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Feiteira & C.ª, Lda.
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há mais de 50 anos!

Visite e divirta-se no Mercado Medieval
em Coja, dia 24 de setembro

www.facebook.com/feiteiracoja.calv

Rua Dr. José Albano de Oliveira | 3305-150 Coja - Tlf. 235 721 416

PRR CHUMBOU 21
PROJECTOS SOCIAIS
EM COIMBRA

Telem.: 918 708 076 - VENDA DOS MOINHOS
3230-025 CUMIEIRA - PNL

A candidatura da Fundação ADFP para a construção de três edifícios destinados a funções sociais no Planalto do Ingote, em Coimbra, foi reprovada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), juntando-se ao chumbo da ampliação
das instalações da Casa dos Pobres, que o “Campeão” noticiou na edição passada. A rejeição por parte do PRR em relação a projectos do concelho de Coimbra é considerada inaceitável. Das 22 candidaturas apresentadas à Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais só uma foi aprovada e, curiosamente, era das menos pontuadas. PÁGINA 20
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ALMOÇOS E JANTARES

CELEBRA-SE A 27 DE SETEMBRO

Repensar o Turismo
é tema do dia mundial

Luís de Matos: “Houve batota,
foi uma farsa e uma fraude”

PÁGINAS 8 E 12

“Coimbra não passar à short list foi um crime”. É desta forma que Luís de
Matos resume o facto de a cidade não ter sido uma das quatro seleccionadas
para a “final” a Capital Europeia da Cultura 2027. Para o coordenador desta
candidatura “ o sistema está viciado e um pouco apodrecido”. Em Entrevista à
Rádio Regional do Centro e ao “Campeão”, o reconhecido mágico português
fala com entusiasmo da “singularidade” do Festival Internacional de Magia
- Encontros Mágicos - a decorrer na cidade até domingo (25) - e da “baixa
auto-estima de Coimbra”. PÁGINA 7

DIA DO FARMACÊUTICO ASSINALA-SE A 26 DE SETEMBRO

Sector farmacêutico em Coimbra
continua a destacar-se

Encerra ao Sábado

Na Estrada Nacional, N.º 1 (em frente ao Parque da Cidade)
$YGD5HVWDXUDomR0HDOKDGD
GPS: 40º23´1,15”N 8º27´0.60W | T. 231 202 343
UHVWDXUDQWHSLFQLF#KRWPDLOFRP
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POUPE O AMBIENTE,
GANHE NO CONFORTO!
CLIMATIZAÇÃO/ENERGIAS RENOVÁVEIS

Convida a visitar a Feira de Artesanato
e Tasquinhas de Pombal, de 23 a 25 de Setembro

www.danycel.pt | Telf. 236 218 688 | geral@danycel.com.pt | Rua Paul Harris,15 Pombal

27 de Setembro
ARROZ
Dia Mundial
®
GARÇA
BRANCA
do Turismo
PRODUZIDO E EMBALADO: JORGE VIEIRA

Visite-nos e descubra
os encantos da nossa Freguesia!

Alojamento Local reg. n.º 43224/AL

Convida a visitar
os Campos de Arroz
do Mondego
ARNEIRO SÃO JOÃO - MAIORCA - FIGUEIRA DA FOZ
Telems.: 965 772 838 / 914 580 430

AQUECIMENTO
CENTRAL
(Caldeiras JUNKERS)

ENERGIA SOLAR
DIA MUNDIAL DO TURISMO
Venha conhecer a Freguesia
de FIGUEIRÓ DOS VINHOS E BAIRRADAS
Paisagens e lugares de encantar
que o irão deixar de coração cheio
e uma vontade enorme de querer voltar!

Convida a visitar a Feira de Artesanato e Tasquinhas de Pombal

(Painéis solares JUNKERS)
Rua da Catraia, n.º 6 - Anaguéis
3040-462 Almalaguês
Telef./Fax: 239932415 - Telem.: 917 645
494/5 - electroanagueis@sapo.pt

www.motelpantanal.com
Telef.: 236 209 710
IC2 (EN1) - Tinto | Pombal

42308

MÁGICO E COORDENADOR DA CANDIDATURA DE COIMBRA
A CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA EM ENTREVISTA

45773

Irmãos Godinho, Lda.

Estuques e Rebocos Projectados,
Moldes corridos e colados
Aplicação de Isolamento Térmico (Sistema Capoto Projectado)
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MINISTRA DA COESÃO TERRITORIAL DIZ QUE, DESDE A CRIAÇÃO DESTE PROJECTO, FORAM REGISTADOS “POUCO MAIS DE 10% DOS TERRENOS”

ANA ABRUNHOSA LAMENTA FRACA ADESÃO
AO BUPI: “ESTÁ A CORRER MUITO MAL”
NÁDIA MOURA

O

s nú m e ro s d a
adesão ao Balcão
Único do Prédio
(BUPi) parecem animadores: abrange 140 municípios sendo que, dos
153 que podem aderir a
este projecto - a parte da
identificação só se aplica
aos municípios que não têm
qualquer tipo de cadastro
mas a componente do registo gratuito aplica-se ao
total dos 308 municípios -,
apenas 13 ainda não aderiam. No entanto, a ministra da Coesão Territorial,
Ana Abrunhosa, diz que
o projecto está aquém das
expectativas. “Está a correr muito mal. Na região
Centro disponibilizámos
10 milhões de euros para
os municípios fazerem esse
cadastro, isto é, terem o
seu gabinete, contratarem
técnicos, mas em muitos

municípios está quase tudo
por fazer. Ou seja, demos
as condições, mas não é
só o autarca e sua equipa
que têm de fazer tudo, as
pessoas também têm de
perceber a importância e
procurar. Com este projecto do BUPi, que iniciámos
após os incêndios de 2017,
conseguimos registar pouco
mais de 10% dos terrenos”,
lamenta.
Em declarações à Rádio
Regional do Centro, à margem da sessão de abertura
das Festas de S. Mateus e
Fatacis 2022 e inauguração
do requalificado Mercado Municipal, a ministra
aproveitou para lembrar
a importância do registo
dos terrenos rústicos, que
pode ser feito nos balcões
BUPi de forma gratuita. “É
importante para o ordenamento do território, até
porque com os incêndios
que acontecem, muitas ve-

COMO
ADERIR?

Ana Abrunhosa interveio na sessão de abertura
das Festas de S. Mateus e Fatacis/ Inauguração
do requalificado Mercado Municipal
zes não sabemos a quem
pertencem as propriedades.
Os terrenos não registados
revertem depois para uma

bolsa de terras, ficam lá durante 15 anos e, se ninguém
os reclamar, passam para o
Estado”, conclui.

Recorde-se que o projecto-piloto nasceu em
2017, em 10 municípios,
mas está agora a ser expandido a todo o país sendo que cerca de 90% dos
municípios que não dispõem de cadastro predial
já integram o BUPi e foram
georreferenciadas mais de
550 mil propriedades com
recurso a esta plataforma
desde o início do projecto.
O BUPi tem sido apontado, aliás, como uma peça
importante no combate
aos incêndios rurais, já que
contribui para um maior
conhecimento do território. No distrito de Coimbra
apenas Oliveira do Hospital
não está no BUPi porque é
um município com cadastro predial.
O “procedimento” é
simples: o município cele-

bra um acordo de adesão
– com a estrutura de missão
e com o IRN - onde ficam
estipuladas obrigações e
condições do acordo, sendo
que os municípios tiveram
um financiamento atrás
dos Programas Operacionais Regionais para suporte,
precisamente, à abertura dos
balcões e contratação de
técnicos. A adesão por parte
do município é sempre voluntária. A identificação das
propriedades pode ser feita
nos balcões dos municípios
aderentes, em bupi.gov.pt e
através da aplicação móvel,
disponível para download
gratuito a qual disponibiliza
uma nova funcionalidade,
que permite aos técnicos, cidadãos e outros utilizadores
identificar as propriedades
com a ajuda de telemóveis
ou tablets, tendo, para isso,
que se deslocar ao terreno e
marcar os respectivos vértices através da aplicação.

19.ª EDIÇÃO, DE QUARTA-FEIRA (28) A DOMINGO (2)

A

FESTAS DE SÃO MIGUEL VOLTAM A PENELA
PARA CINCO DIAS DE MÚSICA E TRADIÇÃO

s Festas de São Miguel vão ter início
na próxima quarta-feira (28) e decorrem até
dia 2 de Outubro, numa
organização da Câmara
Municipal de Penela. Depois de dois anos nos quais
a pandemia obrigou a uma
reformulação das festividades, a Câmara Municipal
reforça a aposta na oferta
musical com artistas nacionais de renome.
A programação das
Festas inclui a Feira Agrícola e Industrial de Penela
(FAGRIP) e a tradicional
e secular Feira das Nozes,
com vários expositores,
tasquinhas, produtos endógenos e uma programação cultural repleta de

música e animação, com
entrada livre.
Na quinta-feira (29),
assinala-se o Dia do Município, com a realização
da já habitual sessão solene, cujo programa está
a ser desenvolvido e será
brevemente divulgado. Na
sexta-feira (30), o palco
instalado no Parque das
Águas Romanas vai receber um dos jovens artistas
nacionais mais promissores da actualidade, Fernando Daniel. Depois de,
em 2018, ter editado o seu
álbum de estreia, Fernando Daniel tem tido uma
ascensão consistente e que
lhe valeu já vários prémios.
A sua digressão contou
com mais de uma centena

e meia de concertos, que
foram assistidos por uma
plateia de fãs dedicados.
No dia seguinte (1)
será a vez de Tony Carreira liderar o cartaz musical
deste dia. Com 34 anos de
experiência pelos maiores
palcos nacionais e internacionais e dezenas de
discos de platina, o músico
promete levar milhares de
pessoas às festividades de
Penela.
No dia 2 (domingo),
são precisamente as nozes
a ocupar o papel principal
na feira que habitualmente
atrai muita gente às ruas.
O programa das Festas de
São Miguel integra, ainda, diversas manifestações
culturais e desportivas que

ajudam a dinamizar ainda
mais o evento.
FEIRA DAS NOZES

A Feira das Nozes, criada por D. Duarte, em 1434,
depressa se tornou um marco de afirmação económica
e cultural do território e
das gentes de Penela, dando lugar à FAGRIP - cuja
primeira edição se realizou
em 1993.
Este ano, e ao longo de
cinco dias, os visitantes vão
poder conhecer os recursos
naturais, culturais e económicos da região, assim como
vão poder desfrutar e degustar dos Sabores de Sicó e da
região, nomeadamente o cabrito, o azeite de Sicó, a aguar-

Entrada no evento é gratuita
dente de medronho, o queijo
do Rabaçal, o mel da Serra
da Lousã, a Broa Cumieira,
o chícharo, as tradicionais
cebolas e as nozes.
É vontade do Município
dar continuidade a uma estratégia de apoio ao turismo
rural e ao bio turismo, dinamizar a fileira agro-florestal

da região e revitalizar o tecido empresarial do concelho,
valorizando os recursos naturais, gastronómicos e culturais da região, assim como
estimular a sua preservação
e promover a imagem e a
marca de produtos locais e
de todo potencial turístico
do concelho.

PUBLICIDADE

Zona Industrial de Penela, Lt.5 - 3230-347 Penela
Telf. 239 006 916 - 917 959 938 - geral@centrostone. com

45772

Se você tem um projecto em mente, nós realizamos!
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ESTREMOZ RECORDOU JORGE ANJINHO
COMO UM DOS SEUS FILHOS PREDILECTOS

S

e a ela pudesse ter
assistido, Jorge Anjinho teria ficado sensibilizado com a homenagem que o seu concelho de
origem – Estremoz – lhe
prestou no sábado da semana passada. A iniciativa
partiu do Orfeão Tomaz
Alcaide, uma das instituições artísticas de que
Estremoz mais se orgulha.
De mão dada com a Câmara local, com a adesão
de imediato manifestada
pela Câmara de Coimbra
e pelo Coro dos Antigos
Orfeonistas de Coimbra,
o Teatro Bernardino Ribeiro acolheu algumas
centenas de pessoas, entre
conterrâneos e amigos
locais de Jorge Anjinho,
toda a família e amigos
seus de Coimbra que com
ele privaram de perto nos
últimos anos da sua vida,
enquanto a morte o não
levou.
Estes amigos – talvez
os seus amigos de Coimbra
que lhe foram mais próximos na vida associativa
e empresarial – fizeram
questão de se associarem
à homenagem e marcaram
presença no bem cuidado
Teatro Bernardino Ribeiro

O Orfeão Tomaz Alcaide e o Coro dos Antigos Orfeonistas de Coimbra
que este ano comemora o
seu centenário, nele tendo
integrado a cerimónia de
homenagem.
Na vertente artística a
sessão foi de agrado geral.
O Orfeão Tomaz Alcaide,
com 24 elementos entre
homens e mulheres, foi
muito agradável de ouvir,
ainda que a nova maestrina
– Margarida Espírito Santo,
também alentejana, mas de
Borba – esteja à frente do
grupo não há muito tempo.
O Coro dos Antigos
Orfeonistas de Coimbra
foi igual a si próprio. Há
muitos anos que pisa palcos
nacionais e internacionais,
emprestando a cada actuação um nível artístico
superior, a par da rara sensibilidade que as suas vozes
projectam para os ouvintes,

DESMAIO DE MIGUEL FONSECA

D

ecorria a cerimónia evocativa da vida de Jorge
Anjinho e no palco, de pé, estavam vários intervenientes. De repente o vereador de Coimbra Miguel
Fonseca teve um desmaio e caiu desamparado para
trás, com o estrondo do corpo a bater no chão do palco. Logo assistido, cedo a tranquilidade voltou. Não
terá sido mais que uma queda de tensão, porventura
consequente à fraqueza de um almoço que terá ficado
pelos mínimos.

O

compo abraços de amizade
e encanto.
Ainda no plano artístico uma palavra de registo
pela curta mas eximia actuação de Tiago Anjinho,
neto do homenageado,
que se dedica à música
com entrega e dedicação
totais. Formou-se no Porto,
concluindo o mestrado em
Londres, por onde se mantém por sentir que uma
carreira musical em Portugal pode ficar aquém da
carreira profissional com
que sonha. Mas – disse ao
Campeão – para Portugal
viria com todo gosto se aqui

pudesse dispor das condições de estudo e aprendizagem de que dispõe em
Londres.
Mas se a cerimónia de
homenagem valeu, e muito,
pela parte artística, foi pelas
palavras de gratidão, amizade, admiração e saudade
manifestadas para com Jorge
Anjinho que o calor humano
tocou os presentes, provavelmente quase todos eles testemunhas directas do cidadão
generoso, disponível para a
comunidade, companheiro
de farras e projectos que foi
Jorge Anjinho. Disseram-no,
com rigor e convicção, o pre-

COMPANHEIROS
PARA ALÉM DO FIM

D

e Coimbra deslocaram-se a Estremoz vários
antigos companheiros de Jorge Anjinho, quase
todos eles integrando a última geração com quem
Anjinho partilhou os anos finais da sua vida. Só de
entre os elementos do Coro de Orfeonistas muitos
deles privaram de perto com Anjinho. Mas para
além destes, e correndo o risco de involuntariamente
esquecermos alguém, vimos por lá Ernesto Vieira,
José Carlos Martins, José Relvão, Castanheira Neves,
Carlos Figueiredo, Engenheiro Cardoso, Hélder Rodrigues, Carlos Góis e outros mais, todos eles idos de
propósito para, eles também, homenagearem aquele
que foi um dos seus.

sidente da Câmara de Estremoz, o vereador de Coimbra
Miguel Fonseca, o presidente
da Académica Miguel Ribeiro, Paulo Oliveira, presidente
do Coro dos Orfeonistas, o
Comandante dos Bombeiros de Estremoz, a quem
Anjinho não recusou nunca
o saber da sua profissão de
engenheiro, quando dela a
Associação dos Bombeiros
local precisou.
Carinho e saudade
manifestados também
pelo neto Tiago, violoncelista em processo de afirmação muito prometedor.
Mas foi pela naturalidade
com que a filha Teresa Anjinho falou do seu pai e recordou façanhas e gestos
de vida pessoal, familiar
e profissional que a sala
mais sentiu a ausência de
Anjinho e mais se aconchegou na saudade trazida
ao de cima na memória de
cada um, pelas palavras
afectuosas da sua filha. A
salva de palmas que encerrou a cerimónia teve
o sabor a despedida, com
sabor até breve. Já Miguel
Ribeiro, presidente da
Académica, o dissera no
decorrer da sua interven-

Tiago Anjinho, neto
do homenageado, foi
uma agradável surpresa
no Teatro Bernardino
Ribeiro
ção e saiu dele a promessa,
assumida como propósito,
de vir a promover, a nível
do clube, uma outra homenagem a Jorge Anjinho.
Promessa logo assumida
por outros intervenientes, ficando no ar que
Coimbra não deixará de,
ela também, e para além
da própria Académica,
agradecer a um dos seus
melhores, o muito que
à cidade e região deixou
em dedicação, trabalho,
disponibilidade e entrega
que se reservam apenas a
terras que, podendo não
ser a nossa, amamos e tratamos como se o tivessem
sido sempre.

ESCOLAS DE COIMBRA COM BONS RESULTADOS
NO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR

ano lectivo está a
dar os primeiros
passos com as aulas
a começarem nos diversos
estabelecimentos de ensino e os alunos acabados de
chegar a Coimbra preparam
a sua integração na cidade
e na Academia. Arrumam-se os papéis relativamente
aos ingressos no Ensino
Superior e os resultados
conseguidos pela generalidade das escolas aqui
sediadas não deixam os
nossos créditos por mãos
alheias. Algumas dessas escolas conseguiram mesmo

resultados excelentes relativamente ao panorama nacional, mas isso a seu tempo
se confirmará com os usuais
rankings que a certa altura
começam a aparecer mas
cuja valia muita gente questiona. Mas tal não vem para
o caso, agora.
Agora importa saber
alguns dos resultados verificados nas escolas de Coimbra a quem os solicitámos.
Algumas dessas escolas nem
sequer responderam.
As que connosco colaboraram, eis a seguir a súmula
dos principais resultados:

ESCOLA INFANTA
D. MARIA
Alunos colocados no
Ensino Superior (1ª fase)
– 215 , de entre 236 candidaturas (91%)
Licenciaturas mais procuradas: Medicina (19),
Engenharia Informática
(19), Direito (14), Economia (13), Engenharia
Mecânica (9) e Gestão (7)
COLÉGIO RAINHA
SANTA ISABEL
Alunos colocados (1ª
fase) – 130, de entre 136
candidaturas (96%)

Licenciaturas mais
procuradas: Medicina
(39), Gestão (10), Economia (9), Direito (7),
Ciências Farmacêuticas
(6) e Engenharia Informática (5)
ESCOLA
AVELAR BROTERO
Alunos colocados (1ª
fase) – 330, de entre 423
candidaturas (78%)
Licenciaturas mais
procuradas: Engenharia
Informática (31), Enfermagem (22), Design e
Multimédia (12), Gestão

(11), Arquitectura (10), e
Economia (9)
ESCOLA QUINTA
DAS FLORES
Alunos colocados (1ª
fase) –148, de entre 175
candidaturas (85%)
Cursos mais procurados: Engenharia Informática (9), Arquitectura (9),
Medicina (7), Psicologia
(6), Biologia (5) e Educação Básica (5)
ESCOLA D. DUARTE
Alunos colocados (1ª

fase) – 76, de entre 104
candidaturas (73%)
Cursos mais procurados: Turismo (5), Marketing e Negócios Internacionais (4), Turismo
(regime pós-laboral) (3),
Engenharia Informática
(3), Enfermagem (3) e
Solicitadoria e Administração (3).
NOTA: os alunos colocados foram-no, na sua maioria
em Coimbra. Mas muitos
houve também que se distribuíram por outras universidades e politécnicos do país.

$8QLYHUVLGDGHGH&RLPEUDDGMXGLFRXDSULPHLUDIDVHGDHPSUHLWDGDGHUHDELOLWDomRGR&ROpJLRGH6DQWD5LWD
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FERNANDO ARAÚJO Aceitou presidir ao Executivo do Serviço Nacional
de Saúde, à frente de uma equipa de
vários elementos que se propõem
restituir a este importante Serviço a
organização e sentido que perdeu nos
últimos anos, provavelmente na sequência
da Covid que tanto estrago causou ao mundo, nas
suas mais diversas vertentes. Responsável pelo Hospital de S. João, do Porto, uma dos maiores e mais
conceituados do país, Fernando Araújo tem sido um
crítico contundente da política governamental que
tem vindo a ser seguida nestes últimos anos, que
considera desastrosa para o futuro do SNS. Apesar
de ser próximo do PS, tem tecido fortes críticas ao
descalabro que se conhece, não se acoitando atrás da
moita do silêncio em que muitos se refugiam para
não porem em causa a sua carreira política, feita
de jogos de cintura e curvaturas dorsais em que são
exímios. Não será fácil levar a bom termo o modelo
agora encontrado, que o Governo entrega a uma entidade exterior a si próprio para melhor se proteger
de eventuais insucessos. Se correr bem, a medida é
do Governo; se correr mal, é da Direcção Executiva.
Fernando Araújo terá disso plena consciência e se
mesmo assim assume a função – porventura uma
das mais difíceis e ingratas de quantas de momento
preenchem a vida da Administração portuguesa – é
sinal de segurança e confiança nas suas possibilidades e também de coragem política. O país ficar-lhe
á grato se ao SNS trouxer o equilíbrio e o bom senso
com que dirigiu o Hospital de S. João. Mas a política,
a nossa política, é tudo menos gente séria, pelo que
convirá não esquecer Mota Pinto quando fez saber
que as chaves do carro continuavam no seu bolso.
MIGUEL RIBEIRO É verdade que. no
que respeita aos resultados desportivos, o percurso da Académica não
tem sido famoso, como famoso não é
o patamar em que se deixou cair. Mas
não é dessas mágoas, dessas ou doutras,
que aqui queremos falar. Porque a história
se escreve passo a passo, seja-nos permitido referir
aqui, com aplauso, que o presidente da Académica,
Miguel Ribeiro, terá sido o primeiro – e se primeiro
possa não ter sido eventualmente, dos primeiros foi
com certeza – a defender a justiça do clube promover
uma homenagem a Jorge Anjinho, um dos dirigentes
e presidente mais carismático do clube, a que se entregou com paixão, saber e dedicação, pela Académica
empenhando a sua palavra, o seu trabalho e a dedicação de longo período da sua vida. Que a lembrança
seja creditada na conta de Miguel Ribeiro para que a
história se não torça com sacrifício da verdade.
ANDRÉ SOUSA Foi uma figura em
grande destaque na selecção nacional
que conquistou a primeira finalíssima
de futsal, com uma vitória frente à Espanha, em jogo disputado na Argentina. André Sousa, de 36 anos, começou
no futsal da Académica de Coimbra na época
1995/96 e aqui esteve até 2006, com uma interrupção
de uma época no Santa Clara, para seguir com o seu
percurso desportivo no Instituto D. João V, Fundão,
Operário Lagoa, Sporting (2014) e Benfica (2019),
onde agora é atleta. Poucos deverão saber, mas André
Sousa é amigo de infância do também piloto conimbricense Filipe Albuquerque. A amizade entre o piloto,
nascido em Junho de 1985 e o guarda-redes de futsal,
nascido em Fevereiro do ano seguinte, cimentou-se
como colegas na escola Secundária José Falcão, onde
partilharam a disciplina de Física, e como vizinhos na
Rua Machado de Castro. André Sousa está na selecção
nacional de futsal desde 2009, sendo campeão europeu
(2018 e 2022) e campeão mundial (2021).
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JOÃO MENDES RIBEIRO

O arquitecto João Mendes Ribeiro acaba de apresentar publicamente mais um valioso
contributo para a requalificação de património histórico de Coimbra, desta vez uma
proposta de estudo prévio para o novo Centro de Arte Contemporânea de Coimbra,
projecto que abrange os antigos edifícios do Mosteiro de Santa Cruz, desde a PSP
até à Manutenção Militar, passando pela Escola Jaime Cortesão. A ideia surgiu de
trabalhos desenvolvidos no âmbito dos mestrados do Departamento de Arquitectura
da Universidade de Coimbra, por ele orientados, e mereceu especial atenção o que
propunha a reconstrução da antiga Torre dos Sinos, demolida em 1935e que continua a
marcar a memoria colectiva da cidade. Este foi o projecto inspirador para a proposta que
foi apresentada, segunda-feira, na reunião da Câmara de Coimbra, como estudo prévio, e que
a
todos surpreendeu pela positiva. O prestígio do arquitecto João Mendes Ribeiro é já indiscutível e a sua obra
assinalada por vários prémios. Recorde-se o projecto das Termas Romanas de S. Pedro do Sul, distinguido com
menção honrosa no Prémio Internacional de Restauro Arquitectónico “Domus Restauro e Conservazione Fassa
Bortolo”, em Itália. Em Coimbra já foi distinguido pelo Prémio Municipal de Arquitectura Diogo Castilho, pelo
projecto da Casa do Castanheiro, no Areeiro, como expressando uma “sensível integração no território”, que
lhe mereceu, também, o Prémio Nacional de Arquitectura em Madeira em 2021. No ano anterior, o arquitecto
Mendes Ribeiro foi também distinguido pelo prestigiado prémio Secil, pela concretização do Centro de Artes
Contemporâneas, na Ribeira Grande, Açores. Em Coimbra, sobressaiu também o seu projecto de reabilitação
das Estufas Tropicais do Jardim Botânico, destacando-se a recuperação da relação interior/exterior original e
a reposição da transparência dos vidros.
MÓNICA RODRIGUES A investigadora do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Coimbra foi convidada a integrar três Grupos de
Trabalho na Comissão Económica das Nações Unidas para
a Europa, com a cooperação do EUROSTAT - European
Comission, Gabinete Oficial de Estatísticas da União Europeia, para participar nas Recomendações 2030 com vista à
preparação dos Censos 2030. O objectivo desta colaboração
é promover uma reflexão aprofundada e adequada para que
todos os países possam fazer uma análise criteriosa das suas
populações no futuro recenseamento, em diversos domínios
estruturantes, como habitação, migração e mobilidade.
DIOGO GUEDESVIDAL Investigador do Centro de Ecologia
Funcional da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), coordenado pela catedrática
Helena Freitas, realizou um estudo na cidade do Porto, onde
demonstrou que os espaços verdes localizados em zonas de
maior privação sócio-económica e ambiental são menos diversificados e menos frequentados pelos cidadãos. Ao observar a dimensão humana destes espaços, este estudo apresenta
um contributo para “a sua consideração num planeamento
urbano mais sustentável, mas sobretudo mais justo e inclusivo
e que considere a pluralidade de usos no desenho dos mesmos”, conclui o investigador.
PIHLA SALONEN Atleta da Associação Académica de Coimbra (AAC) sagrou-se campeã de judo, no Campeonato da
Europa de Juniores, na categoria de -52kg. A jovem, que se
encontra a estudar em Coimbra e a treinar com a equipa de
competição da secção de Judo da AAC , pela qual é federada,
derrotou a francesa Devictor, líder do ranking mundial, aos
2,49 minutos. Miguel Nery, também atleta da AAC, participou na categoria -66 kg e não passou da ronda inicial, onde
cedeu perante o húngaro Gambas.
FILIPE ALBUQUERQUE O piloto conimbricense. vencedor
das 24 Horas de Le Mans na classe LMP2, da European Le
Mans Series e campeão mundial de Endurance da FIA, foi
o convidado surpresa da sessão de acolhimento aos novos
alunos de Medicina e de Medicina Dentária da Universidade
de Coimbra. O piloto Filipe Albuquerque é considerado um
dos mais prestigiados embaixadores de Coimbra, cidade onde
nasceu, vive e gosta sempre de regressar. Na passada segunda-feira, perante mais cerca de 200 alunos que vão iniciar o curso
de Medicina, deu o seu testemunho daquilo que é uma carreira
de sucesso, baseada no trabalho e sacrifício.
BEATRIZ VILLAR Jovem fadista, natural de Coimbra, tem
24 anos e sempre gostou do mundo das artes. Envolveu-se
na área desde tenra idade quando, aos cinco anos, começou
a fazer teatro e a cantar. Entrou na faculdade em Serviço Social e iniciou-se numa Tuna, altura em que cantou fado pela
primeira vez. Acabou por desistir do curso no primeiro ano,
por sentir que não era o que queria fazer. Posteriormente,
foi convidada a integrar um grupo de fado de Coimbra: na
Cor do Avesso. O seu sonho é poder viver da música, ter
uma carreira estável, chegar ao máximo de pessoas possível
com o Fado de Coimbra. Beatriz Villar chegou à semifinal
da edição de 2022 do programa Got Talent Portugal e lan-

çou, na segunda-feira (19), o seu novo single e videoclipe
“Medley da Beira Baixa”.
FELISBELA LOPES A professora associada com agregação
do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho,
vai proferir a conferência “ O lugar dos especialistas no espaço público (mediático)” de forma a assinalar o arranque do
ano lectivo da Faculdade de Economia da Universidade de
Coimbra. Doutorada em Ciências da Comunicação, lecciona,
desde o início da sua carreira académica, disciplinas ligadas
ao jornalismo e espaço público. As suas áreas de investigação
são a informação televisiva, com enfoque no serviço público
de media, a comunicação, o jornalismo da saúde e o jornalismo político.
MATILDE PEREIRA E TOMÁS NEVES Os remadores juniores do Ginásio Litocar foram convocados para integrarem a
Selecção Nacional que vai decorrer no País de Gales, de 14 a
16 de Outubro, no Campeonato do Mundo de Remo de Mar
(Beach Sprints). A escolha foi fundamentada pelos bons resultados que os atletas obtiveram no Circuito Nacional desta
modalidade.
FRANCISCO MALVA E MARIANA PEREIRA O jovem residente em Vil de Matos, Coimbra, é o estudante que ingressou
no Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) com a média mais
elevada. O agora caloiro universitário entrou na licenciatura de
Engenharia Informática do Instituto Superior de Engenharia
do IPC, a sua primeira opção, com uma nota de 190,2 valores.
O aluno de 18 anos frequentou a escola primária em Ançã e
passou pela Escola Secundária de Avelar Brotero. Mariana
Pereira, residente na Pampilhosa da Serra, é também a aluna
com média mais elevada a chegar à Universidade de Coimbra
na 1.ª fase do concurso nacional.
FERNANDO AMARAL É, desde sexta-feira, o novo presidente da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC),
tendo como novas vice-presidentes Manuela Frederico-Ferreira e Conceição Alegre de Sá, bem como os adjuntos
da presidência José Carlos Santos, Armando Marques Silva,
Dulce Pereira Galvão e Verónica Dias Coutinho. Eleito para
o quadriénio 2022-2026, Fernando Amaral definiu como
prioridades para o mandato a integração na Universidade,
a valorização do ensino, da cooperação e da internacionalização, o incentivo à investigação e a criação de uma escola
aberta para o mundo.
MANUELA FERREIRA E IRA MILOSEVIC As investigadoras
da Universidade de Coimbra venceram o concurso “CaixaResearch de Investigação em 2022” para o desenvolvimento de
dois projectos de investigação que se espera ter impacto nos
domínios das infecções gastrointestinais e das neurociências.
Manuela Ferreira explica que “existe grande urgência em compreender melhor o funcionamento do intestino e a relação
que se estabelece entre o sistema imunitário e os alimentos
ingeridos”. Ira Milosevic, com o financiamento de cerca de
495 mil euros, vai estudar como é que os neurónios deixam
de comunicar correctamente uns com os outros e como isso
pode estar na base da neurodegeneração que ocorre no envelhecimento e em doenças neurodegenerativas.
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PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DAS DELIBERAÇÕES AUTÁRQUICAS
E DECISÕES DOS RESPETIVOS TITULARES COM EFICÁCIA EXTERNA
(N.º 1 E 2 DO ARTIGO 56.º,DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO).
A LEITURA DESTES EXTRATOS NÃO DISPENSA A CONSULTA
DOS PROCESSOS RESPETIVOS.

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DO
EXECUTIVO MUNICIPAL DE 22
DE AGOSTO DE 2022
FINANCEIRO
Deliberação n.º 651/2022 (Processo 51857):
&QYJWF«§TFT4W«FRJSYTS~ 2TINǩHF«§TFTX)THZRJSYTX5WJ[NXNTSFNXS~
Tomado conhecimento do despacho do Presidente, de
02/08/2022, que aprovou a 14.ª Alteração aos Documentos Previsionais no valor total de 648.121,74 € de reforços e de anulações no Orçamento da Despesa, com o devido enquadramento
legal, nos termos da NCP 26 do SNC-AP, do POCAL e nos termos
IT(FU±YZQT.;IF3(.JR[NLTWOZXYNǩHFSITXJUJQFXUWTUTXYFX
dos serviços municipais, no cumprimento do n.º 9 do artigo
~Ǆ2TINǩHF«¹JX4W«FRJSYFNXIF3(.JR[NLTW
Deliberação n.º 652/2022 (Processo 55228):
&QYJWF«§TFT4W«FRJSYTS~ 2TINǩHF«§TFTX)THZRJSYTX5WJ[NXNTSFNXS~
Tomado conhecimento do despacho do Presidente, de
12/08/2022, que aprovou a 15.ª Alteração aos Documentos Previsionais no valor total de 120.985,00 € de reforços e de anulações
no Orçamento da Despesa, com o devido enquadramento legal,
nos termos da NCP 26 do SNC-AP, do POCAL e nos termos do
(FU±YZQT .; IF 3(. JR [NLTW OZXYNǩHFSITXJ UJQFX UWTUTXYFX
dos serviços municipais, no cumprimento do n.º 9 do artigo
~Ǆ2TINǩHF«¹JX4W«FRJSYFNXIF3(.JR[NLTW
Deliberação n.º 653/2022 (Processo 52450):
(TSHZWXT5¾GQNHT.SYJWSFHNTSFQS~Ǆ&VZNXN«§TIJ
XJW[N«TXIJQNRUJ_FIJNSXYFQF«¹JXRZSNHNUFNXǄ&YZFQN_F«§THTSYWFYZFQIJUWJ«TX
Aprovada a atualização de preços do contrato de aquisição de
serviços de limpeza de instalações municipais, celebrado em
12/10/2021 com JLSM – Serviços Unipessoal, Lda., na sequência do concurso público internacional n.º 12/2021, para o valor mensal de 95 433,10 € acrescido de IVA, na percentagem de
6,15% (aumento salarial resultante do Acordo Coletivo de Trabalho), sendo os preços/hora das bolsas de horas atualizados
na mesma percentagem, a partir de janeiro de 2022, conforme
previsto no artigo 300.º do CCP e na cláusula 4.ª, n.º 2, do contrato, que permite a revisão do preço contratual, remetendo
para o ponto 10.1. do caderno de encargos do procedimento de
formação do contrato.
Deliberação n.º 654/2022 (Processo 55850):
8THNJIFIJ N5FWVZJ Ǆ 5FWVZJ UFWF F .ST[F«§T JR (N®SHNF
9JHSTQTLNFJ8F¾IJ*28&Ǆ*VZNQ±GWNTIJHTSYFX
Tomado conhecimento do despacho do Presidente da Câmara,
que aprovou a despesa e pagamento de 106.745,00 euros, destinados à cobertura dos prejuízos apurados antes de impostos,
na proporção da percentagem detida pelo Município na sociedade iParque – Parque para a Inovação em Ciência Tecnologia e
Saúde, E.M.S.A., após cabimento e autorização prévia de registo
em fundos disponíveis.

EQUIPAMENTO RURAL E URBANO
Deliberação n.º 655/2022 (Processo 51589):
2JWHFIT 2ZSNHNUFQ ) 5JIWT ; Ǆ 7JSFXHJNF Ǆ -TYJQFWNF J
7JXYFZWF«§T1IF
Aprovada a celebração do protocolo com Renasceia – Hotelaria
e Restauração, Lda., tendo em vista conceder um desconto de
10% sobre todos os bens e/ou serviços por si comercializados ou
prestados em todos os espaços comerciais no Mercado Municipal D. Pedro V por si explorados, aos trabalhadores municipais,
RJINFSYJFFUWJXJSYF«§TIT(FWY§TNIJSYNǩHFYN[TIJYWFGFQMFdor municipal.
Deliberação n.º 656/2022 (Processo 53101):
2JWHFIT ) 5JIWT ; Ǆ *]JHZ«§T IJ NSXYFQF«¹JX IJ YJQJHTRZSNHF«¹JX JR JINK±HNTX IF WJIJ HTQJYN[F .9*) J WJRTIJQF«§TFYZFQN_F«§T IF HJSYWFQ FZYTR¥YNHF IJ IJYJ«§T IJ
NSH®SINTǊǄ3§TFIOZINHF«§T
Excluídas, nos termos do artigo 148.º e para os efeitos do artigo
73.º, n.º 1, ambos do CCP as propostas dos concorrentes n.º 1 Estec
– Engenharia e Gestão de Soluções Técnicas, Lda. e n.º 2 Enernel –
Sistemas de Energia, Lda., com base nos fundamentos constantes
do ponto 4 do relatório do júri do procedimento; Não adjudicada,
nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 79.º do CCP, a empreitada
do “Mercado D. Pedro V - Execução de Instalações de Telecomunicações em Edifícios da Rede Coletiva (ITED) e Remodelação/Atualização da Central Automática de Deteção de Incêndio”, cuja abertura do procedimento foi aprovada por deliberação n.º 262/2022
da reunião da Câmara Municipal de 07/03/2022.
Deliberação n.º 657/2022 (Processo 37739):
2JWHFIT ) 5JIWT ; Ǆ *]JHZ«§T IJ NSXYFQF«¹JX IJ YJQJHTRZSNHF«¹JX JR JINK±HNTX IF WJIJ HTQJYN[F .9*) J WJRTIJQF«§TFYZFQN_F«§T IF HJSYWFQ FZYTR¥YNHF IJ IJYJ«§T IJ
NSH®SINTǄ&GJWYZWFIJHTSHZWXTUTWHTSXZQYFUW[NF
Aprovado, de acordo com a alínea c) do artigo 19.º do CCP aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, o seguinte: - A aprovação do Convite e do Caderno de
Encargos (Cláusulas Gerais); - A abertura do procedimento de
Consulta Prévia, de acordo com a alínea c) do artigo 19.º e nos
termos dos artigos 114.º a 127.º, do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, utilizando a
plataforma eletrónica de contratação pública VORTALgov, com
os seguintes pontos: - Preço Base: 149 900,00€, acrescido de IVA
à taxa legal em vigor; - Prazo de Execução: 150 dias, contados de
acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 362.º conjugado com o
n.º 1 do artigo 471.º do CCP; - Critério de adjudicação: proposta
economicamente mais vantajosa, através da modalidade mono
fator, sendo a proposta economicamente mais vantajosa a que
apresentar o mais baixo preço. - Lista de empresas a convidar:
- JRC – Construções e Obras Públicas, S.A.; - Enernel, - Sistemas
de Energia, Lda.; -A. Seabra, Lda.; - Estec - Engenharia e Gestão
de Soluções Técnicas, Lda. - Aprovar o Júri do Procedimento, nos
termos do artigo 67.º do CCP, cujas declarações de inexistência de
HTSǪNYTXIJNSYJWJXXJXXJFSJ]FRFTUWTHJXXTJRHFZXF2JRbros Efetivos: Pedro Mota Santos – Chefe da DEEQ, que presidirá:
Sandra Victória – Téc. Sup. da DEEQ, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos; - Tec. Cristina Raimundo –
Assistente Técnica da DEEQ; Membros Suplentes: -César Alvoeiro – Téc. Sup. da DEEQ; Luis Fernandes – Téc. Sup. da DGEA; - Tec.
Maria João Calheiros – Assistente Técnica da DEEQ. Delegada,
nos termos do n.º 2 do artigo 69.º do CCP, no júri do procedimento a prestação dos esclarecimentos solicitados pelos interessados, previstos no n.º 1 do artigo 50.º do CCP, na sua redação atual;
Delegada na Presidente do Júri a competência de subscrever as
comunicações associadas ao presente procedimento, bem como
FXSTYNǩHF«¹JXIJJSYWJLFITXITHZRJSYTXIJMFGNQNYF«§TJIF
adjudicação, sempre que aplicável, ao abrigo do n.º 1 do artigo
109.º do CCP. Aprovada a revisão do projeto nos termos do despacho da Senhora Vereadora Ana Bastos de 05/08/2022.

TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
Deliberação n.º 658/2022 (Processo 6554):
829:( Ǆ (TSHZWXT 5¾GQNHT 7JKn (5  +TWSJHNRJSYTJ(TRNXXNTSFRJSYTIJHFWWJLFITWJXW¥UNITXST¦RGNYTIFHFSINIFYZWFFT5WTLWFRF4UJWFHNTSFQ8ZXYJSYFGNQN-

IFIJJ*ǩHN®SHNFST:XTIJ7JHZWXTX 548*:7HTRTH·INLT
IJTUJWF«§T548*:7+(Ǆ&IOZINHF«§T
Aprovada a adjudicação do concurso Público Ref.ª CP3/42/2022 Fornecimento e Comissionamento de carregadores rápidos, no
âmbito da candidatura ao POSEUR, com o código de operação
POSEUR-01-1407-FC-000065, nos termos do disposto no n.º 1 do
artigo 98.º do CCP, ao concorrente Kilometer Low Cost, S.A., pelo
valor de 369.780,82€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e nas
IJRFNXHTSIN«¹JXǩ]FIFXSFXUJ«FXITUWTHJINRJSYTJIJFHTWdo com a informação; Aprovada a minuta do contrato a celebrar
entre o Município de Coimbra e a Kilometer Low Cost, S.A.

EDUCAÇÃO
Deliberação n.º 659/2022 (Processo 42554):
)JXHJSYWFQN_F«§T STX ITR±SNTX IF JIZHF«§T J IF XF¾IJ
Ǆ &HTWIT 8JYTWNFQ IJ (TRUWTRNXXT JSYWJ T ,T[JWST J F
&325
Tomado conhecimento do Acordo Setorial de Compromisso
entre o Governo e a ANMP - para a descentralização nos domínios da Educação e da Saúde.
Deliberação n.º 660/2022 (Processo 37264):
ǉ7JVZFQNǩHF«§T IF *XHTQF IT ~ (*' IJ &SYZ_JIJǊ Ǆ 7JHJ«§T UWT[NX·WNF YWFGFQMTX F RJSTX J WJ[NX§T IJ UWJ«TX
UWT[NX·WNF
&UWT[FITX TX YWFGFQMTX F RJSTX NIJSYNǩHFITX ST ǉRFUF
de trabalhos a menos”, no valor de 758,69€ (s/ IVA incluído),
804,21€ (IVA incluído), nos termos e para os efeitos do artigo
379.º do CCP, na sua reação atual e, posterior anulação do respetivo compromisso e descabimentação; Aprovada a revisão
de preços provisória, no valor 67 070,44€ (s/ IVA incluído), ou
seja, 71 094,67€ (IVA incluído); Aprovada a prorrogação graciosa
do prazo até ao dia 18/05/2022, sem direito a revisão de preços
e sem quaisquer outros encargos para o dono de obra; Homologados os autos de receção provisória parciais de 31/03/2022,
19/04/2022 e 04/05/2022 e do auto de receção provisória de
18/05/2022, elaborados nos termos dos artigos 394.º a 396.º do
CCP, na sua redação atual.
Deliberação n.º 661/2022 (Processo 56293):
.SXYNYZYT 5TWYZLZ®X IJ 4SHTQTLNF IJ (TNRGWF +WFSHNXHT
,JSYNQ .54(+,Ǆ 5WTUTXYF .SYJLWF«§T IT 2ZSNH±UNT IJ
(TNRGWF JSVZFSYT UFWHJNWT S§T ǩSFSHJNWT SF HFSINIFYZWFFT5WTLWFRF5TWYZLFQ(TRUFXXN[T1F«TXVZJ(ZNIFR
Aprovado que o Município de Coimbra integre, enquanto parHJNWTS§TǩSFSHJNWTFHFSINIFYZWFFFUWJXJSYFWUJQT.54(+,
nos moldes expostos na informação da DIAS supra referenciada, ao Programa Portugal Compassivo: Laços que Cuidam,
dinamizado pela Associação Portuguesa de Cuidados Paliati[TXJUJQF+ZSIF«§Tǉ1F(FN]FǊUFWFǩSFSHNFWFXFYN[NIFIJXIF
Equipa de Cuidados Paliativos do IPOCFG.
Deliberação n.º 662/2022 (Processo 46129):
&XXTHNF«§T4QMFWǄ72&&&8Ǆ5WTUTXYFIJFUTNTǩSFSHJNWTUFWFFVZNXN«§TIJJVZNUFRJSYT
Atribuído, de acordo com a alínea o) do n.º 1 do Artigo 33.º da
1JNS~IJIJXJYJRGWTZRFUTNTǩSFSHJNWTST[FQTW
1.350,19€ à Associação Olhar 21 para comparticipar a aquisição
de equipamento necessário à implementação das medidas de
autoproteção (Sistema autónomo de iluminação de emergência e Sinalização), através da celebração de um Contrato-Programa de Desenvolvimento Social, no âmbito do RMAAAS, a
celebrar entre o Município de Coimbra e a Associação Olhar 21.
Deliberação n.º 663/2022 (Processo 56051):
+ZSHNTSFRJSYTIF*'IJ(FXHTSMFSTFSTQJYN[T
SFXNSXYFQF«¹JXIF5WT[±SHNF5TWYZLZJXFIF(TRUFSMNFIJ
/JXZX5WTYTHTQTIJ(TTUJWF«§T
Aprovada a celebração de protocolo de cooperação com a Província Portuguesa da Companhia de Jesus tendo em vista o
funcionamento da EB de Casconha no ano letivo 2022/2023,
ǩ]FSITXJZRFHTRUFWYNHNUF«§TǩSFSHJNWFSTRTSYFSYJLQTbal de 61.500€, para além dos consumos de água e eletricidade
que vierem a ser apurados no decorrer do ano letivo; Aprovada a minuta do Protocolo de Cooperação, cabendo àquela
entidade: a) A disponibilização: i) De cinco salas de aula para
o desenvolvimento das atividades letivas e das atividades de
enriquecimento curricular; ii) Do espaço do refeitório para
almoço dos alunos da EB de Cernache e EB de Casconha; iii)
De um arrumo; iv) De espaço exterior de recreio, exclusivo dos
alunos da EB de Casconha, a vedar pelo Município de Coimbra,
para que se acautele a segurança das crianças; v) Do equipamento existente de apoio à prática pedagógica para cada uma
IFXXFQFXIJFZQFUFNSJQUFWFFǩ]F«§TIJNSKTWRF«§TFWR¥WNT
computador e quadro interativo; b) Garantir a abertura e o fecho dos portões de acesso às instalações.

PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA
Deliberação n.º 664/2022 (Processo 51493):
(TS[JSYT 8§T +WFSHNXHT Ǆ &-7*85 Ǆ &XXTHNF«§T IF -TYJQFWNF 7JXYFZWF«§T J 8NRNQFWJX IJ 5TWYZLFQ Ǆ (TSLWJXXT
&-7*85
Aprovada, de acordo com o no n.º 2 do artigo 21.º do Regulamento Geral de Taxas e Preços Municipais – Regulamento n.º
307/2021, a isenção de taxas à AHRESP pela utilização do equipamento municipal Convento São Francisco, nos dias 14 e 15
de outubro de 2022, pelo valor de 24.767,50 € (acrescido de IVA à
taxa em vigor) calculado de acordo com os n.º 1 do artigo 22.º
da Tabela de Preços e Tarifas Municipais (Anexo II), do referido
Regulamento Municipal, para a realização do Congresso AHRESP 2022, nos termos propostos na informação n.º 51493, de
27/07/2022, da DGPCSF.
Deliberação n.º 665/2022 (Processo 55075):
5WTOJYTǩSFQIJ7JLZQFRJSYT2ZSNHNUFQIT5WRNTIJ+TYTLWFǩF;FWJQF5¬HZWYT
&UWT[FWFUWTUTXYFǩSFQITUWTOJYTIJ7JLZQFRJSYT2ZSNHNUFQ
IT5WRNTIJ+TYTLWFǩF;FWJQF5¬HZWYTJXZGRJY®QT¤FUWT[Fção da Assembleia Municipal, nos termos das alíneas g), do n.º
1, do artigo 25.º e k), do n.º 1, do artigo 33.º, ambos do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e da informação n.º 55075, de
10/08/2022, da DAJC.
Deliberação n.º 666/2022 (Processo 50486):
&L®SHNF UFWF T )JXJS[TQ[NRJSYT IJ (FXYJQTX J 2ZWFQMFX
2JINJ[FNXIT2TSIJLT &)(222Ǆ9WFSXKJW®SHNFRZSNHNUFQWJQFYN[FF
Aprovada a transferência municipal no valor de €5.422,76, relativo ao ano de 2021, para a ADCMMM; Aprovado que se aguarde
o apuramento de contas relativo a 2022 e respetiva aprovação
em Assembleia Geral, para efetuar a correspondente transferência.
Deliberação n.º 667/2022 (Processo 55449):
===; +JNWF IFX (JGTQFX Ǆ &UTNT +NSFSHJNWT 2ZSNHNUFQ ¤
&YN[NIFIJ5TSYZFQUFWF
7FYNǩHFITTIJXUFHMTIT5WJXNIJSYJIJVZJFUWT[TZ
o apoio logístico, estimado em 472,50 €, à Associação – Grupo
Folclórico “Os Camponeses” de Vila Nova, constante da informação n.º 55449 da DCPT; Aprovado, nos termos das alíneas
o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de
IJXJYJRGWTTFUTNTǩSFSHJNWTST[FQTWIJǕGJR
como a isenção de pagamento de taxas, com o custo previsto
de 4.360,00 €, à Associação – Grupo Folclórico “Os Camponeses”
de Vila Nova, de acordo com a informação e mediante a celebração de Protocolo.

Deliberação n.º 668/2022 (Processo 56282):
7NYTWSJQQT&XXTHNF«§T(ZQYZWFQǄ&UTNT+NSFSHJNWT2ZSNHNUFQ¤&YN[NIFIJ5TSYZFQUFWF
Atribuído, nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º
e do artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
ZRFUTNTǩSFSHJNWTST[FQTWIJǕ¤7NYTWSJQQT&XXTciação Cultural, para apoio à realização da Ópera Cómica “Il
Cavalier Bertone” de G. Cocchi – Récita em Tempos Modernos,
a decorrer no dia 18 de setembro de 2022, no Mosteiro de Santa
Clara-a-Velha, mediante a celebração de Protocolo de Apoio
Financeiro Municipal à Atividade Pontual para 2022.
Deliberação n.º 669/2022 (Processo 56287):
+&3+FWWF&HFIRNHFIJ(TNRGWF9ZSF:SN[JWXNY¥WNFǄ;.
9WT[FITWǄ+JXYN[FQ.SYJWSFHNTSFQIJ9ZSFXIF+&3+FWWF
&HFIRNHFIJ(TNRGWFǄ&UTNT+NSFSHJNWT2ZSNHNUFQF&YN[NIFIJ5TSYZFQUFWF
Atribuído, nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º
do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, um Apoio Financeiro Municipal à Atividade Pontual, para 2022, à FAN-Farra Académica de Coimbra Tuna Universitária, no montante de
1.000,00€, de modo a dotar a entidade das condições inerentes
à realização do VI Trovador – Festival Internacional de Tunas
da FAN-Farra Académica de Coimbra, mediante a celebração
de Protocolo.
Deliberação n.º 670/2022 (Processo 56222):
5FZYFXJ7JǪJ]TXǄ&XXTHNF«§TǄ7JLNXYTKTSTLW¥ǩHTJJIN«§T
IF TGWF ǉ2JR·WNF IF ;NFLJRǊ IJ 1Z±X +NLZJNWJIT Ǆ &UTNT
+NSFSHJNWT2ZSNHNUFQF&YN[NIFIJ5TSYZFQUFWF
Atribuído, nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º do
Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, um Apoio FinanceiWT2ZSNHNUFQ¤&YN[NIFIJ5TSYZFQUFWF¤5FZYFXJ7JǪJ]TX
– Associação, no montante de 4.000,00€, de modo a dotar a entiIFIJIFXHTSIN«¹JXNSJWJSYJXFTWJLNXYTKTSTLW¥ǩHTJJIN«§TIF
obra “Memória da Viagem”, de Luís Figueiredo, em formato digital e em suporte físico (CD), mediante a celebração de Protocolo.
Deliberação n.º 671/2022 (Processo 56288):
2ZX2ZX(GW Ǆ &XXTHNF«§T (ZQYZWFQ 2ZXJZ IF 2¾XNHF IJ
(TNRGWF Ǆ 5WTUTXYF UFWF FYWNGZN«§T IJ &UTNT +NSFSHJNWT
2ZSNHNUFQ¤&YN[NIFIJ5TSYZFQUFWF
Atribuído, nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º
e do artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro,
ZRFUTNTǩSFSHJNWTST[FQTWIJǕ¤2ZX2ZX(GWǄ&Xsociação Cultural Museu da Música de Coimbra, para apoio à
realização do II Festival do Guitarrinho de Coimbra, mediante a
celebração de Protocolo de Apoio Financeiro Municipal à Atividade Pontual para 2022. Disponibilizadas ofertas protocolares e
material de divulgação livre do Município; Isenta do pagamento
de taxas municipais referentes à Licença de Recinto de Diversão
Provisória, para os dias do evento, num valor global de 30,00€,
não sujeito a IVA; Isenta do pagamento de taxas municipais
relativas à Licença Especial de Ruído, para os dias e horas dos
espetáculos do II Festival do Guitarrinho de Coimbra, num valor
global de 30,00€, não sujeito a IVA. Estas isenções de pagamento
de taxas e preços municipais têm enquadramento legal previsto
no n.º 2, do artigo 21.º do Regulamento Geral de Taxas e Preços
Municipais, Regulamento n.º 309/2021, publicado no Diário da
República, 2.ª Série, PARTE H, n.º 62, de 30 de março de 2021.

TEMPOS LIVRES E DESPORTO
Deliberação n.º 672/2022 (Processo 52967):
(QZGJ+QZ[NFQIJ(TNRGWFǄ(FRUJTSFYT7JLNTSFQIJ2FWFYTSF(FRUJTSFYT3FHNTSFQIJ0F^FP5TQT...J1NLF.GWNHF
IJ0F^FP5TQT
Atribuído a isenção do pagamento de taxas, no valor total de
1.200,78€, relativo à colaboração das diferentes U.O., conforme
previsto no do n.º 2 do artigo 21.º, do RGTPM (Regulamento n.º
307/2021), considerando de relevante interesse o evento do ponto de vista desportivo, económico e social para o Município de
Coimbra.
Deliberação n.º 673/2022 (Processo 52420):
(QZGJ :SN§T  Ǆ :YNQN_F«§T IT *XY¥INT 2ZSNHNUFQ IJ 9F[JNWT Ǆ /TLTX IJ YWJNSTUWJUFWF«§T IF UTHF IJXUTWYN[F

Atribuída a isenção do pagamento de taxas, no valor de 1.125,00€,
relativo à utilização do Estádio Municipal de Taveiro nos dias 25
de agosto de 2022, 31 de agosto de 2022 e 03 de setembro de 2022,
conforme previsto no do n.º 2 do artigo 21.º do Regulamento
Geral de Taxas e Preços Municipais (Regulamento n.º 307/2021),
considerando de relevante interesse o evento do ponto de vista
desportivo, económico e social para o Município de Coimbra.
Deliberação n.º 674/2022 (Processo 56147):
&&( Ǆ 8JH«§T IJ /ZIT Ǆ :YNQN_F«§T IT 5F[NQM§T 2ZSNHNUFQ
2ZQYNIJXUTWYTX2¥WNT2J]NF
Atribuída a isenção do pagamento de taxas, no valor de
5.120,00€, de acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 21.º do RGTPM, à AAC – Secção de Judo.
Deliberação n.º 675/2022 (Processo 56159):
&&(Ǆ8JH«§TIJ+ZYXFQǄ5FWYNHNUF«§TIFJVZNUF8SNTW+JRNSNSFSF5WNRJNWF)N[NX§T3FHNTSFQIJ+ZYXFQ
&YWNGZ±ITFUTNTǩSFSHJNWTST[FQTWIJǕ¤&&(Ǆ8JHção de Futsal, como contributo para auxiliar no pagamento das
despesas de logística tidas com a participação na Primeira Divisão Nacional e que, de acordo com o previsto no n.º 3 do artigo
46.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, se encontra titulado por
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º 17/2022.
Deliberação n.º 676/2022 (Processo 52989):
&&(Ǆ,FQFIJ'T]J
&YWNGZ±IT ZR FUTNT ǩSFSHJNWT ST [FQTW IJ Ǖ WJKJWJSYJ
FT FUTNT ǩSFSHJNWT SF TWLFSN_F«§T IF ,FQF IJ 'T]J J VZJ IJ
acordo com o previsto no n.º 3 do artigo 46.º da Lei n.º 5/2007, de
16 de janeiro, se encontra titulado por Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo n.º 16/2022.
Deliberação n.º 677/2022 (Processo 56344):
7JLZQFRJSYT 2ZSNHNUFQ IJ &UTNT FT )JXUTWYT Ǆ UTHF
 Ǆ (FSINIFYZWFX JR NSHZRUWNRJSYT IT UWJ[NXYT
STFWYNLT~
Aprovada a inclusão das entidades mencionadas na informação
S~IF))/STUWTHJXXTIJFYWNGZN«§TIJFUTNTXǩSFSHJNWTX
no âmbito do RMAD referente à época desportiva 2021/2022, ressalvando que só estão admitidas as Entidades que entregaram
as candidaturas até 31 de maio, conforme despacho do Senhor
Vereador Carlos Matias Lopes de 18/08/2022.

HABITAÇÃO
Deliberação n.º 678/2022 (Processo 30692):
7JUFWF«§T .SYJLWFQ IJ (TGJWYZWFX J 7JUFWF«§T 5TSYZFQ IJ
+FHMFIFXITX'QTHTXIT'FNWWTIF+TSYJIF9FQMFǄ7J[NX§T
IJ5WJ«TX
&UWT[FIFFWJ[NX§TIJUWJ«TXIJǩSNYN[FIFJRUWJNYFIFIJǉ7Jparação integral de coberturas e reparação pontual de fachadas
dos Blocos do Bairro da Fonte da Talha” no valor de 4.732,30€ +
IVA (5.016,24€).

PROTEÇÃO CIVIL
Deliberação n.º 679/2022 (Processo 53448):
4UJWFHNTSFQN_F«§TIT(JSYWTIJ2JNTX&WJTX (2&ST&J-

W·IWTRT 2ZSNHNUFQ 'NXXF^F 'FWWJYT Ǆ )NXUTXNYN[T *XUJHNFQ
IJ(TRGFYJF.SH®SINTX7ZWFNX )*(.7
Aprovada a operacionalização do CMA no Aeródromo Municipal Bissaya Barreto, através da cooperação institucional entre o
Município de Coimbra e a Autoridade Nacional de Emergência e
Proteção Civil (ANEPC), vertida sob a forma dos protocolos a seguir indicados, a celebrar entre as partes, ao abrigo da alínea o) e
da alínea bbb) do n.º 1 do Anexo I da artigo 33.º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro: -Protocolo de Cooperação entre o Município
de Coimbra e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção
Civil; Protocolo para Enquadramento dos Veículos destinados
a Integrar o Serviço de Brigadas de Aeródromo (SBA) e Serviço
Básico de Salvamento e Luta Contra Incêndios (SBSLCI).
Deliberação n.º 680/2022 (Processo 55581):
&UTNT FSZFQ ¤X &XXTHNF«¹JX -ZRFSNY¥WNFX ITX 'TRGJNWTX
;TQZSY¥WNTXIJ'WFXKJRJXJ(TNRGWF
Concedido, ao abrigo da alínea j) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo
I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, à
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Brasfemes (AHBVB) e à Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Coimbra (AHBVC) o valor global de 100.000,00 €,
distribuído nos termos dos critérios aplicados na informação
n.º 55581 do Serviço Municipal de Proteção Civil e vertidos sob a
forma de protocolos e a que correspondem, 55.302,62 € à (AHBVB)
e 44.697,38 € à (AHBVC).
Deliberação n.º 681/2022 (Processo 55958):
*VZNUFRJSYTIJHTRGFYJ¤;JXUF;JQZYNSF
Aceite, nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à
Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, os equipamentos e materiais de
deteção e combate à espécie invasora vespa velutina nos termos
propostos na informação n.º 55958 do Comandante da CMBS.

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
Deliberação n.º 682/2022 (Processo 43451):
*XYFGNQN_F«§T IF RFWLJR INWJNYF IT 7NT 2TSIJLT JSYWJ F
5TSYJIJ8FSYF(QFWFJT&«ZIJ5TSYJIJ(TNRGWFǄ3T[FLFWFSYNFGFSH¥WNFJWJXYNYZN«§TIJ[FQTWJXWJYNITXSFXWJ[NX¹JX
IJUWJ«TXUWT[NX·WNFX75J75
Aceite a garantia bancária n.º 962300488037433, de 17/03/2022, no
valor de 48.935,72€, e restituir o valor de 48.935,72€ à empresa Alberto Couto Alves, S.A., correspondente à retenção efetuada nas
revisões de preço provisória RP01 e RP02, nos termos do ponto 2
do artigo 353.º do CCP.
Deliberação n.º 683/2022 (Processo 51968):
5*):Ǆ7ZFUFWF9TITXǄ'FN]FJ7NT7ZF/T§T2FHMFITJ
7ZF)TZYTW2FSZJQ7TIWNLZJXǄ5WTWWTLF«§TIJ5WF_T
7FYNǩHFIT FT FGWNLT IT S~  IT FWYNLT ~ IT &SJ]T . ¤ 1JN
n.º 75/2013, de 12 de setembro, o despacho do Presidente, de
07/08/2022, que aprovou a prorrogação do prazo de execução até
ao próximo dia 09/09/2022, de forma a minimizar as perturbações na circulação automóvel e pedonal, a tempo do início do
novo ano letivo.
Deliberação n.º 684/2022 (Processo 52928):
5FWVZJ .SIZXYWNFQ IJ 9F[JNWT Ǆ 5WTUTXYF IJ HFSHJQFRJSYT
IFNSXHWN«§TIJ7JXYWN«§TFT)NWJNYTIJ5WTUWNJIFIJǄ&UWJXJSYF«§TIJUWJXJSYJSF(JWYNI§T5JWRFSJSYJIT1TYJ
Aprovado o cancelamento da inscrição de Restrição ao Direito de Propriedade – Apresentação 55 de 23/03/1994, presente na
Certidão Permanente do Prédio em causa, Lote 39, do Parque
Industrial de Taveiro, ao abrigo do estipulado na Escritura de
Compra e Venda, outorgada em 13/10/1993, entre o Município de
Coimbra e R.L.H.
Deliberação n.º 685/2022 (Processo 55184):
5WTUTXYFIJFIJX§TIT2ZSNH±UNTIJ(TNRGWF¤&XXTHNF«§T
5TWYZLZJXFIFX(NIFIJXJ;NQFXIJ(JW¦RNHF &59(;(
Aprovada, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 53.º, por remissão do n.º 4 do artigo 56.º, ambos da Lei n.º 50/2012, de 31 de
agosto – este último na redação dada pela Lei n.º 12/2022, de
27 de junho (Orçamento do Estado para 2022) –, em conjugação
com a alínea n), do n.º 1, do artigo 25.º e a alínea ccc), do n.º
1, do artigo 33.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, a submissão à Assembleia Municipal, para deliberar
sobre a proposta de adesão do Município de Coimbra à APTCVC
e a aceitação, integral e sem reservas, dos respetivos estatutos.

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E
URBANISMO
Deliberação n.º 686/2022 (Processo 53132):
2)57Ǆ*INǩHF«§TXNYFSF7ZF)NFX+JWWJNWFǄ:SN§T
IFX+WJLZJXNFXIJ(TNRGWFǄ)NXUJSXFIJJXYFHNTSFRJSYTǄ
7JLY~
Dispensada a dotação de 2 lugares de estacionamento (1 privado/1 público), ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 133.º do
Regulamento do Plano Diretor Municipal de Coimbra, de acordo
com o proposto na informação da DGUC.

FREGUESIAS
Deliberação n.º 687/2022 (Processo 52902):
(TSYWFYT .SYJWFIRNSNXYWFYN[T IJ )JQJLF«§T IJ (TRUJY®SHNFXǄ4GWFXFHTSYWFYZFQN_FWHTRF:SN§TIFX+WJLZJXNFXIJ
8TZXJQFXJ'TY§TUFWFTFSTIJ
Aprovada a relação das obras abaixo apresentadas, a inserir no
Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências
para 2022, a celebrar entre o Município e a União das Freguesias
de Souselas e Botão:
5HTXDOLȴFD©¥RGD7UDYHVVD7U£VGDV(LUDVȂ6RXVHODV
41.615,89 €
7JVZFQNǩHF«§TIT1FWLTIJ3TXXF8WnIF3F_FWJ7ZF~IJ
2FNTǄ82FWYNSMTIT5NSMJNWTǕ
Total 71.615,89 €
Deliberação n.º 688/2022 (Processo 55810):
(TSYWFYT .SYJWFIRNSNXYWFYN[T IJ )JQJLF«§T IJ (TRUJY®SHNFXǄ4GWFXFHTSYWFYZFQN_FWHTRF:SN§TIFX+WJLZJXNFXIJ
(TNRGWFUFWFTFSTIJ
Aprovada a obra abaixo apresentada, a inserir no Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências para 2022, a
celebrar entre o Município e a União das Freguesias de Coimbra,
bem como a constituição de um Contrato de direito de superfície, segundo artigo 1524 do Código Civil, a elaborar aquando da
aprovação do projeto da obra e sujeito ao respeito pela legalidade em termos de área de construção:
&RQVWUX©¥RGHDUPD]«PQD3HGUXOKDȜ
9TYFQǕ
Deliberação n.º 689/2022 (Processo 55771):
&RQWUDWRΖQWHUDGPLQLVWUDWLYRGH'HOHJD©¥RGH&RPSHW¬QFLDVȂ2EUDVDFRQWUDWXDOL]DUFRP)UHJXHVLD
GH6¥R-R¥RGR&DPSRSDUDRDQRGH
&UWT[FIFFTGWFFGFN]TFUWJXJSYFIFFNSXJWNWST(TSYWFYT
.SYJWFIRNSNXYWFYN[T IJ )JQJLF«§T IJ (TRUJY®SHNFX UFWF
 F HJQJGWFW JSYWJ T 2ZSNH±UNT J F +WJLZJXNF IJ 8§T
/T§TIT(FRUT
Melhoria da drenagem de águas pluviais em diversas vias da
Freguesia de São João do Campo 37.575,39 €
Total 37.575,39 €

2VLVWHPDGHWUDQVSRUWH6,7)OH[LFULDGRSHOD&,05&UHJLVWRXUHVHUYDVIHLWDVGHVGHRVHXDUUDQTXH
3HQDFRYDpRPXQLFtSLRFRPPDLVXWLOL]DGRUHV  HRFRPPDLVUHVHUYDV  SDUkPHWURHPTXH2OLYHLUDGR+RVSLWDOp  
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22 DE SETEMBRO DE 2022

FACTOS
SPORT CLUBE CONIMBRICENSE
FESTEJA 112 ANOS DE EXISTÊNCIA

É no dia 24, próximo sábado, que o histórico clube da
cidade de Coimbra comemora 112 anos. Para assinalar a
data foi preparada uma série de iniciativas que arrancam a
23 de Setembro, às 21h00, no Pavilhão da Palmeira, numa
disputa pelo troféu Manuel Jorge Mendes num jogo de
basquete, entre o aniversariante e o Sampaense, jogo que
serve de homenagem a Manuel Mendes, sócio n.º 2 do
Sport Clube.O programa das comemorações pretende
servir igualmente como chamariz a novos sócios, pois
segundo Carlos Ferreira, presidente da instituição, em
declarações à Rádio Regional do Centro “não tem sido
uma tarefa fácil, muito por causa da desertificação da Baixa”. Zita Alexandre, dirigente do Sport, apela à presença
dos sócios e da população em geral nestas comemorações
que incluem ainda, a partir das 9h30, a apresentação das
equipas de petizes e seniores de futebol e futsal, a apresentação da equipa de futebol para cegos, um jantar cujo
custo é de 20 euros e inclui um espectáculo, com actuações
do mágico Telmo Melo, do rancho Tricanas de Coimbra,
de Marta Machado, dançarina do ventre e onde vai ser
anunciado o novo hino do clube, escrito e interpretado
por Mickael Salgado. O preço dos bilhetes, apenas para
o espectáculo, terá o custo de 5 euros.Nestas comemorações, o Clube Conimbricense vai realizar o 1.º concurso
da Miss Sport 2022 que conta já com 16 inscritas, com
idades compreendidas entre os 10 e os 80 anos, e que vão
ter o patrocínio de comerciantes da Baixa, com um custo
simbólico de 5 euros, estando as inscrições abertas até ao
dia 23 de Setembro.

CULCOIMBRA VAI JUNTAR MÚSICA,
ARTESANATO E GASTRONOMIA NO SÁBADO
O Jardim da Sereia vai receber, no sábado (24), a estreia
do CulCoimbra. O evento, que vai decorrer das 10h00 às
23h00, promete juntar várias vertentes culturais num só
dia. Segundo João Francisco Campos, presidente da União
das Freguesias de Coimbra, será “um caldeirão de cultura”.
Dança, música, tradição e gastronomia serão as linhas gerais
desta iniciativa, que vai contar com a presença de ranchos folclóricos, grupos de dança e grupo de concertinas. Vai haver,
ainda, uma mostra de artesanato, de brinquedos tradicionais
portugueses e as típicas barraquinhas gastronómicas. O CulCoimbra resulta da cooperação entre a União das Freguesias
de Coimbra, a Fundação INATEL e a Associação Cultural
e Recreativa de Coimbra, no Areeiro. A entrada é gratuita.

facto da semana

A casa de fados Diligência, localizada na Baixa de Coimbra
há 50 anos, está em risco de fechar sob ordem de despejo,
segundo um dos responsáveis. Em Maio deste ano, a gerência
recebeu a informação de que o senhorio do edifício tinha
intenção de avançar com obras profundas de remodelação
do imóvel. Ainda em Maio, foi aprovada, por unanimidade,
em reunião de Câmara, uma proposta para que o espaço
fosse classificado como local de interesse histórico, numa
tentativa de proteger aquele espaço icónico da cidade. No
entanto, e já em Setembro, o processo continua sem estar
concluído e Jorge Geraldo – um dos responsáveis pela casa
de fados – afirma continuar à espera. Foi aprovado, paralelamente, um projecto de arquitectura pela Câmara para
reabilitar o edifício, submetido pelo senhorio, que “está a
usar esse mesmo processo para empurrar a Diligência para
fora do espaço, em Novembro”, frisou Jorge Geraldo.

RESPOSTA DA JUSTIÇA À VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA TEM COLÓQUIO EM COIMBRA
O Auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra (UC)
recebe quarta-feira, dia 21 de Setembro, o Colóquio Internacional “A Justiça nas Respostas à Violência Doméstica:
Desafios à Efetivação dos Direitos”.Esta é uma iniciativa do
Observatório Permanente da Justiça (OPJ) e do Centro de
Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (CES-UC),
que visa promover o debate em torno do fenómeno da violência doméstica, contando com a intervenção de especialistas nacionais e internacionais e entidades directamente
envolvidas na resposta judicial ao fenómeno. O colóquio
terá lugar no Auditório da Reitoria da Universidade de
Coimbra, a partir das 9h30, com entrada livre, mas com
inscrição obrigatória.

www.campeaoprovincias.pt

VIA CENTRAL EM COIMBRA PARA O METROBUS
SÓ FICARÁ PRONTA EM 2023

Segundo as previsões da Metro Mondego, o início da circulação do MetroBus entre
a Portagem (Coimbra) e Serpins (Lousã) deverá arrancar no primeiro trimestre de
2024 e o troço urbano na cidade no final desse mesmo ano. Só que ficou agora a
saber-se que a empreitada da Via Central, junto à Praça 8 de Maio, em Coimbra,
deverá ser prolongada por mais um ano, quando a intervenção era para ter ficado
concluída no início deste mês. Aquela empreitada foi consignada em 2020 e deveria ter ficado concluída a 3 de Setembro, com a Metro Mondego a justificar, em resposta a uma pergunta da agência Lusa,
que o prolongamento do prazo deve-se “quer a dificuldades de mão-de-obra, materiais e outros serviços inerentes à obra,
quer da necessidade de contemplar na empreitada a decisão recente de demolição da Casa Aninhas”. Em Agosto, a Metro
Mondego já tinha referido que tinha havido um pedido de prolongamento do prazo por parte do empreiteiro, que teria
de ser analisado pela administração daquela entidade, estando esse processo agora a seguir todas as fases necessárias até se
consumar. Em Maio deste ano, a Câmara de Coimbra e a Metro Mondego formalizaram um protocolo de colaboração para
o arranjo urbanístico da Via Central, que previa a demolição da parte posterior do edifício municipal conhecido como “Casa
Aninhas”. Na altura, o presidente do Município, José Manuel Silva, referia que, com aquele protocolo e consequente nova
solução para a Via Central, permitia “transformar um beco numa praça nobre”. Das empreitas para concretizar o MetroBus
ainda falta lançar a do troço entre as Estações de Coimbra-A e Coimbra-B, com a retirada dos carris do caminho-de-ferro.

COIMBRA VAI RECEBER ENCONTRO EUROPEU
DAS LÍNGUAS NO PARQUE VERDE
Coimbra vai acolher o Encontro Europeu das Línguas com
várias actividades gratuitas no Parque Verde do Mondego,
entre sábado (24) e segunda-feira (26). No primeiro dia (sábado), decorrem das 14h00 às 18h00 e, nos restantes dias,
entre as 10h30 e as 18h00. Este encontro conta com um
programa cultural diversificado e actividades para escolas,
associações e famílias, permitindo aos participantes contactar com línguas e culturas de diferentes países e celebrar a
diversidade. Organizado pela Representação da Comissão
Europeia em Portugal, em colaboração com o Gabinete de
Ligação do Parlamento Europeu, o Europe Direct Região de
Coimbra e Região de Leiria, a Câmara Municipal de Coimbra e a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra.
O Encontro será constituído por stands informativos de
diversas entidades que apresentarão diferentes actividades
e passatempos como, por exemplo, um passatempo sobre a
Europa e as suas línguas, o jogo “À descoberta da União Europeia” e várias exposições multilingues. Os visitantes podem
ainda participar em pequenas conversas em diversas línguas
à sua escolha, no espaço “SpeakConnecting”, onde cada um
terá a oportunidade de praticar os seus conhecimentos e
compartilhar a sua cultura. No último dia, segunda-feira
(26), comemora-se o Dia Europeu das Línguas. Às 10h30
vai realizar-se uma cerimónia para assinalar a data.

COIMBRA FIXA A DERRAMA EM 1,45%
CASA DE FADOS DILIGÊNCIA
ESTÁ EM RISCO DE FECHAR

CAMPEÃO DAS PROVÍNCIAS

A Câmara Municipal de Coimbra aprovou, na sua reunião
de segunda-feira, a fixação da derrama para 2023 em 1,45%,
uma redução de 0,05% relativamente ao ano em curso. Já a
Taxa Municipal dos Direitos de Passagem (TMDP) deverá
manter-se nos 0,25%. Prevê-se isenção total a empresas cujo
volume de negócios seja igual ou inferior a 150.000 euros,
ou cujo volume de negócios seja superior a 150.000 euros
e igual ou inferior a 300.000 euros, e que nos últimos dois
anos económicos criem e mantenham postos de trabalho,
dependendo da tipologia das empresas.

CÂMARA DE COIMBRA MELHORA
INFORMAÇÃO DE TRÂNSITO
A Câmara de Coimbra aprovou, segunda-feira, uma proposta de adesão ao programa “Waze for Cities”, de uma empresa
subsidiária da Google que fornece software de navegação por
satélite. O objectivo é melhorar a informação de trânsito em
tempo real, o que vai contribuir para a redução de congestionamentos de tráfego e respectivas emissões de dióxido de
carbono. A plataforma foi apresentada publicamente, ontem,
no Salão Nobre dos Paços do Concelho, numa conferência
integrada na Semana Europeia da Mobilidade.

“COIMBRA FOOTBALL CONGRESS”
REALIZA-SE SÁBADO NO HOTEL D. LUIS
A primeira edição do Coimbra Football Congress vai decorrer no próximo sábado no Hotel D. Luís, juntando treinadores, dirigentes e outros agentes desportivos dos panoramas
distrital e nacional. A iniciativa da Associação Académica
de Coimbra/SF, em parceria com a consultora AB Forms,
pretende ser “um fórum de reflexão sobre os principais
problemas que se fazem sentir no futebol português ao nível do treino, da análise de jogo, do scouting e da direcção
desportiva”. “Queremos reflectir, assinalar o que está bem, o

que está menos bem, o que está mal, e perspectivar soluções
nestes quatro domínios capazes de superar os problemas
identificados”, afirma o presidente da direcção da AAC/SF,
Filipe Preces. Para o dirigente, o congresso, “a repetir nos
próximos anos”, insere-se nos propósitos da AAC/SF de
“ser um factor de mudança no futebol português”. O programa dos trabalhos aborda temas como “Construção de
uma identidade de jogo”, que terá como orador o treinador
Pedro Ilharco; “Diferentes contextos: os desafios do treinador português no estrangeiro”, com Toni, Pedro Martins e
Rémulo Marques; “Processo de análise: do treino ao jogo”,
por Ricardo Alves. Duas mesas-redondas terão como temas
o “Scouting” e a “Direcção desportiva”; a primeira com a participação de Pedro Charana, Néné Reis, Nuno de Almeida,
Vasco Cavaleiro e Rémulo Marques, e segunda com Sampaio
e Nora, Marco Carvalho, Filipe Preces, Rui Borges e Rémulo
Marques. Para Bernardo Simões, responsável da AB Forms,
“cada vez mais este tipo de acções formativas estão na moda
e são necessárias”, e a ideia é “trazer para Coimbra o que é
comum já realizar em Lisboa e no Porto”. A iniciativa vai
juntar ao longo do dia cerca de 65 participantes, estando
ainda abertas as inscrições. “Vai ser um Coimbra Football
Congress de grande qualidade, permitindo seguir o plano da
AAC/SF de fazer chegar cada vez mais treinadores à área do
conhecimento”, refere o coordenador técnico José Viterbo.

IMI FAMILIAR EM COIMBRA COM DEDUÇÃO
POR NÚMERO DE DEPENDENTES
A Câmara de Coimbra aprovou, na segunda-feira, a aplicação do IMI familiar, que vai representar uma dedução fixa
para as famílias que têm dependentes a cargo: um dependente, redução de 20 euros; dois dependentes, redução de
40 euros; e três ou mais dependentes, redução de 70 euros.
A taxa de IMI para 2023 vai manter-se em 0,30%, o mínimo legal permitido aos municípios. Outra das novidades
é a minoração da taxa de IMI em 10% para os prédios urbanos com eficiência energética e para os prédios rústicos
integrados em áreas classificadas que proporcionem serviços
de ecossistema não apropriáveis pelo mercado. Mantém-se
a majoração para o triplo da taxa de IMI para desencorajar
o abandono dos prédios devolutos e, também, de 30% para
os degradados, de forma a incentivar a reabilitação urbana;
a minoração de 30% para os prédios situados na área Património Mundial da Humanidade e para a respectiva zona
especial de protecção. Está também prevista a majoração
do dobro da taxa a aplicar aos prédios rústicos com áreas
florestais em situação de abandono, para incentivar a sua
limpeza e manutenção.

“COIMBRA DANÇA” DURANTE SEIS DIAS
Durante seis dias “Coimbra Dança” ao som de géneros
musicais de todo o mundo. Pensado por Andreia Rodrigues, professora de dança na escola Barrio do Tango, em
parceria com a APBC - Associação para a Promoção da
Baixa de Coimbra, o objectivo do evento está no próprio
nome, “convidar Coimbra a dançar”, começa por explicar
Assunção Ataíde. A presidente da APBC desvenda que
esta iniciativa “visa incentivar à exploração de vários locais
no centro da cidade, particularmente na Baixa”. Assim, o
“Coimbra Dança” começa amanhã (23) e decorre também
nos dias 24, 25 e 30 de Setembro e nos dias 1 e 2 de Outubro. A entrada é livre.

CAMPEÃO DAS PROVÍNCIAS
www.campeaoprovincias.pt
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MÁGICO DEIXA DURAS CRÍTICAS À APRECIAÇÃO FEITA À CANDIDATURA A CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA

LUÍS DE MATOS: “NA MAGIA NÃO HÁ PLAYBACK”
Luís de Matos, nascido em Moçambique mas a
viver em Coimbra desde os 15 anos, é o mais
premiado e reconhecido mágico português. Foi
distinguido três vezes pela Academia de Artes
Mágicas de Hollywood, sendo que é o mais jovem da história a receber o Devant Award, do
The Magic Circle. Volta agora a surpreender
com mais uma viagem pelo mundo da ilusão
com o “Luís de Matos IMPOSSÍVEL Ao Vivo”, que
regressa às grandes salas, com um novo elenco e novas ilusões, e que acontece ao longo de
cinco semanas em quatro cidades portuguesas:
Coimbra, Lisboa, Faro e Porto. Mas, antes disso,
há “Encontros Mágicos” para (re)viver, em Coimbra, desde terça-feira (20) e até ao próximo domingo (25). Luís de Matos fala da importância
deste Festival Internacional de Magia e fala também, sem tabus, da “derrota” de Coimbra na
corrida a Capital Europeia da Cultura 2027.
LINO VINHAL / NÁDIA MOURA

Campeão das Províncias [CP]: Como é que se
decide pela área da magia?
Luís de Matos [LM]:
Não há nenhum antecedente na família, mas sendo
filho único os meus pais
permitiram-me fazer mais
ou menos sempre aquilo
que queria desde que respeitasse a questão académica. A técnica que utilizei
foi ser bom aluno e assim
pude levar avante o que
realmente queria. Quando
somos miúdos passamos
por uma catadupa de coisas
que queremos ser quando
“formos grandes”: um dia
astronauta, outro dia médico, bombeiro, mágico,
jogador de futebol... e a
mim a roleta acabou por
ditar que esta seria aquela
em que me sentiria melhor.
Há uma inquietude própria de quem está nas áreas
performativas, na cultura
em geral, uma insatisfação
permanente e uma busca
constante em nos superarmos e acabamos por não
ficar na rotina como podem
ser noutras profissões.
[CP]: Mas não é daí
que vem o dinheiro... a arte
compensa?
[LM]: O dinheiro para
mim é como a bateria no telemóvel, preciso de a ter para
fazer chamadas. Só fazemos
o que fazemos hoje porque
há uns anos decidimos investir em equipamento que
hoje é o sítio onde trabalhamos, o Estúdio 33. Sou muito rico, sim, mas nas memórias de como passei até hoje
os meus dias. As pessoas

que escolhem uma profissão
mais convencional, a partir
de certa altura, é expectável
quanto é que vão ganhar
daqui a um mês ou daqui
a 10 anos. Há uma base de
facturação que transmite essa “tranquilidade”. No
meu caso e do colectivo que
represento (somos nove pessoas há já 27 anos), nunca
sabemos com muita a antecedência como e quando
vamos pagar ordenados. O

tece. Existem palavras que
as pessoas usam de forma
mais ou menos indiferenciada quando se referem ao
trabalho que fazemos. Eu
próprio resolvi distinguir
estes termos: o truque está
ao nível de um instrumento
musical, telas de um pintor,
máquina de escrever... ferramentas que lhe permitem
desenvolver o seu trabalho.
Um jornalista não é por ter
uma máquina de escrever ou
um computador que a peça
para sair no dia seguinte se
faz sozinha e o mesmo acontece com os outros exemplos
que dei. A ilusão é o que
nasce fruto da inspiração
que o artista foi capaz de ter
(o texto do jornalista, a composição musical...). Quando
a ilusão é partilhada com um
público, aí sim, ela pode verdadeiramente converter-se
em magia.
[CP]: A sua equipa conhece os truques que faz?
[LM]: Claro, naturalmente, é um trabalho de
equipa onde todos nós contribuímos de alguma forma para o processo final.

A «mina» está, acima de tudo,
numa curiosidade e inquietude
que é o segredo para que nos mantenhamos
jovens de espírito.

factor de incerteza acaba por
se traduzir num aumento de
criatividade e numa permanente busca por bem fazer,
fazer diferente, e foi isso que
aconteceu na pandemia,
altura em que fizemos três
projectos muito originais
que nunca teriam acontecido noutras condições e que
nos deram a distracção para
não ficarmos bloqueados.
[CP]: O que faz no palco cria curiosidade a quem
vê...
[LM]: É a noção da impossibilidade. Desde que
nascemos, cada ser humano traz a capacidade de, em
qualquer momento do seu
crescimento, separar aquilo
que acha ser possível do que
tem a certeza do que é possível. E o que nós fazemos
é torcer essa linha. Uma
criança de seis anos ou um
adulto de 88 sabe que é impossível que o copo voe pela
sala, então, se eu criar essa
ilusão que ele voa pela sala,
o momento mágico acon-

A “mina” está, acima de
tudo, numa curiosidade e
inquietude que é o segredo
para que nos mantenhamos
jovens de espírito. Pensamos
sempre que o próximo espectáculo vai ser o melhor
de sempre e há uma série
de protecções para que, de
alguma maneira, possamos
reinventar-nos e ir com um
sorriso trabalhar. Por cada
20 ideias se calhar só uma é
que se aproveita. Há coisas
que nunca chegam a ver a
luz do dia, mas outras vezes
acontece haver espectáculos
novos que estreiam com um
alinhamento e depois depende da reacção e dinâmica
do público. Na magia não há
playback, cada espectáculo é
o resultado da interacção da
equipa com o público desse
dia. Hoje em dia é cada vez
mais difícil convencer pessoas a estar duas horas dentro
de uma sala de teatro a ver
magia. As pessoas que não
caem nessa facilidade de
pegar noutras coisas para
fazer, com a variedade que

há hoje, e que agarram na
família para ir àquela sala de
espectáculos... isto coloca-nos num patamar de responsabilidade inacreditável.
[CP]: Os Encontros
Mágicos estão aí...
[LM]: Sim, e sobreviveram a vários públicos. O
evento ganhou um posicionamento que o catapultou
para o segundo maior evento que acontece em Coimbra
(o primeiro é a Queima das
Fitas). É o evento que tem
mais espaço de Media a
nível nacional, e isto é mérito do Festival, da forma
como desde início a cidade
o acarinhou. É transnacional, transversal e até difícil
porque não existe outro
festival como este a nível
nacional. Na apresentação
dos Encontros Mágicos foi
reafirmado o interesse em
manter o evento como parte
da programação regular da
autarquia além de procurar
investir mais nele, até porque
não acontecem Encontros
Mágicos em nenhuma outra
cidade no país, é algo específico em Coimbra. Acontecem de terça a domingo e,
enquanto no país se cancelavam milhares de eventos,
este aconteceu em 2020 e
2021 com a conjugação de
três entidades: a equipa que
me acompanha, o departamento de cultura da Câmara
de Coimbra e a Direcção
Geral de Saúde. Este ano
regressa em formato pré-pandemia e haverá magia
nas ruas, magia na região
(levamos os espectáculos a
algumas freguesias que não
estão no centro da cidade), magia solidária (junto
de algumas instituições) e

Luís de Matos diz que está “a fazer o que quer,
como quer e até quando quiser”
[CP]: O que é que aconteceu afinal com a candidatura de Coimbra a Capital
Europeia da Cultura?
[LM]: O grupo com
quem tive o privilégio de
trabalhar é de altíssima qualidade. Quer Manuel Machados quer José Manuel
Silva sempre me deram carta
branca para as nossas decisões. O caminho foi feito
com paixão e sentimos que
houve batota, foi uma farsa
e uma fraude. É inaceitável
que façamos a apresentação
de um ‘bid book’ que demorou três anos a escrever
e tenhamos a certeza que
nenhum membro do júri o
leu. Houve várias candidaturas prejudicadas, o sistema está viciado, um pouco
apodrecido até. É uma pena
que o sistema tenha tantas falhas e seja tão frágil e
permita uma aberração tão
grande: Coimbra não passar
à short list foi um crime. A
Comissão Europeia diz que
o programa das Capitais Europeias da Cultura é trans-

Em Coimbra existe uma baixa auto-estima.

magia na escuridão (para
invisuais), além de galas
internacionais (única actividade paga), com um cartaz
composto por 16 artistas
que vêm de três continentes
sendo que, dos 16, oito nunca estiveram na cidade. Vai
ser um grande evento num
investimento da autarquia
de 73 mil euros (mais IVA).
Mas este é um Festival que
acontece fruto da paixão de
todos. Não é de todo uma
operação económica, é uma
iniciativa singular e é por
isso que as pessoas vêm.

formador e é o motor da
Europa. Se é tão importante
e tão transformador para
um país por que razão não
existe um critério geográfico? Como é permitido que
em 2001 a capital europeia
seja no Porto, em 2012 seja
em Guimarães e em 2027
seja, potencialmente (porque é uma das escolhidas na
short list) Braga? Parece-me
mal que se permita que ele
decorra na mesma área metropolitana durante 30 anos.
Alguém anda distraído! Depois, enquanto na Letónia

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

das oito cidades passaram
quatro, em Portugal de 12
também passaram quatro... deveriam passar seis
ou sete, já que em Outubro
apenas uma passa. Um dos
consultores que trabalhava
connosco esteve envolvido
em três candidaturas vencedoras ao longo das últimas
décadas, foi director artístico de três Capitais Europeias da Cultura, e quando
tivemos conhecimento da
constituição do júri que incluía pessoas que não devia
incluir, ele deitou as mãos à
cabeça. Conheço as outras
candidaturas e gostava que
ganhasse Ponta Delgada,
sobretudo porque é a extrema periferia, é Europa, é
Portugal e é um bom sinal
que se dá a todas as cidades
o facto de fazer acontecer lá
além de que tem aspectos
que deviam ser valorizados.
[CP]: Coimbra é uma
cidade que cultiva a cultura
ou isto é cliché?
[LM]: Não é cliché, há
dados concretos. Coimbra é a terceira cidade do
país com maior número
de eventos culturais. Claro
que existem uma série de
outros aspectos que podem
induzir em outro sentido.
Temos de olhar para dentro
de Coimbra e temos de reconhecer que em Coimbra
existe uma baixa auto-estima, que faz com que, por
exemplo, pessoas da cidade
vão ver o mesmo espectáculo a Lisboa ou Porto e não
a Coimbra. Pergunto-me
se não podemos combater
essa fome que temos de cultura com apoio aos agentes
culturais da cidade.
PATROCÍNIO:
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ACTUALIDADE
saúde
ESTUDO DA UC AVALIA A QUANTIDADE
DE MERCÚRIO QUE O ORGANISMO
CONSEGUE DIGERIR

Um estudo publicado na “Marine Pollution Bulletin”
referiu a necessidade da criação de uma metodologia universal para estimar a bioacessibilidade do mercúrio, presente
em alimentos, mais especificamente em espécies de peixe
e marisco. Esta investigação, liderada por Filipe Costa, do
Centro de Ecologia Funcional da Faculdade de Ciências
e Tecnologia da UC, destaca a importância da integração
de medidas de bioacessibilidade nas normas de segurança
alimentar. A equipa, constituída também por Pedro Coelho
e Cláudia Mieiro, da Universidade de Aveiro, recorreu a três
formas distintas de extracção in vitro, que «simulam em laboratório o efeito da saliva, suco gástrico e da bílis durante o
processo de digestão», explica Filipe Costa. De acordo com
o investigador “a estimativa da bioacessibilidade do mercúrio no peixe e marisco depende do método aplicado, já que
cada método de extração apresentou resultados diferentes”.

CENTRO ACADÉMICO CLÍNICO
DE COIMBRA ABRIU BIOBANCO
Foi inaugurado, na segunda-feira, o Biobanco do
Centro Académico Clínico de Coimbra (CACC), consórcio constituído pelo Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra (CHUC) e pela Universidade de Coimbra (UC).
O objectivo do Biobanco é ter uma estrutura que permita
colectar e armazenar colecções de amostras biológicas com
elevado padrão de qualidade, devidamente anonimizadas,
de forma a poderem vir a ser disponibilizadas para fins de
investigação científica, à comunidade científica local, nacional e internacional. O Biobanco está localizado num dos
edifícios de Celas do Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra, estando dotado de uma área aproximada de 160
m2, e integrado na Unidade de Inovação e Desenvolvimento
do CHUC. O Biobanco dispôs de um financiamento de cerca
de 500 mil euros, através da reprogramação de um projecto
da Universidade de Coimbra (85% FEDER via PO Centro
2020 e 15% via financiamento próprio da UC), tendo sido
a reabilitação do seu espaço físico financiada pelo CHUC.

BLUEPHARMA ASSINA CONTRATO DO PRR
NUM INVESTIMENTO DE 30 MILHÕES
A Bluepharma, líder do consórcio CiNTech - Pólo
Tecnológico de Inovação, Translação e Industrialização de
Medicamentos Injectáveis Complexos - assinou o termo
de aceitação das Agendas Mobilizadoras e Agendas Verdes
para a Inovação Empresarial no âmbito Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O CiNTech pretende promover a
criação e capacitação do primeiro Pólo Tecnológico inteiramente dedicado a medicamentos injectáveis complexos em
Portugal, num investimento global de 30 milhões de euros
correspondente a um incentivo de cerca de 21 milhões de
euros. Do consórcio fazem parte além da Bluepharma, a Universidade de Coimbra, o Instituto Ibérico de Nanotecnologia
(INL), e três PMEs (Biotrend, JPM e Joinsteel). As Agendas
Mobilizadoras para a Inovação Empresarial irão gerar 9.077
postos de trabalho, dos quais 6.230 altamente qualificados,
com um investimento associado de 1,3 mil milhões de euros
em áreas tão diversas como saúde, automóvel aeronáutica e
espaço, economia do mar ou fabricação aditiva, entre outras.

PROJECTO LIDERADO PELA UC GANHA
250 MIL EUROS DE FINANCIAMENTO
O projecto de investigação do MIA-Portugal - Instituto
Multidisciplinar do Envelhecimento, liderado pela Universidade de Coimbra (UC), sobre o impacto de disfunções
celulares no envelhecimento ganhou cerca de 250 mil euros de financiamento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). A Investigação, liderada pelo investigador
Nuno Raimundo, tem como objectivo desvendar o papel
desempenhado pela comunicação entre duas estruturas das
células (mitocôndria e lisossomas) nas patologias associadas
ao envelhecimento. O projecto, intitulado «Comunicação
mitocôndrias-lisossomas como promotora de patologia de
envelhecimento», propõe-se estudar o papel desempenhado
pela comunicação entre os dois organelos e assim definir
novas estratégias e alvos terapêuticos, com efeitos no envelhecimento e doenças associadas.
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DATA É CELEBRADA DESDE 1980

”REPENSAR O TURISMO” MARCA
DIA MUNDIAL A 27 DE SETEMBRO

N

o próximo dia 27 de
Setembro celebra-se o Dia Mundial
do Turismo, uma data que
vem já a ser assinalada, anualmente, desde 1980.
O dia foi escolhido por
ser a data em que, no ano de
1970, entraram em vigor as
directivas que são consideradas como mais marcantes
para o turismo global.
Este dia pretende promover a tomada de consciência sobre o valor social,
cultural, político e económico do turismo e a contribuição desta actividade para
serem alcançados os Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável.
Este ano o tema escolhido é “Repensar o Turismo”,
que pretende reconsiderar o
crescimento do sector, tanto
em termos de alcance como
de transcendência.
Nos últimos anos, o sector do turismo acabou por
ser colocado à prova e viu-se
em grandes transformações
devido à pandemia da covid-19. Indiscutivelmente penalizado, foi gerindo
consoante as exigências impostas, tanto pelo Governo
como pela Direcção-Geral
de Saúde.
Agora que a recuperação do sector do turismo

está em andamento e que a
situação pandémica parece
estar mais controlada é tempo de olhar para o futuro.
Tendo em conta que o
reconhecimento político e
público do sector é maior
do que nunca, a Organização Mundial do Turismo (OMT) quer destacar a
oportunidade de repensar
na forma como se faz turismo.
Segundo a OMT, isto
significa “colocar as pessoas e o planeta em primeiro
lugar e reunir todos, desde
governos e empresas até comunidades locais, em torno
de uma visão partilhada
para um sector mais sustentável, inclusivo e resiliente”.
COIMBRA
CELEBRA DATA
Sendo o Turismo a maior
e mais importante fonte de
receita e o sector que mais
contribui para o desenvolvimento e crescimento da
economia nacional, Francisco Veiga, vice-presidente
da Câmara Municipal de
Coimbra (CMC), destaca
que “Coimbra tem, na sua
identidade cultural, características únicas que permitem
promover-se como um destino turístico de eleição”.

O autarca salienta que
a região tem “valências e
potencialidades turísticas”
que permitem proporcionar experiências únicas e
diversificadas. “Queremos
um Turismo sustentável,
inclusivo e resiliente e isso
só será possível se todas as
entidades com responsabilidades no sector se unirem
e trabalharmos em conjunto
a pela promoção integrada
da cidade e do território”,
afirma.
Desta forma, no Dia
Mundial do Turismo, a
CMC, tendo a Região Turismo do Centro como aliada e parceira, vai perfumar
o dia da comunidade local
e de quem visita a cidade
com o aroma delicado das
rosas (que o Município irá
simbolicamente oferecer
juntamente com outro material promocional), e ao
sabor do champanhe da
vizinha Bairrada irá brindar
ao futuro do Turismo de
Coimbra. “E para enriquecer
a experiência, tornando-a ainda mais inesquecível,
haverá convites para visitas
guiadas pelas ruas da Baixa,
(re)descobrindo através de
cada novo olhar a arquitetura e a velha cidade do fado,
dos amores e tradições”, frisa
Francisco Veiga.

TEMAS
EM DISCUSSÃO
A Organização Mundial do Turismo das Nações
Unidas (OMT – UNWTO)
vai celebrar o Dia Mundial
do Turismo, em Bali, na Indonésia. Na 42.ª edição das
celebrações deste dia vão ser
promovidos os painéis de
discussão “Repensar o Turismo como um Elemento
Chave na Recuperação” e
“Uma Nova Liderança para
a Recuperação”, bem como
uma conversa com representantes locais sobre “O Turismo que Queremos”, entre
outras actividades.
O objectivo destas celebrações é fornecer uma
plataforma de diálogo para
identificar soluções para desenvolver o potencial do
turismo como veículo para
a recuperação e transformação, passar a mensagem de
que o turismo é uma força
inspiradora e transformadora
e o papel da UNWTO e da
indústria na concretização
do seu potencial, mobilizar
as vontades políticas e cooperação para garantir que o
turismo é uma parte central
na criação de políticas, e ainda colocar questões e identificar soluções para realinhar
o turismo para o futuro.

REQUALIFICAÇÃO DOS ANTIGOS EDIFÍCIOS DO MOSTEIRO DE SANTA CRUZ

PROJECTO DE UMA DÉCADA EXIGE
AMPLO CONSENSO DE COIMBRA

O

estudo para a nova
localização do Centro de Arte Contemporânea de Coimbra propõe
uma área de exposição quase
cinco vezes superior e uma
requalificação de todo um
quarteirão, na Rua Nicolau
Rui Fernandes, entre o edifício da PSP e a Manutenção
Militar, englobando a Escola
Jaime Cortesão.
O Executivo da Câmara de Coimbra debateu, na
segunda-feira, o estudo prévio
para o novo Centro de Arte
Contemporânea de Coimbra,
apresentado pelo arquitecto
João Mendes Ribeiro e que
teve como ponto de partida
trabalhos de alunos de mestrado de Arquitectura da
Universidade de Coimbra
em torno dos antigos edifí-

cios do Mosteiro de Santa
Cruz. O projecto propõe a
requalificação da área norte
da rua Olímpio Nicolau Rui
Fernandes, englobando na
sua intervenção o edifício da
PSP, a Escola Secundária Jaime Cortesão e os edifícios da
Manutenção Militar.
O Centro de Arte Contemporânea ocuparia parte do edifício da PSP até à
Escola Jaime Cortesão, que
seria relocalizada para os edifícios da Manutenção Militar,
atribuindo-lhe um programa
dedicado ao ensino artístico, à
semelhança de escolas como
a António Arroio, em Lisboa,
ou a Soares dos Reis, no Porto.
O projecto prevê ainda a
construção de um elemento
arquitectónico vertical para
recordar a antiga Torre dos

Sinos, demolida em 1935, um
parque de esculturas e uma
espécie de rua interna que
permitisse uma comunicação
entre os vários edifícios, explicou João Mendes Ribeiro.
O espaço expositivo, em
comparação com o anterior
projecto, passa de cerca de 700
metros quadrados para 3.200.
Para o arquitecto, a intervenção tornaria esta zona um
“quarteirão dedicado às artes”,
ao mesmo tempo que se requalificavam antigos edifícios
do Mosteiro de Santa Cruz.
De acordo com João Mendes
Ribeiro, o plano mais ambicioso dos três que apresentou
teria um custo de cerca de 18
milhões de euros, a preços de
2020. O projecto é uma proposta “ambiciosa” que daria
“um outro valor à zona central

da cidade”, afirmou na reunião
o presidente da Câmara de
Coimbra, José Manuel Silva,
eleito pela coligação “Juntos
Somos Coimbra”. Apesar de
admitir que este é um projecto para “nem um, nem dois”,
mas sim três mandatos, José
Manuel Silva defendeu que
“Coimbra merece um projecto desta dimensão”.
Segundo o autarca, este
é um primeiro passo “de um
longo trajecto de trabalho”, realçando a importância de dialogar agora com instituições
como a PSP ou o Ministério
da Educação, mas também
com a Direcção-Geral do
Património Cultural, para
assegurar que esta relocalização não implica uma perda da
colecção ex-BPN, que está na
posse do Município.
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ANABELA MASCARENHAS, PRESIDENTE DA SRCOF, EM ENTREVISTA

ENSINO FARMACÊUTICO EM COIMBRA
É DE EXCELÊNCIA
O Dia Nacional do Farmacêutico assinala-se na próxima segunda-feira (26),
sendo que o ponto alto das comemorações é a sessão solene, que decorre
nesse dia, momento que terá lugar no Mosteiro da Penha Longa, em Sintra.
Nesta cerimónia serão homenageados os farmacêuticos que completam 50
anos de profissão e serão entregues os Prémios Sociedade Farmacêutica Lusitana aos jovens farmacêuticos que, recentemente, concluíram a sua formação académica com as classificações mais elevadas. O “Campeão” conversou
com a presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Farmacêuticos
(SRCOF), no cargo desde 2019. Anabela Mascarenhas mostra-se incansável
na prossecução de objectivos como a qualificação dos farmacêuticos, a salvaguarda da saúde pública e dos interesses do cidadão e a integração do farmacêutico em estruturas multidisciplinares de intervenção na área da saúde.
NÁDIA MOURA

Campeão das Províncias [CP]: Os farmacêuticos são reconhecidos em
Coimbra?
Anabela Mascarenhas
[AM]: Coimbra não apresenta nenhuma especificidade, naquilo que é o reconhecimento aos farmacêuticos, relativamente ao que se
passa no resto do país. Da
parte dos doentes, utentes
e cidadãos em geral, quem
PUBLICIDADE

verdadeira mente importa,
no âmbito da nossa actividade assistencial, sentimos
o reconhecimento e a valorização da nossa actividade.
Cada vez mais, o cidadão
tem vindo a reconhecer que
a intervenção profissional do
farmacêutico resulta efectivamente em valor acrescido
para a sua saúde, e isto foi
particularmente notório
com a emergência da pandemia. O mesmo se poderá
dizer do ponto de vista dos

restantes profissionais de
saúde. Se entrarmos num
hospital, percebe-se que o
farmacêutico é um elemento
essencial e muito valorizado
nas equipas de saúde, e o
mesmo sucede cada vez mais
na comunidade, com um entendimento e trabalho interdisciplinar crescente entre os
farmacêuticos comunitários
e os médicos, enfermeiros e
outros profissionais. A valorização política, essa, tem
tardado efectivamente. Mas

Para a presidente da SRCOF “o Dia do Farmacêutico constitui sempre uma
oportunidade de dar destaque e visibilidade aos farmacêuticos e à sua actividade”
também há que reconhecer
que esta não valorização
poderá assentar em muitas
razões, mas seguramente
nenhuma delas relacionada
com a competência e a capacitação profissional dos
farmacêuticos.
[CP]: O que falta na
profissão do farmacêutico
no que à sua valorização diz
respeito?
[AM]: Em termos de
competência técnica e científica, e de capacidade de
intervenção e adaptação às
contingências do nosso Sistema de Saúde, penso que nada
falta. Mas terá, contudo, que
haver uma mudança profunda no paradigma de exercício
da profissão. Reconheço que
o farmacêutico não pode
abster-se de tomar posição e
intervir, escondendo-se atrás
da receita médica. Devemos
munir-nos do conhecimento
e das competências necessárias para uma intervenção
baseada em modelos de actuação devidamente validados e reconhecidos e, mais
importante que tudo, assumir a responsabilidade pelas
nossas intervenções. E para
que tal aconteça é urgente o
acesso aos dados em saúde,
por parte do farmacêutico,
que permite a comunicação
e partilha de informação
com os outros profissionais
de saúde, contribuindo, de
forma decisiva, para uma
intervenção efectiva do farmacêutico e para a qualidade
e segurança dos serviços de

saúde prestados aos cidadãos.
O acesso aos dados de saúde
é da maior relevância para o
exercício farmacêutico, particularmente dos que exercem
nas áreas assistenciais, como
a Farmácia Hospitalar, Farmácia Comunitária e Análises Clínicas, permitindo
uma verdadeira gestão da
medicação, com a vantagem,
para o doente, de o farmacêutico fazer uma completa
reconciliação da sua medicação, evitando por exemplo
duplicação de medicamentos
e facilitando o diálogo interdisciplinar.
[CP]: Os alunos do curso superior de Farmácia em
Coimbra saem bem preparados?
[AM]: Os alunos do
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas saem,
efectivamente, muito bem
preparados. O curso é bastante eclético no domínio
das matérias curriculares,
preparando os estudantes em
diversos domínios da área da
saúde. Em termos de saídas
profissionais, a formação
habilita não somente para
o exercício profissional nas
áreas clássicas, como sejam
a farmácia comunitária e
hospitalar, mas também em
áreas como as análises clínicas, outras análises, como
sejam de águas, alimentos,
ambientais, a indústria farmacêutica e assuntos regulamentares do medicamento,
havendo também áreas nicho
de intervenção do farmacêu-

tico, como sejam as análises
e investigação forense, por
exemplo, entre outras.
[CP]: Como está a correr este segundo mandato e
com que dificuldades se tem
deparado?
[AM]: O presente mandato conta com poucos meses, mas dos quais fazemos
um balanço muito positivo. Estamos a ultrapassar,
progressivamente, todas as
contingências e restrições
que nos foram impostas pela
pandemia, e estamos a relançar um conjunto de actividades que ficaram interrompidas pela emergência desta
crise de saúde pública. Estamos a agendar um conjunto
de visitas aos colegas, nos
diversos distritos, e das diversas áreas de intervenção
profissional, no sentido de
auscultar as suas preocupações e aproximar os colegas
a esta estrutura associativa.
Posso adiantar também que,
no âmbito da nossa linha de
acção visando a capacitação
do cidadão no domínio da
literacia em saúde, iremos
organizar no próximo dia 28
de Outubro, em Coimbra, as
Segundas Jornadas Uma Só
Saúde, intituladas “Conheça
o seu Intestino”. Ainda que
seja esperada a participação
de profissionais de saúde
das mais diversas áreas,
estas Jornadas destinam-se
fundamentalmente à população em geral, com vista à
promoção da literacia em
saúde.
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BLUEPHARMA E PLURAL+UDIFAR SÃO AS PROTAGONISTAS
DA ÁREA FARMACÊUTICA EM COIMBRA
NÁDIA MOURA

A

26 de Setembro
assinala-se o Dia
do Farmacêutico e
em Coimbra esta é uma
área com cada vez maior
representação. O “Campeão” falou com os presidentes da Bluepharma e
da Plural+Udifar – Paulo
Barradas e Miguel Silvestre,
respectivamente -, as protagonistas da indústria farmacêutica na cidade.
BLUEPHARMA
Para o presidente da Bluepharma, Paulo Barradas, “é
importante festejar aqueles
que nos marcam e são importantes nas nossas vidas e o farmacêutico é um profissional
numa área que atingiu uma
grande notoriedade, nomeadamente devido às vacinas,
além de que é uma profissão
que é transversal à investigação e desenvolvimento de
medicamentos, à produção de
medicamentos, à distribuição
e à farmacoterapia e à clínica,
portanto, acompanha desde a
origem do medicamento até à
toma do medicamento”.
A Farmacêutica, que começou há 22 anos com 58
funcionários e conta hoje com
800, deu a conhecer em 2020
um plano estratégico a 10
anos, o “Bluepharma acelera
2030” sob o lema “O Futuro
é Agora”, num investimento
de 200 milhões de euros. Este
ano, com as obras em S. Martinho a continuar “a grande
ritmo, sendo que mais um
mês ficam terminadas”, e com
“a [obra] de Eiras já pronta,
à espera apenas das licenças
para começar a laborar”, Paulo
Barradas diz que agora existem três situações prioritárias:
“os custos de contexto em que
vivemos, num país burocrata,
difícil para se fazer empresas,
com os custos de contexto
deste sector de actividade
elevadíssimos; as cadeias de
abastecimento a começar a
falhar, para além dos preços
das matérias-primas estarem
ao dobro do preço; e a energia
que custa hoje sete vezes mais
PUBLICIDADE

do que custava há dois meses”,
lamenta, acrescentando que
“a mão-de-obra está menos
disponível, muitos emigram
o que se reflecte em menos
horas de trabalho, estamos
a construir uma sociedade
insustentável”.
Apesar das contingências
decorrentes da Covid-19, para
Paulo Barradas, a indústria
farmacêutica no país e, particularmente, em Coimbra, está
bem de saúde e o ensino nesta
área melhorou muito: “Temos
uma boa indústria farmacêutica em Portugal, nomeadamente em Coimbra e há uma
melhoria clara no ensino que
se nota de há 20 anos para cá.
O farmacêutico é um profissional que aparece sempre nos
estudos nos índices mais altos
de confiança da população e
que tem sido cada vez mais
reconhecido, o que se vê, por
exemplo, no facto de há décadas atrás as farmácias terem
um farmacêutico presente e
neste momento ser um rácio
de quase quatro farmacêuticos por farmácia”, frisa.
Para 2023 as metas estão
definidas: começar a laborar
com a fábrica nova e aproveitar a ampliação que foi feita
na fábrica de S. Martinho e
trabalhar muito. “Espera-nos
um ano difícil, de incerteza e
temos de nos habituar neste
tempo de imprevisibilidade”,
conclui.
PLURAL+UDIFAR
“Os farmacêuticos estão
presentes de forma transversal em todo o ciclo de vida
do medicamento, desde a
produção industrial à farmácia comunitária, passando
pela distribuição grossista,
pelo sector analítico (análises
clínicas, ambientais, toxicológicas), entre muitas outras
funções de elevado valor para
o sector da saúde e populações
que servem. A sua importância para a sociedade é mais
que justificativa para se assinalar este dia, o Dia Nacional
do Farmacêutico”, começa por
dizer Miguel Silvestre, presidente do Conselho da Administração da Plural+Udifar.

Paulo Barradas,
presidente da Bluepharma
“Unidos pela História” é o
lema da nova identidade corporativa da Cooperativa Farmacêutica Plural, com sede
em Coimbra, que após adquirir activos da empresa Udifar
II, criou a “Plural+Udifar”.
Uma fusão que trouxe resultados animadores, nomeadamente no que toca a uma
maior abrangência no território nacional e a conquista
de subirem ao primeiro lugar
enquanto empresa de capital
PUBLICIDADE

Miguel Silvestre,
presidente da Plural+Udifar

100% português. “Hoje estamos no país inteiro, de Norte
a Sul, do Litoral ao Interior,
com estruturas operacionais
no Porto (Maia), Covilhã, Lisboa (Cacém), Faro e Coimbra,
onde se encontra a nossa sede.
Estamos também presentes
com uma operação na Região Autónoma da Madeira
através de uma empresa local.
Ao nível da distribuição grossista, o que se tem assistido
nos últimos tempos é uma

preocupação constante em
cumprirmos com os exigentes
requisitos de uma actividade
desta natureza, onde a exigência para termos respostas cada
vez mais eficientes aos nossos
cooperadores e clientes, são
uma constante. Por sua vez,
as farmácias comunitárias
têm estado sempre dedicadas
à prestação do melhor serviço
e aconselhamento farmacêutico aos cidadãos, através da
competência e conhecimento

científico dos seus profissionais, que contribuem para
uma farmácia cada vez mais
completa e próxima dos utentes”, realça Miguel Silvestre.
Apesar das repercussões
da Covid-19 “o ano de 2022
tem sido um ano de consolidação da integração da
Udifar na esfera da Plural e,
concomitantemente temo-nos vindo a reestruturar e a
capacitar a nossa organização
de profissionais melhor preparados e mais diferenciados,
para melhorarmos a nossa
resposta, num mercado cada
vez mais difícil e competitivo”. Sobre o futuro, Miguel
Silvestre realça o “carácter
inovador e evolutivo” que os
caracteriza, e que os obriga
a “estar permanentemente à
procura de novas respostas
e de tentarmos surpreender
o cliente. Não esquecemos a
preocupação de termos um
sector cooperativo de distribuição farmacêutica forte,
coeso, capaz de ser o garante
da manutenção da farmácia
independente em Portugal,
na qual nos revemos e para a
qual trabalhamos”.
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Faça Turismo na Região Centro

RESTAURANTE
BARBOSA DOS LEITÕES
O Leitão Assado e a Chanfana
são os pratos de referência
deste Restaurante.
Aguardamos a vossa visita.
5XD'$IRQVR+HQULTXHV
(frente à Câmara Municipal de Miranda do Corvo)

Mata Nacional
de
Vale de Canas
A Mata Nacional de Vale de Canas, localizada
Praia Fluvial de Palheiros e Zorro

Considerada uma das mais importantes da região, a Praia Fluvial de Palheiros e Zorro, localizada na freguesia de Torres de
Mondego, a cerca de 15 quilómetros do centro da cidade de Coimbra, possui um areal espaçoso e de uma área de lazer muito
apreciada, num espaço de grande beleza natural. A praia tem infra-estruturas de apoio como um bar, grelhadores, um campo de
jogos e também parque de merendas. Fica na margem esquerda do Rio Mondego com acesso principal pela aldeia de Palheiros,
tendo também um acesso a partir da outra margem através de uma ponte pedonal sobre o rio que permite aos veraneantes acederem pelas duas margens, seja a pé ou mesmo de bicicleta. A praia conta com os galardões de Bandeira Azul e Praia Acessível
e é possível praticar uma série de actividades náuticas. Outros pontos de interesse são os trilhos pedonais cuja beleza e variedade
de fauna e flora são factores diferenciadores. O Percurso Interpretativo da Mata Nacional de Vale de Canas, a Mata Nacional de
Vale de Canas / Praia Fluvial de Palheiros-Zorro e o Percurso Pedestre Ribeirinho são adequados para quem gosta da natureza.

junto à povoação com o mesmo nome, em Coimbra, era designada, no século XVI, por “Mata do
Rei” uma vez que pertencia à Coroa Real Portuguesa. Em 1867 foi adquirida pelo Estado Português para retirar a madeira do pinheiro necessário
às obras hidráulicas da Mata Nacional do Choupal contra as cheias. Conhecida por ter a árvore
(Eucalyptus diversicolor F.Muell.) mais alta da Europa, com 73m de altura, a mata ocupa uma
área de 16 hectares. Em 1866-1870 sofreu um repovoamento com plantas autóctones e exóticas,
algumas vindas de França e da Alemanha. Em 2005, a Mata Nacional de Vale de Canas foi afectada por um violento incêndio no Verão. Este local possui um belo jardim, sendo frequentemente
visitado por grupos de alunos que ali assistem a interessantes sessões de educação ambiental.
Para além disso, possui uma elevada biodiversidade e de um património genético considerável,
desempenhando uma importante função de conservação e possibilidade de usufruto da natureza.
Trata-se de um espaço de elevada qualidade ambiental, com grandes condições para a realização
de ações de educação e sensibilização ambiental, bem como a prática de desporto, recreio e lazer.

Visite Luso-Bussaco!
Tantas razões, um só destino!
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DOIS JOVENS DO DISTRITO DE COIMBRA ENTRE OS 31 SELECCIONADOS PARA VOO PARABÓLICO

“QUERES SER ASTRONAUTA POR UM DIA?”
A SOFIA E O MIGUEL FORAM!
Na sexta-feira (16), 31 jovens “foram” à Lua e a
Marte, de avião, com partida e chegada de e a Beja.
Tratou-se do primeiro voo parabólico feito em Portugal, o único meio na Terra capaz de reproduzir o
efeito da ausência de gravidade ou microgravidade,
apenas sentida pelos astronautas no Espaço. Os jovens, estudantes entre os 14 e os 18 anos, foram seleccionados num concurso que recebeu 460 candidaturas a nível nacional, num processo de selecção
dividido em várias fases que incluiu testes físicos, de
percepção e interpretação do Espaço. Tudo isto no
âmbito da iniciativa “Zero-G Portugal – Astronauta por um Dia”, promovido pela Agência Espacial
Portuguesa, que visa motivar o interesse dos mais
novos pelo Espaço. De Coimbra, a Sofia Maia e o
Miguel Fernandes viveram, com apenas 17 anos, a
experiência com que muitos podem sonhar apenas.
NÁDIA MOURA

C

andidataram-se, a
nível nacional, 460
jovens. Na primeira
fase foram seleccionados
250 e as fases seguintes eram
eliminatórias. Da prova de
lógica e interpretação do
espaço sobraram 125, de
seguida, da prova física,
ficaram 60 e, na fase final,
a de entrevista, foram seleccionados os 30 jovens que
fariam o voo parabólico
(que, depois, foram 31 por
ter surgido mais uma vaga).
O avião, um Airbus
A310, fretado pela Agência
Espacial Portuguesa Portu-

gal Space - que organizou a
iniciativa - à empresa francesa Novespace, descolou da
Base Aérea de Beja cerca das
10h00 e aterrou pelas 12h00.
Lá dentro os 31 jovens mas
também dois astronautas: o
alemão Matthias Maurer –
que já esteve no espaço, na
Estação Espacial Internacional, durante seis meses com
vista para a Terra – e o francês
Jean-François, ex-astronauta
que fundou e preside à Novespace.
O avião sobrevoou a costa portuguesa e executou manobras de ascensão e queda-livre – um total de 15 parábolas - numa zona do espaço

Durante o voo houve gritos, gargalhadas e risos, mas também caras de enjoo e vómitos.
No final, fica o registo fotográfico de 31 jovens que foram “astronautas por um dia”.
Alguns, quem sabe, sê-lo-ão no futuro.
aéreo fechada a outros voos,
ao largo de Monte Real. A
primeira parábola consistiu
na gravidade de Marte, a segunda na gravidade da Lua e
as restantes microgravidade.
TESTEMUNHO
DA SOFIA
E DO MIGUEL
Na fase final os jovens
responderam a três ques-

tões: “se alguém ao teu lado,
durante o voo, em gravidade
zero, vomitasse o que farias”?;
se chegasses a Marte quais
seriam as primeiras palavras?; e “o que queres fazer
no futuro?” Sofia Maia não
teve dúvidas quanto à resposta a esta última: “Quero
ser engenheira aeroespacial,
que é um caminho para ser
astronauta e eu quero muito
ser astronauta”.

Sofia e Miguel vestiam os macacões cinzentos semelhantes, excepto na cor, aos usados pelos
astronautas, e onde figuravam, em inglês, o nome do grupo a que pertenciam (Saturno, Júpiter,
Marte ou Lua eram os nomes dos quatro grupos existentes)

“Foi a melhor prenda
de anos que podia ter, foi
inesquecível, absolutamente fantástico”. A alegria e
entusiasmo são facilmente
perceptíveis nas palavras de
Sofia, da Figueira da Foz,
que comemorou o seu 17.º
aniversário em pleno voo
parabólico. Um sonho tornado realidade que, assegura, a
levou a ter mais certezas ainda daquilo que sempre quis
seguir na vida.
Sofia soube do concurso
porque três pessoas conhecidas lhe falaram nele considerando que se ajustava às suas
características e que “fazia
todo o sentido participar
mesmo que não passasse à
fase final”.
“Ser astronauta é um
trabalho de equipa e fiquei
fascinada por esta profissão
desde o meu sétimo ano, fui
pesquisando cada vez mais
sobre a área e fiquei a querer
ser astronauta. Com este voo
parabólico tive ainda mais
certezas que é mesmo isso
que eu quero seguir”. No final
desta experiência há uma outra certeza que não esquece
de sublinhar: “voltava a repetir tudo e se pudesse ficava lá
o dia todo”.
Miguel Fernandes, de
Soure, também tem 17 anos
e, tal como Sofia, considera
que esta foi a melhor experiência da sua vida. “Foi a
minha professora de português que me apresentou ao
projecto e incentivou a participar, inscrevi-me e enviei
uma candidatura, acompa-

nhada por um vídeo, e fui
passando as fases até ser um
dos 31 escolhidos”, explica.
A prova física foi a que mais
o preocupou uma vez que,
duas semanas antes, tinha
tido Covid-19, deixando-o um pouco debilitado, no
entanto, conseguiu superá-la
com sucesso.
A paixão pelo Espaço –
conta – vem de tenra idade.
“Tenho desde pequeno esta
paixão pelo Espaço, moro
numa zona rural e o céu é
muito estrelado à noite. Em
Portugal não havia muito
como explorar este meu
gosto e agora não sei ainda o
que quero fazer no futuro embora tenha quase a certeza
que será ligado à engenharia
aeroespacial - mas acredito
que este projecto me vai ajudar a decidir”. A preparação
para o derradeiro dia foi
feita em quatro dias. Depois
disso, faltam as palavras a
Miguel para descrever esta
experiência única. “Ficámos
20 segundos em gravidade
zero em cada uma das parábolas e é difícil de explicar a
sensação... não é como voar,
não é como nadar, apenas
não sentimos nada, não há
nada a agarrar-nos, de um
momento para o outro deixamos de sentir o que quer que
seja. A parte que mais gostei
foi a primeira parábola, com
a gravidade de Marte, em que
sentimos o dobro do nosso
peso e, de um segundo para
o outro, estávamos a flutuar.
Voltava a repetir, foi a melhor
experiência da minha vida”.
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FIGUEIRA DA FOZ GINÁSIO CLUBE
EVOCOU 50.º ANIVERSÁRIO DA PISCINA

N

o último sábado
(17), o Ginásio Clube Figueirense assinalou
os 50 anos da construção
da piscina, inaugurada a
3 de Setembro de 1972,
uma obra que permitiu ao
Ginásio voltar a ter instalações próprias. Nos últimos 50 anos tem sido a
piscina onde milhares de
figueirenses têm aprendido a nadar. Neste início
de época, estão inscritas
mais de 600 crianças nos
escalões de aprendizagem, batendo todos os
recordes de inscrições
anteriores, não havendo
mais espaço temporal
para acolher novos alunos. Neste dia festivo,
a presidente do Clube,

Piscina foi inaugurada em 1972
Ana Rolo, e a vereadora Rolo e outros nadadores,
da autarquia, Olga Brás, formulando os melhores
descerraram uma placa êxitos ao Clube. Quanto
alusiva a estes 50 anos. à nova piscina há muito
Olga Brás falou da im- com terreno e projecto,
portância desta piscina Joaquim de Sousa, prepara a Figueira da Foz, sidente da Assembleia
nomeadamente “que tem Geral, mostrou-se esservido várias gerações perançado e a aguardar
de figueirense” (incluindo os apoios de um novo
a própria), sem esque- quadro comunitário que
cer os títulos nacionais inclua infra-estruturas
que proporcionou a Ana desportivas.

CONFRARIA DO ARROZ DOCE DE MAIORCA
ENTRONIZOU NOVOS CONFRADES
No sábado (17), a vila de
Maiorca assistiu à celebração
do II Capítulo da Confraria
do Arroz Doce de Maiorca.
Do programa fez parte o desfile dos estandartes das várias
confrarias e colectividades
presentes, acompanhado
pelo grupo de concertinas
Puxófole. Seguiu-se a cerimónia de entronização de
oito novos confrades, realizada no Terreiro do Paço, junto
ao Palácio dos Viscondes de
Maiorca, na qual marcaram
presença representantes de

15 confrarias de vários locais
do país. Estiveram também
várias entidades presentes,
nomeadamente o presidente
da Assembleia Municipal,
José Duarte, a vereadora da
Câmara Municipal da Figueira da Foz, Olga Brás, o
presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho,
Emílio Torrão, o presidente
da Junta de Freguesia de
Maiorca, Rui Ferreira, o presidente da Assembleia de
Freguesia de Maiorca, António Jesus, e do presidente da

Assembleia Geral da Associação de Colectividades da
Figueira da Foz, Miguel Pereira, que foi seguida de um
almoço-convívio na Quinta
d’Anta, Hotel Rural, que
teve a actuação do Rancho
Folclórico da Casa do Povo
de Maiorca. A Confraria
do Arroz Doce de Maiorca
está alicerçada na tradição e
tem como finalidade social
a promoção, divulgação, valorização e defesa cultural e
gastronómica do arroz local
e regional.

INAUGURADA REQUALIFICAÇÃO
DA ESCOLA BÁSICA DAS ABADIAS
O presidente da Câmara
Municipal, Santana Lopes,
inaugurou, na terça-feira (20),
as obras de requalificação da
Escola Básica das Abadias na
presença das crianças, corpo
docente e demais comunidade escolar. “Quero sublinhar

que se há dinheiro bem gasto,
é na formação e na educação”,
disse o edil, acrescentando – e
dirigindo-se às crianças presentes – “estamos a trabalhar
para que daqui a uns anos se
possam inscrever no campus
universitário da Figueira da

Foz e que não tenham de ir
para fora”. Santana Lopes referiu que “o financiamento desta intervenção vem da União
Europeia. É importante que
cresçamos com a consciência
de fazermos parte de um projecto europeu”.

MUNICÍPIO ASSINALA 140.º ANIVERSÁRIO
DA ELEVAÇÃO À CATEGORIA DE CIDADE
A Figueira da Foz assinalou, na passada terça-feira (20), o 140.º aniversário
da elevação à categoria de
cidade. O programa teve
início às 9h30 com o hastear da bandeira do município no edifício dos Paços
do Concelho. Seguiu-se,
às 10h00, a deposição de
uma coroa de flores no
Monumento ao Centenário da Cidade junto ao
Parque das Abadias e, às
10h30, a inauguração das
obras de requalificação
da Escola Básica das Aba-

dias. Às 18h00, no Museu
Municipal, foi inaugurada
a exposição “Figueira Cidade – 140 anos”, seguida
de um recital de cravo interpretado por Joana Bugalho. As comemorações
terminaram, às 21h30, com
a Orquestra Filarmónica
das Beiras. O grupo fez-se
acompanhar pelos convidados Carlos Guilherme,
Isabel Alcobia e Luís Pinto,
num espectáculo de entrada gratuita que decorreu
no Centro de Artes e Espectáculos (CAE). Dirigi-

dos pelo maestro António
Vassalo Lourenço, o tenor
Carlos Guilherme e a soprano Isabel Alcobia conduziram o público numa
viagem imaginária através
de paisagens e diferentes
culturas, mostrando as raízes das canções napolitanas
e do tradicional género
lírico-dramático espanhol
zarzuela. Do programa
fizeram parte obras de nomes como George Bizet,
Ernesto de Curtis, G. Verdi, Francisco A. Barbieri,
Agustin Lara, entre outros.
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MIRA REQUALIFICAÇÃO DE ESCOLA SECUNDÁRIA
MARIA CÂNDIDA COMEÇA EM OUTUBRO
O presidente da Câmara Municipal de Mira,
Raul Almeida, anunciou
na quinta-feira (15), que
a requalificação da Escola Secundária Dr.ª Maria
Cândida será iniciada em
Outubro. Este é “um processo com alguns anos”
e que traduz um investimento de 1,7 milhões de
euros. “Já há muitos anos
que andávamos a lutar por
esta obra”, afirmou Raul
Almeida. A obra é da res-

ponsabilidade do Estado
Central e o Município de
Mira assumiu a responsabilidade de apoiar financeiramente a empreitada.
A autarquia conseguiu
financiamento pelo programa operacional Centro
2020 e perante o Ministério da Educação que assumiu os 15% do valor. O
projecto tem como objectivo promover a melhoria
da infra-estrutura ao nível
da eficiência energética,

garantindo melhores condições de ensino. A obra
visa a requalificação de
espaços, interiores e exteriores, a melhoria das
acessibilidades, com vista
à sustentabilidade ambiental, a reabilitação de salas
de aula, refeitório e espaços de utilização comum,
entre outras intervenções.
De acordo com Raul Almeida, as obras têm de
estar terminadas em Junho
do próximo ano.

INVESTIMENTO DE 460 MIL EUROS NO CENTRO DA VILA
A Câmara Municipal
de Mira vai requalificar a
Rua Óscar Moreira da Silva,
localizada no centro da vila,
num investimento de cerca
de 464 mil euros e um prazo de execução de 365 dias.
Além da requalificação da
estrada, a empreitada visa
“também a criação de um
novo arruamento, que vai
criar uma nova dinâmica na
zona envolvente do Centro
de Saúde”, disse Raul Almei-

da, presidente da Câmara.
Aquela estrada vai ter um limite de velocidade de 30 quilómetros por hora, de modo
a reduzir a velocidade de circulação e, assim, diminuir o
tráfego de atravessamento e a
poluição sonora e ambiental.
Com esta intervenção, o Município pretende aumentar a
segurança dos peões, sejam
eles estudantes, desportistas,
residentes ou turistas, através
da diminuição dos conges-

tionamentos de trânsito
que se verificam, devido
à proximidade de escolas
e complexos desportivos.
A empreitada inclui a iluminação de passadeiras,
disponibilização de bebedouros e de suportes para
bicicletas, a plantação de
árvores de pequeno porte
e arbustos, assim como a
reordenação do estacionamento e a melhoria das
condições viárias.

0217(025˨2˨9(/+2 CPCJ PROMOVE ACÇÃO DE
SENSIBILIZAÇÃO JUNTO DA COMUNIDADE ESCOLAR
A Comissão de Protecção
de Crianças e Jovens (CPCJ)
de Montemor-o-Velho está a
desenvolver uma campanha
de sensibilização destinada
à comunidade educativa do
concelho. Para a presidente da
CPCJ de Montemor-o-Velho,
Diana Andrade, “proteger as
crianças e jovens é uma obrigação de todos. No arranque
do novo ano lectivo, estamos
nas escolas do concelho para

V

consciencializar professores,
educadores, auxiliares, alunos
e famílias para a importância
que um olhar ou um gesto
assumem e para a necessidade
de prevenção e de intervenção”. Diana Andrade recorda que “a CPCJ desenvolve
um trabalho de proximidade
com as famílias, em prol da
segurança, saúde, formação,
educação e bem-estar das
crianças e jovens”. Assim, a

presidente e Aníbal Carvalho,
representante do Ministério
da Educação e secretário da
CPCJ, distribuem um guia
desenvolvido pela CPCJ de
Montemor que reúne informações diversas como sinais
de alerta, mecanismos de
sinalização de situações de
perigo ou contactos úteis para
aproximar a CPCJ da sociedade e, desta forma, prevenir
situações de risco.

CANTANHEDE ROTA DO CORAÇÃO
PROMOVE ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL

ai realizar-se, no domingo (25), entre as
10h00 e as 17h00, no Parque de S. Mateus, o evento
Rota do Coração que procura sensibilizar para as
doenças cardiovasculares.
A iniciativa conta com o
apoio da Câmara Municipal e a participação é
livre e gratuita. A iniciativa
acontece em simultâneo
com uma acção idêntica
em Coimbra que a Delegação Centro da Fundação
Portuguesa de Cardiologia tem vindo a dinamizar desde 2016. Trata-se
da primeira iniciativa do
“Cantanhede Unida pelo
Coração”, projecto que está
a ser desenvolvido como
extensão de Coimbra e que
tem como parceiros a UCC

Iniciativa vai decorrer no Parque S. Mateus
de Cantanhede/ACES Baixo Mondego, o Núcleo de
Cantanhede da Fundação
Portuguesa de Cardiologia, a Câmara Municipal
de Cantanhede, a União
de Freguesias Cantanhede
e Pocariça, o Hospital Arcebispo João Crisóstomo,
o Centro de Medicina Reabilitação Região Centro
- Rovisco Pais e o Centro
Hospitalar e Universitário
de Coimbra. As acções pre-

vistas contemplam aspectos
como alimentação saudável, riscos do consumo
de álcool, actividade física,
fisioterapia cardio-respiratória, educação postural,
gestão do stress e cessação
tabágica. O programa inclui também a sensibilização da população sobre
emergência cardiovascular,
reconhecimento de sinais
de alerta e Suporte Básico
de Vida.
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OLIVEIRA DO HOSPITAL NOVO ESPAÇO CIDADÃO
VAI ABRIR ATÉ AO FINAL DO ANO
O Município de Oliveira do Hospital vai passar a dispor de um Espaço
Cidadão, um ponto de
atendimento que reúne
diferentes entidades num
único balcão possibilitando o acesso a inúmeros
serviços da administração
central, local e de entidades privadas que prestam serviços de interesse
público. O novo balcão
ficará instalado no rés-do-chão do edifício da Câmara Municipal e entrará
em funcionamento até ao

final do ano, mediante
protocolo celebrado entre
a Agência para a Modernização Administrativa e
o Município. José Francisco Rolo, presidente da
Câmara, sublinha que “os
Espaços Cidadão apresentam um indubitável
interesse municipal pelos
benefícios que podem
trazer aos munícipes em
termos de desburocratização e poupança de tempo
útil, constituindo por isso,
uma forma de potenciar o
desenvolvimento do con-

celho”. Este balcão integra
uma óptica de partilha de
recursos, destinada à prestação de diversos tipos de
serviço de atendimento ao
público, criando sinergias
entre a Administração
Central e Local no sentido
da prossecução de políticas concertadas em prol
do interesse público e dos
residentes no território.
O novo Espaço Cidadão
terá dois postos de atendimento e funcionará nos
dias úteis, entre as 9h00 e
as 16h30.

&21'(,;$˨$˨129$ FESTIVAL DAS ARTES
DE CONÍMBRIGA RECEBE MÚSICOS UCRANIANOS
A 3.ª edição do Musas
– Festival das Artes de Conímbriga, em Condeixa-a-Nova, teve início no
passado dia 17 e estende-se até ao final do mês.
Com uma programação
diversificada, o festival vai
realizar-se em três locais do
concelho, nomeadamente
no Museu PO.RO.S, nas
Ruínas de Conímbriga e
nas Buracas do Casmilo.
O evento é fruto da parceria do Município com
a Orquestra Clássica do
Centro e a colaboração do
Museu Monográfico de
Conímbriga e do PO.RO.S.
No domingo (25), o tenor

Vladyslav Gorai, o soprano
Alina Tkachuk e o maestro
Vyacheslav Chernukho-Volich, da Ópera de Odessa, vão actuar nas termas
do aqueduto, nas ruínas
romanas de Conímbriga,
num espectáculo intitulado “De Odessa a Conímbriga”. No dia seguinte
(26), o maestro Vyacheslav
Chernukho-Volich volta a
estar presente, numa sessão
sobre “Nós sem os outros”,
em que participam Duarte
Nuno Vieira, perito forense do Alto-Comissariado
para os Direitos Humanos
da ONU, e Carlos Sousa Mendes, procurador-

-geral adjunto no Tribunal
Constitucional. No útlimo
dia (30), realiza-se um
café-concerto no Museu
PO.RO.S. com a Ensemble Orquestra Clássica do
Centro, o tenor Vladyslav
Gorai e o soprano Alina
Tkachuk, com comentários
do presidente do Instituto
Superior de Engenharia de
Coimbra, Mário Velindro.
Fonte da Orquestra Clássica do Centro revelou
que Vladyslav Gorai vai
aproveitar a sua vinda para
se encontrar com a esposa
e dois filhos menores, que
não vê desde o início da
invasão russa à Ucrânia.

TÁBUA CÂMARA APROVA 120 MIL EUROS
PARA JUNTAS DE FREGUESIA
O Município de Tábua
aprovou, em reunião do
Executivo, as minutas dos
contratos interadministrativos de delegação de
competências no domínio
da educação, informou, na
sexta-feira (16), a Câmara
Municipal. Segundo a au-

tarquia, os contratos vão ser
submetidos à apreciação,
na sua próxima reunião
da Assembleia Municipal.
Estes documentos visam
“optimizar a intervenção
e a prestação de serviços
aos alunos e famílias do
concelho, no âmbito do

transporte escolar e do funcionamento dos estabelecimentos escolares para o
que serão transferidos os
respectivos recursos financeiros, humanos e materiais
que se revelem essenciais
para a sua concretização”,
concluiu o Município.

ANADIA ANTIGA ESCOLA SECUNDÁRIA
TRANSFORMADA EM ALOJAMENTO
UNIVERSITÁRIO
O edifício do Colégio
Nacional, antiga Escola
Secundária de Anadia, vai
ser transformado em alojamento universitário, num
investimento que ronda
os 1,7 milhões de euros e
que prevê a construção de
36 quartos, segundo a Câmara Municipal. As obras
de adaptação do edifício
do Colégio Nacional vão
ser realizadas no âmbito
de um contrato-programa
de financiamento do Plano

Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, ao
abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência
(PRR), estabelecido entre
a Câmara Municipal de
Anadia e a Agência Nacional Erasmus+ Educação e
Formação. A autarquia informou que os 36 quartos
que a empreitada pretende
criar, quatro deles adaptados a utilizadores com
mobilidade condicionada,
terão capacidade para alo-

jar 56 pessoas. “O projecto
das obras de adaptação, que
teve em conta questões relativas à eficiência energética
e à sustentabilidade ambiental, inclui ainda espaços
para refeições, estudo, lazer,
lavandaria, área para co-working e zonas exteriores
de convívio”, acrescentou. O
procedimento para adjudicação da obra será “lançado
em breve” e a empreitada
“terá de estar concluída no
final de 2023”.
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PENACOVA MOSTEIRO DE LORVÃO RECEBE
DOÇARIA CONVENTUAL E BIENAL DE MÚSICA

O

utubro vai juntar as primeiras
edições da Mostra Nacional de Doçaria
Conventual e da Bienal
Internacional de Música,
de 1 a 30, no Mosteiro de
Lorvão. Ambas as iniciativas são de entrada
gratuita. Segundo Álvaro Coimbra, presidente
da Câmara de Penacova,
diz que estes eventos
pretendem “valorizar o
Mosteiro” e dar-lhe visibilidade. A 1.ª edição da
Bienal vai decorrer de 1
a 30, tendo como um dos
principais protagonistas
o órgão de tubos de dupla face daquele monumento, instalado a meio
do corpo arquitectónico
da igreja. “Queremos dar
visibilidade a este órgão,
que precisa de ser mais
conhecido e reconhecido
a nível nacional e internacional”, frisou Álvaro

Apresentação do programa realizou-se
no Mosteiro
Coimbra. A 1 de Outu- de Coimbra e de Aveiro e
bro, a Bienal será inau- da Escola de Artes de Pegurada com um concerto nacova. O ciclo termina
do organista italiano Sil- com a Filarmónica Boa
vano Rodi, seguindo-se, Vontade Lor vanense.
no dia 8, Liliana Duarte. Já a Mostra de Doçaria
No dia 22, será a vez do Conventual vai decororganista Sérgio Silva. rer nos dias 15 e 16, nos
O evento conta também claustros do Mosteiro,
com o Encontro Inter- estando confirmadas as
nacional de Coros, no presenças de duas dedia 15, que tem como zenas de doceiros, para
anfitrião o coro de Pena- dar a conhecer a doçaria
cova Coral Divo Canto, e conventual local como é
actuações de alunos dos o caso das nevadas e dos
conservatórios de música pastéis de Lorvão.

VILA NOVA DE POIARES INVESTIDOS 1,5 MILHÕES
DE EUROS NA DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
A Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal
Interior (APIN) vai investir
1,5 milhões de euros na renovação e expansão de redes de
drenagem de águas residuais
no concelho de Vila Nova de
Poiares. A APIN assinou, na
segunda-feira (19), os autos
de consignação de duas empreitadas que têm em vista
a renovação e expansão das
redes de drenagem em várias

localidades, aumentando a
população abrangida, disse
o presidente da Câmara,
João Miguel Henriques.
“Este investimento permite
um alargamento da rede”,
vincou. As empreitadas vão
ser executadas nas freguesias
de Poiares e São Miguel de
Poiares. A primeira, cujo
investimento ascende aos
854 mil euros, vai executar a
rede de drenagem de águas

residuais de São Miguel,
Entroncamento e Vendinha, servindo 495 habitantes. Esta contempla, ainda,
a execução de 193 ramais
domiciliários. Já o segundo
investimento, estimado em
698 mil euros, contempla a
extensão de seis mil metros
de conduta gravítica e 102
ramais domiciliários. Esta
intervenção prevê servir 412
habitantes.

MEALHADA CAFETARIA DA ALAMEDA
A CONCURSO ATÉ 29 DE SETEMBRO
A Câmara da Mealhada
aprovou, por unanimidade,
o lançamento do “Concurso
público para atribuição do
direito de exploração da Cafetaria da Alameda da Cidade”.
As propostas devem ser entregues até dia 29 deste mês.
A Cafetaria vai, assim, a novo
concurso. O direito de exploração será atribuído por um
período de três anos, podendo
ser renovado por períodos

sucessivos de um ano, até ao
limite de cinco renovações. A
base de licitação é de 350 euros
por mês (+ IVA). Os interessados devem entregar a proposta na secretaria da Câmara
Municipal da Mealhada, até às
16h00 de dia 29. As propostas
poderão ainda ser remetidas
pelo correio, sob registo e com
aviso de recepção, devendo
dar entrada na Câmara Municipal até ao referido dia. A

Cafetaria da Alameda é uma
infra-estrutura municipal,
localizada junto ao Cineteatro
Messias, que está encerrada há
vários anos. “Trata-se de um
espaço nobre que faz falta à
comunidade e para o qual há
interesse de exploração. Estou
certo de que a sua abertura
enriquecerá o espaço público”, sublinha António Jorge
Franco, presidente da Câmara
Municipal da Mealhada.

GÓIS CASA DA CULTURA RECEBE
CONFERÊNCIA “AGIR PARA EDUCAR”
No âmbito das Jornadas
Europeias do Património que decorrem de amanhã
(23) a domingo (25), sob o
tema “Património Sustentável” - e da comemoração
Municipal do Dia Mundial
do Turismo (27), a autarquia de Góis programou

uma conferência para esse
dia, designada “Agir para
Educar: turisticamente falando”. Com início às 14h30,
a iniciativa tem como missão
apresentar boas práticas
relacionadas com o desenvolvimento local, sustentabilidade, economia circular

e turismo responsável. Neste
sentido, o painel de oradores irá apresentar casos de
boas práticas, a nível da sua
intervenção local e regional.
A conferência resulta da parceria entre a Adiber, a ADIP,
a Lousitânea, a Activar e a
EN2 GÓIS.
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MAIS-VALIA NA FORMAÇÃO E PARA O MERCADO DE TRABALHO

ALUNOS DO CEARTE DÃO NOTA POSITIVA
A ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NO ESTRANGEIRO

F

oram 24 os alunos
de cursos profissionais do CEARTE, de
Coimbra, que realizaram
estágios em três países europeus e relataram um experiência positiva de aprendizagem e valorização cultural.
O CEARTE - Centro de
Formação Profissional para
o Artesanato e Património
desenvolveu a mobilidade
de estudantes no âmbito do
Erasmus, com a duração de
três semanas, abrangendo
um total de três profissões
que realizaram os seus estágios em três destinos diferentes, com o acompanhamento de três professores,
um por cada área.
Do curso de Técnico/a

Especialista em Desenvolvimento de Produtos Multimédia estiveram 10 estudantes
em empresas em Viena de
Áustria; nove alunos do curso
de Técnico de Museografia e
Gestão do Património foram
a Milão (Itália); e cinco formados do curso de Cozinha/
pastelaria permanenceram
em Barcelona (Espanha).
Gonçalo Serra, formando do curso de Restaurante/
Bar, realizou o seu estágio em
Barcelona e deu conta de que
“gostou muito” de ter estado
na capital da Catalunha. “Esta
oportunidade foi uma grande mais-valia para nós, uma
vez que ficámos com mais
bagagem e conseguimos ter
uma abordagem diferente

quando recebemos visitantes
de outros países”, considerou.
Para além das capacidades técnicas, os formandos
destacaram a importância que a experiência teve
no que diz respeito ao seu
desenvolvimento pessoal.
Inês Dias, que esteve em
Milão, no âmbito do curso
de Museografia e Gestão
do Património, referiu que
“foi uma experiência que dá
mais conhecimentos, tanto
a nível profissional como
pessoal”. “Ajudou-me a desenvolver capacidades que
não tinha, nomeadamente
a de liderança e gostava de
voltar, sem dúvida, a repetir
esta experiência”, declarou.
João Martins, que esteve

em Viena de Áustria a estagiar na área de multimédia,
realça a importância do
Erasmus no que concerne
à adopção de práticas de
outros países, que podem
ser uma mais-valia quando
aplicadas à realidade portuguesa: “Todos deveriam ter
esta experiência, aprender
novos métodos de trabalho
e conhecer outras culturas,
adoptando ideias de fora
para aplicarmos na nossa
realidade laboral”, referiu.
A formadora Teresa Ponte, que acompanhou o grupo
de Museografia e o formador António Monteiro, que
acompanhou o grupo de
Multimédia, destacaram a
importância que este género

de projectos têm no currículo dos formandos e na
sua integração no mercado
de trabalho, referindo que
“o facto de terem contacto
com vários profissionais de
diversas áreas e diferentes
culturas facilita a adaptação
dos formandos ao mundo do
trabalho” e “destaca-se como
um aspecto diferenciador do
ponto de vista profissional”.
Os estágios de mobilidade são financiados pelo programa Erasmus, mediante
candidaturas apresentadas
pelo CEARTE e são totalmente gratuitos para os
formandos. O CEARTE já
conta com mais um projecto de mobilidade aprovado
para iniciar no próximo ano.

MANTER A CREDIBILIDADE E A CONFIANÇA DAS PESSOAS É O OBJECTIVO

AGÊNCIA FUNERÁRIA DE COIMBRA CELEBRA 75 ANOS

P

resente no mercado
desde 1947, a Funerária
de Coimbra celebra, no
presente mês de Setembro,
75 anos de apoio e respeito a
milhares de famílias da região
e de todo o mundo.
Sediada na porta número 85C da Rua da Saragoça,
em Coimbra, a Funerária de
Coimbra é considerada uma
empresa de prestígio, reconhecida no mercado pela
qualidade dos serviços que
oferece. Prestar um acompanhamento personalizado
em que imperam a seriedade
e o rigor, tem sido a missão
de Luís Pereira ao longo de
mais de 40 anos de experiência no ramo funerário.
“A nossa missão é manter a

credibilidade, a dignidade
e a confiança das pessoas”,
afirma o proprietário que
partilha sociedade com a
esposa Lurdes Pereira.
Para além de um leque
variado de oferta de serviços, que vão desde a Tanatopraxia/Tanatoestética,
florista, cantaria, a uma frota
moderna de carros funerários, a Agência Funerária
de Coimbra tem uma larga
experiência em questões de
repatriamento, constando no
seu currículo vários serviços
de e para o estrangeiro.
Sendo a satisfação das
famílias o principal objectivo,
a Agência procura manter-se
em actualização e constante
modernização. Luís Pereira

reconhece que este é um ramo
que tem sofrido profundas
alterações mas acredita que
são para um maior beneficio.
“Este é um ramo que foi muito
revolucionário em termos de
apresentação, modificou-se
bastante, para melhor. Os
tempos também mudaram
e de certa forma a concorrência obrigou a mudanças.
Estamos sempre em constante
actualização dentro do que é
possível”, sublinha.
A Agência Funerária de
Coimbra é composta por
mais quatro funcionários e
trabalha sobretudo com famílias fidelizadas. Encontra-se disponível permanentemente 24 horas, todos os dias
da semana.

Funerária de Coimbra fica localizada
na Rua de Saragoça

ESPAÇO TEVE UM INVESTIMENTO NO VALOR DE 32 MILHÕES DE EUROS

OLYMPUS INAUGURA NOVAS INSTALAÇÕES NO COIMBRA IPARQUE

A

Olympus Medical
Products Portugal,
empresa líder na
área de equipamentos médicos, soluções científicas
e máquinas fotográficas,
inaugura, hoje (22), pelas
15h00, as suas novas instalações industriais localizadas no Coimbra iParque.
Esta obra representa
um investimento de 32 milhões de euros e “um passo
significativo na estratégia
de crescimento da empresa
em Portugal, tornando-se
um dos maiores centros de

reparação de equipamentos médicos da Europa e
ultrapassar os 300 colaboradores até 2024”, afirma a
empresa.
O terreno para estas novas instalações foi adquirido
em 2019 com um espaço de
25,500 m². Em Abril de 2017,
a empresa iniciou uma nova
fase do negócio com a implementação do serviço de
reparação de endoscópios,
o que agora com as novas
instalações vai permitir a
expansão dessa área.
Com esta expansão a

Olympus permite criar um
número significativo de
novos postos de trabalho.
“O objectivo da Olympus é
tornar-se a nível global na
empresa líder em tecnologias
médicas. O novo edifício
irá ser o principal centro
de reparações desta área de
negócio na EMEA (Europa,
Médio Oriente e África).
Estabelecer as bases para
expandir significativamente
a nossa capacidade de reparação na Europa, preparando-nos adequadamente para o
crescimento das vendas aos

nossos clientes”, explicou na
altura Emili Ripolles, director
Geral da Região Ibérica. “A
expansão em Coimbra vai
permitir-nos contribuir para
o desenvolvimento da nossa
estratégia de serviço a longo
prazo da região EMEA - e
isto permitirá criar valor adicional para os nossos clientes”, acrescentou Christoph
Wittler, director do Serviço
de Reparação para a Área
Médica.
Para além do volume de
reparações, o novo edifício
obedecerá aos elevados re-

quisitos regulamentares em
termos de higiene e segurança para a preparação dos
equipamentos de demonstração ou de aluguer.
A inauguração das novas
instalações vai contar com
a presença do secretário de
Estado da Economia, João
Correia Neves, do presidente da Câmara Municipal de
Coimbra, José Manuel Silva,
e do presidente da Agência
para o Investimento e Comércio Externo de Portugal
(AICEP), Luís Castro Henriques.

CAMPEÃO DAS PROVÍNCIAS
www.campeaoprovincias.pt

breves
GRUPO ALVES BANDEIRA
OFERECE SEGURO
DE SAÚDE
A COLABORADORES
O Grupo Alves Bandeira, de Coimbra, um dos 50
maiores grupos económicos
portugueses, decidiu oferecer um seguro de saúde aos
mais de 800 funcionários
que integram o seu universo
de empresas. A SegurB é a
empresa do grupo responsável pela mediação e gestão
deste seguro, que proporciona uma cobertura nacional
através de uma rede com
mais de 20.000 prestadores
de serviços. Este seguro garante a cobertura em caso
de hospitalização e o acesso
a médicos de todas as especialidades, hospitais, clínicas
de referência, rede de bem-estar, médico on-line, entre
outras vantagens exclusivas.

CRITICAL SOFTWARE
APRESENTA
SEGUNDA EDIÇÃO DA
COMPANHIA DO ESTUDO
A Critical Software prepara-se para apresentar a segunda edição do programa
de mentoria que tem como
objectivo combater as desigualdades sociais através da
educação. As inscrições para
a Companhia do Estudo estão abertas e os estudantes,
professores e voluntários interessados podem submeter
as candidaturas até dia 30 de
Setembro. A Companhia do
Estudo que começou como
um programa de mentoria
para crianças do ensino
básico, hoje está assente em
quatro pilares de intervenção para apoiar as crianças
e jovens a tornarem os seus
sonhos e as suas ambições
realidade.

IEFP COIMBRA PREPARA
FORMAÇÃO NA COZINHA
Até dia 28 de Setembro, o Centro de Emprego
e Formação Profissional
(IEFP) de Coimbra vai
divulgar as ofertas formativas na área da Hotelaria e
Restauração numa iniciativa criativa denominada
“A Arte de Cozinhar no
IEFP Coimbra”. Esta iniciativa é destinada a jovens
com o 9.º ano de escolaridade e a adultos desempregados, com pelo menos
o 6.º ano, que pretendam
ingressar na formação
profissional. O evento visa
promover as diversas ofertas formativas, por forma a
dar resposta às exigências
do sector e necessidades
do mercado de trabalho
na área da Restauração
e Hotelaria na região de
Coimbra.

CAMPEÃO DAS PROVÍNCIAS
www.campeaoprovincias.pt

22 DE SETEMBRO DE 2022

OPINIÃO

Pedrógão Grande - A culpa
morreu nos incêndios

C

ventes que quiseram procedimento criinco anos depois do graminal, sofreram, na pele os piores efeivíssimo incêndio de
tos da máxima “dura lex, sed lex”,
Pedrógão Grande, a
ou seja, a lei é dura, porém é a lei.
Justiça pronunciou-se pela
Esta decisão, a meu ver, não faabsolvição dos 11 arguidos,
vorece nenhum dos envolvidos e
acusados que estavam de criconstitui um revés no desejado cames de homicídio por negliminho para mais e melhor Justiça.
gência e ofensa à integridade
Ao ilibar todos os envolvidos, perfísica, também por negligênJOÃO PINHO*
mite, à semelhança de tantos outros
cia, num quadro de extrema
casos, que a culpa morra solteira,
gravidade, dado que perecedando argumentos fortes para que
ram 63 pessoas e 44 ficaram
no sentimento popular medre a sensação de
feridas.
A leitura do acórdão, no Tribunal Judicial impunidade conferida aos poderosos, perante
de Leiria, não deixa qualquer margem para os fracos, que neste caso perderam o bem mais
dúvidas: «Acordam os juízes que compõem precioso de todos: o direito à vida.
este Tribunal colectivo em julgar a pronún- Desconheço, até porque não sou jurista, se
cia, a acusação e as acusações particulares o processo foi bem ou mal conduzido pela
totalmente improcedentes e não provadas, e acusação, ou se os inculpados eram, efeCabsolver os arguidos da prática de todos os cri- tivamente, os presumíveis responsáveis pela
mes», disse a presidente do colectivo de juízes, tragédia. No entanto, não é preciso ser um
Maria Clara Santos, na leitura do acórdão, o grande entendido na matéria para concluir
qual julgou ainda como «totalmente impro- que muita coisa falhou neste processo, sendo
certo que quem morreu não o fez, deliberadacedentes» os pedidos de indemnização cível.
O Ministério Público, bem como todos os sobrevi- mente, atirando-se para um mar de chamas.

Esperava-se, por isso, que a decisão não fosse
tão abonatória para uns e tão injusta para
outros. O fiel da balança pendeu, excessivamente, para um dos lados, relegando para
segundo plano, creio a matéria objetiva dos
fatos: o falhanço do Estado e, no caso concreto,
de alguns dos seus intérpretes.
Não bato, por isso, palmas a ninguém. Lamento, profundamente, tudo quanto se passou,
sendo certo que esperava mais da parte dos
juízes, nem que fosse um gesto de reparo sobre as estruturas envolvidas. Contudo, e sem
que os próprios tenham medido, parece-me,
a extensão política e impopular da decisão,
com óbvios ganhos para um certo partido
extremista, mas que fala ao coração do povo,
não tardaremos em perceber que o juízo formulado trouxe, não só injustiça evidente a
quem mais sofreu, mas sobretudo descrença e
impunidade nas instâncias judiciais, que será,
mais dia menos dia, objecto de aproveitamento ideológico em torno de uma certa criatura
que vai de Ventura em popa!
(*) Historiador e investigador

Conselho Municipal Sénior,
uma necessidade em Coimbra

A

nares dirigidos pelo neuropolítica para o envelhecimencientista João Malva o acto deve ser orientada para
tual presidente da Câmara
a cultura de saúde (saúde
participou (tal como eu),
orgânica e saúde mental, com
que constitui uma resposênfase na promoção da saúde e
ta integrada aos idosos,
apoio a prestadores de cuidados),
incluindo mais investie para a qualidade de vida social,
gação em compressão da
com utilização de instrumentos
morbilidade (há estude medida, personalização da sua
dos animadores: os filhos
funcionalidade e sua percepção
HERNÂNI CANIÇO*
adultos de pais com idade
(promover os novos-velhos, proteigual ou superior a 85 anos
ger os dependentes), o incentivo à
associação, a estimulação do voluntariado. apresentam um benefício relacionado com o
O diagnóstico de situação, demonstra-nos risco cardiovascular, e uma dieta com mais
que houve uma revolução demográfica, em fruta e menos carne pode reduzir o risco de
que o futuro são os idosos, pela primeira cancro colorrectal, por exemplo).
vez na História da Humanidade, o númeACÇÃO DAS AUTARQUIAS
ro de idosos (» 65 anos) será superior ao de
crianças (« 15 anos) (em Portugal, há mais
mortes que nascimentos). O sistema de se- A acção das autarquias tem importância
gurança social tem uma base cada vez me- nesta revolução demográfica, nos desafios
nor de contribuintes activos, existem os tais da exclusão e isolamento social da pessoa
novos-velhos (maior esperança de vida sem idosa, e na necessidade de valorizar o enveincapacidade) e existem velhos com saúde lhecimento, pelo que é necessário formular
precária, dependência e perda de autono- estratégias locais que fomentem o envelhemia, há bolsas de exclusão social e falta de cimento activo e intergeracional, compleigualdade de oportunidades, existem Cui- mentar às políticas sociais vigentes.
dados Continuados, Cuidados Paliativos e Assim, propomos a criação de um Conselho
Cuidados Domiciliários, necessários sim, Municipal Sénior, enquanto órgão consultivo, de articulação, de informação, de promas ainda insuficientes.
Já em 2019, Portugal era o 5.º país com moção de direitos e de protecção das pessoas
maior taxa de envelhecimento do mundo, idosas, de forma a garantir o seu bem-estar,
após o Japão, Itália, Grécia e Finlândia e, dignidade e qualidade de vida.
actualmente, Portugal é o país da UE que O Conselho Municipal Sénior seria um
órgão de representação da pessoa idosa e
está a envelhecer mais rápido.
Em Coimbra, foi criado e encontra-se em da ligação com a comunidade, cuidadores
construção o Instituto Multidisciplinar do informais e os poderes públicos, com arEnvelhecimento, em cujos estudos prelimi- ticulação interinstitucional nas respostas

biopsicossociais à pessoa idosa carenciada; com promoção do debate sobre as necessidades sentidas e encaminhamento às
entidades competentes, e sobre os direitos
sociais, criando condições para promover
a sua autonomia, integração e participação
comunitária; e aumento da abrangência,
acessibilidade, eficácia e eficiência dos programas de apoio à pessoa idosa.
Coimbra pode assim, ser mais um exemplo
de boas práticas autárquicas na política
para o envelhecimento, na linha do que as
autarquias de Lagos, Alfândega da Fé, Oliveira de Azeméis, Santa Comba Dão, Matosinhos, Espinho e Figueira da Foz (entre
outras), que já têm um Conselho Municipal Sénior.
Isto, caso o poder autárquico instituído em
Coimbra, tenha a abertura, a compreensão
e o interesse em em reconhecer os seniores
como grupo-alvo que muito tem a aprender
e ensinar com todos e para todos, que tem direitos e deveres consignados mas nem sempre praticados, que deve participar de pleno
direito na vida comunitária e gestionária,
que merece respeito por palavras e actos.
Infelizmente, colocada a proposta de criação
de Conselho Municipal Sénior ao presidente
da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, foi ignorada a proposta, referindo
que o Município vai ter na sua reestruturação
orgânica um Departamento de Gerontologia, manifestamente insuficiente, que burocratiza um problema que diz respeito a toda a
comunidade e que deveria ter a participação
activa da sociedade civil organizada.
(*) Médico e vereador
do PS na CMC
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O Coro
dos Defuntos…

QUITO PEREIRA

D

iz a nova vaga de gente que vai ao Estádio Cidade de Coimbra,
que há uma velha guarda que não se revê nesta Académica
moribunda. Uns reaccionários de cabelos grisalhos, afirmam.
Esta gente nova, por mim, está perdoada. Porque são uns imberbes,
que ainda não tinham nascido nem fazem ideia do que foi uma Académica pujante e vibrante. Não sabem nem sonham o que eram os
domingos de futebol em Coimbra. Do reboliço de gente à volta do Estádio para entrar no campo. Dos jogos com os ditos “grandes”, com o
Calhabé a abarrotar de camionetas que traziam os simpatizantes da
equipa forasteira.
De uma equipa fulgurante que se batia com todos cá ou no resto da Europa. De um passado longínquo e do ano de 1939, em que a Académica
arrebatou a primeira Taça de Portugal. Um mérito que será sempre nosso. De um Campo de Santa Cruz e da epopeia de uns tantos que dentro
do pelado glorificavam uma camisola preto azeviche e o losango mais
arrebatante da Geometria. Esses, todos esses, já partiram desta vida. É
um coro de defuntos que se sente desrespeitado nestes tempos pardos
de uma Académica sem rumo, sem identidade, e sem mística. E de um
presente desportivo sem história.
Distanciado desta nova realidade há já muito tempo, vi hoje e pela
primeira vez esta nova equipa da Académica que milita na terceira divisão. Perturbou-me, ao constatar que muitos dos ditos atletas são uns
rapazinhos que, esforçados, fazem o que podem. A espaços, parece uma
equipa de juvenis. Uns miúdos aguerridos e alguns, diga-se, até com pouca apetência para jogar a bola. Chutam com a canela em vez da bota.
Há uma tentativa dramática de segurar esta putativa Académica para
que não desapareça. De que não feche as portas de vez. De louvar quem
se meteu a tentar salvar um barco naufragado de uma cidade amorfa,
distraída e que pouco se importa com o destino do desporto coimbrão
ao mais alto nível competitivo.
Eu, da tal velha guarda que vivi o alvoroço dos grandes momentos da
Briosa, não posso deixar de me questionar com uma pergunta inquietante : - Será que esta Académica dignifica o passado da grande Briosa
de outrora ? Será que este grupinho de miúdos fracos de futebol mas de
boa vontade, são legítimos herdeiros de António Bentes, de Capela, de
Ramin, de Alberto Gomes, de Malícia, de Samuel, de Rocha, de Jorge
Humberto, de Rui Rodrigues, de Gervásio, de Ernesto, de Artur Jorge
e de tantos outros ?
A resposta parece-me óbvia.
No dia 1 de Outubro, um grupo de amigos de cabelo grisalho, uns que
defenderam a camisola da “negra” e outros que apenas fizeram que vestiram como foi o meu caso, irão confraternizar à volta de uma mesa.
É a velha guarda de uma outra Académica. Da que um dia amámos e
amamos, mas que morreu aos pés da indústria fria e nebulosa do futebol profissional.
A Briosa de outrora é um parente falecido. Honrarei esse passado. Honrarei os que se bateram por essa Académica romântica quer jogando
em tempos muitos remotos no pelado de Santa Cruz, quer no relvado
do Estádio Municipal. Guardarei com desvelo o meu cartão de 46 anos
de sócio de quotas em dia. E jamais aceitarei remoques de ninguém ou
ofensas que ponham em dúvida o meu academismo sonhador.

Casas que as pessoas possam pagar
RICARDO BANDEIRA *

O

Banco Central Europeu (“BCE”), no seu
combate à inflação, vai continuar a aumentar as taxas de juro. As famílias que
optaram por contrair empréstimos para aquisição
de casa própria a uma taxa variável vão ver a sua
prestação mensal subir paulatinamente. O mercado
de arrendamento para fins habitacionais continua a
assistir a uma escassez do lado da oferta (também
por causa da conversão de fogos habitacionais para
Alojamento Local).
A crise da habitação agrava-se e já não são só os
estudantes que têm dificuldades a arrendar quartos.

Como tal, é necessária uma mudança de paradigma.
Mudança essa que deve igualmente verificar-se em
Coimbra. Num passo seguinte à aprovação da Estratégia Municipal de Habitação, ocorrida ainda 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.
Para tanto, é necessário que a Câmara Municipal
de Coimbra (“CMC”) faça uso do seu património
imobiliário – e, idealmente, ingresse numa política
de aquisição de novo património – e lance concur-

sos públicos para a constituição de direitos de superfície para construção ou reabilitação de edificado. Seriam concessões de obras públicas em que o
concessionário-construtor colocaria uma parte dos
fogos habitacionais então construídos em mercado de arrendamento livre e uma outra parte num
Programa Municipal de Arrendamento a Custos
Controlados.
Os fogos habitacionais colocados nesse Programa
Municipal seriam distribuídos pela CMC através
de sorteio público, após uma prévia habilitação que
atestasse os rendimentos e composição dos agregados familiares dos concorrentes. O sorteio seria depois divulgado em tempo real, através das plataformas digitais da CMC, podendo, assim, ser assistido

por todos aqueles que manifestassem tal interesse.
Tal Programa Municipal deveria ter por destinatário casais jovens em início de carreira, em mais um
contributo para a fixação de população no território.
É verdade que uma medida desta envergadura levaria anos a ser implementada. E, como tal, não
pode ser vista como um substituto de outros apoios
destinados às famílias. Contudo, um parque habitacional público também pensado para a classe
média é uma parte fundamental numa resposta
de fundo – e a prazo – para a crise habitacional.
Lisboa, Porto, Cascais e Guimarães já estão a dar
passos nesse sentido. E Coimbra?
* Advogado

$/RXVmUHFHEHHQWUHDPDQKm  HGRPLQJR  DV-RUQDGDV(XURSHLDVGR3DWULPyQLRFRPRREMHFWLYRGHVHQVLELOL]DU
a comunidade para proteger o património cultural europeu, no contexto das alterações climáticas e da degradação ambiental.
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QUE TAL CANDIDATAR
A BARCA SERRANA AO PRR?
Está visto que o PRR não gosta de Coimbra, mormente
no que toca às candidaturas apresentadas por entidades
que têm a ver com questões sociais. Na Casa dos Pobres foi o que se viu: chega para trás. No Centro Cívico
do Planalto do Ingote, que tinha em vista importantes
equipamentos relacionados com a saúde, reprovados
também. Este plano de ajuda europeu, destinado à recuperação das economias fragilizadas pela pandemia
da Covid-19, não quer nada com estas causas. Se fosse
para umas viagens turísticas, lá pelo Douro acima, vá
que não vá, a coisa até ia. O promotor até se deu ao luxo
– e fez muito bem – de mandar às urtigas a candidatura
aprovada. Como cá por Coimbra não há Douro mas
Mondego, menos água, portanto, e quase nula navegabilidade, mas ainda suficiente para molhar os pés, que
tal se candidatássemos a barca serrana, que pelo menos
até à praia do Rebolim sempre há-de chegar?

Project. A empresa internacional, com escritórios em
Miami, Palma de Maiorca, Seicheles, Croácia e Sérvia,
destaca este investimento na Figueira da Foz, referindo
que o investimento será por concessão a 20 anos. Para
captar interessados, a Marine Project diz que “o turismo náutico é uma forte aposta para o futuro, sendo a
Figueira da Foz uma referência nacional em termos de
turismo de sol, praia e náutico”. “Com uma marina com
capacidade para 360 embarcações e com uma superfície
terrestre de 32 ha, a Figueira da Foz cumpre todos os
requisitos de quem a pretende visitar por via marítima,
com excelentes ligações rodoviárias e ferroviárias, que
permitem o acesso rápido a um aeroporto internacional,
bem como a vários locais de interesse turístico, histórico
e gastronómico da região Centro”, acrescenta. Agora é
só ligar para quem anuncia que vende, que não é proprietário do que está a vender...
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No dia do Serviço Nacional de Saúde, 15 de Setembro,
é tradicional, em Coimbra, fazer a rega da oliveira do
SNS, que está no Parque Verde do Mondego. Este ano
foram muitas as personalidades presentes, até porque
a cerimónia tinha a presença do novo titular da pasta
da Saúde. Segundo a notícia do diário As Beiras, “para
além do ministro da Saúde, Manuel Pizarro, José Manuel Silva, presidente da Câmara de Coimbra (CMC),
Isabel Carvalho Garcia, presidente da Liga dos Amigos
dos Hospitais da Universidade de Coimbra (LAHUC),
Carlos Cortes, presidente da Secção Regional da Ordem dos Médicos (SRCOM), Carlos Santos, presidente
do Conselho de Administração do Centro Hospitalar
e Universitário de Coimbra (CHUC), António Miguel
Arnaut, neto do “pai” do SNS, António Arnaut, Ermelinda Arnaut, viúva de António Arnaut, participaram
no acto simbólico, assinalado desde 2009”. Só que, na
descrição, falta dizer que esteve presente a mais alta
figura da Saúde na região (retratada na foto). A avaliar
pela omissão, estará o jornalista convencido que Rosa
Reis Marques já se encontra aposentada, ou terá pensado
que a ARS/Centro já foi extinta?

REGRESSO AO FUTURO

ENTRE TANTOS FALTOU UM
A imagem deste local é um ícone de Coimbra. Trata-se
da sala das sessões da Câmara, onde durante décadas
e décadas reuniu o Executivo Municipal, onde já se
sentaram inúmeros presidentes e vereadores. O espaço
esteve em repouso durante dois anos, desde que começou a pandemia de covid-19, por não possibilitar o
distanciamento exigido, e o salão nobre foi o local habitual das reuniões. O presidente da Câmara, o médico

MARINA DA FIGUEIRA DA FOZ
ESTÁ À VENDA
Que se saiba, o Porto da Figueira da Foz, que é proprietário da Marina, ainda não abriu concurso para a
concessão, nem a colocou à venda, mas quem a quiser
pode apreciar um anúncio na Internet. Esta infra-estrutura de recreio surge à venda por 1 milhão e 500
mil euros, segundo é proposto pela empresa Marine

f_r_a
seus antigos companheiros nas lides musicais, como
José Miguel Baptista, José Paulo Soares, Nuno Tavares e
Rui Moura. O vice-Reitor da Universidade de Coimbra
(UC), Delfim Leão, enalteceu a figura ímpar de Luiz
Goes e mostrou a disponibilidade e interesse da UC
em apoiar e promover um programa sistematizado de
investigação e apoio à Canção de Coimbra, enquanto
património cultural de grande valor e que importa preservar. A encerrar a homenagem, algumas das composições que Goes celebrizou foram interpretadas por alguns
elementos da Secção de Fado da Associação Académica
de Coimbra (AAC).

INSTRUMENTOS DE COIMBRA
Luiz Goes, um dos nomes maiores da canção de Coimbra, foi evocado no passado domingo (18), dia em que se
completam 10 anos do seu falecimento. A homenagem,
promovida pela Associação dos Antigos Estudantes de
Coimbra (AAEC), decorreu no Cemitério da Conchada,
junto ao jazigo onde está sepultado. Começou por usar
da palavra o presidente da AAEC, Jorge Castilho, que
recordou alguns dados biográficos do homenageado e
destacou a sua importância para a divulgação e a evolução da música de Coimbra. Falaram depois alguns dos
FICHA TÉCNICA
EDIÇÃO COIMBRA
www.campeaoprovincias.pt

No passado domingo, no Jardim Botânico de Coimbra, decorreu uma tarde dedicada aos instrumentos de
Coimbra. A guitarra, a viola toeira e os guitarrinhos
são instrumentos com origem em Coimbra e com uma
forte ligação à música tradicional e popular na cidade,
mas também na região da Beira Litoral. Com o objectivo de dar a conhecer e de afirmar aquilo que são estes instrumentos, realizou-se a 1.ª Jornada das Cordas
Tradicionais/Populares de Coimbra, na zona lateral
da estufa tropical do Jardim Botânico. Para além dos
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momentos musicais, com um repertório da música de
Coimbra desde o Séc. XVIII ao início do Séc. XX, a tarde
também foi preenchida com uma exposição, palestras
e uma demonstração de construção de instrumentos.
Esta foi uma iniciativa dinamizada por Bruno Paixão,
director da Fundação Inatel em Coimbra, e pela Associação Museu da Música de Coimbra, com o apoio da
Universidade de Coimbra, do JBUC, do Centro Cultural Penedo da Saudade, do Município de Coimbra e da
União das Freguesias de Coimbra.
PUBLICIDADE
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José Manuel Silva, considerou que já estavam reunidas
as condições e (quase) tudo voltou ao antigamente,
em termos de espaço. A grande diferença é que, neste
mandato autárquico, tudo é filmado e transmitido em
directo pelos canais da Câmara na Internet, para todos
verem o que se diz e faz. No tempo de Manuel Machado
isso nunca foi permitido e os jornalistas presentes nas
reuniões tinham o exclusivo de contar como foi. Agora
acabou-se e há que interpretar e acrescentar informação,
porque o que aconteceu está visto.

Manuel Silva ainda esteve, em alguns momentos, de “cabeça
no ar”. Juntou o nome de duas vereadoras socialistas (Regina
Bento e Carina Gomes) e declarou que podia usar da palavra
“Regina Gomes” e, de outra vez, “Carina Bento”. Mais adiante
dirigiu-se a Ana Cortez Vaz como Ana Bastos e disse que a
intervenção dos munícipes seria às 7 horas, rectificando para
17h00. Depois... correu tudo bem.

PS DE COIMBRA A MEXER

ANTE-ESTREIA RIBEIRINHA

Antes que a actual maioria na Câmara Municipal de
Coimbra fizesse a abertura de toda a zona pedonal da
margem direita do rio Mondego, entre a Ponte-Açude
e a Ponte de Santa Clara, os socialistas andaram por
ali a passear. É que isto de uns começarem as obras e
outras as acabarem tem que se lhe diga. É como uns
passarem as passas do Algarve e outros é que abrem a
garrafa de espumante. Por isso o PS de Coimbra explica
o que fez: «Na caminhada na renovada zona ribeirinha,
da margem direita, os militantes do Partido Socialista
puderam usufruir de um espaço idealizado, lançado e
executado pelo anterior Executivo liderado pelo Partido
Socialista. Esta última iniciativa da Comissão Política
Concelhia serve para preservar na memória a visão estratégica do PS para o rio e para a cidade. Após a caminhada decorreu a última Comissão Política Concelhia
da actual concelhia do Partido Socialista. A iniciativa
foi desenvolvida pela Concelhia do Partido Socialista de
Coimbra e contou com a presença dos presidentes da
Federação Distrital de Coimbra do Partido Socialista,
Juventude Socialista e Concelhia de Coimbra». Vá se lá
saber porquê, mas só faltou mesmo outro presidente, o
que realmente lançou as obras: Manuel Machado.

entidades, em frente aos Paços do Concelho, a respectiva guarda de honra e banda filarmónica. Enquanto
um funcionário iça a bandeira está tudo perfilado. Só
que, na Figueira da Foz, por ocasião das comemorações
dos 140 anos de elevação a cidade, o protagonista foi
mesmo o presidente da Câmara. Pedro Santana Lopes fez questão de ser ele a surgir à varanda e a fazer
subir a bandeira do Município, não para pôr todos
em sentido para ele, mas dando um extraordinário
exemplo do cumprimento do seu lema de candidatura
pelo movimento independente “Figueira A Primeira”.
“Como disse na minha tomada de posse, quando sair
um dia quero que a Figueira esteja num ranking mais
alto em matéria de inovação e investigação, não só nos
domínios ligados ao mar e floresta, mas outros e que
se sinta que a Figueira é uma boa cidade para acolher.
Quero que a Figueira seja uma cidade de conhecimento
que receba pessoas o ano todo e que saibam que temos
laboratórios, equipas de investigação, que têm material
para estudar e investigar” - declarou, aos jornalistas.
“Este é um trabalho persistente, não de efeitos fáceis ou
curtos, é um trabalho mais de fundo, mas em que estou
empenhado e para isso vamos tendo de fazer algumas
alterações algumas correcções em alguns rumos que
estavam traçados”, esclareceu o edil.

EM TEMPO
DE ANIVERSÁRIO

CIDADÃOS COMPROMETIDOS

Ainda a propósito do abate de cinco plátanos na rotunda da Avenida Emídio Navarro, ao fundo do Parque da
Cidade, para a passagem do autocarro eléctrico (MetroBus), o coordenador do movimento Cidadãos por
Coimbra não esconde a sua desilusão pelos vereadores
do PS e da CDU que estão no Executivo Municipal.
Jorge Gouveia Monteiro publicou, juntamente com a
fotografia dos visados, o seguinte desabado: «Silêncios
comprometidos e feios. Saíram da reunião de Câmara,
de fininho, sem uma palavra aos cidadãos que protestavam à porta contra o bárbaro abate dos plátanos na
Navarro. Que gente é esta? Vereadores eleitos, ele com
o Pelouro dos “Espaços Verdes e Jardins”, os/as restantes
com a possibilidade de intervir nas reuniões da Câmara.
Calados/as, cúmplices, envergonhadas/os».

QUEM DÁ O EXEMPLO
Em todas as cerimónias oficiais, nomeadamente nos
dias do Município, vemos a parada, com as inúmeras

O presidente da Câmara de
Coimbra, ex-bastonário da
Ordem dos Médicos, fez anos
no domingo e foram muitos
os que o parabenizaram. José
Manuel Silva usou da sua
veia de humor para agradecer e já se mostrou rendido
aos Encontros Mágicos, organizados por Luís de Matos. «Estão tant@s amig@s
a lembrar-se hoje de mim,
nem sei bem porquê, que, na
impossibilidade de responder individualmente, decidi
agradecer colectivamente a
tod@s de uma forma mágica OBRIGAD@S!» - escreveu o autarca na sua página
numa rede social. Contudo,
na reunião do Executivo
camarário, realizada no dia
seguinte (segunda-feira), José

PUBLICIDADE

As eleições para a liderança Concelhia de Coimbra do PS serão
em inícios de Outubro e seguir-se-à, em Novembro, o sufrágio
para a presidência da Federação Distrital. Isto está a fazer com
que os socialistas estejam numa roda viva, quer com as três candidaturas à Concelhia, quer com as duas para a Federação. Na
Comissão Política Distrital, realizada sexta-feira à noite, Victor
Baptista apresentou-se ao ataque, para agitar as águas até aqui
dominadas por Nuno Moita. O ex-governador civil e antigo
deputado apresentou de uma assentada três moções, duas delas
aprovadas por unanimidade: a defesa da transferência do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal Administrativo
para Coimbra e da taxação de lucros excessivos. Curioso foi
observar que, depois da apresentação e discussão, Luís Marinho
e Ferreira da Silva, o presidente da Assembleia Municipal e o
líder da bancada do PS neste órgão, respectivamente, ausentaram da reunião sem terem votado. Em relação à outra moção,
aprovada por maioria, recomenda-se ao secretário-geral do PS
uma redução em 50 por cento das quotas a pagar referentes aos
anos de 2019 a 2022, diminuindo o peso no orçamento familiar
e facilitando a participação nos próximos actos eleitorais partidários. A unanimidade foi quebrada pela abstenção de João
Portugal e voto contra de Luís Santarino.
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CANDIDATURA DA FUNDAÇÃO ADFP PARA TRÊS DIFERENTES ÁREAS DE DEPENDÊNCIA

PROJECTO SOCIAL NO INGOTE
CHUMBADO PELO PRR

LUÍS SANTOS

F

oi reprovada a candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência
(PRR) para a construção de
três edifícios destinados a
funções sociais no PlanalPUBLICIDADE

to do Ingote, em Coimbra,
apresentada pela Fundação
ADFP, um investimento na
ordem dos dois milhões de
euros.
Este é mais um revés para
a concretização desta parte
social do Centro Cívico do

Ingote assumida pela Fundação ADFP, com sede em Miranda do Corvo, que poderia
avançar independentemente
do edifício e equipamento
que ficará a cargo da Câmara
Municipal de Coimbra.
A mais-valia do projecto

da Fundação ADFP não é
apenas o aumento substancial da oferta para alojamento de idosos, cuja carência
é notória em termos sociais
no concelho de Coimbra,
mas também na mais duas
unidades diferenciadas a

construir: uma para a área de
doença de Alzheimer e outra
para pessoas com elevada
dependência.
As construções associadas às valências sociais
podiam já avançar, ficando reservada à Câmara de
Coimbra a edificação do
Centro Cívico, com áreas
culturais e desportivas, tudo
num enquadramento projectado pelo arquitecto Carrilho
da Graça.
O presidente da Fundação ADFP, o médico Jaime
Ramos, manifestou o seu
profundo desagrado com a
reprovação por parte do PRR
deste projecto social para o
Planalto do Ingote, tendo
dado conta desta situação à
Câmara de Coimbra, à Junta
da União de Freguesias de
Eiras e S. Paulo de Frades, à
Associação de Moradores do
Bairro do Ingote e à Segurança Social. O passo seguinte foi
a proposta de uma reunião
conjunta entre todas as entidades, para analisar este caso,
ver como se pode ultrapassar
este revés e tomar uma posição de desagrado.
Contactado pelo “Campeão”, o presidente da Junta
da União de Freguesias de
Eiras e S. Paulo de Frades não
escondeu o seu descontentamento, considerando que
o investimento no Planalto
do Ingote é “importante e
essencial”. Luís Correia fez
sentir o seu desagrado junto
do presidente da Câmara de
Coimbra, José Manuel Silva,
e da vereadora com o pelouro
da Acção Social, Ana Cortez Vaz. O autarca reforçou,
igualmente, a necessidade
de uma reunião com todas

as entidades, onde esteja a
coordenadora distrital da
Segurança Social.
UM ‘FLOP’

A rejeição do financiamento do PRR em relação
à ampliação da Casa dos
Pobres e, agora, também, ao
projecto social para o Planalto do Ingote, não são casos
únicos e os “chumbos “ são
mais numerosos. Ao intervir
na reunião da Associação
Nacional de Municípios que
decorreu, no fim-de-semana,
em Viseu, o presidente da
Câmara de Coimbra exigiu,
numa declaração dirigida ao
Governo, que a comparticipação do PRR para o sector
social seja aumentada, dando
o exemplo do sucedido no
concelho.
“Das 22 candidaturas
apresentadas à Nova Geração
de Equipamentos e Respostas
Sociais, todas com parecer
favorável do CLAS-C (Conselho Local de Acção Social
de Coimbra), a maioria com
elevadas pontuações, só uma
- uma única - foi aprovada e
nem sequer foi a que obteve
a mais alta pontuação atribuída”, referiu José Manuel Silva,
tendo vincando esta situação
na reunião da Edilidade de
Coimbra realizada na passada segunda-feira.
“Não se compreendem
os critérios, mas, mais importante do que isso, é inaceitável
que em 22 candidaturas, todas relevantes e importantes
para o concelho de Coimbra,
só uma seja financiada, o
que nos leva a concluir que,
no plano social, o PRR é um
flop”, concluiu o autarca.

ENCONTROS INTERNACIONAIS
DE JAZZ REGRESSAM A COIMBRA

O

Festival Jazz ao
Centro – Encontros Internacionais
de Jazz regressa, hoje (22),
para a sua 20.ª edição e vai
percorrer vários espaços
da cidade, nomeadamente
Casa das Artes Bissaya Barreto, Convento São Francisco, antigas instalações
da Coimbra Editora, Museu Nacional Machado de
Castro, Salão Brazil, Seminário Maior e Teatro Académico de Gil Vicente. A
organização está a cargo da

associação Jazz ao Centro
Clube (JACC) e da Câmara
Municipal.
Esta noite (22) haverá
um concerto do brasileiro
Rodrigo Brandão com a
Sun Ra Arkestra, um “dos
grupos incontornáveis da
história do jazz”, activo desde a década de 50. Segue-se
o britânico Alabaster Deplume (no sábado), prosseguindo a programação em
Outubro, começando com
a flautista Nicole Mitchell
(5 de Outubro).

