
que pretende, entre outros objectivos, envolver os jovens em
actividades de sensibilização

das populações e prevenção
de incêndios florestais. Segundo o Município, o programa
envolve “vigilância móvel, a
pé ou de bicicleta”, e dirige-se a participantes “com
idades compreendidas entre
os 14 e os 30 anos”, durante
15 dias, entre 16 de Agosto

e 5 de Setembro. O IPDJ
“garante o ressarcimento das
despesas para os voluntários
participantes, no valor de 12
euros por dia, das 12h00 às
17h00”, enquanto o Município assegura o transporte
e o equipamento e material
necessário às actividades.

MIRA SEIXO INAUGURA CASA GANDARESA
E BIBLIOTECA COMUNITÁRIA
A freguesia do Seixo vai
realizar, este domingo (7),
pelas 17h00, a inauguração
do Centro de Interpretação
da Casa e Cultura Gandaresa, na Rua dos Moliceiros.
Depois da Bênção da Casa
segue-se a abertura do “Sótão
de Memórias” da Biblioteca
Comunitária. O programa
da tarde conta também com
a actuação do Grupo Folclórico Flores Vivas do Seixo, terminando ao sabor de
uma merenda com porco
no espeto. A requalificação
da Casa Gandaresa permitiu

a criação de uma biblioteca
comunitária que conta com
espólio da professora Fernanda Paula (falecida em
2021). Segundo Tiago Cruz,
presidente da Associação Cultural e Recreativa do Seixo de
Mira (ACRSM), “mais de 800
livros” foram doados por um
familiar da professora” e “mais
de mil” por parte de outras
pessoas. Esta biblioteca foi
alvo de uma candidatura ao
Programa Bairros Saudáveis,
pela ACRSM. Segundo Rui
Rocha, presidente da Junta de
Freguesia, esta candidatou-se,

em 2019, a um financiamento
da Turismo de Portugal para
fazer a requalificação. O investimento no valor de cerca
de 148,762 euros, conta com
um financiamento de cerca de
119 mil euros da Turismo de
Portugal que, numa primeira
fase, visa a requalificação do
edifício. Posteriormente, contempla a construção de um
salão polivalente no quintal.
A gestão do espaço e das suas
actividades cabe à ACRSM.
De referir que a Casa estará
aberta ao público todos os
dias, mediante marcação.

CANTANHEDE INSTITUTO POLITÉCNICO DE
COIMBRA INSTALA PÓLO DE ENSINO NA CIDADE
O Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) vai
instalar um pólo de ensino
superior em Cantanhede,
no âmbito da parceria estabelecida com o Município.
O protocolo de cooperação
entre as duas instituições,
aprovado na segunda-feira
(1), surge na sequência da
candidatura da instituição
aos programas “Impulso
Jovens STEAM” e “Impulso Adultos”, aos quais
a autarquia aderiu. Designado Cantanhede Creative
School, vai proporcionar
oferta formativa com vista
ao desenvolvimento da área

das artes criativas em todas
as suas vertentes. Segundo a
presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio,
“é imperativo nos dias de
hoje associar as dimensões
de educação e formação ao
desenvolvimento económico, social e cultural”, pelo
que “faz todo o sentido potenciar sinergias com uma
instituição de ensino superior de referência, como
é o Instituto Politécnico
de Coimbra”. Segundo o
protocolo, válido por cinco anos, caberá ao IPC a
coordenação, organização
logístico-administrativa,

desenvolvimento da oferta
formativa e disponibilização do corpo docente. Já o
Município compromete-se a
proporcionar o espaço físico
para a instalação do pólo,
bem como a alocar os recursos humanos necessários ao
funcionamento. Promover
a oferta formativa na região
e proporcionar condições
para o envolvimento dos
formandos em actividades
dinamizadas pela autarquia
e em outros projectos municipais, na área das artes e
da criatividade, são outras
das atribuições da Câmara
Municipal.

0217(025˨2˨9(/+2CICLISMO JUNTA ATLETAS
NA REGIÃO EM AMBIENTE FAMILIAR
Foram cerca de 1,200
ciclistas, oriundos de 25
países, que percorreram,
no domingo (31), as desafiantes estradas da região
de Coimbra. Nesta que foi
a segunda edição do UCI
Granfondo World Series
Coimbra Region, Montemor voltou a ser o ponto
de partida e de reencontro desta prova que passou por Coimbra, Poiares,
Góis, Lousã, Miranda do
Corvo, Penela e Condeixa
e sagrou como campeão
Gil Santos, da GCC Comprarcasa Évora. O vencedor cumpriu os 142 qui-

lómetros do Granfondo
em três horas, 46 minutos
e 16 segundos. No painel
feminino, Iulia Legkova foi
a primeira ciclista a terminar a prova num total de
quatro horas, 28 minutos
e 10 segundos. No Mediofondo, a vitória foi para
Jorge Alemão, que completou os 104 quilómetros
do trajecto da prova em
duas horas, 42 minutos e
23 segundos, e a italiana
Maria Prati a terminar a
prova em duas horas, 49
minutos e três segundos.
O Granfondinho, realizado em Montemor nos dias

29 e 30 de Julho, promoveu
o ciclismo junto das crianças entre os três e os seis
anos. No domingo (31), a
região foi também palco
de uma caminhada de cerca de 5 quilómetros para
as famílias dos atletas que,
assim, puderam desfrutar
e conhecer o património
local. O evento contou com
organização da Cabreira
Solutions e dos Municípios
de Montemor-o-Velho e de
Coimbra, tendo ainda o
apoio da Turismo Centro
de Portugal, da UCI e da
Federação Portuguesa de
Ciclismo.

A Câmara Municipal de Góis, em parceria com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, a ARS do Centro, o Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Interior Norte e as freguesias do Concelho,
está a organizar a instalação de um novo Balcão SNS 24. A Junta de Freguesia de Alvares será a primeira a receber a instalação do Balcão.
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A 2.ª edição do Estágio
de Orquestra de Sopros e
Percussão de Arganil reúne,
até amanhã (5), 75 músicos
oriundos de 21 filarmónicas
dos distritos de Coimbra,
Aveiro, Viseu, Guarda e Lisboa. Numa organização da
Associação Filarmónica de
Arganil (AFA), em parceria
com a Associação Juvenil
CUME, este estágio pretende “qualificar os executantes
das bandas filarmónicas”,
promovendo “troca de experiências entre executantes

de diversos pontos do país
e de diversas realidades”,
sublinhou Miguel Ventura,
presidente da direcção da
AFA. São cinco dias com
um “intenso programa formativo”, em que os executantes são organizados
em naipes e orquestra. Ao
longo do dia, “cada naipe
ensaia por si próprio e depois ao final do dia têm um
ensaio conjunto”, explicou.
A acção culmina com a
realização de um concerto,
amanhã (sexta-feira), às

21h30, no Paço Grande,
onde serão apresentados
os “resultados do trabalho
desenvolvido com base em
novos métodos de ensino
que proporcionam aprendizagens inovadoras”. O
Estágio do Açor é dirigido
pelo maestro José Pedro
Figueiredo, tendo como
maestro assistente Pedro
Carvalho. Trata-se de uma
iniciativa que conta com
a colaboração da Câmara
Municipal e da Santa Casa
da Misericórdia.

ANADIA5(*8/$0(1723$5$$75,%8,d®2
'(%2/6$6(67É(0&2168/7$3Ô%/,&$
O projecto de Regulamento de atribuição de
bolsas de estágio em empresas, de bolsas de emprego qualificado e de bolsas
de doutoramento estão em
consulta pública para recolha de sugestões dos interessados. O regulamento
define os princípios gerais
e as condições de acesso
ao programa de atribuição
de bolsas, promovido pelo
Município de Anadia, com
aplicabilidade na área de

circunscrição territorial do
Município. O documento
define os princípios gerais
e as condições de acesso
ao programa de atribuição das respectivas bolsas.
Este programa tem como
principais objectivos potenciar a empregabilidade
de jovens no concelho de
Anadia, que possuam o Ensino Secundário completo
e pretendam a inserção no
mercado de trabalho; incentivar o regresso ao con-

celho de Anadia de jovens
recém-licenciados, valorizando o conhecimento e a
aprendizagem que adquiriram em prol das empresas do concelho; associar
a investigação científica à
economia local, procurando impulsionar os sectores
económicos do concelho
de Anadia; e potenciar a
empregabilidade de jovens
e a fixação de população,
de modo a contribuir para
o desenvolvimento local.

3$03,/+26$'$6(55$081,&Ì3,2$9$1d$
&20*(67®2'$)/25(67$
A FlorestGal, primeira
empresa pública de gestão
e desenvolvimento florestal
criada em Portugal, assumiu na sexta-feira (29),
através de três protocolos
de colaboração, a elaboração das Operações Integradas de Gestão da Paisagem
(OIGP), nos municípios de
Figueiró dos Vinhos, Pampilhosa da Serra e Pedrogão Grande. Esta operação
ocorre no âmbito das Áreas
Integradas de Gestão da

Paisagem (AIGP) através
da promoção da “resiliência
de territórios vulneráveis
ao risco de incêndio, com
uma abordagem integrada
que envolve as autarquias,
os proprietários, os agentes
económicos e os cidadãos”,
sendo que, no caso da AIGP
da Travessa, está contemplada a implementação de
vinha para a qual a Câmara
Municipal obteve já autorização, por parte do Instituto
da Vinha e do Vinho, para

a execução dos primeiros
30 hectares. A sessão de assinatura dos protocolos foi
presidida pelo secretário
de Estado da Conservação
da Natureza e das Florestas, João Catarino. A FlorestGal actuará na Aguda
(Figueiró dos Vinhos), na
Travessa (Pampilhosa da
Serra) e na Ribeira de Mega
(Pedrogão Grande), financiadas pela componente 8
do Plano de Recuperação
e Resiliência.

$*267275$=$1,0$d®2'$6)(67$6'2&21&(/+2

A

Feira do Artesanato e
Gastronomia regressa
à Pampilhosa da Serra para
a sua 21.ª edição. O certame,
que se realiza entre 13 e 16
de Agosto, promete proporcionar uma jornada única
na qual junta o melhor da
gastronomia tradicional e
do artesanato. A animação
faz parte da Feira e a música
não ocupa papel de excepção. No primeiro dia (sábado), sobem ao palco Ana
Laíns e o Grupo Musical
Fraternidade Pampilhosense. No dia seguinte (domingo), seguem-se as Festas do
Concelho, como também
é conhecido o evento, com

actuações de Mia Rose e
Dama. Na segunda-feira
(15), o certame acolherá o
programa televisivo “Somos
Portugal” que fará a sua
emissão a partir do recinto
de festas. No final, seguem-se as actuações de Maria
Lisboa e Cantar Amália.
Gastronomia
tradicional
alia-se ao melhor
do artesanato
No dia de encerramento
(16), a música ficará a cargo
de Tony Carreira, filho da
terra. Para além da música,
o evento conta ainda com

uma mostra gastronómica,
através das tradicionais tasquinhas, responsáveis por
dar a conhecer sabores típicos da gastronómica local
e regional. Também o artesanato vai merecer especial
destaque. Vão estar presentes mais de 100 expositores
para evidenciar o potencial
dos recursos naturais e que
de forma retratam a cultura
e as tradições. As Festas do
Concelho integram também as celebrações religiosas em homenagem à Santa
padroeira, sendo por isso
também conhecidas como
as Festas de Nossa Senhora
do Pranto.

ACTUALIDADE CONCELHIA
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GÓIS MUNICÍPIO INAUGURA CENTRO LOCAL
'($32,2,17(*5$d®2'(0,*5$17(6

O

Município de Góis
inaugurou, na quarta-feira (20), o Centro Local
de Apoio à Integração de
Migrantes (CLAIM). Rui
Sampaio, presidente da Câmara, recebeu, no Salão Nobre dos Paços do Concelho,
a secretária de Estado da
Igualdade e Migrações, Isabel Rodrigues, e o primeiro
vogal do conselho directivo
do Alto Comissariado para
as Migrações, José Reis. Na
cerimónia de inauguração,
o compromisso da autarquia
foi consolidado “através da
assinatura do Protocolo de
Cooperação entre o Alto
Comissariado para as Migrações e o Município. O
CLAIM de Góis é um espaço de partilha, informação
e apoio que tem como missão mediar todo o processo
de acolhimento e inserção

Góis é o 152.º CLAIM do país
de pessoas migrantes, ar- nizada todos aqueles que
ticulando com as diversas necessitem de apoio imeestruturas locais, regionais e diato em pleno respeito
nacionais, numa perspectiva pela sua condição”. Para Rui
de promoção intercultural Sampaio, mais do que um
ao nível da comunidade. protocolo, trata-se de “mate“Góis é um concelho com- rializar uma política pública
prometido e empenhado em de integração de migrantes,
promover a inclusão social com acção local, facilitadora
de todos os seus habitantes”, do cumprimento estratécomo defende o presidente gico do Plano Nacional de
da Câmara, acrescentando Implementação do Pacto
que pretende que o “CLAIM Global para as Migrações e
de Góis possa integrar de das políticas assumidas em
forma profissional e huma- prol da integração”.

&21'(,;$˨$˨129$ BOMBEIROS APRESENTAM
6(*81'$(48,3$'(,17(59(1d®23(50$1(17(
Os Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova
apresentaram na sexta-feira (29), pelas 11h00, a
segunda Equipa de Intervenção Permanente (EIP).
Estas equipas são formadas
por cinco bombeiros e têm
como principal missão o
cumprimento das diferentes funções no âmbito da
protecção e socorro à po-

pulação, desde o combate
a incêndios urbanos e industriais, incêndios rurais,
emergência pré-hospitalar
ou o salvamento e desencarceramento. Segundo a
autarquia, “estes elementos são profissionais, têm
um horário de trabalho
regulamentado e o seu financiamento é suportado
a 50% pelo município de

Condeixa-a-Nova. Os outros 50% são financiados
pela Autoridade Nacional
de Emergência e Protecção
Civil.”. Este complemento vai “permitir alargar,
de forma profissional, os
elementos disponíveis em
permanência nos períodos
do dia em que costuma
existir um maior número
de ocorrências”.

2/,9(,5$'2+263,7$/PARQUE DOS MARMELOS
$%5($23Ô%/,&2

O Parque dos Marmelos,
que sofreu obras de requalificação em toda a sua extensão,
reabriu ao público no sábado
(30). Apesar desta reabertura, a inauguração oficial
está prevista para Setembro
com a presença do ministro
do Ambiente e da Acção
Climática, Duarte Cordeiro.
De acordo com a autarquia,
a obra abrangeu uma área
de cerca de 2,5 hectares, com
o objectivo de “valorizar e

recuperar este espaço de
grande qualidade ambiental
e paisagística, que é um dos
principais pulmões verdes
da cidade, com vista a torná-lo mais atractivo e com melhores condições de uso para
os cidadãos”. A empreitada
envolveu um investimento
de mais de 800 mil euros e
contemplou a criação de um
edifício multiusos, através da
recuperação de uma construção já existente no local,

assim como espaços vocacionados para actividades ao
ar livre e percursos pedonais
que envolvem todo o parque.
Entre as novas atracções
destacam-se, entre outras,
a construção de vários pequenos açudes na Ribeira de
Cavalos para potencializar os
espelhos de água, a implantação de uma zona polivalente
com auditório ao ar livre e de
uma área infantil para apoio
a actividades lúdicas.

PENELA QUINTETO DE SOPROS APOSTA
(0352-(&72'()250$d®2
Cinco músicos profissionais criaram o projecto
Art’Ventus Penela, com residência artística neste concelho, que aposta na formação
de públicos e iniciativas de
sensibilização musical. Segundo o gestor cultural Nuno
Vidal, trata-se de um projecto
de formação de públicos com
um conjunto de actividades
para sensibilizar o público de diferentes idades - para a

música. O projecto é financiado pela Direcção-Geral
das Artes e, durante 18 meses,
está delineado pela Associação Cultural Ventos Eruditos para realizar 30 oficinas
pedagógicas, seis concertos
e duas masterclasses com
os músicos das duas bandas
filarmónicas do concelho.
Para o Município, “ter a
possibilidade dos jovens se
juntarem aqui para ensaiar

é a prova da centralidade do
nosso território”, enfatizou o
presidente da Câmara, Eduardo Santos, salientando a
importância do projecto
para “trazer a cultura para
junto de todos e democratizar o acesso à música, já
que envolve desde os mais
jovens até aos alunos da
Universidade Sénior e utentes de instituições direccionadas para a terceira idade”.

Segundo os dados do Portal da Queixa, as reclamações dirigidas ao sector do Turismo registaram um aumento de 15% no primeiro semestre do ano, face a 2021, sendo que os principais motivos
de reclamação se referem a problemas com o reembolso de reservas e com a utilização de vouchers.
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EMPRESA DE COIMBRA RECEBEU TESTEMUNHO DO GRUPO ASCENDUM NO DIA 1 DE AGOSTO

breves

*5832/,72&$5-817$˨6(5('(
DE CONCESSIONÁRIOS VOLVO

AUTOMÓVEIS
DO MONDEGO
NA EXPOFACIC

O

Grupo Litocar distribuição automóvel, SA, sediado em
Coimbra, representa agora,
desde o dia 1 de Agosto, a
marca de automóveis Volvo.
A Ascendum Auto, concessionária das marcas Volvo,
Mitsubishi Motors, Fuso e
Maxus, vai passar a integrar
os activos de um grupo empresarial totalmente focado
no negócio automóvel, com
uma gestão profissional e
com solidez financeira.
“É um grupo nacional
com décadas de experiência
no retalho automóvel com
o qual partilhamos algumas
ideias para o futuro. Estamos
alinhados em diversos temas
como, por exemplo, nos capí-

tulos da sustentabilidade e a
importância da electrificação
automóvel”, começou por
dizer Susanne Hägglund Managing director da Volvo
Car Portugal, dando as boas-vindas à empresa Litocar.
“Aproveitamos a oportunidade para a agradecer
à Ascendum Auto todo o
excelente trabalho realizado
longo de todos estes anos em
que foi determinante para
alavancar e a solidificar a presença da Volvo em Portugal.
Desejamos-lhes as maiores
felicidades para o futuro”,
sublinha.
João Cardoso, CEO do
Grupo Litocar, destacou que
“no âmbito do nosso plano
estratégico, o crescimento,

a sustentabilidade, o alargamento da nossa oferta e a presença em todos os segmentos
de mercado, são objectivos a
atingir”. Agora com a aquisição da Ascendum Auto
e com a marca Volvo, cujo
valores o grupo partilha, vão
atingir “parte importante dos
mesmos”.
“Prosseguir com a actividade de um operador
nascido na região Centro,
com 63 anos no mercado e
com presença na região de
Lisboa é um enorme desafio
mas, com a ajuda de todos
e a dedicação e capacidade
das nossas equipas, estamos certos de que iremos
superá-lo.”
Para João Mieiro, presi-

dente do Conselho de Administração do Grupo Ascendum “esta operação permite
à Ascendum Auto estar em
boas condições para enfrentar com êxito os desafios
futuros, estando integrada
num Grupo empresarial
100% dedicado aos automóveis, com provas dadas de
excelência de gestão e forte
solidez financeira”.
O presidente afirma que
o Grupo Ascendum vai “continuar a concentrar agora
todos os negócios com a
mesma matriz de gestão,
com orientações convergentes aos sectores de actividade
onde opera: equipamentos
para construção, indústrias,
infra-estruturas, agricultura,

reciclagem e transportes”.
“Ao longo destes 63 anos,
a Ascendum Auto percorreu
um caminho cheio de desafios e conquistas. Esse percurso não foi feito de forma
isolada, foi percorrido em
conjunto com os nossos colaboradores, parceiros e clientes que nos acompanham
nesta aventura e, por isso,
um agradecimento especial
por esta gratificante jornada
conjunta”.
A Volvo é a única marca que a Litocar ainda não
representava nas suas 15
instalações nos distritos de
Coimbra, Viseu, Guarda,
Castelo Branco, Aveiro e recentemente Santarém.

EMPREITADA TEM UM CUSTO DE 15,5 MILHÕES DE EUROS COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 18 MESES

A

EMPRESA TUU FULCRAL EM OBRA QUE LIGARÁ
A AVENIDA AEMINIUM AO HOSPITAL PEDIÁTRICO

TUU – Building
Design Management, sediada em
Coimbra, vai assumir um
papel importante na empreitada “SMM - Troço
Linha do Hospital, Aeminium – Hospital Pediátrico, incluindo a Remodelação das Redes de Drenagem de Águas Residuais”.
O auto de consignação
desta obra foi assinado no
passado dia 22 de Julho
e firma um compromisso para dar início à obra,
permitindo assim avan-

çar com os trabalhos do
canal de 3,5km que ligará
a Avenida Aeminium ao
Hospital Pediátrico e a
remodelação das Redes
de Drenagem de Águas
Residuais, promovida em
conjunto e coordenada
entre a Infraestruturas
de Portugal e a Águas de
Coimbra, E.M., com a execução da CIMONTUBO
– Tubagens e Soldadura.
Na presente obra, a
TUU – Building Design
Management terá um papel fundamental, nome-

adamente na fiscalização
de obra, na coordenação
de segurança em obra
e na gestão ambiental e
do Património Cultural.
Trata-se de uma obra de
15,5 milhões de euros, que
se prevê estar pronta num
período de 18 meses.
O momento de assinatura do protocolo contou
com a representação de
elementos do Governo,
nomeadamente, o primeiro-ministro, António Costa, o secretário de Estado
Administração Local e

Ordenamento do Território, Carlos Manuel Soares
Miguel, e o ministro das
Infraestruturas e da Habitação, Nuno Pedro Santos.
Com a Metro-Mondego, S.A., através do sistema
designado “Metro Bus”,
chega uma nova mobilidade à cidade de Coimbra
que vai permitir ligar três
concelhos: Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã.
Ao todo serão 42km de
extensão, tendo como objectivo a reabilitação do
antigo Ramal da Lousã

através de um modo de
transporte de características compatíveis com a circulação em meio urbano e
suburbano.
Leonardo Crisóstomo,
fundador da TUU, afirma
que “para a empresa é uma
empreitada impactante,
mas sem dúvida que também o é para a cidade de
Coimbra. Trata-se de um
projecto há muito esperado, que vai permitir uma
mobilidade mais eficiente,
inclusiva, segura e sustentável”.

INVESTIMENTO DE 3,4 MILHÕES

T

SUBSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DE ARGANIL JÁ FORAM INAUGURADOS

rês dos cinco Subsistemas de Abastecimento
de Água (SAA) do
Município de Arganil já foram inaugurados, tendo o
evento decorrido na passada
sexta-feira (29).
A remodelação dos subsistemas de abastecimento de
Vila Cova de Alva, Alqueve e
Pomares permite melhorar a
qualidade de água fornecida,
aumentar a capacidade de
fornecimento e tornar os subsistemas mais resilientes contra falhas de energia, avarias

de equipamentos e eventos
meteorológicos graves e representa um investimento de
cerca de 3,4 milhões de euros
da Águas do Centro Litoral
(AdCL).
A cerimónia decorreu
na Estação de Tratamento
de Água (ETA) de Alagoa
e contou com a presença
dos presidentes da Câmara
Municipal de Arganil, Luís
Paulo Costa, e do Conselho
de Administração da Águas
do Centro Litoral, Alexandre
Oliveira Tavares, bem como

de João Neves, administrador
Executivo do Grupo Águas de
Portugal.
A sessão incluiu uma
apresentação técnica dos três
SAA intervencionados e culminou com o descerramento
da placa alusiva à inauguração, momento que teve
lugar na ETA de Mosteiro de
Folques. Em conformidade
com o contrato de concessão,
os três SAA serão integrados
no Sistema Multimunicipal
de Abastecimento de Água
e de Saneamento do Centro

Litoral de Portugal. A rede de
abastecimento de água gerida pela AdCL no concelho
de Arganil inclui, ainda, as
infra-estruturas de Alagoa e
Feijoal, que compõem o conjunto de cinco subsistemas
integrados naquele território.
Futuramente, o investimento vai traduzir-se num
aumento da população servida pela rede de abastecimento
da AdCL em Arganil, nomeadamente a população da Freguesia de Folques – aumento
de 234 habitantes abastecidos

– e a população da Freguesia
de Vila Cova de Alva – aumento de 506 habitantes - que
deixarão de ser servidas pelas
captações municipais como
acontece actualmente e passarão a ser abastecidas pela
ETA de Mosteiro de Folques.
As três ETA enquadradas
nos SAA de Arganil abastecem cerca de 4.025 habitantes,
representando 1.855 m3/ dia
de volume fornecido. Já os
dois SAA de Alagoa e Feijoal,
entretanto fundidos, abastecem 10.251 habitantes.

A Automóveis do
Mondego encontra-se na
30.ª edição da Expofacic,
até dia 7 de Agosto. A empresa tem exposto as suas
marcas Peugeot, Citroen,
DS e Hyundai (junto à entrada principal, à esquerda), bem como a marca
Automóveis do Mondego
Usados (também junto à
entrada principal, do lado
direito ao fundo). Ao longos destes dias, é possivel
conhecer oportunidades exclusivas e os serviços disponibilizados, dos
quais se destaca viaturas
para entrega imediata e
soluções de financiamento
adequadas às necessidades dos clientes.

SUNENERGY
COM MAIS SETE
DELEGAÇÕES
PELO PAÍS
A empresa de Coimbra SunEnergy vai expandir a sua rede com mais
sete novas delegações pelo
país, numa primeira vaga
de novas aberturas. A
especialista em soluções
de produção de energia
eléctrica a partir do sol
vai assim abrir novas delegações em Mangualde,
Odivelas, Barreiro, Seixal, Grândola, Madeira e
Açores. Estas aberturas
surgem após a selecção de
sete candidatos, que participaram recentemente
numa formação que incidiu sobre diversas áreas,
nomeadamente, gestão
de negócio, comercial,
engenharia, operacional,
entre outras.

CEARTE LANÇA
CURSO COM ALTA
EMPREGABILIDADE
PARA JOVENS
O CEARTE vai lançar, em Setembro, o curso
de “Técnico de Cozinha/
Pastelaria”. Esta formação
é destinada a jovens com
idades compreendidas
entre os 15 e os 25 anos,
que queiram concluir o
12.º ano de escolaridade.
Neste curso os formandos terão acesso a bolsa
de formação, subsídio de
refeição, bolsa para material escolar e transporte
garantido, em viaturas do
CEARTE, para os pólos de
ensino. Tem uma duração
de três anos, com estágios
de dois meses no 1.º ano,
três meses no 2.º e quatro
meses no último ano. As
inscrições já estão abertas.
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NOS 918 ANOS DA FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO BISPO

A beleza das coisas simples

N

o passado
final de
tarde
do dia 27 de
julho, a Freguesia de S.
Martinho do
Bispo, uma das
mais pujantes
JOÃO PINHO*
do Município
de Coimbra,
comemorou 918 anos de existência – tendo Jorge Veloso, presidente da Junta, na sua
alocução inaugural, assinalado a relevância da História da comunidade, patente na
monografia que editámos em 2021.
A evocação do Dia da Freguesia, feita no
largo em frente à sede da Junta, contou
com a presença de muita população, que
apesar do intenso calor, marcou presença
na sessão solene.
O momento mais alto das comemorações
foi, porém, a homenagem a título póstumo
a Carlos Cidade, pelas suas qualidades de
autarca, desportista e amigo do poder local,
cabendo as palavras de elogio ao deputado
do Partido Socialista José Estevão Martins,
que salientou de forma brilhante o impacto da ausência perene do antigo líder concelhio: «grande parte dos seus amigos e da
própria Coimbra não assimilou ainda a
sua partida».

Maria Elisa Pratas Rodrigues e Jorge Veloso,
ofertaram, em nome dos órgãos autárquicos, uma salva de prata à esposa do extinto
político Ana Gomes, e aos filhos, Andreia
e Francisco. Um momento extremamente
emotivo, de tal forma que o discurso iniciado pela viúva, foi continuado, a custo, pela
filha, a partir de um início simples, mas belo:
«Carlos Cidade era um homem bom…».
A sessão solene encerrou com meia dúzia
de interpretações da Canção de Coimbra,
pelo grupo “Maio”, onde pontifica a voz for-

te, cristalina e ímpar, de Francisco, filho de
Carlos Cidade – também ele cada vez mais
um valor seguro da nossa cultura musical.
As comemorações continuaram até sol-posto, com um lanche no espaço ajardinado,
oferecido pela Junta, momento de convívio e
reencontro de muitas pessoas que se preocupam com o presente e futuro do poder local,
da União de Freguesias de São Martinho do
Bispo e Ribeira de Frades e das comunidades
e instituições que a constituem.
(*) Historiador e investigador

Jorge Veloso prestou homenagem a Carlos Cidade, com a presença da família do
autarca falecido

O marketing político
O povo é quem mais ordena no
do de lugar em vias de extinção
momento do voto, conferindo
para uma réplica da cidade
legitimidade a quem vence,
imaginária de Shangri La,
para decidir sobre o que lhe
onde todos são felizes, gradiz respeito e a todos os cidaças a um dom divino.
dãos, num mandato em que
As redes sociais desempeé julgado pelo que fez, pelo
nharam um forte contribuque não fez, pelo que parece
to eleitoral, com uma rede
que fez, e pelo valor do que fez.
que permanentemente viHERNÂNI CANIÇO*
Em Coimbra, as razões para
lipendiava ideias, pessoas,
a vitória de juntos somos congovernação, legislação, atritra que passou a juntos sobuindo aos socialistas todos
mos os maiores, já estão dissecadas, fa- os males do mundo (inclusive por quem
zem parte da história, quer agrade quer tinha sido dito socialista), invadindo as
não agrade aos protagonistas e às forças páginas de outros sem pudor e sem vergopolíticas. Quase um ano decorrido, é hora nha, comentando tudo o que mexia sem
de apreciar / depreciar a mudança, de produzir qualquer feito, insinuando marever erros cometidos e mais-valias não lévolas intenções e pecados originais (dos
reconhecidas, de apresentar novas pro- outros, claro).
postas sem bafio e com cheiro a verdade, Esperava-se que, concluída a campanha,
de mostrar que mudança não corresponde o milagroso programa para Shangri La
a melhoria.
começasse a ser aplicado, as 112 medidas
Encontramo-nos na ‘silly season’, mas a fossem quantificadas com taxas de execucorrente de propaganda de acções me- ção (que se exigem para aqueles que agora
nores, de idolatria quase endeusamento, não têm responsabilidade de execução),
de transformar uma ribeira num oceano, a corte dos seguidores explanasse apenas
continua a agitar a cidade, e de forma bajulação (como faz) e não continuassem
organizada, com núcleo duro sempre os a destilar fel e vinagre, produzissem pelo
mesmos, como se Coimbra tivesse passa- menos artigos de opinião e não se limi-

tassem a comentários sobre comentários
e novos comentários.
Os novos seguidores continuam a sua campanha, não conseguindo mostrar obra
(que não têm...), contestando obra que
é de outros, mas apresentando-a como
‘selfie’ (há sempre um pormenor que não
estava bem...), enxovalhando a oposição
que faz oposição ao marasmo ‘dolce far
niente’, à mentira de perna curta e à vã
glória de se vangloriar.
O marketing político passa hoje pelos novos seguidores. No tempo da ditadura,
na ausência de liberdade, enquanto os
democratas lutavam denodadamente, a
situação vigente tinha como trunfo os informadores do regime, que denunciavam
quem se opunha à ditadura, levando a
tortura e prisões políticas.
Novos tempos, novos protagonistas, novas
metodologias. Quem tem convicções, expõe as suas ideias, a que tem direito. E não
tem preço, não muda de camisa ao sabor
das conveniências, não precisa de prebendas, não assedia, não tem medo. O povo
dirá de sua justiça, em tempo oportuno.

OPINIÃO 17
Articular políticas:
dos SMTUC
à habitação
O recente anúncio por parte da Câmara
Municipal de Coimbra de que estão a
ser dados passos no sentido de ser
criada uma Área Metropolitana da
Região de Coimbra deve ser recebido
com um duplo aplauso.
Um primeiro, porque tal Área Metropolitana, uma vez criada, permitirá a introdução de uma EntidaRICARDO BANDEIRA *
de Gestora do Sistema Intermodal
de Transportes capacitada para
realizar a (tão necessária futura) articulação dos SMTUC
com a “Metro Mondego”. A Câmara Municipal de Coimbra
não fala, ainda, ´para todos os efeitos, de uma fusão entre
estas duas entidades. Porém, a criação de tal Área Metropolitana bem poderá ser o veículo para a sua viabilização, com
a inerente criação de um passe único de transporte. Nesse
sentido, a Câmara Municipal de Coimbra, com José Manuel
Silva, aproxima-se da política anteriormente empreendida
pelo Partido Socialista, com Fernando Medina, na Área Metropolitana de Lisboa.
Um segundo, porque com a proposta de uma Área Metropolitana da Região de Coimbra, José Manuel Silva faz efectivamente
jus ao anteriormente por si declarado: que a mudança não se
faz com um passo de varinha mágica. José Manuel Silva dá
assim indicação de que pretende seguir os passos de um dos
seus antecessores, Carlos Encarnação, e, à semelhança deste,
lançar mão de projectos de anteriores Edis do Partido Socialista. Sejam estes projectos de Manuel Machado, ou (pasme-se) de Fernando Medina.
Contudo, o quadriénio de José Manuel Silva na Câmara Municipal de Coimbra não se deve bastar com dar continuidade
a gestões socialistas. Caso contrário, porquê ter concorrido
contra Manuel Machado? Já que José Manuel Silva pretende
(e bem) promover a articulação de políticas públicas, seria do
todo pertinente que esta não se ficasse apenas pelo domínio
dos transportes. Pelo contrário, José Manuel Silva deveria promover uma articulação de políticas públicas focada na promoção de um habitat que assegure condições de salubridade,
segurança, qualidade ambiental e integração social na Cidade
de Coimbra. Em suma, deve ir-se além da mobilidade e, ao
invés, colocar no centro do debate político a concretização do
“direito à habitação” em Coimbra.
E note-se que concretizar o “direito à habitação” em Coimbra
não pode limitar-se a um debate sobre o Ingote - e, designadamente, a um debate sobre a concentração da habitação social no Ingote. Em primeiro lugar, porque é verdade que não
podemos ter 90% da habitação social num único bairro da
cidade. Se há coisa que Paris nos ensina hoje é que o fenómeno de guetização tem que ser evitado. Em segundo lugar, num
passo seguinte à Estratégia Municipal de Habitação, ainda
aprovada com Manuel Machado, é necessário começar a delinear uma política de habitação municipal pensada também
para a classe média. Um Programa de Renda Acessível em que
o Município de Coimbra coloque ele próprio no mercado de
arrendamento fogos a custos controlados, ou seja, habitações
com valor de renda abaixo do valor de mercado.

(*) Médico e vereador
do PS na CMC

(*) Advogado

DIA DO ANTIGO ESTUDANTE DE COIMBRA

Ponto de vista para uma proposta de unidade – Parte XLIII

V

enho apresentar a minha alegação atenuante para o acto que alguém cometeu e
que julgo não ser repreensível. Sim, não é
repreensível que Jorge Condorcet ( e não Contorcet)
tenha chamado ao movimento de 25/11 de 1920
Tomada da “BASTILHA 1”. De facto, não havendo (em Coimbra e naquele tempo) outra, aquela
é simples e legitimamente só e apenas TOMADA
DA BASTILHA. Ponto final e parágrafo. Acontece é
que ao longo destes 43 episódios muitas “bastilhas”
foram assim batizadas e nós sempre as reproduzimos com a legitimidade das aspas.
Esclarecido este ponto prévio. Estamos cá para isso,
voltemos ao texto de Arlindo Pinto Gonçalves: “…
No entanto, a PSP permitiu a entrada do Reitor
que ao chegar à sala foi respeitosamente recebido

por todos os estudantes. Imediatamente
Finalmente, o Orfeão regressou a penates
inteirado, em pormenor, das reivindicerca das 3h05 onde os restantes “conscações da Academia, foi declarado
piradores” aguardavam os orfeonistas.
que os estudantes não sairiam do
Pelas 4h00 iniciámos a “escalada”
edifício em Coimbra, sito na Rua da
através dos muros que separam os
Ilha, que ali se tinha instalado após
dois edifícios, alguns deles com muitas
a 1ª Tomada da Bastilha (que desasilvas, onde caiu o autor destas linhas
lojou do edifício da Rua Larga o
(o que motivou ligeiro atraso na
então “Clube dos Lentes”, e que
operação).
AMÉRICO BAPTISTA DOS SANTOS *
estava instalado no edifício paQuando se chegou à porta enviredes meias com a AAC). Com
draçada que dava para o Jardim
esta acção pretendia-se pressionar o Governo a do pátio interior, houve necessidade de partir um
cumprir as suas promessas.
vidro para se poder entrar no edifício (único “esEntretanto, o Orfeão Académico de Coimbra ti- trago” provocado no Instituto). Logo que chegámos
nha-se deslocado à Lousã nessa noite, para mais à sala de conferências, começou de imediato a Asum espectáculo de beneficiência…
sembleia Magna”...

Já o texto de Fernando Mendes Silva reza assim:
“…Pouco antes das zero horas do dia 4-4-54, realizou-se uma assembleia na sede da AAC (Edifício
dos Grilos) em que se “contaram as espingardas”,
melhor diria as “mocas”, com os estudantes todos
embruçados, numa atmosfera de exaltação juvenil
com laivos de dramatismo.
O assalto deu-se por escalada dos muros do Instituto de Coimbra, edifício contíguo à Sede da AAC,
enquanto outros mais incontidos arrombaram a
porta principal, que dá para a Rua da Ilha barricando-se por dentro. Dentro de momentos a PSP
enchia o Largo da Sé Velha, pronta a avançar para
limpar o Instituto…” (Continua).
*Ex-Presidente da AAEC
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todos os dias, de concelhos como a Mealhada, a Figueira
da Foz ou Anadia, e que se dirigem para os Hospitais,
Câmara ou Universidade. As populações não foram ouvidas de todo e quem decidiu isto não anda de comboio”.
O alerta e as diferenças de opinião são bem-vindas, mas
estas chegam com um atraso de vários anos, a acrescentar aos 20 anos que o Metro está por concretizar. Até
passou de carris para um autocarro eléctrico com rodas.

METRO DÁ TROCO AO COMBOIO

COIMBRA SEM COMBOIOS
A secretária-geral da CGTP esteve em Coimbra, na passada sexta-feira, para participar numa acção de protesto.
Felizmente não foi por causa de um encerramento de
uma empresa, mas porque vão acabar os comboios entre a Estação Velha e a Estação Nova. Isabel Camarinha
considerou que a decisão de acabar com a Estação de
Coimbra-A e, consequentemente, com a ligação ferroviária ao centro de Coimbra “é errada e deveria ser
revertida”. “Este é um serviço utilizado por milhares de
pessoas, nomeadamente trabalhadores. É uma forma
de manter a vida no próprio centro da cidade e a partir
de um transporte que é o melhor para o ambiente e que
garante rapidez de deslocação das pessoas da Estação de
Coimbra-B”, disse Isabel Camarinha, declarando “não
se compreender a decisão de desativação da estação”.
Esta posição foi reforçada pela coordenadora da União
dos Sindicatos de Coimbra, Luísa Silva, que sublinhou:
“Há muitos trabalhadores que utilizam aquela ligação

PEDRO COIMBRA-A
É uma coincidências de Coimbras. O deputado eleito pelo círculo de Coimbra, Pedro Coimbra, vai ser o
relator de uma petição contra o fecho da Estação de
Coimbra-A. Tudo começou com o Movimento Cívico
pela Estação Nova (MCEN) que, em Maio, entregou na
Assembleia da República a petição, com 3.411 subscritores. As petições subscritas por mais de 2.500 cidadãos
e até 7.500 são apreciadas pela Comissão Parlamentar
competente, em debate que tem lugar logo a seguir à
apresentação do respectivo relatório final pelo deputado ao qual foi distribuído. A petição sobre a Estação de
Coimbra-A vai ser analisada na Comissão de Economia
e Obras Públicas, tendo como deputado relator Pedro
Coimbra. O MCEN tem vindo a defender a continuidade da existência da Estação Central de Coimbra, cujo
encerramento está previsto para 2024, no âmbito do
projecto do Metro Mondego.

Perante o surgimento de cordões humanos e petições
contra o fecho da linha férrea entre a Estação Velha e
Coimbra-A, a Metro Mondego e a Câmara têm dito por outras palavras - que já não é altura de “pôr o pau
na roda”, usando-se uma expressão muito glosada por
um anterior autarca. Sobre a manutenção da ligação
ferroviária à Estação Nova, a sociedade Metro Mondego diz que “a discussão de alternativas radicalmente
diferentes das projectadas é extemporânea, ainda para
mais tendo o SMM sido concebido desde o seu início
partindo do pressuposto que integraria o canal entre
Coimbra-A e Coimbra-B”. Também a Câmara Municipal corrobora que “a hipótese de se manter a ligação
ferroviária iria atrasar de forma expressiva a data de
entrada em serviço do SMM”, no que é acompanhada
pelo Ministério das Infraestruturas. Depois de tanto
atraso no projecto, qualquer alteração relevante levaria a um adiamento do serviço de “pelo menos por
mais três anos” (passaria de finais de 2024 para 2027).
Por último, um outro argumento: sobre as diferenças
de capacidade entre um MetroBus e um comboio em
Coimbra-B, a Metro Mondego realçou que a solução
terá uma capacidade de 1.500 passageiros por hora, enquanto a procura máxima de momento em Coimbra-B
é na ordem dos 850 passageiros por hora.

f_r_a
Pereira) e de Marta Serra (100m). Nos masculinos o
GRE fez 98 pontos levando para casa o bronze.

CONCERTO DOS ANTIGOS ORFEONISTAS
ANGARIOU MAIS DE 18 MIL EUROS PARA
AJUDAR A UCRÂNIA

A equipa feminina do Grupo Recreativo Eirense (GRE),
– da União de Freguesias de Eiras e S. Paulo de Frades,
em Coimbra – sagrou-se campeã nacional do segundo
patamar lusitano de atletismo, prova que decorreu no
Estádio Municipal de Leiria, sendo que também a equipa masculina alcançou o terceiro posto no campeonato
nacional de clubes de atletismo. As jogadoras do GRE
amealharam 122 pontos, mais um que o Grecas e mais
sete que a formação do ADR Água de Pena. Para o triunfo final foram decisivos os resultados de Carolina Ribeiro (100m barreiras), Lurdes Oliveira (200m), Francisca
Cantante (400 e 800m), na estafeta 4x400 (com Andreia
Eliseu, Lurdes Oliveira, Francisca Cantante e Angélica
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EIRENSE CONQUISTA OURO NO FEMININO
E BRONZE NO MASCULINO

O Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra procedeu à entrega do donativo, resultante do concerto
“Somos Juntos Ucrânia – Estamos Juntos” realizado a 25 de
Março no Convento de São Francisco, e de outras ajudas,
nomeadamente do leilão do quadro da autoria de Nuno
Pereira. “O donativo destina-se a auxiliar as vítimas de
guerra. No dia seguinte ao concerto os valores já estavam
disponíveis, no entanto, as dificuldades de agenda por parte

da Embaixada e do Consulado da Ucrânia foram atrasando
a entrega”, explica Paulo Oliveira, presidente da direção dos
Antigos Orfeonistas. A verba angariada no concerto - que
teve o apoio da Câmara e da Comunidade Intermunicipal
da Região de Coimbra - ascende a quase 18.700 euros, sendo que 12 mil são o resultado da bilheteira do concerto. O
valor foi entregue, na segunda-feira (1), à cônsul da Ucrânia,
Alina Ponomarenko, numa cerimónia simbólica na sede
do Coro. Ana Bacalhau, André Sardet, Cláudia Pascoal,
João Pedro Pais, Marco Rodrigues, Maria Inês Graça e Rita
Guerra também se associaram a esta iniciativa solidária, que
contou igualmente com o Fado de Coimbra, José Vilhena,
Bruno Costa e Nuno Botelho.
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CADA VEZ MENOS BRIOSA
A Académica de Coimbra
- OAF está cada vez mais
a deixar de ser apelidada
como “Briosa”, como têm
cantado os adeptos no
estádio de futebol. No dicionário, Briosa significa
que tem brio, generosa,
fogosa, mas nesta realidade recente o clube tem
apresentado argumentos
que contrariam tudo isso.
Primeiro foi, na época finda, a descida à Liga 3. Agora
soube-se que a Académica de Coimbra - OAF vai iniciar a
nova temporada com menos um ponto, devido a salários em
atraso. A decisão é do Conselho de Disciplina da Federação
Portuguesa de Futebol e foi publicada no site oficial da Liga
Portugal. Aquele organismo explica que foram “detectadas
infracções” de natureza salarial no clube de Coimbra, pelo
que foi punido com a “subtracção de um ponto pela prática do ilícito imputado”. Isto significa que, em 2022/23, a
Académica OAF-SDUQ inicia a temporada com um ponto
negativo na Liga 3. Todos os outros começam o campeonato
com o conta pontos a zero, enquanto a equipa de Coimbra
faz notar a sua diferença: -1.

VENTURA FOI A CANTANHEDE
CHATEAR COSTA
A presidente da Câmara de Cantanhede faz questão de
convidar todos os partidos com assento parlamentar a visitarem a Expofacic. O primeiro que apareceu foi o Chega,
com André Ventura a usufruir da amabilidade com que a
organização da Exposição Agrícola, Comercial e Industrial
de Cantanhede recebe os visitantes. E isto de políticos em
feiras resulta sempre, nem que seja porque levam as televisões atrás para poderem passar recados. Em Cantanhede,
André Ventura desafiou o primeiro-ministro a interromper
momentaneamente as suas férias para explicar aos portugueses qual vai ser o aumento do preço da electricidade
em Agosto. “À hora a que estamos a falar, os portugueses
perguntam-se qual vai ser o aumento que vão ter na factura
da electricidade em Agosto”, salientou o líder do Chega, que
visitou grande parte do certame acompanhado pela presidente da Câmara de Cantanhede, Helena Teodósio (PSD).
Mas o alvo das palavras do líder do Chega foi António Costa, com André Ventura a considerar que qualquer aumento
no actual quadro “é complicado, sobretudo no momento
que estamos, com a inflacção a atingir níveis históricos,
semelhante aos valores de 1994, que pode atingir os 10%
no final do ano, e se juntamos este aumento da energia
podemos ter a porta aberta a uma crise profundíssima”.

Ana Bastos, Carlos Lopes e Miguel Fonseca, reuniram-se
com os trabalhadores dos Serviços Municipalizados de
Transportes Urbanos. “Este foi um momento marcante e
inovador onde compareceram várias dezenas de trabalhadores. Com respeito por todas as opiniões manifestadas,
foi uma reunião muito franca, muito participada e muito
produtiva. Mais uma vez, ficou claro que a ponderada
internalização dos SMTUC na Câmara não prejudica os
trabalhadores, não prejudica o serviço público dos SMTUC
e permite claros ganhos de gestão” - declarou, depois, José
Manuel Silva na reunião de Câmara. Quando tudo parecia
estar em harmonia eis que os conimbricenses são surpreendidos com uma greve dos trabalhadores dos SMTUC
às duas primeiras e últimas horas de cada serviço. A greve
começou na segunda-feira e estende-se até domingo, 7 de
Agosto, com trabalhadores a aderir a esta forma de luta e
a sentir-se o impacto. Mas se parecia tudo bem, qual é o
descontentamento? Esta acção de luta surge após a ausência
de cumprimento por parte dos SMTUC relativamente ao
acordo firmado entre os trabalhadores e aquela estrutura
municipal, em Janeiro, relativamente às horas de trabalho,
nomeadamente o facto de os motoristas iniciarem o seu
serviço num local e terminarem a sua jornada de trabalho
diária noutro local distinto. Comentário do Município:
“Em oito anos não houve greves nos SMTUC e ao fim de
nove meses de governação na Câmara o actual Executivo é
confrontado com uma greve, apesar da sua total e constante
disponibilidade para o diálogo”. Anda ali mão socialista, ou
outros “fantasmas”?

NO CENTRO ESTÁ-SE BEM

MONTENEGRO NA EXPOFACIC
A CASCAR NO GOVERNO
BEM-ESTAR EM COIMBRA
Em relação a Coimbra (e ser ou não a 3.ª cidade do país)
parece ter passado um pouco despercebido um estudo sobre “Territórios de Bem-Estar: Assimetrias nos municípios
portugueses”, publicado pela Fundação Francisco Manuel
dos Santos e coordenado por Rosário Mauritti, do ISCTE.
A responsável explicou que a equipa analisou “a realidade
das pessoas e a forma como elas percepcionam e apreciam
as suas experiências e sobre elas produzem algum sentimento de satisfação”. O estudo organizou os municípios
do continente em função de características semelhantes,
como densidade, estrutura de distribuição das idades das
populações, perfil educativo, sócio-profissional e de rendimentos, e chegou a cinco grupos: territórios industriais em
transição, territórios intermédios, territórios urbanos em
rede, territórios inovadores e territórios de baixa densidade.
A análise teve em conta dimensões associadas ao bem-estar,
como os contactos sociais, o equilíbrio entre trabalho e
a família, saúde, habitação, segurança, sociedade digital,
participação cívica, educação e cultura, trabalho digno e
qualidade ambiental. Depois de tudo o que está explicado,
vamos ao que nos traz aqui: Lisboa, Porto, Coimbra, Alcochete, Oeiras e Cascais são os municípios classificados como
territórios inovadores, por serem mais favorecidos e terem
níveis económicos próximos da média europeia, onde em
geral “as pessoas têm trabalhos muito qualificados e acesso a
recursos que compõe aquilo que é a oferta do Estado social”.
Em Coimbra ainda não se ouviram foguetes!

O segundo líder partidário que aceitou o convite para visitar
a Expofacic, em Cantanhede, foi do PSD, com Luís Montenegro a marcar presença num concelho onde a presidência
da Câmara tem sido social-democrata. A onda de feiras e
festas começou em Pombal, com Montenegro a marcar
presença do Bodo, para na terça-feira se apresentar em Cantanhede. Antes do “banho” de multidão, o líder do PSD fez
a tradicional declaração para os noticiários das televisões.
A energia está na ordem do dia e Luís Montenegro defendeu que o Governo levou o exercício do poder “demasiado
longe” no despacho do primeiro-ministro sobre a Endesa,
considerando que o Executivo anda “nervoso” a lidar com
situações inconvenientes. “Ter um primeiro-ministro que
individualiza uma determinada empresa e que faz com que
seja o Governo, através do secretário de Estado da tutela,
a validar pagamentos a fornecedores é levar o exercício do
poder do Governo demasiado longe e confundir maioria
absoluta com o poder absoluto que o PS pretende exercer
em Portugal”, disse o líder social-democrata aos jornalistas,
antes de visitar a Expofacic. E deixou um último recado “Infelizmente, estamos perante um Governo que faz lembrar um bocadinho aquele ditado: ‘Aquilo que começa mal,
tarde ou nunca se endireita’. Este Governo está a começar tão
mal que nós cada vez mais em Portugal não temos razões
para confiar que se irá endireitar”.

TRANSTORNOS URBANOS
A Câmara de Coimbra deu conta, recentemente, que o
presidente, José Manuel Silva, bem como os vereadores
que compõem o Conselho de Administração dos SMTUC,

Mais de 70% dos residentes
na região Centro estão globalmente satisfeitos com a
sua vida, revela a oitava edição
do Inquérito à Satisfação dos
Residentes, promovido pela
Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC). O
inquérito mostra que 10,4%
dos residentes estão ‘muito
satisfeitos’, 61,6% ‘satisfeitos’,
20,0% ‘não muito satisfeitos’ e
8,0% ‘nada satisfeitos’. Entre os
principais motivos de satisfação encontram-se a qualidade
de vida/nível de vida estável (22,7%), ter emprego (21,5%),
vida familiar (19,3%), saúde (18,1%) e gostar do local onde
reside (10,3%). Nos motivos de insatisfação, as dificuldades
financeiras/custo de vida elevado (32,8%), remunerações
e reformas baixas (22,5%) e problemas de saúde (18,1%)
são as três principais razões apontadas pelos inquiridos. A
insatisfação com o Serviço Nacional de Saúde (4,4%) e a
conjuntura internacional (2,0%) aparecem, pela primeira
vez, como causas de insatisfação. As políticas governamentais (7,8%), o desemprego (6,9%) e a solidão (5,4%) são
outros dos motivos apontados. A CCDRC sublinha que,
pela primeira vez, foi colocada uma questão aos jovens
entre os 21 e os 34 anos sobre os factores que valorizam
num território para nele viverem. “Os dois factores preponderantes identificados pelos jovens da região Centro
para se fixarem num território são a proximidade à família
e amigos (20,8%) e o acesso à saúde e educação (19,9%)”,
salienta aquele organismo. Segue-se a segurança (17,1%),
o acesso a um emprego digno e devidamente remunerado
(12,3%), o custo de vida acessível (11,7%) e a facilidade de
deslocação/mobilidade (9,7%). Curiosamente, com menos
relevância face aos restantes factores, surge a oferta cultural e de espaços de lazer (4,6%), um ambiente favorável
ao empreendedorismo e inovação (3,1%) e, por último, a
conectividade digital (0,9%).
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ESTAVA PREVISTO NO ANTERIOR MANDATO PARA A ANTIGA MANUTENÇÃO MILITAR

COIMBRA QUER SURPREENDER
COM NOVO LOCAL PARA O CENTRO
DE ARTE CONTEMPORÂNEA

O

presidente da Câmara Municipal
de Coimbra, José
Manuel Silva, avançou que
PUBLICIDADE

o Centro de Arte Contemporânea vai ser reinstalado
noutra localização, depois
de ter estado previsto pas-

sar para o imóvel da antiga
Manutenção Militar.
“É um projecto muito
mais ambicioso do que

aquele que já havia, com a
opção da Manutenção Militar”, revelou o presidente
da Câmara Municipal de

Coimbra, José Manuel Silva, no final da sessão de
abertura da PARTE Summit, que decorreu ao longo
do dia de sábado no Convento de São Francisco, em
Coimbra.
No início do ano, o
Executivo da Câmara de
Coimbra aprovou uma
proposta para a formalização da reversão do imóvel da antiga Manutenção
Militar, com o intuito de
acolher o futuro Centro
de Arte Contemporânea
da cidade.
Este espaço teria de
ser adaptado e requalificado para acolher o Centro
de Arte Contemporânea
de Coimbra, actualmente
a funcionar na Baixa da
cidade, junto ao Arco de
Almedina.
Aos jornalistas, o autarca escusou-se a avançar
a nova localização para o
projecto, afirmando apenas
de que se trata de um projecto diferenciador para a
cidade, que será “assinado
por um grande arquitecto”.
“Esse Centro de Arte
Contemporânea vai procurar recuperar as memórias
do Mosteiro de Santa Cruz,
inclusivamente com algum
processo reconstrutivo, o
que vai permitir dar uma
dimensão e significado
muito mais impactantes
do que estava previsto”,
acrescentou.
José Manuel Silva destacou que o projecto a apresentar não será concretizado num único mandato,
sendo, portanto, “fundamental que haja, por parte
de todas as forças políticas,
um compromisso para o
seu desenvolvimento”.
ESPAÇO
COM DIMENSÃO
E PESO HISTÓRICO
“Estamos convictos
que o projecto que apresentaremos, será suficientemente motivador para
envolver todas as forças
políticas”, apontou ainda.
Já durante a sessão de
abertura da PARTE Summit, o autarca tinha manifestado a sua intenção de

ver Coimbra com um grande Centro de Arte Contemporânea, que possa ser uma
referência nacional de arte
contemporânea.“É intenção da Câmara Municipal
de Coimbra concorrer
aos fundos estruturais do
PT 2030 e, para isso, já
apresentámos a ideia e o
projecto para a reinstalação do Centro Arte Contemporânea em Coimbra
num espaço de dimensão
suficiente e de qualidade
e peso histórico para afirmar”, referiu.
Ao longo da sua intervenção, o autarca considerou essencial uma aposta
“mais ambiciosa e consistente” no segmente do
turismo de arte e nas suas
múltiplas potencialidades
culturais e económicas,
“não só em Coimbra como
em toda a região Centro”.
“A Câmara Municipal de Coimbra pretende
assumir, cada vez mais, a
arte contemporânea como
uma das áreas âncora da
sua estratégia cultural e
da narrativa identitária
do território Coimbra,
entendido em sentido lato,
dando-lhe mais recursos,
estímulos, capacitação,
difusão e promoção a nível nacional e internacional, de modo a garantir
uma efectiva continuidade e sustentabilidade
dos projectos em curso,
de ideias emergentes e de
pensamentos divergentes”,
concluiu.
A PARTE Summit tem
a sua primeira edição entre as cidades de Coimbra
(sessão já realizada) e de
Loulé, num encontro internacional com alguns
dos “pensadores mais influentes no meio artístico”
contemporâneo.
Propõem “um novo
formato de reflexão e partilha de conhecimento,
que toma como ponto
de partida 12 questões
previamente formuladas
por algumas das pensadoras e pensadores mais
influentes no meio artístico, reunidos em Portugal
a convite do programa
PARTE”.

