
DE09042014RL/RCMC

DIRECTOR LINO VINHAL | www.campeaoprovincias.pt                                       
PREÇO 0,75€ | 2ª SÉRIE | ANO 22 | N.º 1127 | 29 DE SETEMBRO DE 2022          SEMANÁRIO À QUINTA-FEIRA      
telef. 239 497 750 | fax 239 497 759 | e-mail: campeaojornal@gmail.com

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
AUTORIZADO A CIRCULAR EM INVÓLUCRO

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

PORTUGAL
CCE TAVEIRO

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

PUBLICIDADE

Dia
Mundial

Professores
dosCOMEMORAÇÃO

Organização:
Sindicato 
dos Professores  
da Região Centro

Apoios:

EVOCAÇÃO 80 anos  
Adriano Correia de Oliveira

Sindicato
dos Professores
da Região Centro

É fácil crescer 

Telf./Fax 239 834 167
www.coimbrageste.pt

geral@coimbrageste.pt

42
27

5

RESTAURANTE

T. 231 202 025 | F.  231 203 089
   Floresta dos Leitões | E.N.N.º 1

3050-347 MEALHADA

ESPECIALIDADE
LEITÃO À BAIRRADA

42
31

9

Rua Central nº47
3045-405 COIMBRA
URGÊNCIAS: 916 128 849
www.vetpovoa.pt
www.donamicas.pt

D e s e j a m o s a t o d o s o s 
nossos amigos de 4 patas, 
um excelente dia do animal 45

77
6

PRESIDENTE DA CÂMARA DA LOUSÃ EM ENTREVISTA

Luís Antunes: Coimbra tem tudo
a ganhar se se abrir mais à região
Em Entrevista à Rádio Regional do Centro e ao Campeão das Províncias, Luís Antunes, presidente da Câmara 

Municipal da Lousã, afirma estar convicto sobre os benefícios que o Metro Bus trará à região, a Coimbra desde 
logo, mas também a Miranda e à Lousã, até pelo respeito que lhes é devido. Disse, também, que Coimbra terá 
muito a ganhar se se for abrindo cada vez mais à região de que é naturalmente o pólo mais importante. PÁGINA 7

ESTRADA DO VALONGO | LAGOA DO GROU
Tlm. 912 811 449

Email: geral@lagrostone.pt
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CONSTRUÇÕES METÁLICAS GRADEAMENTOS FERRO E INOX CALEIRAS EM ALUMÍNIO / RUFUS
DECAPAGEM E METALIZAÇÃO VEDAÇÕES AUTOMATISMOS PORTÕES SECCIONADOS
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Um ano após ter conquistado a presidência da Câmara da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes deixa de ver os quatro vereado-
res do PS eleitos directamente, os quais entraram todos em suspensão de mandato. As substituições já vão chegar ao penúlti-
mo efectivo da lista socialista e não está colocado de parte entrar mesmo nos suplentes. O autarca, que já foi primeiro-ministro, 
diz nunca ter visto algo semelhante na política. PÁGINA 3

PS DA FIGUEIRA DA FOZ
DEBANDOU DA CÂMARA

DE SANTANA LOPES
Carlos Cortes com

fortes hipóteses
de chegar a Bastonário 

O actual presidente dos Médicos do Centro é o 
único candidato da região a Bastonário da Ordem dos 
Médicos, cujas eleições decorrem em Janeiro. Do Porto 
há também um candidato e de Lisboa vão a sufrágio 
quatro. PÁGINA 6

Dia da Água sob o mote de combater o desperdício
PÁGINAS 10 E 11

NGMP
Pontesterraplanagens e Silvicultura

O Executivo convida a visitar
a Freguesia e o Festival do Chícharo

em Alvaiázere

FREGUESIA DE PELMÁ

V M

Arménio Pereira de Sousa, Lda. VISITE-NOS
NA FEIRA

DA ÁRVORE
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PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

Capital do 
Alvaiázere

Chícharo

30 setembro // sexta-feira

18h00 // Casa da Cultura
Inauguração Oficial do Evento com 
visita a todos os espaços 
expositivos

19h00 // Parque Multiusos
Abertura da tenda 
das tasquinhas, mostra 
de produtos regionais, artesanato 
e velharias

19h00-22h00 // Ruas da Vila
Animação de rua com 
«Drama & Beiço»

21h00 // Casa da Cultura
Festival Internacional 
de Música Polifónica 

22h30 // Parque Multiusos
Atuação «Maninho»

00h00 // Parque Multiusos
Baile com «Manuel Braz»

01h00 // Parque Multiusos
Encerramento da tenda 
das tasquinhas, mostra
de produtos regionais, artesanato 
e velharias

02h00 // Parque Multiusos
Atuação «DJ Hugo Rafael»

1 outubro // sábado

09h00-19h00 // Estádio Municipal
Torneio de Futebol 
«Al-Bayazira Youth Cup 2022» 
(Organização EFB Alvaiázere e GDA)

12h00 // Parque Multiusos
Abertura da tenda 
das tasquinhas, mostra 
de produtos regionais, artesanato 
e velharias

15h00-18h00 // Ruas da Vila
Animação de rua com 
«Drama & Beiço»

15h00 // Secret. Pq. Multiusos
Visitas ao Património

16h00 // Museu Municipal
Passeio de Bicicletas Antigas

16h30 // Parque Multiusos
Show Cooking com
Chef Fábio Bernardino

18h30 // Parque Multiusos
Espetáculo de Acordeão 
«Acordeando» com a participação 
do sérvio Petar Maric (8x Campeão 
do Mundo), Rodrigo Maurício, 
Márcio Cabral e acordeonistas da 
terra 

22h30 // Parque Multiusos
Atuação «Miguel Araújo»

00h00 // Parque Multiusos
Baile com «D’Arromba»

01h00 // Parque Multiusos
Encerramento da tenda 
das tasquinhas, mostra
de produtos regionais, artesanato 
e velharias

02h00 // Parque Multiusos
Atuação «DJ André Mendes»

2 outubro // domingo

09h00 // Estádio Municipal
V Trail do Chícharo

10h00 // Secret. Pq. Multiusos
Visitas ao Património

12h00 // Parque Multiusos
Abertura da tenda das tasquinhas, 
mostra de produtos regionais, 
artesanato e velharias

15h00 // Secret. Pq. Multiusos
Visitas ao Património

Encontro de Bandas Filarmónicas
15h00 // Desfile pelas ruas da Vila
15h30 // Concentração nos Paços 
do Concelho
16h30 // Atuação no Parque 
Multiusos

21h30 // Parque Multiusos
Atuação «Lorenzo»

23h00 // Parque Multiusos
Baile com «Só Ritmo»

00h00 // Parque Multiusos
Encerramento da tenda das 
tasquinhas, mostra de produtos 
regionais, artesanato e velharias

Exposições junto ao Mercado, 
Museu e Biblioteca
Mais informações no 
Secretariado entre as 
11h e 01h ou através do 
contacto 915 698 763

A organização não se responsabiliza por qualquer dano causado durante o evento

ENTRADA

LIVRE

ADELAIDE MARTINS

O chícharo volta a ser 
rei em Alvaiázere. 
Este ano, e depois do 

interregno de 2020 e 2021, o 
Festival do Chícharo está de 
regresso a este município da 
Beira Litoral para a sua 18.ª 
edição, entre amanhã (30) 
e domingo (2). Considera-
da a “Capital do Chícharo”, 
Alvaiázere volta a dar foco 
a esta ancestral e tradicional 
leguminosa cujas caracterís-
ticas o fazem assemelhar ao 
tremoço e ao grão-de-bico.

O evento realiza-se, 

como habitualmente, de 
forma gratuita, no Parque 
Multiusos no centro da vila. 
Organizado pela Confraria 
do Chícharo, esta edição tem, 
à imagem das anteriores, o 
apoio da Câmara Municipal 
de Alvaiázere. Ao longo de 
três dias não vão faltar ac-
tividades diversas e anima-
ção para todos os públicos, 
nomeadamente exposições, 
espectáculos, tasquinhas, um 
mercado de produtos endó-
genos, mostra de artesanato 
e de velharias, animação de 
rua, entre outras.

O programa do Festival 

vai acolher, no plano musi-
cal, concertos de Maninho 
(amanhã), Miguel Araújo 
(sábado) e Lorenzo (do-
mingo). Paralelamente, vai 
decorrer também o V Trail 
do Chícharo, um passeio de 
bicicletas antigas e, ainda, um 
concurso de ornamentação 
de janelas, varandas, montras 
e das próprias ruas.

Segundo Daniela Pedro, 
presidente da Confraria do 
Chícharo, “o Festival é um 
dos momentos mais espe-
rados do ano” e que serve 
de montra para “conhecer 
Alvaiázere e o que a vila tem 

de melhor”. Reforçando que o 
evento não é apenas impor-
tante para os alvaiazerenses, 
Daniela Pedro convida “toda 
a gente” a visitar o território 
e a explorar o mesmo, para 
“sair com a melhor das ex-
periências”. Até domingo, vai 
ser possível provar o chícharo 
conforme era confeccionado 
antigamente. “Rei da região e 
do evento”, vai estar disponí-
vel em sopas, migas (a acom-
panhar pratos de bacalhau 
grelhado ou leitão), licores e 
doces variados. Além da sua 
riqueza – nutricional, cul-
tural e histórica – é notória 
também a sua versatilidade.

A Confraria mostra-se 
“orgulhosa por ver o Festival 
crescer de ano para ano”, re-
feriu a presidente. Além do 
desenvolvimento do evento, 
é importante também “ver e 
apoiar os produtores locais”. 
Para Daniela Pedro é pri-
mordial “apoiar aquilo que é 
nosso”. Também presentes no 
certame com uma tasquinha, 
vão ter à disposição “licor, 
pastéis, azevias, travesseiros, 
entre outros”.

MAIS-VALIA 
PARA O TERRITÓRIO

João Guerreiro, presi-
dente da Câmara Munici-
pal de Alvaiázere, define o 
Festival como uma marca 
diferenciadora do próprio 
concelho e que é “uma mais-
-valia” para o território. “São 
já 20 anos de «Alvaiázere, 
Capital do Chícharo», se 
contarmos os dois anos em 
que o Festival foi suspenso 
devido à pandemia”. Trata-se 
de recuperar um elemento 
antigo da gastronomia re-
gional e trabalhar com ele. 
Neste sentido, “podemos 
orgulhosamente dizer que 
somos a capital”.

Relativamente ao evento 
deste ano, “as expectativas 
são muito boas” e espera-
-se a visita de “milhares de 
pessoas”. Segundo o autarca, 

o cartaz é bastante atractivo 
quer a nível musical quer a 
nível das actividades culturais 
e, “acima de tudo, da gastro-
nomia”. João Guerreiro refere 
que o chícharo é também ele 
um chamariz para todos os 
outros produtos endógenos, 
nomeadamente o mel, o azei-
te e o vinho.

O Festival é um motivo 
para agentes locais, comércio 
local e hotelaria caminharem 
juntos no sentido do desen-
volvimento. Assim, o apoio 
da Câmara surge também 
como forma de os apoiar, 

reforçando que compete ao 
Município “dar um passo 
na atractividade e dinâmica 
do concelho através destes 
eventos”.

Do programa, o autarca 
destaca momentos como o 
Festival Polifónico Interna-
cional, o Encontro de Ban-
das Filarmónicas, as Visitas 
ao Património, as actuações 
musicais e a adesão de 15 
restaurantes ao evento. No re-
cinto, vão estar representadas 
14 associações, oito apoiadas 
sob forma de tasquinha e cin-
co em regime de bar.

ENTRE AMANHÃ (30) E DOMINGO (2), VAI HAVER GASTRONOMIA, ARTESANATO E ANIMAÇÃO DE RUA

18.ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DO CHÍCHARO 
REFORÇA TÍTULO DE CAPITAL

João Guerreiro diz que o Festival faz parte
do plano municipal para dinamização do concelho

INICIATIVAS FUTURAS
O Festival do Chícharo integra a estratégia para a 

atractividade e dinamismo do concelho, refere 
João Guerreiro. “Este é o tipo de actividades que faze-
mos e queremos fazer de forma relativamente consis-
tente”. Posteriormente ao Festival, na altura do Natal 
vai realizar-se o Festival de Inverno do concelho de 
Alvaiázere (FICA); na Primavera, decorrerá o Festival 
da Juventude; e, por fim, no Verão realiza-se a FAFI-
PA. Para o presidente, estes são eventos que “atraem 
pessoas para estes territórios de baixa densidade e 
que nos dão a conhecer melhor o território nacional”.
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PUBLICIDADE

LUÍS SANTOS

“Debandada” é o 
título do texto 
que o presiden-

te da Câmara da Figueira da 
Foz, Pedro Santana Lopes, 
escreveu sobre os pedidos 
de suspensão de mandatos 
de mais dois vereadores do 
PS, completando a saída dos 
quatro socialistas eleitos nas 
eleições autárquicas de há 
um ano.

Carlos Monteiro, que foi 
candidato à presidência da 
Câmara, suspendeu recente-
mente o mandato por ter sido 
nomeado para a Administra-
ção do Porto de Aveiro e da 
Figueira da Foz. A engenhei-
ra química Ana Carvalho, o 
segundo nome da lista, já se 
encontrava com o mandato 
suspenso, exercendo funções 
profissionais em Coimbra.

Na passada semana vis-
lumbrou-se o “êxodo”, com o 
anúncio da próxima suspen-
são de mandato de mais dois 
vereadores do PS, que esta-
vam em exercício de funções 
desde o início deste mandato 
autárquico: Mafalda Azenha 
e Nuno Gonçalves.

A vereadora socialista 
Mafalda Azenha, jurista, 
confirmou o pedido de sus-
pensão do seu mandato por 
364 dias, o limite máximo 
para o efeito. Acrescentou 
que a decisão está pensada 
desde que assumiu as suas 
novas funções como técni-
ca superior no Município 
de Montemor-o-Velho. Em 
declarações à FigueiraTV, 
disse que, neste momento, 
considera não ser possível 
compatibilizar ambas as ac-
tividades, “cumprindo com a 
exigência que o exercício do 
cargo público exige e merece”.

Também no mesmo dia 
ficou a saber-se que o quarto 
vereador socialista eleito di-
rectamente para a Câmara, 
Nuno Gonçalves, iria pedir 
a suspensão do mandato 
pelo período de um ano. Este 
autarca na Figueira da Foz é 

o chefe de Gabinete do presi-
dente da Câmara de Monte-
mor-o-Velho, Emílio Torrão, 
que também preside à CIM 
da Região de Coimbra. Nuno 
Gonçalves alega “razões de 
índole profissional que, pela 
sua natureza, provocam um 
afastamento da área da autar-
quia [da Figueira da Foz] e, 
consequentemente, impede o 
cabal exercício do mandato”.

No meio político figuei-
rense, conforme apurou 
o “Campeão”, aponta-se a 
curiosidade de os pedidos 
de suspensão de Mafalda 
Azenha e Nuno Gonçalves 
terem surgido logo um dia 
depois de igual anúncio por 
parte do ex-presidente do 
Município, Carlos Monteiro.

DEBANDADA

Sobre toda esta situação, 
o presidente da Câmara da 
Figueira da Foz, Pedro Santa-
na Lopes, escreveu um texto, 
intitulado “Debandada”, onde 
expressa o seguinte: “Tenho 
uma ligeira experiência de 
Política, de Comunicação e 
de relações de força nas so-
ciedades contemporâneas. 
Sei que o Mundo está louco 
e nas diferentes regiões do 
Mundo as coisas não estão 
nada fáceis. Mesmo assim, 
tenho dificuldade em en-
tender, para não dizer mais, 
o silêncio da generalidade 
das forças políticas e da Im-
prensa escrita sobre aquilo 
que, objectivamente, e sem 
qualquer desconsideração, 
foi a verdadeira debandada 
colectiva dos eleitos pelo 
PS, há menos de um ano, 
para a Vereação da Câmara 
Municipal da Figueira da 
Foz. Já disse e repeti que me 
congratulo com a nomeação 
do Dr. Carlos Monteiro. Mas 
o conjunto, o que se seguiu, é 
do domínio da mais insólita 
ficção política. Tão insólito 
quanto a debandada é o si-
lêncio de tantos, incluindo 
uns que nunca esperaria ver 
calados numa tal situação”.

Quem expressou de-
pois uma opinião foi 
o movimento “Figuei-
ra A Primeira” (FAP), 
pelo qual foi eleito Pedro 
Santana Lopes, consi-
derando que, “na gene-
ralidade, a oposição na 
Figueira tem tido um 
comportamento razoá-
vel, no que diz respeito 
à condução dos destinos 
dos f igueirenses, via-
bilizando o orçamento 
e algumas questões es-
truturantes, como foi o 
caso da implantação da 
Universidade”. Sobre os 
pedidos de suspensão de 
vereadores socialistas, a 
FAP comenta: “Os resul-
tados eleitorais são o que 
são, uns perdem e outros 
ganham, pelo que fugir às 
responsabilidade dos car-
gos para que foram elei-
tos é pouco dignificante 
para o Partido Socialista”.

CARLOS MONTEIRO 
AFASTA

RECANDIDATURA
À CÂMARA

Em declarações ao 
“Campeão”, o socialista Car-
los Monteiro justifica que 
pediu a suspensão de man-
dato de vereador na Câmara 
Municipal da Figueira da Foz 
para se dedicar profissional-
mente, com a exigência de se 
inteirar dos assuntos nestes 
primeiros tempos, às novas 
funções como membro da 
Administração do Porto de 
Aveiro e da Figueira da Foz.

Sobre os pedidos de sus-
pensão de mandato que se 
seguiram, de outros dois 
vereadores socialistas (Nuno 
Gonçalves e Mafalda Aze-
nha), Carlos Monteiro ape-
nas comenta que essa é uma 
decisão deles próprios, não 
extrapolando mais intenções.

Carlos Monteiro aprovei-

tou a conversa para revelar 
que não está nos seus propó-
sitos voltar a ser candidato à 
presidência da Câmara da 
Figueira da Foz, Município 
que já liderou, tendo perdido 
o acto eleitoral de 2021 para 
Pedro Santana Lopes.

Em relação às próximas 
eleições para a Comissão 
Política Concelhia do PS, 
marcadas para 8 de Outu-
bro, Carlos Monteiro reafir-
ma que será recandidato a 
presidente, indo defrontar 
uma candidatura à liderança 
protagonizada pela deputada 
Raquel Ferreira.

VEREAÇÃO DO PS
ESGOTA EFECTIVOS

Com a saída logo de iní-
cio da vereadora socialis-
ta Ana Carvalho, deu-se a 
substituição por Diana Ro-
drigues, a quinta da lista do 
PS. Agora, com a suspensão 

de outros três vereadores, vão 
ser chamados para o Executi-
vo da Câmara da Figueira da 
Foz os 6.º, 7,º e 8.º elementos 
da lista: Glória Pinto, pro-
fessora universitária, Daniel 
Azenha, líder concelhio da JS, 
e António Durão, empresá-
rio. A completar o elenco de 
nove efectivos da lista do PS 
que se apresentou a eleições 
nas eleições autárquicas de 
há um ano está Maria Regina 
Meireles, professora aposen-
tada, seguindo-se os quatro 
suplentes.

No caso de algum impe-
dimento dos quatro vereado-
res que ficarão em efectivida-
de de funções, ou de pedidos 
de suspensão de mandatos, a 
representação do PS no Exe-
cutivo camarário deverá che-
gar aos suplentes: João Gentil, 
enfermeiro, Susana Pereira, 
professora, Marina Cardoso, 
médica, e Carlos Saraiva dos 
Santos, professor aposentado.

PEDRO SANTANA LOPES CLASSIFICA A SITUAÇÃO COMO “INSÓLITA FICÇÃO POLÍTICA”

OS QUATRO VEREADORES ELEITOS DO PS
DEIXAM A CÂMARA DA FIGUEIRA DA FOZ

A oposição socialista a Pedro Santana Lopes fica sem os quatro vereadores eleitos há um ano: Carlos Monteiro, Ana Carvalho, Mafalda Azenha e Nuno Gonçalves
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CLÁUDIA SEABRA A Investigadora da Universidade 
de Coimbra viu o estudo que coordenou, sobre o o im-
pacto da covid-19 nos planos futuros e níveis de aceita-
ção das restrições por parte das gerações mais jovens, 
ser distinguido pela editora científica Emerald com um 
um “Emerald Literati Award 2022” na categoria “Outs-
tanding Paper”. O objectivo principal da investigação foi 
perceber como é que as gerações mais novas acataram as 
imposições e medidas implementadas na sequência da 
pandemia e o impacto que estas tiveram na sua percepção 
de segurança no quotidiano e em contextos de viagem em 
três mercados turísticos: Portugal, Egipto e Turquia. Jun-
tou ainda investigadores de cinco países: Portugal, Egipto, 
Turquia, Paquistão e Reino Unido. Para Cláudia Seabra, 
esta distinção  demonstra “que a investigação que é feita 
na área do turismo na Faculdade de Letras da Univer-
sidade de Coimbra (FLUC) e no Centro de Estudos de 
Geografia e Ordenamento do Território da UC tem tido 
grande relevância internacional, o que poderá posicionar 
a FLUC e o CEGOT nesta área de estudo”. 

PAULA VEIGA A  professora associada e sub-directora 
da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
(FDUC), foi indicada como Juíza Ad Hoc junto do Tribu-
nal Europeu dos Direitos Humanos. Assim, em caso de a 
juíza em exercício não poder exercer por alguma razão, 
cabe a Paula Veiga intervir. A docente, que se tem dedica-
do ao tema dos Direitos Humanos nos últimos anos, no-
meadamente através de diversas conferências, concluiu a 
licenciatura em Direito, em 1995, pela FDUC, onde obte-
ve, igualmente, os graus de mestre (2003) e doutor (2011). 
Actua na área das Ciências Sociais com ênfase em Direito 
(Direito Público). Para Paula Veiga este reconhecimento 

é uma forma de “fazer algo pela salvaguarda dos Direitos 
Humanos numa altura em que estamos perante tantas 
violações dos mesmos, até porque é preciso realçar a sua 
importância e difundir esta matéria”.

MIGUEL FERREIRA O investigador e comunicador de 
ciência do  Centre for Functional Ecology, da Faculda-
de de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coim-
bra (FCTUC), é um dos autores do vídeo de animação 
“Getting your work out: how to be prepared for a video 
interview”, que pretende apoiar os investigadores no mo-
mento de comunicarem o seu trabalho através de uma 
entrevista, no âmbito do projecto SciComm4all. Este úl-
timo é constituído por uma série de vídeos de animação 
curtos, concebidos especificamente para a comunidade 
científica. 

LEONOR QUINTEIRO A jovem conimbricence que ven-
ceu recentemente o concurso “Uma canção para ti” vai 
estrear uma nova rubrica programática do Convento de 
São Francisco intitulada “Carta Branca a…”, que pretende 
promover jovens talentos pouco conhecidos, naturais e/
ou residentes no concelho. Foi durante a homenagem à 
jovem que a Câmara Municipal de Coimbra promoveu 
na passada sexta-feira (23), que o Chefe de Divisão de 
Cultura e Promoção Turística da autarquia, Paulo Pi-
res, aproveitou para fazer este anúncio. Com duas datas 
marcadas, 20 e 21 de Janeiro, Leonor Quinteiro vai con-
tar com a direcção artística do conceituado maestro Rui 
Massena, que integrou também o júri do programa televi-
sivo da TVI. Para além da direcção artística, Rui Massena 
vai ainda participar neste concerto, que conta também 
com a presença de convidados especiais.

FERNANDO MEDINA O Governo tem vindo a 
trabalhar com os parceiros sociais no sentido de 
se tentar chegar a um acordo de rendimentos 
que acautele, no possível, que a temida, anuncia-
da e já sentida crise não afunde o país, tornando 
ainda mais difícil a vida a quem já a vive e gere 
com dificuldades. Uma das opções erradas deste 
Governo tem sido o pouco ou nada que tem feito para 
não deixar que a crise afecte a produtividade das empresas. Dêem-
-lhe as voltas que entenderem, mas qualquer país que desampare a 
sua capacidade produtiva, sobretudo em bens que pode evitar se-
rem importados e em bens de valor acrescentado, nunca consegui-
rá equilibrar as suas contas. É certo que os dinheiros europeus têm 
dado para desperdiçar e até alimentar práticas de reduzido ou nulo 
interesse nacional. Esses dinheiros vindos de fora permitem as go-
vernantes passar a ideia de que a situação económica está controlada. 
Nada de mais errado. Quando, e se, esses dinheiros desaparecerem 
ou diminuírem, o país vai ter que se agarrar ao tecido empresarial 
que tem e encontrar aí amparo e ajuda para não se atrasar ainda mais 
dos seus parceiros europeus. Seria por isso de toda a justiça e interes-
se encontrar uma politica fiscal que, sobretudo a nível das empresas, 
não fizesse de nós o segundo país europeu com taxa de IRC mais 
elevada. A carga fiscal, mesmo a nível de pessoas singulares, roça a 
imoralidade e desestimula o trabalho e a produtividade. Há milha-
res e milhares de pessoas a refugiarem-se nas baixas falsas e no de-
semprego falacioso, porque compensa mais receber subsídios e fazer 
umas carocas do que assumir um trabalho e uma função continuada. 
Fizeram de Fernando Medina ministro das Finanças. O futuro dirá 
do mérito da escolha. Mas a posição agressiva que tem na manuten-
ção de uma política fiscal elevada não alivia em nada as preocupa-
ções do sector nem se tem visto que traga ganhos ao país no seu todo.

FERNANDO SANTOS A selecção nacional de fu-
tebol está fora da Liga das Nações e com uma 
grande dose de responsabilidade de Fernando 
Santos. Num jogo em que bastava empatar, com 
a Espanha mais acessível dos últimos anos, o se-
leccionador português não foi feliz nas escolhas, 
reagiu tarde e mal ao “tudo por tudo” do adver-
sário e expôs a equipa a uma derrota que foi sendo 
cada vez mais previsível face ao que que se passava em campo. Com 
o Mundial à porta, Santos tem de arrepiar caminho e avaliar se ele 
próprio se sente confortável com algumas das opções que teima em 
fazer. Caso contrário, o contrato que diz ter até 2024 só lhe salva a 
conta bancária.

FRANCISCO ANDRADE Um trajecto de vida deveras 
interessante e muito conseguido em termos de mé-
rito nas diversas funções que abraçou ao longo dos 
anos. Terá sido com a carreira desportiva, de longe 
a mais longa, que mais se identificou, jovem ainda. 
Como atleta e depois como treinador, foi apren-
dendo, trabalhando e estudando o necessário para se 
afirmar no panorama desportivo português, granjeando 
respeito e consideração dos seus pares ao longo da vida. Conseguiu-o pelo 
mérito do desempenho e solidificou-o mas pela forma apaixonada e dedi-
cada com que sempre se entregou às coisas. Paixão e entrega que de igual 
modo se notou enquanto presidente da Junta dos Olivais, ficando para a 
história da freguesia como um dos grandes presidentes da autarquia. Todo 
este trajecto conseguiu-o Francisco Andrade sem necessidade de recorrer 
a métodos de menor elegância: enquanto atleta foi respeitador dos seus 
adversários, enquanto político não precisou de ser desagradável para com 
as demais forças partidárias que com ele concorriam. Atento, verdadei-
ramente amigo dos Olivais, suas gentes e seu património, tem trazido à 
estampa nos anos mais recentes interessantes e importantes contributos 
ao património cultural, editando obras que inexoravelmente ficarão como 
elementos indispensáveis de estudos e consultas que venham a ser feitos, 
sobre entidades e instituições que são baluartes da cultura coimbrã.

GIORGIA MELONI Ainda que entre nós seja moda 
desde há muitos anos dizer-se de Esquerda, o ser de 
Direita não é pecado ainda que, por vezes, uma cer-
ta Esquerda mais radical o não aceite. O importan-
te não é ser de Esquerda ou de Direita, já que cada 
qual tem as suas características e benefícios, a par de 
outras coisas menos boas. Importante é vivermos em 
regime escolhido pelo povo, é ser-se respeitador dos Di-
reitos Humanos, é proteger e respeitar a dignidade humana e de todos os 
seres vivos que povoam o universo. Em Itália a chamada Direita ganhou 
as eleições de domingo e vai ascender ao Poder. O futuro dirá se foi feliz 
com esta opção e não apressemos os maus agouros que uma certa forma 
de fazer política já vislumbra no horizonte. Mas admita-se que país que 
tem um Draghi no poder e o manda para casa, pode ser uma opção de 
riscos acrescidos. Mas mais importante que tudo isso é a lição a tirar das 
eleições italianas que confirmaram o óbvio: a direita chega mais depressa 
ao poder por via eleitoral se a esquerda lhe fizer a cama. Hoje lá, quem sabe 
se amanhã do lado de cá.

Vieram defender, à última da hora, que a Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, (para cuja presi-
dência foi indicado o prestigiado médico Fernando Araújo, que presidia ao Hospital de S. João do Porto) deveria 
ser instalada em Coimbra. A defesa desta solução, conjuntamente assumida, pela Concelhia e pela Distrital de 
Coimbra do PS, surgiu de forma quase intempestiva, mal se admitiu que tal órgão poderia não ficar em Lisboa e 
ir para o Porto. Coimbra e suas gentes agradecem que os seus interesses sejam defendidos e que ninguém duvide 
que se a Direcção Executiva do SNS aqui fosse instalada, ficaria muito bem. Mas isso é uma coisa e deveria resultar 
de estudos feitos e apresentados em tempo útil. Outra é vir defender soluções em cima do joelho, que cheiram 
a oportunismo político e campanha sem conteúdo, em jeito de atirar poeira para os olhos dos eleitores. O PS é 
o partido do Governo, conhecia ou deveria conhecer o processo, ter-lhe-ia ficado bem se tivesse defendido esta 
posição em tempo útil e no final de uma análise cuidada da situação. Defender para Coimbra a instalação de um 
Serviço desta importância a pouco menos de oito dias de entrar em funções apenas serviu para comprovar a su-
perficialidade com que por vezes se defendem posições de pouco ou nenhum rigor. Esta forma de ver as coisas, 
muito típica de uma Coimbra, só lhe tem trazido dissabores, sobretudo a nível das demais sub-regiões do centro 
do país. Entenda-se Aveiro, Viseu, Guarda e Leiria. Coimbra defende para si, por vezes, Serviços Regionais que 
aqui poderiam, é certo. Mas essa defesa faz-se mais para que tais Serviços não vão para outras cidades e zonas 
do que para aqui venham efectivamente. O PS local não fez absolutamente nada para que a Direcção Executiva 
do SNS viesse para Coimbra. Quando acordou, veio com uma tirada retardada, com o típico pestanejar de quem 
acaba de acordar. Atitude ineficaz, que apenas comprova o patamar de precipitação a que a politica coimbrã se 
deixa cair, por vezes Já bastava a posição assumida aquando da decisão da eventual vinda para Coimbra do Tri-
bunal Constitucional que, e esse sim e mais que nenhum outro, seria um desfecho perfeitamente natural. O SNS 
não. Quem não é capaz de segurar os Covões – e Coimbra não foi – pode não ser fiel depositário de um Serviço 
de tamanha importância para o SNS, mesmo que apenas de instalações físicas se tratasse. 

A acomodação dos estudantes há muitos anos que se assumiu em Coimbra uma actividade quase “industrial” que 
serviu de amparo a antigas e específicas zonas da cidade, cujos residentes melhoraram os seus rendimentos mensais com 
os quartos arrendados. O núcleo da Alta tem vivido, desde há muito, dessa disponibilização de partes residenciais, muitas 
vezes partilhando  anos de vida com os senhorios. A Alta foi-se fazendo pequena com o envelhecimento do seu conjunto 
imobiliário e os estudantes foram-se instalando por toda a cidade, recorrendo a espaços mais modernos que investidores 
atentos colocaram no mercado. Com o crescimento do turismo, abriu-se uma bolha de oportunidades transformando 
em alojamentos turísticos de ocasião espaços residenciais com que a Academia contava. Os estudantes podem, alguns 
deles, deitar-se tarde mas não vão passar a noite na Sereia. Coimbra, se já era de difícil acesso às suas estruturas do Ensino 
Superior, mais difícil se tornou com a reduzida capacidade de hospedagem que em vez de crescer, diminuiu, com deslo-
cação da parte da oferta para o sector do turismo. 

Se essa é uma circunstância de extrema importância para Coimbra, saúde-se a atenção que lhe tem sido dispensada 
nos últimos tempos quer pela Universidade, quer pelo Instituto Politécnico que não foram apanhados de calças na mão 
com estas dificuldades que haviam identificado com relativa oportunidade. Por isso, o Politécnico acaba de ver aprovada 
a sua candidatura a uma nova residência na Bencanta e a Universidade, a par da reparação efectuada que tem vindo a ser 
efectuada em 12 residências universitárias, viu também aprovada a sua candidatura a duas novas residências universitárias, 
uma no antigo edifício do ISCA na Rua Luís de Camões e outra ao fundo das Escadas Monumentais, onde funcionaram 
em tempo os Serviços Médicos da Universidade, em projecto conjunto com o edifício contíguo. Ao todo serão 300 novas 
camas: 200 para a Universidade e 100 para o Politécnico. Quer Jorge Conde, presidente do Politécnico, quer Nuno Correia, 
administrador dos Serviços de Acção Social da Universidade, não se deixaram adormecer e estão a conseguir do Governo 
verbas e decisões que evitarão que Coimbra venha a ficar entupida na sua capacidade de receber mais estudantes. 

GESTORES DA UNIVERSIDADE E INSTITUTO POLITÉCNICO

DIRIGENTES SOCIALISTAS DE COIMBRA ACORDARAM TARDE
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facto da semana
REITOR DA UC DEFENDE REFORMA
GLOBAL DA OFERTA PEDAGÓGICA
O reitor da Universidade de Coimbra (UC), Amílcar Falcão, 
defendeu, ontem, a necessidade de a instituição avançar com 
uma reforma da sua oferta pedagógica “a todos os níveis”. “Urge 
fazer uma reforma da oferta pedagógica a todos os níveis, as-
sim como é absolutamente imprescindível o lançamento de 
iniciativas inovadoras para a captação de estudantes nacionais 
e internacionais”, afirmou Amílcar Falcão, acrescentando que 
“continuar a trabalhar para o aumento da atractividade da 
Universidade de Coimbra é uma inevitabilidade”. O Reitor in-
tervinha na Sala dos Capelos, na cerimónia de abertura solene 
das aulas, em que usaram também da palavra o presidente da 
Associação Académica de Coimbra (AAC), João Caseiro, e o 
Professor catedrático da Faculdade de Medicina Duarte Nuno 
Vieira, que proferiu a tradicional “oração de sapiência”.

CASA DO CINEMA DE COIMBRA COMEMORA 
CENTENÁRIO DE JOSÉ SARAMAGO
A Casa do Cinema de Coimbra e o Partido Comunista Portu-
guês, em colaboração com a Fundação José Saramago, come-
moram o centenário do escritor em cinco sessões comentadas, 
desde sábado (24) até 15 de Outubro. O ciclo contempla a exibi-
ção de quatro adaptações de obras do Nobel da Literatura e um 
documentário, contribuindo para “a divulgação e o debate em 
torno da obra de um militante comunista, escritor universal da 
língua portuguesa e um dos mais destacados intelectuais com-
prometidos do Portugal democrático”, referiu a Casa do Cinema 
de Coimbra. Naquele espaço, situado no Centro Comercial 
Avenida, serão exibidas as longas “O Homem Duplicado”, de 
Denis Villeneuve, “Embargo”, de António Ferreira, “A Jangada 
de Pedra”, de George Sluizer, a curta-metragem “A Maior Flor 
do Mundo”, de Juan Pablo Etcheverry, e o documentário “José 
e Pilar”, de Miguel Gonçalves Mendes.

FESTIVAL DO ARROZ DOCE DA ANAI ADIADO 
A Oficina do Idoso da Associação Nacional de Apoio ao 
Idoso (ANAI) decidiu adiar a II Edição do Festival do Ar-
roz Doce devido à realização da Expo Desporto no Parque 
Verde do Mondego. Desta forma, o festival vai concretizar-se 
entre os dias 27 de Setembro e 10 de Outubro. Esta iniciativa 
realizar-se-á no Cubo do Parque Verde, entre as 10h00 e as 
18h00, e, para além desta iguaria, poderão encontrar muitos 
outros produtos. A Oficina do Idoso pretende ser um espaço 
de troca de experiências e de saberes, onde se recriam artes e 
ofícios antigos e que visa promover a ocupação da população 
idosa, contribuindo para preservação do património cultural, 
artístico e profissional, criando situações de convívio e par-
tilha. Todas as receitas reverterão para a aquisição de uma 
viatura elétrica.

CONCURSO DE BANDA DESENHADA
TEM ALUNO DA ESEC COMO VENCEDOR 
O estudante de Arte e Design na Escola Superior de Educação 
de Coimbra (ESAC) Rafael Pereira é o vencedor do concurso 
de banda desenhada “Proteger o ambiente também é coisa 
de criança!”. A iniciativa, promovida pelo Departamento de 
Comunicação e Educação Ambiental da Essência Comunica-
ção Completa - Essência do Ambiente, tinha como propósito 
fomentar a criatividade ao mesmo tempo que pretendia sensi-
bilizar a comunidade educativa para os desafios e para os pro-
blemas do ambiente e da sustentabilidade. Para além disso era 
objectivo valorizar o design e a arte como forma de expressão 
que deve ser usada como complemento na educação ambien-
tal. Os trabalhos foram avaliados por um painel de jurados 
com base em critérios como originalidade, respeito pelo tema, 
criatividade e adequação ao público-alvo e o vencedor será pre-
miado com uma viagem ao Comics Art Museum (Bruxelas). 
A banda desenhada tem como público-alvo as crianças entre 
os 6 e os 10 anos.

ESPIRITUALIDADE EM “O MUNDO DO VINHO”
A 5ª edição da iniciativa “O Mundo do Vinho” vai decorrer 
em vários espaços da cidade de Coimbra, entre 4 e 15 de Ou-
tubro. “É um programa que reúne várias actividades e temos 
uma primeira semana mais virada para a espiritualidade, para 
a contemplação, para o conhecimento, com a conversa ‘Vinho 
na Bíblia’”, disse, na segunda-feira, na sessão de apresentação 
da edição do evento, a autora do projecto produzido pela asso-
ciação Cultura e Risco, Margarida Mendes Silva. O programa 
tem início no dia 4, no Seminário Maior de Coimbra, com 
uma iniciativa em que “O Vinho na Bíblia” é o fio condu-
tor da conversa, protagonizada por João Maria André e o 

Com um total de dívidas vencidas superior a 5,6 milhões de euros, a Direcção da 
Académica de Coimbra/OAF anunciou aos sócios que irá apresentar a insolvência da 
SDUQ (Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas) associado a um plano de re-
estruturação, mediante aprovação da Assembleia de credores. As dívidas, conforme 
apresenta a Direcção presidida por Miguel Ribeiro, são as seguintes: 1 milhão e 900 
mil euros ao Estado, 325 mil euros a trabalhadores e 300 mil euros à banca, mais 
um valor de incumprimento a rondar os 3 milhões e 100 mil euros) a fornecedores e 
prestadores de serviços. “Estes montantes são resultado de dívidas que se acumularam 
ao longo dos anos, sendo que se entrou em incumprimento generalizado no primeiro 
trimestre deste ano”, referem os actuais dirigentes, dando conta que, do lado das receitas, 
verificou-se que mais de 500 mil euros de rendas já tinham sido antecipadas, algumas até 2029 
e 2032. A actual Direcção diz ter  pago todos os ordenados, impostos (incluindo o IVA referente a Abril e Maio 
de 2022, IRS e Segurança Social referentes a Maio 2022) e contribuições que se venceram entre 15 de Junho 
e 25 de Setembro. Pagaram-se ainda mais de 250 mil euros de ordenados em atraso, acção necessária para a 
inscrição da equipa na Federação e na Liga 3, e mais de 40 mil euros para solucionar todas as situações que 
impossibilitavam a inscrição de jogadores. Para a Direcção da Briosa, “o plano de recuperação, a ser apresen-
tado brevemente e sendo aprovado em Assembleia de credores, permitirá dilatar os prazos de pagamento das 
dívidas, suspender penhoras e execuções fiscais, assim como os processos judiciais instaurados ao longo dos 
últimos anos”. Esclarece-se, ainda, que “durante o período em que o plano de reestruturação estiver em vigor, 
a AAC-OAF-SDUQ continuará a disputar as competições em que estiver inserida, bem como a sua gestão se 
manterá da integral responsabilidade da Direcção, cabendo ao administrador judicial fazer a supervisão dos 
actos”. Perante toda esta situação, o presidente da Direcção apela a todos os sócios, adeptos e simpatizantes 
para que “apoiem a Académica-OAF no momento mais complicado da sua história”.

ACADÉMICA SDUQ VAI PEDIR INSOLVÊNCIA E PLANO DE RECUPERAÇÃO

padre Nuno Santos. No dia 6 de Outubro o evento inclui 
uma exposição de fotografia, intitulada “Revelações”, no 
Museu Machado de Castro. No dia 12 de Outubro haverá 
uma oficina, na Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, 
onde Sara Rodrigues e Matos adiantará respostas à pergunta 
“Porque é que gostamos dos vinhos que gostamos?”.  Em “O 
Mundo do Vinho” é ainda possível assistir a uma conversa, 
que será orientada pela pergunta “De que falamos afinal, 
quando falamos de vinhos naturais”, na Casa da Escrita. O 
programa encerra no dia 15 de Outubro com um jantar que 
inclui uma selecção de vinhos Terras de Sicó.

EIRAS PREMIOU VENCEDORES DO CONCURSO 
“O QUE EU FARIA PELO MEU BAIRRO?”
“Melhorar a Ribeirinha de Eiras” e “Conjunto Eco-Escolas” 
foram as duas ideias vencedoras do concurso “O que eu faria 
pelo meu bairro?”, inserido no projecto “Bairros Saudáveis” 
da União das Freguesias (UF) de Eiras e São Paulo de Frades. 
“Lançamos o desafio à população, às escolas, aos alunos e a 
toda a comunidade para pensarem um pouco aquilo que seria 
e aquilo que querem para a sua comunidade, para o seu bairro, 
para as suas ruas e para as suas escolas e conseguimos atingir o 
nosso objectivo”, referiu Luís Correia, presidente da UF de Eiras 
e S. Paulo de Frades. Ao todo foram 13 propostas a concurso. 
“Melhorar a Ribeirinha de Eiras” pretende ajudar a melhorar 
a área envolvente à ribeira de Eiras e tornar este percurso mais 
amigável com o público que frequenta esta zona. Já a iniciativa 
“Conjunto Eco-Escolas” tem como “objectivo não só contribuir 
para transformar a escola num espaço eco, espaço ecológico 
mas, simultaneamente, abrir à comunidade a participar em acti-
vidades da escola”, referiu Nuno Dias, director do Agrupamento 
de Escolas Rainha Santa Isabel. Cada vencedor recebeu um 
cheque de mil euros para ajudar a concretizar os projectos, no 
entanto, o Executivo de Eiras espera, no próximo Orçamento, 
absorver muitas das restantes ideias apresentadas.

COIMBRA BUSINESS SCHOOL | ISCAC REALIZA 
FÓRUM “AS CIDADES MARCA E OS EVENTOS”
A Coimbra Business School | ISCAC, a Câmara Municipal 
de Coimbra e a CPL Meetings & Events vão realizar, no dia 
1 de Outubro, das 14h30 às 17h30, no Auditório Marques 
de Almeida, no ISCAC, o fórum “As Cidades Marca e os 
Eventos”. Esta iniciativa pretende promover a importância 
das cidades se estabelecerem e se promoverem como marcas, 
a promoção dos seus produtos endógenos locais para maior 
competitividade e maior retorno para a sua economia local, 
pretende dar a conhecer o trabalho do Instituto Politécnico 
de Coimbra nestas áreas, nomeadamente, através das suas 
pós-graduações de Comunicação, Eventos e Protocolo e de 
Branding Territorial. A entrada no evento é livre e gratuita.

FESTIVAL ÓHQUETUGA FEST DECORRE
NO MERCADO D. PEDRO V
O ÓHQUETUGA FEST, um “festival típico português”, 
vai-se apresentar nos próximos dois fins-de-semana (30 de 
Setembro, 1 de Outubro, 7 de Outubro e 8 de Outubro), na 

Praça de Restauração do Mercado D. Pedro V. A Câmara 
Municipal de Coimbra é a principal organizadora do evento 
e tem como objectivo dar a conhecer os produtos típicos 
presentes no Mercado. Com entrada gratuita, a iniciativa vai 
contar com muitos petiscos tradicionais, prova de queijos 
e enchidos, cerveja e vinho e ainda fado e música portu-
guesa. Para além disso vai ter espaço dedicado às crianças, 
workshops e jogos tradicionais.

VISITAS VIRTUAIS VÃO DAR A CONHECER
ESPAÇOS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Os espaços mais emblemáticos da Universidade de Coim-
bra (UC) estão, desde segunda-feira (26), à distância de um 
clique, através da plataforma digital UC Space of Know-
ledge. Este é um modulo integrado na aplicação UC One, 
que se encontra disponível na Apple Store e Play Store e 
que permite visitar virtualmente o património da Univer-
sidade de Coimbra. A aplicação disponibiliza áudio-guias 
em nove línguas, incluindo a Língua Gestual Portuguesa, 
com possibilidade de transcrição e legendas para uma 
experiência mais inclusiva. Disponibiliza também aos 
utilizadores imagens exclusivas dos vários espaços da 
Universidade de Coimbra. Actualmente, disponibiliza seis 
colecções de ficheiros sobre locais a visitar, com diferentes 
rotas turísticas, nomeadamente Capela de São Miguel, Rua 
Larga, Pátio das Escolas, Jardim Botânico e o Aqueduto de 
S. Sebastião, Palácio Real e a Biblioteca Joanina e Prisão 
Académica. As colecções podem ser descarregadas e uti-
lizadas offline, de forma que os visitantes possam aceder 
aos conteúdos mesmo sem acesso à internet no momento 
da visita. O UC Space of Knowledge estará acessível na 
Bilheteira do Núcleo de Turismo (localizada no Colégio 
de Jesus), assim como nos próprios locais da UC, onde os 
visitantes poderão descarregar a aplicação através de um 
Código QR.

SENZA E ORQUESTRA GERAÇÃO
DE COIMBRA APRESENTAM-SE
NO CONVENTO DE SÃO FRANCISCO 
Os grupos SENZA e a Orquestra Geração de Coimbra vão 
apresentar, no dia 3, pelas 19h00, o espectáculo “Olá Mun-
do, daqui Coimbra”, no Convento de S. Francisco. Inserido 
no Festival Correntes de um só rio, que decorre até dia 9 de 
Outubro na cidade, o concerto é o resultado de um projecto 
que procura a ilustração musical dos valores únicos do pa-
trimónio e identidade musical de Coimbra, juntando-lhes o 
exotismo das inspirações sonoras do Mundo. Protagonizado 
por Nuno Caldeira e Catarina Duarte, músicos do grupo 
SENZA, e pela Orquestra Geração de Coimbra, este é um 
projecto que junta sonoridades, viajantes, músicos por pro-
fissão e jovens aprendizes de música, numa altura em que, 
face ao distanciamento trazido pela realidade dos últimos 
dois anos, é necessário restaurar a noção de comunidade 
e o valor da interação humana. O preço dos bilhetes varia 
entre os três e os cinco euros e podem ser adquiridos nas 
plataformas habituais.
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RUI NUNES

Médico e professor Catedráti-
co na Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto candida-
ta-se sob o mote “Afirmar e Unir”. 
O objectivo é o de de unir a classe 
médica,  promover uma reforma 
no sistema de saúde e reafirmar 
o papel da Ordem dos Médicos 
no  Sistema Nacional de Saúde, 
em particular, e na Saúde em 
geral, no país. Licenciou-se em 
Medicina pela Faculdade de Me-
dicina da Universidade do Porto 
(FMUP) em 1985, é especialista 
em Otorrinolaringologia, tendo 
exercido no Hospital de São João, 
no Porto. Em 1996 doutorou-se 
em Medicina na área da Bioética, 
tornando-se no primeiro douto-
rado em todo o espaço lusófono 
nesta área da Medicina. Nesse 
mesmo ano fundou a Associação 
Portuguesa de Bioética.

FAUSTO PINTO

Candidata-se com a missão 
consolidar o prestígio da classe 
médica, através de uma Ordem 
“forte, independente, de rigor e 
exigência”, com base nos princípios 
e valores éticos que a devem nor-
tear. O envolvimento de todos os 
médicos passa também pela cria-
ção de um Gabinete de Apoio aos 
Médicos Aposentados, defende o 
cardiologista. O director da Facul-
dade de Medicina da Universidade 
de Lisboa é especialista em cardio-
logia e director desse serviço e do 
departamento de coração e vasos 
(desde 2016) do Centro Hospita-
lar Universitário Lisboa Norte. É 
também director da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Lis-
boa (FMUL) e presidente da World 
Heart Federation e do Centro 
Cardiovascular da Universidade 
de Lisboa.

JAIME BRANCO 

É reumatologista, dirigiu a 
Nova Medical School, foi di-
retor da Nova Medical School 
até ao fim do ano passado e 
garante que mesmo que qui-
sessem formar mais médicos, 
as escolas não tinham capaci-
dade física para isso. Médico 
do SNS desde a sua criação, há 
quase 43 anos, e depois de oito 
anos a dirigir a Faculdade de 
Ciências Médicas da Universi-
dade Nova de Lisboa, cargo que 
deixou há alguns meses, Jaime 
Branco afirma que este é um 
“exigente desafio, apoiado por 
um largo número de médicos” 
e acrescenta que a sua candi-
datura se opõe “à actual lógica 
e prática imobilistas, que têm 
dificultado a tão necessária e 
urgente renovação da Ordem 
dos Médicos.”

BRUNO MAIA

Médico neurologista e in-
tensivista na Unidade de Cui-
dados Intensivos Neurocríticos 
do Centro Hospitalar Uni-
versitário de Lisboa Central 
e coordenador Hospitalar de 
Doação de Órgãos e Tecidos. 
Na candidatura coloca no 
topo das suas prioridades a 
defesa da profissão e do acesso 
à Saúde. As linhas principais 
da candidatura centram-se em 
seis pontos: SNS, a garantia da 
Saúde; Carreiras que garantam 
qualidade na Medicina; Exclu-
sividade, chave da separação 
público/privado; Nenhum 
jovem médico sem acesso à 
especialidade; USF para todos, 
menos utentes por cada médico 
de família; Combater a discri-
minação nos serviços de saúde, 
sobre os utentes e médicos.

ALEXANDRE LOURENÇO

Ainda não apresentou a can-
didatura mas é já conhecida a 
sua intenção. Foi presidente da 
Associação Académica de Lis-
boa em 1988 e, no ano seguinte, 
membro do Conselho Nacional 
do Médico Interno da Ordem 
dos Médicos. Assumiu vários 
cargos na Ordem dos Médi-
cos. Foi presidente da Secção 
Distrital de Lisboa da Ordem 
dos Médicos entre 2005 e 2007. 
Entre 1996 e 1999 foi membro 
da Comissão Técnica de Medi-
camentos do Infarmed. Desde 
1997 que detém o grau de con-
sultor de Ginecologia e Obstetrí-
cia. É coordenador da Unidade 
de Uroginecologia/ Pavimento 
Pélvico no Hospital de Santa 
Maria desde 2003 e é presidente 
do Conselho Regional do Sul da 
Ordem dos Médicos.

OS OUTROS CANDIDATOS:
Além de Carlos Cortes, há já mais quatro candidatos assumidos, três de Lisboa e um do Porto e um quinto, também ele de 
Lisboa, que ainda não apresentou a candidatura mas cuja intenção já é conhecida.

NÁDIA MOURA

Carlos Cortes apre-
s e nt ou ,  ont e m 
(28), a candidatu-

ra a Bastonário da Ordem 
dos Médicos (OM), no 
âmbito das eleições rela-
tivas ao triénio 2023/25 – 
que terão lugar em Janeiro 
de 2023 -, cuja intenção já 
tinha anunciado em En-
trevista à Rádio Regional 
do Centro e ao “Campeão” 
há cerca de três meses.

“Juntos pela Saúde” é 
o mote da candidatura do 
actual presidente da Sec-
ção Regional do Centro 
da Ordem dos Médicos 
que preconiza a união 
entre médicos e agentes 
de saúde.

RENOVAÇÃO

“Sempre tive, até des-
de o início como presi-
dente da Secção Regio-
nal do Centro da Ordem 
dos Médicos (SRCOM), 
a vontade de unir as pes-

soas, não só os médicos, 
e eu tentei promover isso 
com o contacto com os 
médicos, doentes, pro-
fissionais de saúde e com 
todos os responsáveis di-
rigentes. Quero uma OM 
que aponta soluções, mas 
quero apresentar soluções 
concretas porque o poder 
político não o tem feito, e 
este é um lema [“Juntos 
pela Saúde”] que abraça 
todos estes intervenientes”, 
explica. 

O ainda actual presi-
dente da SRCOM, a termi-
nar o seu último mandato 
devido à lei da limitação 
de mandatos, pretende 
manter o “nível de inter-
venção que sempre teve 
bem como a ligação aos os 
colegas e sociedade civil, 
promovendo uma Ordem 
próxima às pessoas, prove-
dora dos doentes”, acres-
centando que continuará a 
“defender a qualidade dos 
graus de saúde e os médi-
cos que são os portadores 
dessas qualidades”. 

“Trarei renovação e 
darei seguimento às mu-
danças que a Ordem teve 
com os dois anteriores 
Bastonários que percebe-
ram que a Ordem tinha de 
se modernizar e que esta 
precisa de acompanhar a 
evolução científica, adap-
tada às novas exigências, 
particularmente a uma 
transformação digital para 
poder dar resposta com 
mais fluidez”, conclui. 

METAS

Carlos Cortes nasceu 
em Lisboa em 1970, tendo 
concluído a licenciatura 
em Medicina em 1999 na 
Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra. 
É presidente do Conselho 
Regional do Centro da 
Ordem dos Médicos desde 
2014, director do Serviço 
de Patologia Clínica do 
Centro Hospitalar do Mé-
dio Tejo, EPE, desde 2011 
e médico assistente gra-
duado sénior de Patologia 

Clínica. Foi presidente 
do Conselho Nacional de 
Pós-Graduação da Ordem 
dos Médicos e é membro 
do Conselho Científico da 
revista científica da Or-
dem dos Médicos, a Acta 
Médica Portuguesa. 

Para liderar a OM, 
Carlos Cortes apresenta 
três principais objectivos: 
“Unir os médicos, defen-
der as lideranças médicas 
e a dignidade da profissão 
médica e colocar a OM 
como agente da mudança 
do país”.

“Os médicos são  mui-
to diferentes uns dos ou-
tros – nomeadamente pe-
las especialidades que têm 
e pelo local em que traba-
lham – e eu quero unir a 
classe. Defendo a digni-
dade da profissão médica, 
a adequação das carreiras 
medicas à realidade actu-
al, olhando para o SNS, 
sector privado e social. 
Serei Bastonário de todos 
os médicos e quero colo-
car a Ordem dos Médicos 

como agente da mudança 
no país, apontando as fa-
lhas, mas também estando 
presente para as soluções. 
Será sempre uma postura 
crítica mas construtiva”, 
defende.

Sobre os restantes can-
didatos [ver tabela], Car-

los Cortes – que se assume 
confiante no resultado das  
eleições -  diz que “são pro-
jectos distintos,  com visão 
diferente daquilo que tem 
de ser a intervenção da Or-
dem. Eu tenho uma visão 
muito própria e não a vou 
mudar”.

PRESIDENTE DA SRCOM É O ÚNICO CANDIDATO DA REGIÃO CENTRO

CARLOS CORTES QUER ORDEM DOS MÉDICOS
COMO AGENTE DE MUDANÇA NO PAÍS

Carlos Cortes termina o terceiro, e último,
mandato à frente da SRCOM
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Praça da República  aos sábados entre as 11 e as 12 horas na Rádio Regional do Centro.
PATROCÍNIO:

LINO VINHAL / JOANA ALVIM 

Campeão das Provín-
cias [CP]: Sendo filho do ex-
-autarca, professor Horácio 
Antunes, começou muito 
cedo a estar envolvido na 
política autárquica? Em 
casa falava-se de outra coisa 
ou só se falava de política?

Luís Antunes[LA]: Fa-
lava-se de muita coisa mas 
também se falava,claro, das 
experiências do meu pai 
como autarca. Desde miúdo 
que me habituei a participar 
nestas actividades para o 
acompanhar e também nas 
actividades partidárias. Criei 
esse gosto e acima de tudo 
criei o gosto pela Lousã. 

[CP]: Gosta de estar na 
vida política?

[LA]: Gosto, gosto desta 
forma de exercer política 
nomeadamente na dimensão 
autárquica, com este grau 
de proximidade e com este 
desígnio de contribuir para 
a valorização da terra onde 
vivo e onde quero continuar 
a viver. A Lousã é uma terra 
que merece esta dedicação, os 
Lousanenses merecem esta 
dedicação.

[CP]: Daí não ter mexi-
do nos impostos?

[LA]: No contexto em 
que nos encontramos en-
tendemos que, em termos de 
gestão, esta é a posição mais 
adequada, manter a redução 
na participação variável do 
IRS, a participação daquilo 
que diz respeito ao IMI e 
também na Derrama. Esta 
redução, no que diz respeito 
ao IRS, já vem de há cinco 
anos, nós reduzimos a parti-
cipação de 5% para 4% e no 
IMI, desde 2012, com efeitos 
em 2013, deixámos de prati-

car a taxa máxima e portan-
to estamos ali nos 0,4%. Eu 
diria que estas questões fis-
cais, independentemente das 
questões político-partidárias  
devem ser definidas a nível 
nacional. É pertinente faze-
rem-se algumas afinações, 
nomeadamente no que diz 
respeito ao IRS, começando 
logo pelos escalões depois; 

nalgumas questões mais 
específicas e eventualmente, 
naquilo que se está a colocar 
em cima da mesa relativa-
mente às empresas, no IRC. 
Claro que as autarquias deve-
rão ter alguma margem para 
as adaptar à sua realidade

[CP]: Esta decisão não 
vai afectar o orçamento de 
que precisa para investir no 
concelho?

[LA]: Temos uma gestão 
orçamental bastante difícil e 
o próximo ano perspectiva-
-se ainda mais exigente e por 
isso é que decidimos manter 
a redução que já tínhamos e 
entendemos que aumentar 
essa redução seria compli-
cado. Para lhe dar exem-
plos concretos, de 2021 para 
2022, o Município teve um 
acréscimo de 600 mil euros 
apenas em custos de gás e 
eletricidade, e as empreita-
das em execução sofreram 
um aumento na ordem dos 
30%. Já este ano fomos no-
tificados do aumento de 
54% do gás. As condições de 
investimento são menores, 
a despesa corrente absorve 
mais dinheiro. No que diz 
respeito ao Município da 
Lousã temos um conjunto 
de investimentos muito sig-

nificativos em andamento e 
precisamos de encontrar os 
meios para lhes dar continui-
dade, até porque grande parte 
são subsidiados. Os dinheiros 
comunitários são uma fonte 
essencial no que diz respei-
to à infra-estruturação e ao 
investimento com maior 
expressão financeira. 

[CP]: É também uma 
preocupação da Câmara 
aumentar a visibilidade do 
concelho? 

[LA]: Temos procurado 
fazer esse reforço da notorie-
dade. Despertar a vontade de 
que as pessoas visitem a Lou-
sã, que conheçam a história e 
todo o património edificado, 
as condições naturais, as 
nossas aldeias de xisto, a gas-
tronomia. Vamos retomar, 
já no mês de Novembro, a 
Feira do Mel e a que não foi 

possível, com a pandemia, 
dar continuidade. Queremos 
contribuir, desta forma, para 
a valorização do mel DOP 
e para o seu relançamento 
porque tem passado por uma 
fase menos boa, desde logo 
por causa dos incêndios de 
2017 e também por causa da 
vespa velutina. Felizmente a 
Lousã este ano foi menos fus-
tigada pelos incêndios mas 
mesmo assim tivemos muitas 
ocorrências, mas felizmente a 
maioria delas foi controlada 
na sua fase inicial.

[CP]: A Lousã tem sido 
muito castigada ao longo 
dos anos... 

[LA]: Tem um conjunto 
de riscos, fruto da dimensão 
e características de mancha 
florestal. Temos procura-
do mitigar esses riscos mas 
temos de estar conscientes 
de que, quando um con-
junto de factores se reúne, é 
muito difícil combater essas 
situações. Nós enquanto 
país devíamos ter atacado 
o problema da propriedade 
de forma mais objectiva e há 
mais tempo, devíamos já ter 
dado passos mais efectivos 
no ordenamento florestal. 
As alterações climáticas são 
outro elemento que trouxe 

maior dificuldade ao com-
bate aos incêndios Neste 
momento há um conjunto 
de iniciativas, que estão a 
decorrer na Lousã, que são 
importantes, áreas integra-
das na gestão da paisagem, 
a reflorestação com espécies 
mais resistentes aos fogos. Se 
o Estado Central der mais 
meios aos autarcas, acredito 
que conseguiremos chegar ao 
objectivo com mais eficácia 
preparando o país para essas 
ocorrências. Eu defendo que 
as autarquias têm um con-
junto de desafios que estão 
acentuados pela questão con-
juntural mas que devem ser 
atacados de forma estrutural 
com algumas medidas que já 
se impunham há alguns anos 
atrás e que agora se tornam 
mais evidentes.

[CP]:A CIM veio dar-
-vos força, deu-vos mais 
voz?

[LA]: Por algum mo-
tivo o slogan da região de 
Coimbra é “A força que nos 
une”. A CIM Coimbra tem 
sido um bom instrumento, 
tem permitido maior poder 
reivindicativo, fazer ver ao 
poder central que há aqui 
uma região que, apesar de 
algumas dificuldades, tem 
dado um enorme contributo 
para o país. Tem mostrado 
que há aqui um conjunto 
de empresas, agentes e em-
presários que merecem ser 
reconhecidos e que merecem 

que o Estado lhes confira 
condições. Infelizmente uma 
das maiores debilidades da 
nossa região é a mobilidade, 
que ainda é mais notória no 
interior.  

[CP]: A mobilidade é 
fundamental até para o tu-
rismo, a solução passa pelo 
Metro?

[LA]: Reconhecendo 
que as pessoas  têm ainda 
hoje alguma desconfiança, 
porque todo o histórico do 
processo foi mau, foi an-
gustiante para todos, em 
particular para quem gere, 
temos que compreender 
que vamos ter um transporte 

que está perspectivado para 
servir as pessoas, é um trans-
porte seguro.  A segurança, 
o conforto e a rapidez são 
três factores essenciais que 
estão garantidos e, portanto, 
é um processo que está em 
desenvolvimento efectivo. 
Claramente o processo vai 
acontecer entre Serpins e 
Coimbra, no primeiro tri-
mestre de 2024, e depois 
durante o ano de 2024 com 
toda a amplitude na cidade 
de Coimbra. No âmbito da 
CIM está assumido que este 
será a base de um sistema 
metropolitano de transpor-
tes, de todos os modos de 
transporte público que per-

mita às pessoas comprar um 
bilhete único. Coimbra terá 
toda a vantagem de se abrir 
cada vez mais à região e a 
região terá também a ganhar 
com essa abertura. 

[CP]: Na sua opinião a 
descentralização está a cor-
rer bem?

[LA]: Eu acredito na 
descentralização. Neste mo-
mento, fruto deste processo 
de reivindicação e da nego-
ciação que existiu já este ano 
as condições são melhores. 
Temos aqui de realçar o pa-
pel que a ministra da Coesão 
Territorial, Ana Abrunhosa, 
teve, graças ao conhecimento 

que tem e do trabalho de pro-
ximidade que desenvolveu.

[CP]: Entendeu-se bem 
com o sistema de educação 
e saúde?

[LA]: A saúde ainda não 
assumimos e a educação as-
sumimos desde 1 de Abril e, 
sim, com estas negociações 
as coisas estão melhores, mas 
só vamos conseguir dados 
mais fiáveis agora a partir 
deste início do ano lectivo e 
com a mensuração de algu-
mas questões. Eu costumo 
dizer que – no âmbito deste 
processo de descentraliza-
ção - os presidentes de junta 
têm melhores patrões do que 
os presidentes de câmara. 
Quanto à Direção Executiva 
do SNS, eu diria que, mais 
importante que a localização 
da sua sede, parece-me que é 
uma medida boa, mas o que 
todos necessitamos é que esta 
estrutura ponha as mãos na 
massa e que melhore o fun-
cionamento.

[CP]: A Federação Dis-
trital do PS vai ter eleições 
em breve...

[LA]: Sim, vão decorrer 
no próximo mês de Novem-
bro, há a conjugação de duas 
anteriores candidaturas, o 
cabeça-de-lista vai ser o ac-
tual presidente da Federação, 
Nuno Moita, e eu vou apoiar 
esse candidato. Aquilo que é 
importante é que façamos o 
melhor para dar mais força a 
Coimbra.

PRESIDENTE DA CÂMARA DA LOUSÃ PREOCUPADO COM DIFICULDADES PREVISÍVEIS PARA 2023 

REDUÇÃO FISCAL QUE INICIOU HÁ CINCO ANOS
Luís Antunes integra o secretariado nacional 
do PS, Órgão Executivo da Direcção Política 
do Partido, é presidente da Câmara Munici-
pal da Lousã desde 2011, mas desempenhou 
funções de vereação até 2005, em regime de 
meio tempo, ano em que assumiu a vice-pre-
sidência. Desempenhou, de 2004 a 2010, o 
cargo de vogal da Turismo do Centro e foi 
vice-presidente da Comunidade Intermunici-
pal (CIM) do Pinhal Interior Norte, entre No-
vembro de 2011 e Março de 2013. O Metro 
Mondego tem sido uma das suas principais 
lutas políticas, além de assumir que a mobili-
dade é fundamental até para o turismo.

Luís Antunes diz que já deveriam ter sido dados 
“passos mais efectivos no ordenamento florestal”

Luís Antunes declara o apoio a Nuno Moita
para a Federação de Coimbra do PS. Refira-se 

que o outro candidato é Victor Baptista.

A CIM Coimbra tem sido
um bom instrumento, tem permitido

maior poder reivindicativo.
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ENFERMEIROS A UMA SÓ VOZ
NO DIÁLOGO COM A SAÚDE

O Sindicato dos Enfermeiros (SE) e o Sindicato Inde-
pendente de Profissionais de Enfermagem (SIPEnf) for-
malizaram, em Coimbra, a criação da Federação Nacional 
dos Sindicatos Enfermeiros (FENSE). “Não faz sentido 
andarmos a negociar em múltiplas mesas com a tutela, 
quando as duas estruturas sindicais têm formas de pen-
samento e actuação muito próximas”, explica Pedro Cos-
ta, presidente do SE. “Com a criação formal da FENSE, 
nenhum dos dois sindicatos vai perder a sua autonomia 
estatutária, antes ganham nova força na negociação de 
matérias que são comuns às duas estruturas”, acrescenta 
o presidente do Sindicato dos Enfermeiros. “Em muitas 
situações, como o processo negocial que tem vindo a 
ser mantido com o Ministério da Saúde no último meio 
ano, não faz sentido manter negociações paralelas, com 
uma e outra estrutura, quando aquilo que defendemos 
e pretendemos ver resolvido é exatamente o mesmo”, 
justifica Pedro Costa.

LIGA CONTRA O CANCRO APELA
AO VOLUNTARIADO

PARA PEDITÓRIO NACIONAL
A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) vai estar 

nas ruas, entre os dias 28 de Outubro e 1 de Novembro para 
o Peditório Nacional. Este é o garante da sustentabilidade 
financeira das actividades que esta Instituição promove no 
âmbito dos seus quatro eixos de missão: o apoio ao doente 
oncológico e cuidadores, a promoção da saúde, a preven-
ção do cancro e o estímulo à formação e investigação em 
oncologia. A LPCC apela à inscrição de voluntários que 
deem um pouco do seu tempo para apoiar a realização 
desta iniciativa. A participação como voluntário no Pedi-
tório Nacional pode ser feita mediante a disponibilidade de 
cada um, na localidade onde lhe for mais prático, podendo 
ocorrer durante os cinco dias ou apenas num período de 
algumas horas. As candidaturas devem ser realizadas atra-
vés do site da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

CÁRITAS DE COIMBRA
INVESTE NA LITERACIA EM SAÚDE

DE CRIANÇAS E JOVENS 
O projecto europeu PHILIP, financiado pelo Progra-

ma Erasmus+, da Comissão Europeia, numa parceria 
entre a Cáritas Diocesana de Coimbra e cinco entidades 
europeias, encontra-se, durante o mês de Setembro, a 
recolher dados sobre a Literacia em Saúde de crianças 
e jovens dos 11 aos 15 anos. Pretende-se realizar um 
estudo quantitativo sobre o nível de literacia em saúde 
desta facha etária e um estudo qualitativo sobre as boas 
práticas e desafios na promoção da literacia em saúde 
para crianças e jovens. Este último envolverá stakehol-
ders, como pediatras, educadores, psicólogos escolares 
ou outros representantes da área da saúde. O PHILIP.tem 
como objectivo aumentar os níveis de literacia em saúde 
de jovens e capacitar educadores, através de actividades 
de sensibilização e educação para a literacia em saúde.

CHUC COM SESSÕES DE RELAXAMENTO
PARA OS PROFISSIONAIS

Sob o mote “relaxa a tua mente” e “liberta o teu corpo”, 
o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) 
disponibiliza sessões de relaxamento, gratuitas, através de 
práticas de relaxamento, meditação e yoga. Esta é uma ini-
ciativa que teve começo no período da pandemia covid-19 
onde decorreram sessões dircecionadas aos enfermeiros 
e assistentes operacionais, com o objectivo de ajudar a 
encontrar um equilíbrio, em particular neste período de 
pandemia durante os períodos de isolamento e, assim, 
contribuir para minimizar os níveis de stress. Uma ideia 
que veio para ficar e que é agora proporcionada aos pro-
fissionais da área. As sessões de relaxamento, meditação e 
yoga são acessíveis via online, cujo link é enviado atempa-
damente para o endereço electrónico profissional, a curto 
prazo, as sessões online serão alternadas com sessões 
presenciais. Saber ginasticar, exercitar e treinar o cérebro 
para libertação do stress é considerada uma mais-valia na 
performance dos profissionais do século 21.

           s a ú d e

O Instituto Pedro 
Nunes (IPN), de 
Coimbra, vai li-

derar o consórcio nacional 
de um projecto europeu 
que pretende agilizar o 
processo de certificação 
e testes de tecnologia ba-
seada em inteligência ar-
tificial e robótica na área 
da Saúde. 

O projecto, que terá 
a duração de cinco anos, 
vai contar com um inves-
timento de oito milhões 
de euros em Portugal, 
num consórcio nacional 
liderado pelo IPN e que 
conta com a participa-

ção do Centro Hospitalar 
Universitário de Coimbra 
(CHUC), Centro Hospita-
lar de São João, no Porto, 
Serviços Partilhados do 
Ministério da Saúde, Cá-
ritas de Coimbra, Health 
Cluster Portugal e EIT 
Health Innostars. 

A iniciativa, que conta 
com uma contrapartida 
financeira da Comissão 
Europeia, quer dar resposta 
aos problemas que muitas 
empresas sentem quando 
chegam à fase de testar o 
seu produto em ambiente 
hospitalar ou assistencial, 
sendo que com o projecto 

será criado uma espécie de 
balcão único para empresas 
que queiram testar e certifi-
car produtos ou serviços na 
área da Saúde que já tenham 
alguma maturidade.

Com este projecto são 
criadas estruturas deno-
minadas de TEF (Testing 
and Experimental Faci-
lities), que criarão uma 
espécie de ponte entre 
empresas e hospitais. Os 
TEF, para além de pode-
rem servir como ambiente 
de teste e demonstração de 
soluções, servirão também 
para revisões éticas e de 
protecção de dados dos 

projectos das empresas, 
contemplando ainda acti-
vidades como a incubação 
ou a análise de mercado.

Neste consórcio, o IPN 
irá prestar ajuda na área 
tecnológica e regulamen-
tar e os hospitais e a Cári-
tas nos testes e verificação 
das soluções que forem 
desenvolvidas pelas em-
presas.

O projecto europeu 
contempla um consórcio 
de 52 entidades de 10 pa-
íses, sendo liderado pelo 
Hospital Universitário 
Charité, em Berlim (Ale-
manha).

INVESTIMENTO DE OITO MILHÕES DE EUROS

IPN LIDERA CONSÓRCIO PARA AGILIZAR 
TESTES DE TECNOLOGIAS NA SAÚDE

A inauguração das 
novas instalações 
da Olympus Me-

dical Products Portugal, 
no Coimbra iParque, que 
ocorreu na passada quinta-
-feira, sobressai pelo valor 
do investimento (32 milhões 
de euros), mas vai muito 
mais além porque realça 
a importância de outras 
vertentes: ‘know-how’ em 
Saúde, jovens qualificados e 
investigação.

Quanto ao investimen-
to, este inclui dois milhões 
de euros em painéis solares 
para tornar as instalações in-
dustriais de 15.500 m2 auto-
-sustentáveis em energia, e 
pretende fazer deste novo 
edifício o maior centro dedi-
cada ao serviço de reparação 
de dispositivos médicos de 
toda a Europa.

A proveniência do in-
vestimento também tem a 
sua relevância, conforme sa-
lientou o secretário de Estado 
da Economia, João Correia 
Neves, o qual considerou o 
mercado japonês uma priori-
dade na consolidação de uma 
trajectória de transformação 
estrutural da economia por-
tuguesa, opinião reforçada 
por uma mensagem enviada 
pelo primeiro-ministro, An-
tónio Costa.

A Olympus tem sede em 
Tóquio, no Japão, e conta 
com mais de 30.000 funcio-
nários em todo o mundo, 
em cerca de 40 países. A 

Olympus Europa, com sede 
em Hamburgo, na Alema-
nha, integra a região EMEA 
(Europa, Médio Oriente, 
África) e emprega mais de 
7.800 pessoas, em 21 países.

Qual a razão do inves-
timento em Coimbra? O 
director-geral da Olympus 
Portugal, Joaquim Nunes, 
justificou: “A mão-de-obra 
qualificada gerada aqui em 
várias áreas pesou na esco-
lha da localização das novas 
instalações da empresa, que 
iniciou a reparação de dispo-
sitivos médicos nesta cidade 
em 2017”.

“Coimbra é um impor-
tante centro de investigação 
médica e de serviços na área 
da Saúde e, para além disso, 
recebe cerca de 20 mil alu-
nos na Universidade e nos 
Institutos de ensino supe-
rior”, realçou o responsável, 
afirmando que na unidade 
de Coimbra as reparações 

de dispositivos atingem cer-
ca de 15.000 por ano, com a 
expectativa de que cheguem 
a 30.000 nos próximos dois 
anos.

Joaquim Nunes acres-
centa, ainda, que a unidade 
de Coimbra “é importante 
na estratégia de crescimento 
da Olympus, devido à neces-
sidade de poder criar novos 
processos e investigação 
para conseguir, com isto, ter 
mais informação relativa-
mente ao design do serviço, 
e, com o conhecimento que 
conseguem reter na repara-
ção podem criar e contribuir 
para o desenvolvimento da 
nova geração de produtos”.

Para o presidente da Câ-
mara de Coimbra, José Ma-
nuel Silva, este investimento 
é “extraordinariamente im-
portante” para o concelho, 
desde logo “porque veio dar 
um novo impulso e uma 
nova vida ao iParque”. “Sen-

do a Olympus uma marca 
internacional, obviamente 
que é também um selo de 
qualidade que se adiciona à 
marca Coimbra”, sublinhou 
o autarca, considerando que 
a sua instalação alavanca 
também a possibilidade de a 
cidade acolher outros inves-
timentos daquela dimensão 
e sofisticação.

José Manuel Silva su-
blinhou, ainda, a qualidade 
dos técnicos formados pela 
Universidade e restantes 
escolas de ensino superior 
da cidade, que, com este 
tipo de investimentos, têm 
a possibilidade de se fixarem 
em Coimbra e de atrair ou-
tros quadros para residirem 
no concelho, além de uma 
grande oportunidade para 
os jovens abraçarem “uma 
carreira de alta sofisticação” 
na área técnica.

Actualmente, a Olym-
pus está a colocar em prática 
um plano de recrutamento 
para fazer crescer a estru-
tura da empresa, que conta 
já com 210 colaboradores. 
O objectivo é chegar a 2024 
com mais 100 colaboradores 
e ultrapassar os 300 no total. 
As oportunidades de empre-
go disponíveis são bastante 
variadas: desde perfis ope-
racionais, nomeadamente 
técnicos de reparação, enge-
nharia e logística, bem como 
ofertas nas áreas financeira, 
da qualidade e recursos hu-
manos.

MAIOR CENTRO EUROPEU DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

APOSTA DA OLYMPUS REALÇA
VALOR DE COIMBRA NA SAÚDE

A Olympus já tem 210 colaboradores e vai abrir
o recrutamento de mais trabalhadores
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ADELAIDE MARTINS

João Silva, multi-instru-
mentista de A Jigsaw, 
conta que Sofia Silva, que 

era desde sempre responsável 
pela estética fotográfica da 
banda, arquitectou uma ses-
são na aldeia do Sobral e, em 
pós-produção, decidiu dar 
asas à imaginação e pintar a 
casa de plano de fundo com 
a cor azul. Quando surgiu a 
necessidade de apontar um 
nome, surgiu também com 
alguma prontidão o nome 
“Blue House”. João Silva justi-
fica o porquê da escolha: “ser 
o espaço onde passávamos 
grande parte do nosso tempo 
enquanto músicos”. No fun-
do, “a culpa foi da Sofia… se 
naquele dia tivesse pintado 
a casa de cor-de-rosa, talvez 
hoje nos chamássemos Pink 
House”, afirmou João Silva.

Mais tarde, as gravações 
do disco “No True Magic”, o 
último até então editado pelo 
grupo, decorreram na íntegra 
num novo espaço de criação, 

em Coimbra. “Pela primeira 
vez não íamos para estúdio 
gravar um disco, ficámos na 
nossa Blue House”, disse João 
Silva. A partir daí, começa-
ram a incentivar músicos 
amigos “a tirarem músicas 
que tinham na gaveta e irem 
para o nosso espaço gravar”. 
E foi nesta altura que “a Blue 
House lançou a âncora em 
Coimbra”, concluiu.

CRIAÇÃO OFICIAL

Este espaço sempre es-
teve associada ao espaço 
criativo de A Jigsaw e, por 
isso, o início foi marcado 
apenas pela dupla João Silva 
e João Rui – e assim conti-
nuou por algum tempo. Até 
que, em Dezembro de 2018, 
a “empresa Blue House foi 
oficialmente criada”. Para 
complementar a equipa, João 
Silva diz ter caçado “dois 
passarinhos da cidade”: Ri-
cardo Jerónimo e Henrique 
Toscano, ambos da banda 
Birds Are Indie. A pasta do 

‘management’ e do agen-
ciamento da banda perten-
cia a Ricardo Jerónimo e o 
processo de gravação era 
trabalhado por Henrique 
Toscano. “E nós [Blue House] 
precisávamos de ajuda nestas 
duas áreas”, confessou João 
Silva. Desta forma, o núcleo 
central da empresa passou 
de duas para quatro pessoas. 
“Ricardo Jerónimo integrou 
a empresa como responsável 
pelo ‘booking’ e como um 
dos produtores, o Henrique 
Toscano como responsável 
pelo dia-a-dia do estúdio e 
um dos responsáveis técni-
cos das nossas produções 
externas, o João Rui como 
principal produtor musical 
e eu como coordenador ge-
ral da casa”, contextualizou 
João Silva. No entanto, e à 
medida que o tempo vai 
passando e o volume de tra-
balho foi crescendo, a casa 
continuou a crescer. “Hoje 
temos a sorte de ter o Rui 
Pedro Martins como desig-
ner e a Catarina Santos Silva 
que, para já, abraçou a pasta 
da comunicação”. Na prática, 
no correr do dia-a-dia, e con-
soante a necessidade, os pa-
péis desdobram-se e “todos 
fazemos muito mais do que 
isso”, acrescentou. Além dos 
membros já referidos, “temos 
a sorte de contar com alguns 
amigos e frequentadores da 
Blue House, que muitas ve-
zes são chamados à acção”, 
nomeadamente Gonçalo 
Parreirão, Filipe Furtado ou 
Bernardo Franco. “O ideal 
era darmos melhores con-
dições aos que já cá estão e 
ter condições para alargar a 
actual equipa da Blue House”.

Segundo o mentor João 
Silva, esta empresa “é uma es-
pécie de casa de criação”. Isto 
deve-se ao facto de trabalha-
rem “maioritariamente com 
criativos - quer seja quando 
estamos em estúdio com al-
guma banda, na estrada com 
um artista, a programar espa-
ços ou no nosso próprio pro-
cesso criativo”. Além disso, a 
primazia é dada ao processo 
em si, aos próprios criadores 
e, muitas das vezes, “aos que 
vivem e criam na cidade e 
região de Coimbra”, reforçou.

ÁREAS DE ACÇÃO

A Blue House actua, as-
sumidamente, em três ver-
tentes: no trabalho de estú-
dio, ligado directamente à 

criação e à produção musical, 
com foco na criação e produ-
ção de artistas da região de 
Coimbra; no agenciamento, 
com um leque de artistas 
e projectos com ligação a 
Coimbra, numa tentativa de 
fazer com que estes consigam 
apresentar os seus trabalhos 
um pouco por todo o país e 
não só, com alguns casos de 
artistas que vão regularmen-
te a Espanha; e na produ-
ção e programação cultural, 
com a criação de conteúdos 
próprios e de propostas de 
programação cultural que 
podem ir desde o serviço 
educativo - como é caso da 
colaboração com o Teatro da 
Cerca de São Bernardo no ci-
clo “Sábados para a Infância” 
ou, mais recentemente, com 
as Oficinas de Verão do pro-
jecto RE/FORMA no Jardim 
Botânico da Universidade 
de Coimbra - até à progra-
mação regular de espaços 
culturais, como é exemplo 
do ciclo “Café Curto” no 
Café Concerto do Convento 
São Francisco, o Festival EPI-
CENTRO ou o RE/FORMA. 

“Além destas três linhas, 
fazemos muitas outras coi-
sas, nomeadamente cola-
borar com estruturas cultu-
rais locais na realização dos 
seus eventos, assegurar o 
transporte e a organização 
de digressões com artistas 
nacionais e internacionais”, 
reforçou João Silva. “Infeliz-
mente a equipa é pequena 
para conseguirmos fazer 
tudo o que gostávamos”, 
concluiu.

Actualmente, a Blue 
House está a desenvolver o 
projecto RE/FORMA, “que 
visa celebrar os 250 anos 
da Reforma Pombalina da 
Universidade de Coimbra, 

centrando-se no Jardim Bo-
tânico da Universidade de 
Coimbra”. Com início em 
Junho deste ano, o projec-
to vai estender-se até Abril 
de 2023. As últimas nove 
semanas foram dedicadas 
às Oficinas de Verão, “onde 
trabalhámos com grupos 
de crianças todos os dias, no 
Jardim Botânico, com a ajuda 
de vários músicos e artistas 
convidados”. No próximo 
fim-de-semana (1 e 2 de 
Outubro), a programação 
será dedicada à abertura do 
ciclo Outono-Inverno do RE/
FORMA.

O FUTURO

O papel da empresa é, 
desde a sua génese, “lutar 
para proporcionar melho-
res condições aos criadores, 
principalmente aos criado-
res na área da música e da 
região de Coimbra, para que 
possam trabalhar e possam 
exercer a sua profissão” con-
dignamente.

Paralelamente, um dos 
propósitos passa por “fazer 
um trabalho cada vez maior 
e mais profundo com crian-
ças: desenvolver um serviço 
educativo, colaborar com as 
escolas e com outras estru-
turas culturais da cidade na 
elaboração dos seus serviços 
educativos”. Reforçando que 
“as crianças são o futuro”, 
João Silva diz ser “essencial 
que as novas gerações cres-
çam com estímulos artísticos 
e criativos, que conheçam os 
artistas e os espaços ligados 
às artes da sua cidade”.

No que toca ao futuro, 
João Silva é célere quando diz 
que o primeiro objectivo da 
empresa “é sobreviver e ga-
nhar solidez”, reforçando que 

“nem sempre é fácil quando 
se trata de uma empresa que 
trabalha no sector cultural”.

Recuando até 2018, 
quando foi constituída em-
presa, o mentor da Blue Hou-
se recorda que “um ano e 
pouco depois, apareceu a 
pandemia”. Segundo o músi-
co, “foram dois anos bastante 
complicados para aguentar 
o barco à tona de água”. Mas 
como das adversidades sur-
gem, muitas vezes, frutíferos 
ensinamentos, esses tempos 
mais árduos fizeram o pro-
jecto ganhar força e ainda 
mais vontade “de fazer coisas” 
associada “a uma necessidade 
e uma urgência ainda maior 
de mexer com a cidade”.

Em Dezembro assinalam 
o quarto aniversário da em-
presa e, segundo João Silva, 
estão “a aprender a andar e 
a falar”. Com isto quer dizer 
“o trabalho já começa a ser 
reconhecido e aos poucos lá 
vamos entrando no grupo 
de estruturas que influencia 
a vida cultural da cidade de 
Coimbra”.

Daqui a 10 anos, a ideia 
de missão cumprida passaria 
por ver o trabalho do Servi-
ço Educativo da Blue House 
efectivado e que fosse uma 
das vertentes principais de 
actuação, não só com crian-
ças, mas com famílias e com 
os mais carenciados. Uma 
das vontades é também que 
“o nome da Blue House seja 
associado à criação artística, 
à novidade, à qualidade, à 
diversidade e, acima de tudo, 
a Coimbra”.

Em jeito de conclusão, 
João Silva afirma que a sua 
maior certeza é de que a Blue 
House tenta, todos os dias, 
“fazer de Coimbra uma ci-
dade culturalmente melhor”.

BLUE HOUSE DESTACA-SE COM VÁRIOS PROJECTOS CULTURAIS NA CIDADE

A CRIATIVIDADE EM COIMBRA
A Blue House nasceu muito tempo antes de ser 
realmente criada. Se o “hábito faz o monge”, aqui 
a ocasião fez com que os alicerces desta casa 
fossem construídos à medida que esta ia sendo 
habitada. Começou por ser o sítio onde a banda 
conimbricense A Jigsaw - de João Silva e João Rui 
- ensaiava e procedia à gravação das suas músi-
cas e que, por natureza, se mantinha no íntimo 
do grupo. Não só pela sua reserva como pelo 
seu cariz nómada - desde o Sobral, perto de Sou-
re, como nas suas próprias casas, num quarto 
de hotel, em digressão, numa loja, entre tantos 
outros. No fundo, todos e quaisquer locais que 
pudessem abraçar o seu processo criativo, in-
dependentemente da fase em questão. A certa 
altura, nos concertos, começaram por surgir vá-
rias dúvidas e curiosidades sobre das suas com-
posições e tornou-se necessário referir o local 
onde estas actividades se desenrolavam.

Fo
to

s:
 J

oã
o 

D
ua

rte

Birds Are Indie na Capela de São Bento do Jardim Botânico

Oficina de Verão com Ricardo Kalash
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A e m p r e s a  m u -
nic ipa l  Águas 
de Coimbra vai 

também celebrar o Dia 
Nacional da Água com 
a inauguração da expo-
sição “De Profundis - as 
cidades (delas) em sus-
penso”, de Luís Canário 
Rocha, no próximo sába-
do, às 11h00, no Museu 
da Água.

A apresentação da ex-
posição será, igualmente, 
difundida em directo 
nas páginas de Facebook 
do Museu da Água e da 
Águas de Coimbra.

Luís Canário Rocha é 
um artista plástico portu-
guês, natural de Guima-
rães. Como nos recorda 
Helena Mendes Pereira, 
curadora da exposição, 
“pertence a uma geração 
de artistas, como Vhils, 
Hazul Luzah, Daniel 

Eime, entre outros, que 
aplica a aprendizagem da 
academia à intervenção 
urbana (…). Da rua e das 
linguagens de intervenção 
urbana, traz a paleta viva, 
as palavras (repletas de co-
notação social e política) 

que povoam o suporte e 
os temas”.

A mostra estará pa-
tente até 25 de Novembro 
e pode ser visitada de se-
gunda a sexta-feira, no ho-
rário das 10h00 às 13h00 e 
das 14h00 às 18h00.

O combate ao des-
perdício e a dimi-
nuição das perdas 

reais de água identificadas 
no sistema de abasteci-
mento são objectivos prio-
ritários e estratégicos da 
empresa municipal Águas 
de Coimbra (AC).

No Dia Nacional da 
Água, que se assinala no 
próximo sábado, 1 de Ou-
tubro, a empresa muni-
cipal vai promover uma 
sessão de esclarecimento 
sobre as medidas que está 
a implementar neste âm-
bito.

Esta sessão servirá de 
enquadramento ao lan-
çamento da campanha 
pública de sensibilização 
para o combate às perdas 
de água, que será divul-
gada em vários suportes 
físicos e digitais. Pretende-
-se com esta iniciativa mo-
bilizar os munícipes para 
que reportem à empresa 
municipal qualquer fuga 
de água que observem na 
via pública, contribuindo 
para que seja rapidamente 
resolvida.

“Está na ordem do dia 
uma preocupação genera-
lizada com a seca. Todavia, 
note-se que o problema 
maior incide na boa ges-
tão que devemos fazer da 

água” - refere a Águas de 
Coimbra. Nesta matéria, 
“todos somos chamados a 
intervir”, pelo que a nova 

campanha da Águas de 
Coimbra pretende mobili-
zar os munícipes para uma 
causa que é de todos.

MUSEU DA ÁGUA RECEBE
EXPOSIÇÃO COMEMORATIVA

CAMPANHA SERÁ APRESENTADA NO SÁBADO

ÁGUAS DE COIMBRA LANÇA
COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA

O combate ao desperdício e à perda de água
são objectivos estratégicos da Águas de Coimbra

A água que 
nos une.
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PUBLICIDADE

A Águas do Cen-
tro Litoral (AdCL) 
ass inala  o  Dia 

Nacional da Água (1 de 
Outubro) com mais uma 
aposta digital, um webi-
nar de partilha a pensar 
no conhecimento de to-
dos sobre a resiliência 
dos sistemas, estando em 
destaque as oportunidades 
e desafios na gestão das 
infraestruturas, o quoti-
diano dos profissionais da 
água e a apresentação de 
novos investimentos.

No decurso da refle-
xão estratégica alusiva à 
“Valorização do Rio e Mar 
- Realidade e Desafios”, 
mote do programa que as-
sinalou o Dia Mundial do 
Ambiente, no passado dia 
5 de Junho, a AdCL segue 
no lado certo da história 
com a realização de um 
momento de partilha de 

conhecimento subordina-
do à “Resiliência dos Sis-
temas de Abastecimento 
de Água”. 

Diariamente, os profis-
sionais da água asseguram 
a qualidade e quantida-
de deste bem essencial à 
vida - a água - através da 
exploração (operação e 
manutenção) dos sistemas 
de abastecimento. 

Cientes da importân-
cia deste serviço essencial, 
a AdCL pretende promo-
ver um momento de par-
tilha e debate dedicado 
aos profissionais do sector 
numa iniciativa que con-
ceda mais visibilidade a 
um trabalho que é pouco 
visível à população.

Através deste evento, 
os profissionais das áreas 
de operação, manutenção 
e engenharia têm a opor-
tunidade de apresentar um 

retrato do quotidiano la-
boral, evidenciando ainda 
os desafios, oportunidades 
e problemas decorrentes 
da sua actividade diária. 

“Resiliência dos Sis-
temas de Abastecimento 
de Água” é o mote deste 
evento, agendado para as 
15h00 do próximo dia 3 de 
Outubro, segunda-feira, 
e que será protagonizado 
num debate envolvendo 
profissionais das áreas/
direcções da AdCL, mo-
derado por Alexandre 
Oliveira Tavares, presi-
dente do Conselho de 
Administração da AdCL. 
O encontro será transmi-
tido em directo na página 
de Facebook da Águas do 
Centro Litoral.

“AdCL do Lado Certo 
da História” é o mote de 
um projecto de comunica-
ção na óptica da sensibili-

zação ambiental, nomeada-
mente, através de webinar, 
tendo por objectivo a cria-
ção de um debate em redor 
dos desafios e oportunida-
des no sector da água.

Este tipo de iniciativa 
pretende evidenciar pers-
pectivas técnicas e teóri-
cas, permitindo ainda a 
apresentação de rotinas do 
quotidiano e alertar para a 
importância, tantas vezes 
invisível, dos serviços de 
água e de saneamento e da 
sua relevância para a saúde 
pública, para o ambiente e 
(re)construção da susten-
tabilidade do Planeta. 

A Águas do Centro 
Litoral forneceu, em 2021, 
31 milhões de m3 de água 
através das suas 11 insta-
lações de tratamento de 
água, 59 reservatórios e 
343 km de condutas de 
água.

INVESTIMENTOS
EM CURSO

DE 14 MILHÕES
DE EUROS

Recorde-se que, no 
passado dia 22 de Setem-
bro, a Águas do Centro Li-
toral assinou a consignação 
da obra da Conduta Adu-
tora até ao Açude-Ponte e 
Emissário do Setor 1.

Com um custo estimado 
de aproximadamente dois 
milhões de euros e um pra-
zo de execução de 540 dias, 
o investimento pretende 
requalificar as redes de abas-
tecimento e de saneamento 
em Coimbra, contemplando 
a continuidade da conduta 
adutora e do emissário de 
águas residuais, entre o edi-
fício da Estação Nova e o 
Açude Ponte.

A intervenção permi-
tirá substituir o denomi-

nado Interceptor Geral da 
Cidade, requalificando o 
estado de condição do sis-
tema, bem como aumentar 
a resiliência e capacidade 
de abastecimento à zona 
“Baixa” e Norte de Coim-
bra, bem como ao conce-
lho da Mealhada.

Tal como referiu o pre-
sidente da AdCL, Alexan-
dre Tavares, esta obra inte-
gra um conjunto de acções 
que a empresa tem em cur-
so na cidade no valor global 
de 14 milhões de euros.

Em curso, também, está 
a reabilitação/ampliação 
de quatro reservatórios de 
água em Coimbra. Uma in-
tervenção que se insere na 
política da AdCL em termos 
de manutenção preventiva e 
reabilitação dos seus activos, 
implementando soluções 
duradouras e garantindo 
fiabilidade de processos.

DEBATE EM DIRECTO SOBRE RESILIÊNCIA DOS SISTEMAS 

ÁGUAS DO CENTRO LITORAL APRESENTA
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PUBLICIDADE

Anualmente, o Dia 
Internacional do 
Idoso é comemo-

rado a 1 de Outubro. Este 
dia foi instituído em 1991 
pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU) e tem 
como objectivo sensibi-
lizar a sociedade para as 
questões do envelheci-
mento e da necessidade 
de proteger e cuidar da 
população mais idosa. 
Apesar deste dia marcar 
uma maior atenção para 
com este público, a men-
sagem geral, deste este dia 
e não só, é transmitir mais 
carinho e atenção aos ido-
sos, muitas vezes esqueci-
dos pela sociedade e pelas 
próprias famílias. 

Em 14 de Dezembro de 
1990, a Assembleia-Geral 
das Nações Unidas desig-
nou o dia 1 de Outubro 
como o Dia Internacional 
do Idoso. Isso foi precedido 
por iniciativas como o Pla-
no de Acção Internacional 
de Viena sobre o Envelhe-
cimento, que foi adoptado 
pela Assembleia Mundial 
sobre o Envelhecimento 
de 1982 e endossado mais 
tarde naquele ano pela 

Assembleia-Geral da ONU. 
Em 1991, a Assembleia-
-Geral adoptou os Prin-
cípios das Nações Unidas 
para os Idosos.

Já em 2002, a Segunda 
Assembleia Mundial sobre 
o Envelhecimento adoptou 
o Plano de Acção Inter-
nacional de Madri sobre 
o Envelhecimento, para 
responder às oportunida-
des e desafios do envelhe-
cimento da população no 
século XXI e promover o 
desenvolvimento de uma 
sociedade para todas as 
idades.

MAIS IDOSOS 

A composição da popu-
lação mundial mudou dras-
ticamente nas últimas dé-
cadas. Entre 1950 e 2010, a 
expectativa de vida em todo 
o mundo subiu de 46 para 
68 anos. Globalmente, havia 
703 milhões de pessoas com 
65 anos ou mais em 2019. 
A região do Leste e Sudeste 
Asiático abrigava o maior 
número de pessoas idosas 
(261 milhões), seguida pela 
Europa e América do Norte 
(mais de 200 milhões).

De acordo com a ONU, 
nas próximas três décadas, 
o número de pessoas ido-
sas em todo o mundo 
deverá mais que dobrar, 

atingindo mais de 1,5 bi-
liões de pessoas em 2050, 
superando em número 
global os jovens, assim 
como as crianças com me-

nos de 10 anos. Todas as 
regiões verão um aumento 
no tamanho da população 
idosa entre 2019 e 2050. O 

maior aumento ( 312 mi-
lhões) está projectado para 
ocorrer no Leste e Sudeste 
da Ásia, crescendo de 261 
milhões em 2019 para 
573 milhões em 2050. O 
aumento mais rápido no 
número de idosos é espe-
rado no Norte da África e 
na Ásia Ocidental, passan-
do de 29 milhões em 2019 
para 96 milhões em 2050 
(um aumento de 226%). 
O segundo aumento mais 
rápido é projectado para 
a África Subsariana, onde 
a população com 65 anos 
ou mais pode crescer de 32 
milhões em 2019 para 101 
milhões em 2050 (218%).

Entre os grupos de 
desenvolvimento, os paí-
ses menos desenvolvidos, 
abrigarão mais de dois 
terços da população mais 
velha do mundo (1,1 bili-
ões) em 2050. No entanto, 
o aumento mais rápido 
deverá ocorrer nos paí-
ses menos desenvolvidos, 
onde o número de pessoas 
com 65 anos ou mais pode 
aumentar de 37 milhões 
em 2019 para 120 milhões 
em 2050 (225%).

DATA FOI INSTITUÍDA PELA ONU

DIA INTERNACIONAL DO IDOSO

Até 2050 estima-se que o número de idosos deverá mais que dobrar,
atingindo mais de 1,5 biliões de pessoas

FACTORES DE
ENVELHECIMENTO 
A população mundial está cada vez mais a enve-

lhecer tornando-se numa das transformações 
sociais mais significativas do século XXI. 

O tamanho e a composição etária de uma po-
pulação são determinados conjuntamente por três 
processos demográficos: fecundidade, mortalidade 
e migração.

Todas as regiões experimentaram aumentos subs-
tanciais na expectativa de vida desde 1950. À medida 
que a expectativa de vida ao nascer aumenta, as me-
lhorias na sobrevivência em idades mais avançadas 
são responsáveis por uma proporção crescente da 
melhoria geral da longevidade.

Embora o declínio da fecundidade e o aumento 
da longevidade sejam os principais impulsionadores 
do envelhecimento populacional em todo o mundo, 
a migração internacional também contribuiu para 
mudar as estruturas etárias da população em alguns 
países e regiões. Nos países que estão a passar por 
grandes fluxos de imigração, a migração internacio-
nal pode retardar o processo de envelhecimento, pelo 
menos temporariamente, uma vez que os migrantes 
tendem a estar em idade jovem para trabalhar. No 
entanto, os migrantes que permanecem no país aca-
barão por envelhecer na população mais velha.
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Dia lnternacional do ldoso é todos os dias
na Misericórdia - Obra da Figueira

Desde 1991 que a 1 de Outubro se comemora o “Dia lnternacional do ldoso”, data que na Misericórdia Obra da Figueira se 
assinala diariamente, prestando aos utentes ali residentes todo o carinho, simpatia equalidade de vida.

É certo que a comemoração anual da data visa sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e a necessidade de proteger e cuidar da 
população mais idosa, que os torna mais vulneráveis associado a outros factores de risco como o isolamento, conjecturas de abandono e a consequente 
decadência das condições de vida.

A Figueira da Foz teve em tempos o Asilo 
Costa Ramos, absorvido  pela Misericórdia 
e a partir  do início dos anos 80, depois 
da saída do Hospital das instalações, a 
lnstituição acolheu  os primeiros idosos no Lar 
de Santo António, sem estarem acamados, 
tendo já passado por ali milhares de utentes.
Presentemente acolhe mais de centena e 
meia de idosos, com  multimorbilidades e a 
dependência são as duas características mais 
marcantes na saúde dos idosos ali residentes, 
o mais novo com 54 e o mais velho com 99 
anos, sendo a percentagem dos residentes, 
69% mulheres e 25% homens, com uma 
média de idade dos utentes de 86,39%, para 
além do apoio domiciliário a mais algumas 
dezenas de pessoas.

Na Misericórdia - Obra da Figueira, a     
solidariedade não  tem limites e tudo fazem 
para que os utentes que apoiam disponham das 
melhores condições  de humanidade, desde a  
alimentação, higiene,saúde e bem-estar pessoal.
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A Organização das Na-
ções Unidas (ONU) 
tem como objectivo, 

no Dia Internacional do Ido-
so, (UNIDOP) sensibilizar a 
sociedade mundial  para as 
questões do envelhecimento, 
destacando a necessidade de 
protecção e de cuidados para 
com essa população. Este 
ano, o lema escolhido para 
assinalar a data é “Resiliên-
cia das pessoas idosas num 
mundo em mudança”. Este 
tema será celebrado pelos 
Comitês de ONGs sobre 
Envelhecimento em Nova 
York, Genebra e Viena, cada 
um com uma abordagem 
única. 

As celebrações do dia 
são uma oportunidade 
para realçar e recordar o 
importante papel que as 
pessoas idosas desempe-
nham na resposta aos de-
safios globais e contribuir 
para soluções com resili-
ência e coragem. O dia é 
também uma oportunida-

de para chamar a atenção 
sobre a importância de 
não deixar ninguém para 
trás, incluindo as pessoas 
mais velhas,

A importância do ido-
so, enquanto herança viva 
da tradição, dos costumes 
e da cultura de um povo, 
evidencia o seu papel úni-
co para as sociedades. Ain-
da assim, a sua vulnerabili-
dade de saúde, económica 
ou social, facilmente criam 
um importante fenómeno 
de marginalização e até 
violência dos seus direitos. 

IMPORTÂNCIA
DO PAPEL

DA MULHER IDOSA 

Em Nova York, para 
além do tema central, as 
comemorações vão evi-
denciar a importância das 
mulheres mais velhas. 

Com a pandemia da 
covid-19 exacerbou as de-
sigualdades existentes, in-

tensificando, nos últimos 
três anos, os impactos so-
cioeconómicos, ambien-
tais, de saúde e climáticos 
na vida dos idosos, espe-

cialmente das mulheres 
idosas que constituem a 
maioria dos idosos.

Enquanto as mulheres 
mais velhas continuam 
a contribuir significati-
vamente para as várias 
vertentes da vida, seja 
política, civil, económica, 
social e cultural; as suas 
contribuições e experiên-
cias permanecem ampla-
mente invisíveis e descon-
sideradas, limitadas por 
desvantagens de género 
acumuladas ao longo da 
vida. A intersecção entre 
a discriminação com base 
na idade e no género agra-
va as desigualdades novas 
e existentes, incluindo es-

tereótipos negativos que 
combinam o preconceito 
de idade e o sexismo.

Desta forma, o tema “A 
resiliência e as contribuições 
das mulheres mais velhas” 
foi o escolhido para ser abor-
dado neste dia e que serve 
como uma marca registada 
e um lembrete do papel sig-
nificativo que as mulheres 
mais velhas desempenham 
na travessia dos desafios glo-
bais e na contribuição para 
as soluções com resiliência 
e coragem.

Reconhecendo as con-
tribuições vitais das mu-
lheres idosas e promo-
vendo a inclusão das suas 
perspectivas e necessida-

des, elas são fundamentais 
para a criação de políticas 
significativas para melho-
rar uma resposta holística 
aos desafios e catástrofes 
locais, nacionais e globais. 
Assim, o dia 1 de Outu-
bro é um apelo à acção e 
oportunidade de abraçar 
as vozes das mulheres 
idosas, mostrando a sua 
resiliência e contribuições 
na sociedade, ao mesmo 
tempo em que promove 
diálogos sobre políticas 
para melhorar a protecção 
dos direitos humanos das 
pessoas idosas e reconhe-
cer as suas contribuições 
para o desenvolvimento 
sustentável.

VÁRIOS PAÍSES ASSINALAM A DATA

ONU DESTACA RESILIÊNCIA DOS IDOSOS
NUM MUNDO EM MUDANÇA

PRINCIPAIS OBJECTIVOS DO #UNIDOP2022
Destacar a resiliência das mulheres idosas face às desigualdades ambientais, 

sociais, económicas e ao longo da vida;
Aumentar a consciencialização sobre a importância de uma melhor coleta de 

dados em todo o mundo, desagregada por idade e género;
Exortar os Estados membros, as entidades da ONU, a ONU Mulheres e a so-

ciedade civil a incluir as mulheres idosas no centro de todas as políticas, garan-
tindo a igualdade de género, conforme descrito no relatório do Secretário-Geral.

Objectivo é destacar o papel da mulher idosa perante vários sectores

Associação Social, Cultural e Recreativa
de S. Paulo de Frades - IPSS

CRECHE - CENTRO DE DIA - APOIO DOMICILIÁRIO - ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES
Feliz Dia a todos os Idosos

Secção Regional do Centro

ORDEM DOS
FARMACÊUTICOS

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

Feliz Dia a todos os Idosos
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No âmbito da valori-
zação médico-peri-

Albuquerque, perito médico 

-

-
dade superior a 60%.

-
-

serviços de saúde atrasa o 

-

-
cidades.

VALORIZAÇÃO
MÉDICO-PERICIAL
DA DEFICIÊNCIA 

-

Albuquerque, professor de 

-

-

complicou todas as etapas 

atestados multiuso até à 
-

60% pode dar de modo a 

-

-

médico-pericial que possa 

-

avaliar, de forma desapai-

o especialista. 

pedir a um especialista que 

de forma correcta e precisa, 

-

-

-

processos para atribuição de 

-

-

-

-
-

RECONHECIMENTO DA DOENÇA, ATESTADO MULTIUSO
BENEFÍCIOS FISCAIS E OUTROS

COMO OBTER O ATESTADO MULTIUSO?

-

-
pacidade e emitido atestado multiuso.

QUAL É O INTERESSE
DO ATESTADO MULTIUSO?

PRAZOS DE VALIDADE
-

vid-19 e de acordo com a redacção actual do Decreto-

DÚVIDAS E AS RESPOSTAS
DO ESPECIALISTA  MAMEDE DE ALBUQUERQUE

Mamede de Albuquerque, perito médico
e ortopedista forense

Mamede de Albuquerque, perito médico e 
Ortopedista Forense, lembra o que podem 
fazer os doentes crónicos e deficientes 
portadores de incapacidade de modo a 
usufruírem dos seus direitos

O atestado multiuso é um documento essencial para uma pessoa com incapacidade
por doença crónica ou deficiência obter os benefícios previstos na Lei
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Os movimentos Cli-
mação Centro, Movimento 
Parque Verde e a empresa 
ECOGESTUS Lda. reali-
zaram a acção de limpeza, 
no domingo (25), na praia 
do Cabedelinho e zona en-
volvente (molhes e frente 
ribeirinha). Catorze activis-
tas recolheram milhares de 
objectos poluentes, sendo 
os mais comuns: fios e cabos 

de nylon, beatas de cigarros, 
embalagens de plástico, es-
ferovite, cartuchos de caça 
até diversos restos do fogo 
de artificio usado nas festas 
da cidade e que ficam no 
molhe. Foram cerca de 34 
quilogramas num troço de 
700 metros. Esta acção in-
tegra a campanha #EUBe-
achCleanup da Comissão 
Europeia e pretende fomen-

tar uma maior consciência 
ambiental para a alteração 
de comportamentos. Este é 
já o quarto ano consecutivo 
em que a Fundação Oceano 
Azul promove e apoia o 
trabalho desenvolvido pelas 
diferentes organizações que 
combatem activamente um 
dos maiores problemas am-
bientais do planeta: o lixo 
marinho.

A Figueira da Foz associa-
-se à comemoração da Noite 
Europeia dos Investigadores 
(NEI) e promove, amanhã 
(30), às 21h00, no Núcleo 
Museológico do Mar, um 
conjunto de actividades direc-
cionadas ao público em geral e 
a famílias com crianças. Com 
o tema “Ciência para todos, 
sustentabilidade e inclusão”, a 

NEI, financiada pela Comis-
são Europeia no âmbito do 
programa Horizonte 2020, 
tem como objectivo aproxi-
mar investigadores e cida-
dãos e será preenchida por 
actividades nas áreas da geo-
logia, biologia, arqueologia e 
antropologia. Do programa 
constam sessões de conver-
sa “Da serra ao mar: uma 

viagem pela geologia Figuei-
rense”, com Fernando Carlos 
Lopes, do Departamento de 
Ciência da Terra da Univer-
sidade de Coimbra. Jael Pa-
lhas, do Centro de Ecologia 
Funcional da Universidade 
de Évora, vai realizar activi-
dades em torno da produção 
de arroz e a conservação da 
biodiversidade.

PRAIA DO CABEDELINHO DINAMIZOU
ACTIVIDADES DE LIMPEZA COSTEIRA

A Câmara da Figueira 
da Foz anunciou, na quar-
ta-feira (21), que não vai 
alterar os impostos munici-
pais em 2023, mantendo as 
taxas do IMI, de derrama e 
devolução do IRS idênticas 
às deste ano. A vice-pre-
sidente Anabela Tabaçó 
salientou a necessidade de 
estabilizar os impostos para 
o cumprimento do orça-
mento municipal. O IMI 
continua nos 0,4%, man-
tendo-se a dedução fixa de 
20 euros para famílias com 
um dependente, 40 euros 

com dois dependentes e 
70 euros com três ou mais 
dependentes. Os prédios 
classificados como de in-
teresse público, de valor 
municipal ou património 
cultural, que tenham sido 
objecto de operações de 
reabilitação urbana, vão 
ter uma redução de 30% 
sobre a taxa em vigor. À 
semelhança dos dois últi-
mos anos, o Município vai 
aplicar uma penalização 
de 30% para os prédios 
urbanos degradados, que 
ponham em risco a segu-

rança de pessoas e bens, 
com o objectivo de promo-
ver a reabilitação urbana. 
A Câmara vai introduzir 
ainda uma penalização 
aos prédios rústicos com 
áreas florestais que se en-
contrem em situação de 
abandono. A taxa sobre 
o IRS foi fixada nos 3,5%, 
mantendo-se a devolução 
de 1,5% aos munícipes. A 
derrama vai manter a taxa 
de 1,5%, com isenção para 
as actividades cujo volume 
de negócios não ultrapasse 
os 150 mil euros.

CÂMARA MANTÉM TAXAS
DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS NO PRÓXIMO ANO

A nova administração 
do porto marítimo da Fi-
gueira da Foz tomou posse, 
na terça-feira (20), com vis-
ta a resolver vários proble-
mas pendentes. Santana Lo-
pes, presidente da Câmara, 
mostrou depositar esperan-
ças no seu trabalho. A nova 
administração integra Car-
los Monteiro, ex-presidente 
da autarquia. “Considero 

da maior importância ter 
na administração do porto 
uma pessoa nascida e criada 
na Figueira da Foz, que co-
nhece bem os seus proble-
mas e desafios”, sublinhou 
Santana Lopes. Salientan-
do que Carlos Monteiro 
“não vai fazer milagres”, 
o presidente mostrou-se 
confiante num novo ciclo 
de relacionamento entre 

as duas entidades. Entre os 
projectos mais prementes, 
elencou questões de juris-
dição “próxima ou dupla” 
do porto ligado à área do 
surf, à ilha da Morraceira 
e à ampliação da marina. 
A nova administração é 
liderada por Eduardo Feio, 
ex-presidente do IMT e 
antigo vereador da Câmara 
de Aveiro.

SANTANA LOPES DEPOSITA ESPERANÇAS
NA NOVA ADMINISTRAÇÃO DO PORTO MARÍTIMO

Desde sempre, a Secção 
de Futebol do Ginásio pro-
moveu com regularidade 
acções de formação de ca-
rácter técnico e educacio-
nal. A iniciativa mais recen-
te teve lugar na quarta-feira 
(21), com uma acção de 
formação teórica e prática 

de treino de guarda-redes, 
dinamizada pelo professor 
Pedro Taborda, no Pavi-
lhão Galamba Marques 
e no Campo de Treinos 
do Estádio Municipal. Há 
muitos anos, e no âmbito da 
Fundação Inatel, o Ginásio 
criou a Secção de Voleibol, 

destinada a todas as idades 
(a partir dos 15 anos). Os 
treinos decorrem às terças 
e quintas-feiras, a partir 
das 20h00, no Pavilhão Ga-
lamba Marques. Os novos 
responsáveis pela Secção 
são Maurício Boliqueime, 
Ruben Melo e Eloy Neto.

E APOSTA EM VOLEIBOL PARA TODAS AS IDADES

A inauguração do 
Centro Escolar do 
Bom Sucesso de-

correu, na manhã de quinta-
-feira (22), numa cerimónia 
de descerramento da placa 
de financiamento. A obra 
foi orçamentada em 1,1 
milhões de euros, compar-
ticipados por Fundos Eu-
ropeus. Presentes estiveram 
Santana Lopes, presidente 
da Câmara Municipal, José 
Pereira, presidente da as-
sembleia municipal, Carlos 
Barata, presidente da Junta 

de Freguesia do Bom Suces-
so, Rigoberto Correia, repre-
sentante da Delegada Regio-
nal de Educação do Centro, 
Maoméde Cabrá, director 
do Agrupamento de Escolas 
Figueira Norte, entre várias 
outras entidades civis milita-
res, paramilitares, religiosas 
e convidadas. Nas várias 
intervenções, a tónica foi 
colocada na importância de 
a freguesia do Bom Sucesso 
ter um novo equipamento 
escolar que potencia o seu 
próprio desenvolvimento 

ao assumir-se como um 
investimento seguro, como 
afirmou Maoméde Cabrá. 
Santana Lopes realçou a 
ideia que defende e pretende 
ver implementada, assente 
na necessidade de descen-
tralizar a concentração dos 
mais diversos serviços e 
bens da cidade, numa “clara 
defesa do desenvolvimento 
equilibrado de todo o con-
celho, enquanto garantia do 
indispensável reequilíbrio 
económico e combate à de-
sertificação”. 

BOM SUCESSO TEM NOVO CENTRO ESCOLAR

O Município da Figueira 
da Foz associa-se à comemo-
ração das Jornadas Europeias 
do Património de 2022 (JEP), 
uma iniciativa conjunta do 
Conselho da Europa e da Co-
missão Europeia as Jornadas 
Europeias do Património, 
que decorreu entre 23 e 25 
de Setembro. O programa de 
actividades foi inteiramente 
dedicado ao projecto “Co-
mércio com História”. A apre-
sentação da edição municipal 
bilingue (PT- ES) “Lojas com 

História na Figueira da Foz” 
foi feita, no domingo (25), no 
Centro de Artes e Espectácu-
los, bem como a inauguração 
de uma exposição com ilus-
trações de Ana Biscaia, refe-
rentes aos estabelecimentos 
que integram a obra e que 
se encontram reconhecidos 
como de interesse histórico 
e cultural ou social local. Nos 
dias 23 e 24, decorreu, na pá-
gina de Facebook do Museu 
Municipal Santos Rocha, o 
Quiz - Lojas com História 

da Figueira da Foz. Estas ini-
ciativas são um incentivo do 
Município ao comércio local 
e à produção cultural e têm 
um papel fundamental na 
valorização da sua acção na 
difusão do património cul-
tural. O projecto “Comércio 
Com História” visa a protec-
ção e promoção de espaços 
comerciais e não só, com 
interesse histórico, cultural 
ou social, e que fazem parte 
da identidade distintiva da 
história local.

JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO
PROMOVEM “LOJAS COM HISTÓRIA”

A Universidade Sénior 
da Figueira da Foz vai as-
sinalar o início das suas 
actividades lectivas com 
uma sessão solene, no dia 6 
de Outubro, no Auditório 
do Museu Municipal, pelas 
14h30, a qual tem como 
tema “Ciência Para Todos - 
Sustentabilidade e Inclusão”, 
que será orientada pela in-
vestigadora da Universidade 
de Coimbra (UC), Cristina 

Canhoto. A partir do dia 
seguinte, as aulas decorrerão 
de acordo com o calendário 
definido e já divulgado no 
site da Universidade. As 
matrículas decorrem até 
amanhã (30). Os maiores 
de 50 anos estão convidados 
a conhecer as instalações 
da Universidade Sénior, no 
primeiro andar do Mercado 
Municipal Engenheiro Silva. 
A oferta formativa e cultural 

tenta ser o mais diversificada 
possível incluindo as disci-
plinas de história, patrimó-
nio, literatura portuguesa, 
informática, línguas (fran-
cês, inglês, espanhol, italia-
no, esperanto e mandarim), 
ginásticas (zumba, danças 
latinas, alegria e movimen-
to, manutenção e correcção 
postural, tai-chi), música, 
teatro, artes decorativas, 
bordados e costura.

UNIVERSIDADE SÉNIOR ASSINALA
ABERTURA DE NOVO ANO LECTIVO

As algas existentes nos 
penedos da praia da 

Tamargueira, em Bu-
arcos, estão na base de 
um projecto, concluí-
do na sexta-feira (23), 
que inclui sopas, pratos 
salgados e sobremesas, 
coordenado por uma in-
vestigadora da Universi-
dade de Coimbra (UC). 
A iniciativa, intitulada 
“MENU - O projecto que 
oferece refeições nutri-
tivas e saudáveis com 
macroalgas da costa por-
tuguesa”, decorreu du-
rante três anos e passou 
por diversas fases, desde 
a colheita de exemplares 
juvenis de algas nos bai-
xios de Buarcos, passando 
pelo seu desenvolvimento 
controlado em laborató-

rio, até ao crescimento 
em aquacultura para che-
garem às quantidades ne-
cessárias à produção das 
refeições. De acordo com 
a equipa de investigação 
– que envolveu o Centro 
de Ciências do Mar e do 
Ambiente (MARE), do 
Departamento de Ciên-
cias da Vida da Faculdade 
de Ciências e Tecnolo-
gia da Universidade de 
Coimbra (FCTUC) e o 
laboratório Marefoz que 
lhe está associado, para 
além da parceria com a 
Universidade de Aveiro, 
a aquacultura Lusalgae 
e a centenária empresa 
de produção de arroz Er-
nesto Morgado - foram 
seleccionados dez tipos 
de macroalgas e produ-

zidas outras tantas varie-
dades de refeições doces 
e salgadas. O menu resul-
tante do projecto inclui 
as algas em pratos como 
arroz integral e arroz de 
tomate, uma sopa em 
versão creme, frango com 
molho de tomate ou com 
cogumelos, pescada em 
molho de algas, pudins 
(de baunilha, chocolate 
ou amêndoa), gelatinas 
de framboesa e morango, 
mousses de chocolate e 
de baunilha e arroz doce. 
Para além das refeições, o 
projecto MENU produziu 
uma película de protec-
ção de alimentos à base de 
algas, de modo que estes 
possam estar mais tempo 
em prateleiras de superfí-
cies comerciais.

ALGAS DA REGIÃO ESTÃO NA BASE DE PROJECTO DA UC

NÚCLEO MUSEOLÓGICO DO MAR
RECEBE NOITE EUROPEIA DOS INVESTIGADORES
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A Câmara de Canta-
nhede vai manter no pró-
ximo ano a redução do 
IMI, designadamente para 
agregados familiares com 
dependentes a cargo, e da 
derrama, segundo anun-
ciou na quarta-feira (21). 
De acordo com a autarquia, 
a Câmara “prescinde de 
cobrar no próximo ano um 
valor que deverá ascender 
a cerca de 80 mil euros”, 
em benefício das famílias 
com dependentes a cargo. 
A redução do IMI será de 
20 euros para os agregados 
com um dependente ao seu 
encargo, 40 euros para os 
que têm dois dependentes 

e 70 euros para as que têm 
três ou mais dependentes. 
Helena Teodósio, presiden-
te da Câmara, afirma que 
“esta opção vai no sentido 
de se cumprir o objectivo 
de apoiar as famílias mais 
pressionadas com o custo 
de vida, neste caso através 
de uma medida de discri-
minação positiva social-
mente justa”. Relativamente 
à taxa efectiva de IMI, a 
Câmara decidiu também 
mantê-la em 0,38% para 
2023, o que, em relação à 
taxa máxima de 0,45% ad-
mitida por lei, representa 
menos 15,6% no valor a 
pagar pelos proprietários 

de prédios urbanos. Foi 
ainda aprovada a isenção 
da derrama de IRC para as 
empresas com um volume 
de negócios que, no ano 
anterior, não ultrapasse 
150 mil euros. Ficam dis-
pensados do pagamento 
desta taxa sobre o lucro 
tributável sujeito e não 
isento do IRC os agen-
tes económicos que não 
superem o referido valor 
de facturação, mantendo-
-se a taxa em 1,5% para 
as restantes. No que diz 
respeito à taxa aplicável às 
empresas não isentas, He-
lena Teodósio considera-a 
“sensata”.

CANTANHEDE MUNICÍPIO VAI MANTER
TAXAS DE IMI E DERRAMA DE IRC

O Município de Mira 
e a cidade de Differdange, 
no Luxemburgo, assinaram 
uma carta de intenção para 
uma futura geminação en-
tre as duas cidades. Na carta 
assinada, é expressa a von-
tade dos dois executivos em 
“estabelecer e desenvolver 
todas as acções no sentido 
de se promover o inter-

câmbio cultural, educativo, 
social, desportivo, entre 
outros”. A intenção de gemi-
nação tem como objectivo 
principal uma maior apro-
ximação de Mira à imensa 
comunidade mirense que 
reside e faz a sua vida em 
Differdange. O Município 
de Mira recebeu, durante 
a semana passada, uma 

comitiva de Differdange, 
composta pela presidente 
Brassel-Rauch Christiane e 
os vereadores Ulveling Tom 
e Paulo Aguiar. A visita foi 
feita a várias associações do 
concelho, incluindo presen-
ça na sessão de abertura da 
23.ª Mostra Gastronómica 
da Gândara, que decorreu 
de 15 a 18 de Setembro.

MIRA MUNICÍPIO REFORÇA PARCERIA COM CIDADE
LUXEMBURGUESA PARA FUTURA GEMINAÇÃO

No âmbito do projecto 
Tardes Comunitárias, a 
Biblioteca Municipal de 
Cantanhede recebeu, na 
quarta-feira (21), uma 
conversa sobre José Sa-

ramago e a sua obra “A 
bagagem do viajante”. A 
coordenar a sessão esteve 
Elsa Ligeiro, jornalista e 
responsável pela edito-
ra Alma Azul. A sessão 

assinala também o 30.º 
aniversário da entrada 
em funcionamento das 
actuais instalações da 
Biblioteca Municipal de 
Cantanhede.

JOSÉ SARAMAGO FOI TEMA DE CONVERSA
NA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Segundo Raul Almeida, 
presidente da Câmara 

de Mira, no final de Outu-
bro vão ser iniciados os tra-
balhos de reflorestação de 
uma área de 1.500 hectares, 
que tinha sido destruída 
nos incêndios de Outubro 
de 2017. Esta intervenção 
está orçamentada em 1,7 
milhões de euros e conta 
com o apoio de fundos 
comunitários. Trata-se de 
uma intervenção “muito 
importante, porque vai per-
mitir repor uma parte sig-
nificativa da área que ardeu 
em 2017, permitindo, além 
da plantação propriamente 
dita, a limpeza e regulariza-
ção do terreno”, sublinhou o 
autarca. De acordo com a 
autarquia, o projecto inclui 
a “recuperação do períme-
tro florestal das dunas e 
pinhais de Mira”, bem como 

“a preparação do terreno 
para acomodar a plantação, 
com operações de corte e 
redução da estilha, e depo-
sição no solo da vegetação 
arbustiva constituída por 
matos e acácia de espigas 
dentro da área de inter-
venção”. Posteriormente, 
segue-se a plantação com 
plantas de pinheiro-bravo 
na maior parte da área, e 

de pinheiro-manso nas 
áreas identificadas da rede 
primária. A reflorestação 
tem em conta os objectivos 
previamente estabelecidos, 
a resposta do ecossiste-
ma ao fogo, bem como 
as orientações regionais 
de ordenamento florestal 
constantes no Programa 
Regional de Ordenamento 
Florestal (PROF).

REFLORESTAÇÃO DE 1.500 HECTARES DE PINHAL
ARDIDO INICIA EM OUTUBRO

Área ardida em 2017 era ocupada
por pinheiro-bravo

Os Campeonatos Inter-
nacionais de Columbofilia 
Mira 2022 reuniram cente-
nas de columbófilos de todo 
o mundo no Columbódro-
mo Gaspar Vila Nova, em 
Portomar, numa festa que 
envolveu várias gerações 
unidas pela paixão pelo 
pombo-correio. Em com-
petição estiveram 1.435 
pombos-correio, oriundos 
de 33 países. “Mais do que 
a vertente desportiva, gos-
taria de destacar o grande 

evento proporcionado aos 
columbófilos e suas famí-
lias hoje em Mira”, subli-
nha António Branco, vice-
-presidente da Federação 
Portuguesa de Columbofi-
lia. A sessão solene contou 
com a presença de José Luiz 
Jacinto, presidente da Fede-
ração Portuguesa de Co-
lumbofilia, Artur Fresco, 
vice-presidente da Câmara 
Municipal de Mira e de Is-
tván Bardos, presidente da 
Federação Columbófila 

Internacional. Em disputa 
estiveram as provas finais 
do FCI Campeonato do 
Mundo e Campeonato do 
Mundo de Jovens, Cam-
peonato da Europa de Co-
lumbofilia, nos escalões se-
niores e juniores, o Grand 
Prix de Portugal, prova 
a contar para o Ranking 
Mundial, o Torneio Ibero 
Latino-Americano, a Liga 
Nacional dos Campeões e 
o Campeonato Nacional 
de Jovens.

No domingo (25), o 
xadrez voltou a estar em 
destaque com a realização, 
no Pavilhão Municipal de 
Montemor-o-Velho, da Taça 
Nacional dos Clubes Forma-
dores e da Taça Nacional das 
Associações que foi conquis-
tada pela equipa do Círculo 
de Xadrez de Montemor-o-
-Velho (CXM). O vereador 
da Câmara Municipal, Dé-
cio Matias, marcou presença 
e cedeu palavras de elogio 
“ao CXM pela organização, 
no sábado (24), da 32.ª edi-

ção do Torneio de Xadrez 
Activo de Montemor-o-
-Velho, mas também pela 
conquista da Taça Nacional 
das Associações da época 
de 2021/2022”. No sábado, 
o XXXII Torneio de Xadrez 
Activo de Montemor-o-
-Velho reuniu 111 atletas, 
com um total de 12 naciona-
lidades em prova, tendo sido 
uma organização do CXM, 
que contou com o apoio do 
Município de Montemor-o-
-Velho, da União de Fregue-
sias de Montemor-o-Velho e 

Gatões, do Centro Tecnoló-
gico de Gestão Ambiental, 
da Associação de Xadrez do 
Distrito de Coimbra e da 
Federação Portuguesa de 
Xadrez, estando integrado 
no Portugal Chess Tour 
2021/2022. Recorda-se que 
a Taça Nacional dos Clubes 
Formadores e a Taça Nacio-
nal das Associações foram 
organizadas pela Federação 
Portuguesa de Xadrez e 
contaram com o apoio do 
CXM e do Município de 
Montemor-o-Velho.

 TORNEIO DE XADREZ
REUNIU MAIS DE UMA CENTENA DE ATLETAS

A Direcção-Geral da 
Associação de Solidarieda-
de Social Sociedade Colum-
bófila Cantanhedense viu o 
seu trabalho reconhecido, 
uma vez mais, pelos admi-
nistradores do grupo “Os 
Mosqueteiros”, que através 
da sua responsabilidade 
social doaram materiais 
para a construção civil. Es-

tes materiais vão contribuir 
para as obras do Centro de 
Dia Padre António Cacha-
da, na Ilha de Santiago, em 
Cabo Verde, bem como 
para o apetrechamento de 
algumas habitações daquele 
concelho. Esta parceria, já 
de alguns anos, tem permi-
tido à Associação alargar o 
trabalho desenvolvido, no 

âmbito social, junto das fa-
mílias mais necessitadas do 
concelho. Com estes apoios 
foi já possível proceder ao 
envio de 22 contentores 
solidários para Cabo Verde 
e um para São Tomé e Prín-
cipe, assim como a doação 
de bens a instituições de 
acolhimento de crianças e 
jovens.

SOCIEDADE COLUMBÓFILA APOIA OBRA EM CABO VERDE

Amanhã (30), a par-
tir das 21h30, o Castelo 
de Montemor-o-Velho vai 
encher-se de história, mú-
sica, palavras e emoção, 
com a iniciativa “Castelo 
da Improesia”. Num impro-
viso musical e poético, os 
visitantes vão partir à des-
coberta de autores, estilos 
de escrita e de sonoridades. 

A voz de Diogo Carvalho 
e o piano de Pedro Ferrei-
ra vão ecoar por entre as 
muralhas do Castelo de 
Montemor, numa narrativa 
de palavras e melodias que 
abrem horizontes, reflectem 
magia e prometem fazer 
sentir. A iniciativa “Castelo 
da Improesia” assinala as 
comemorações municipais 

do Dia Mundial do Turismo 
(27 de Setembro) e está in-
tegrado na programação de 
animação cultural regular 
promovida pelo Município 
de Montemor, “Castelo 
Sente”. Para o último dia 
de Outubro, está prevista a 
última visita temática noc-
turna deste ano: o “Castelo 
das Bruxas”.

VISITA NOCTURNA AO CASTELO COM LOTAÇÃO ESGOTADA
A Câmara de Soure 

demarcou-se, na terça-
-feira (27), da recolha de 
amostras de água nas re-
sidências do concelho, 
alertando que se trata da 
intervenção de “pessoas 
estranhas aos serviços” da 
autarquia. “O Município 
de Soure tomou conheci-
mento que alguns consu-
midores do concelho estão 
a ser abordados por pesso-
as estranhas aos serviços 

para a recolha de amostras 
de água nas suas residên-
cias com vista à realização 
de análises à mesma”, re-
fere a Câmara, presidida 
por Mário Jorge Nunes. 
O Município alerta que 
tal situação “é totalmente 
alheia aos seus serviços, 
não estando a realizar ne-
nhuma acção neste âmbito 
em residências particula-
res, tratando-se assim de 
uma operação comercial, 

na qual não tem qualquer 
responsabilidade”. Mário 
Jorge Nunes acrescenta, 
ainda, que “os utilizado-
res devem contactar as 
Águas do Baixo Monde-
go e Gândara (ABMG), 
entidade responsável pela 
gestão do abastecimento e 
distribuição de água para 
consumo público e sane-
amento” nos concelhos 
de Soure, Montemor-o-
-Velho e Mira.

SOURE CÂMARA ALERTA PARA RECOLHA DE
AMOSTRAS DE ÁGUA FEITA POR ESTRANHOS
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O Município de Tábua 
procedeu à entrega dos 
livros de fichas de activi-
dades a todos os alunos do 
1.º ciclo do ensino básico 
do Agrupamento de Esco-
las de Tábua. Esta é uma 
medida que abrange na sua 
totalidade 346 alunos, mais 
35 alunos do que no ano 
transacto, com um inves-
timento total de cerca de 

12 mil euros. O presidente 
da Câmara Municipal, Ri-
cardo Cruz, e a vereadora 
do pelouro da Educação, 
Formação e Empreende-
dorismo Jovem, Susana 
Mendes, deslocaram-se, 
na quarta-feira (21), às es-
colas básicas do concelho, 
para proceder à entrega 
destes livros. A visita foi 
acompanhada pelo direc-

tor do Agrupamento de 
Escolas de Tábua e pelos 
respectivos presidentes de 
Junta de Freguesia. Este 
investimento municipal 
é fruto do compromisso 
“de que a Educação é uma 
das principais prioridades 
do actual Executivo”, pro-
movendo a igualdade de 
oportunidades e sucesso 
escolar.

TÁBUA MUNICÍPIO INVESTE 12 MIL EUROS
EM LIVROS PARA ALUNOS DO 1.º CICLO

O Município da Me-
alhada e o Exército 

Português assinalaram os 
212 anos da Batalha do 
Buçaco, na passada terça-
-feira (27), na Mata do 
Buçaco. As celebrações 
contaram com música, 
teatro e com cerimónias 
militares. As comemora-
ções tiveram início no dia 
24, com a apresentação da 
peça Buçaco - Da Invasão 
à Constituição - Apre-
sentação dos Três Actos: 
Renascer, Guerra dos dois 
Irmãos e Há Mesa. No 
domingo (25), o concerto 
da Orquestra Ligeira do 
Exército teve lugar na Ala-
meda do Casino do Luso. 
Na terça-feira (27), data 
do aniversário da Batalha, 
o papel principal foi do 
Exército. No Obelisco, as 
cerimónias iniciaram com 
o hastear das bandeiras 

dos países envolvidos no 
conflito, nomeadamente 
Portugal, Reino Unido 
e França, seguindo-se o 
cortejo histórico-militar 
e religioso do Museu Mi-
litar ao Terreiro do Monu-
mento. No mesmo local, 
realizou-se uma demons-
tração militar, uma missa 
campal e uma cerimónia 
de homenagem aos mor-
tos. Realizou-se, ainda, 
a feira anual do Buçaco, 
espectáculos de música e 
dança, assim como acti-
vidades de promoção da 

Rota de Napoleão e dos 
locais mais emblemáticos 
da efeméride. “As Come-
morações da Batalha do 
Buçaco fazem parte da 
memória colectiva das 
comunidades dos muni-
cípios de Mealhada, Mor-
tágua e Penacova. É um 
espaço de encontro das 
pessoas e um momento 
alto para celebrar um im-
portante acontecimento 
da história de Portugal”, 
explicou Filomena Pi-
nheiro, vice-presidente 
da Câmara da Mealhada.

MEALHADA BATALHA DO BUÇACO CELEBRADA
COM TEATRO, MÚSICA E CERIMÓNIAS MILITARES

Batalha foi travada a 27 de Setembro de 1810

As candidaturas para a 
1.ª edição do Prémio Lite-
rário Carlos Carranca estão 
abertas e decorrem até 6 de 
Outubro, segundo infor-
mou a Câmara da Lousã. 
O prémio foi criado pelo 
Município com o intuito de 
homenagear o escritor que 
morreu em 2019, cujas liga-
ções à Lousã eram fortes. O 
galardão pretende premiar 

uma obra de poesia inédita, 
escrita em português e de 
conteúdo original. O pré-
mio tem um valor de 1.500 
euros e contempla ainda a 
edição da obra selecciona-
da. “Além de homenagear o 
autor, este prémio pretende 
incentivar a produção li-
terária, a criatividade e o 
gosto pela escrita e a luso-
fonia”, realça a autarquia. 

Nesta primeira edição, o 
júri é constituído pelos es-
critores António Vilhena, 
José d’Encarnação, José 
António Franco e Maria 
Toscano, assim como por 
Maria Fernanda Redondo, 
professora aposentada, 
“que acompanhou gera-
ções de crianças e jovens 
na aventura da leitura e 
da escrita”.

A Federação Mundial 
do Puzzle apoia a realiza-
ção do 1.º Torneio Puzzles.
pt – Educa, que decorrerá 
no Hotel INATEL Luso, 
nos dias 22 e 23 de Outu-
bro. “Esta é a primeira vez 
que um campeonato desta 
dimensão é organizado em 
Portugal”, reforçando os 
promotores do evento que 
“a sua missão é promover a 
cultura do puzzle no nosso 

país e reunir os amantes 
desta actividade tão tera-
pêutica e intergeracional”. 
O torneio conta com mo-
mentos de competição e 
convívio e as inscrições 
estão abertas a todas as pes-
soas. Apesar de o objectivo 
central ser a diversão dos 
participantes, vão haver 
prémios para os três con-
correntes que consegui-
rem ser mais rápidos em 

cada prova. Vão haver três 
momentos de competição, 
nomeadamente uma prova 
para crianças, dos 8 aos 12 
anos, e duas para adultos, 
individuais e a pares. “Os 
momentos de convívio en-
globam um jantar e a “noite 
do puzzle”, para partilhar a 
montagem com os outros 
participantes do torneio 
de forma descontraída”, 
referiu a Puzzle.pt.

LUSO RECEBE 1.ª EDIÇÃO DO TORNEIO PUZZLES.PT

LOUSÃ ABERTAS CANDIDATURAS
PARA O PRÉMIO LITERÁRIO CARLOS CARRANCA

O  Dia  Internacio-
nal do Idoso é comumente 
celebrado a 1 de Outubro. O 
Município de Góis vai, neste 
dia, assinalar a data com o 
espectáculo “Velhos são os 
Trapos”, uma comédia mu-
sical da companhia de teatro 
Atrapalharte. A decorrer, às 
15h00, no auditório da Casa 
da Cultura de Góis, a iniciati-

va é promovida pela Câmara 
Municipal em parceria com 
várias entidades locais, no-
meadamente: a Santa Casa da 
Misericórdia de Góis, Centro 
Social Rocha Barros, Centro 
Paroquial da Freguesia de 
Alvares, Cáritas Diocesana 
de Coimbra - Unidade Resi-
dencial Sagrada Família, AR-
CIL e CLDS 4G. No final 

da peça de teatro, segue-se 
um lanche partilhado. Este 
convívio  interinstitucional 
dirige-se a todos os idosos, 
com 65 anos ou mais, que 
estão integrados nas diver-
sas valências, bem como a 
todos os que não estão ins-
titucionalizados. Os bilhetes 
carecem de reserva, no Posto 
de Turismo.

GÓIS MUNICÍPIO ASSINALA
DIA INTERNACIONAL DO IDOSO

O Município de Arga-
nil iniciou os trabalhos de 
construção da zona balnear 
da Peneda da Talhada, entre 
as freguesias de Arganil e Se-
carias. Esta obra envolve um 
investimento camarário que 
ultrapassa os 141 mil euros, 
tendo um prazo de execução 
de, aproximadamente, 270 
dias e espera-se que esteja 
concluída no arranque da 
próxima época balnear, Junho 

de 2023. A nova zona balnear 
do concelho de Arganil, que 
se junta às 11 zonas balneares 
e às cinco praias fluviais já 
existentes, vai estar equipada 
com um bar, balneários com 
instalação sanitária completa, 
posto de primeiros socorros 
e apoio de praia. Está prevista 
a criação de uma zona espe-
cífica para estacionamento 
automóvel e será garantido o 
acesso ao equipamento por 

parte de pessoas com mobili-
dade reduzida. A zona balnear 
da Peneda da Talhada “vem 
dar resposta a uma pretensão 
muito legítima dos munícipes 
que residem na sede do con-
celho, que podem usufruir de 
uma zona balnear sem preci-
sarem de sair da sua freguesia, 
já a partir do próximo verão”, 
destacou o presidente da Câ-
mara Municipal de Arganil, 
Luís Paulo Costa.

ARGANIL MUNICÍPIO INVESTE EM ZONA BALNEAR

A Câmara de Vila Nova 
de Poiares contratualizou o 
estudo para avançar com 
a reabilitação da Escola 
Secundária Daniel de Ma-
tos no próximo quadro 
comunitário, num investi-
mento estimado entre 1,5 
e dois milhões de euros. A 
aquisição de serviços, pelo 
regime de consulta prévia, 
foi celebrada na segunda-
-feira (19) com a Central 
Projectos, prevendo um 
investimento de cerca de 

60 mil euros e um prazo de 
execução de 90 dias. João 
Miguel Henriques, presi-
dente da Câmara, adiantou 
que o contrato prevê que 
a entidade adjudicatária 
elabore “todos os projectos 
necessários”, nomeadamen-
te o projecto de arquitectura 
e de especialidades para 
que seja depois possível 
avançar com a reabilitação 
da Escola Daniel de Matos. 
Segundo João Miguel Hen-
riques, aquela escola com 

40 anos “nunca foi alvo de 
praticamente nenhuma 
intervenção” e apresenta 
“um índice de degradação 
bastante avançado”, estando 
na lista de prioridades de 
investimento do Ministé-
rio da Educação. O autarca 
realçou que o projecto de-
verá prever a renovação da 
infra-estrutura existente, 
tornando-a mais eficiente 
do ponto de vista energético 
e mais capacitado do ponto 
de vista tecnológico.

POIARES CÂMARA AVANÇA COM PROJECTO
PARA REABILITAR ESCOLA SECUNDÁRIA

Foi inaugurada, no do-
mingo (25), a reabilita-

ção das instalações da Casa 
do Concelho de Pampilhosa 
da Serra, conhecida como 
“Casa-Mãe” de todas as co-
lectividades da região. Esta 
decorreu num ambiente fa-
miliar e de união, que juntou 
cerca de 130 pampilhosen-
ses e descendentes.

Instalada há mais de 
75 anos na Rua das Escolas 
Gerais, em Alfama (Lisboa), 
apesar de se revestir de tra-
dição, apresentava já vários 
sinais de desgaste. Neste 
sentido, segundo explicou 
o presidente da Casa da 
Concelho de Pampilhosa 
da Serra, José Ferreira, o 
edifício n.º 82 tem agora “o 
piso do salão e a cozinha 
completamente requalifi-
cados”, tendo também re-
cebido a construção de um 
bar. José Ferreira explicou 

que a direcção aproveitou 
a suspensão das actividades 
regulares para “pôr mãos à 
obra”. Ainda assim, e porque 
o investimento acabou por 
superar o orçamento inicial, 
os directores da Associação 
suportaram os custos rema-
nescentes “por empréstimo”. 
A coragem para levar a cabo 
este projecto foi reconhecida 
por Jorge Custódio, pre-

sidente da Câmara, tendo 
expressado que a autarquia 
esteve com a Direcção da 
Casa no apoio às obras, 
nomeadamente com a atri-
buição de um subsídio de 60 
mil euros. Esta intervenção 
representa “um inequívoco 
sinal de respeito pelos ante-
passados que trabalharam 
em prol da causa regionalis-
ta”, destacou Jorge Custódio.

PAMPILHOSA DA SERRA REABILITAÇÃO
DA CASA DO CONCELHO FOI INAUGURADA

Jorge Custódio diz que Casa do Concelho deve 
manter cordão umbilical com Pampilhosa da Serra
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breves
CEARTE

PARTICIPOU
NA BIENAL

ARTES & OFÍCIOS
E NOVO DESIGN
O CEARTE participou, 

enquanto parceiro na or-
ganização, na Bienal Artes 
& Ofícios e Novo Design, 
que decorreu em Oeiras, 
de 22 a 25 de Setembro. O 
evento, executado pela Spira 
- Revitalização Patrimonial, 
realizou várias conferên-
cias internacionais e teve 
a presença de especialistas 
oriundos de vários países. 
O CEARTE apresentou a 
sessão “Qualificar, Certifi-
car e apoiar o artesanato e 
património em Portugal” 
no painel “Políticas de apoio 
ao artesanato”. Contou ain-
da com um stand onde 
divulgou a sua vasta oferta 
formativa no artesanato e 
património, e apresentou 
duas oficinas de demonstra-
ção, uma de olaria e outra de 
estampagem têxtil.

IGHS E
CONSULT INVEST 

INVESTEM
NOS PAÍSES

DA ÁSIA CENTRAL
A IGHS, Grupo Inte-

grado de Saúde que nas-
ceu em Coimbra, assinou 
com a Consult Invest um 
contrato que considera a 
representação dos serviços 
e produtos da Idealmed 
GHS e da Innov-Cell para 
os Países da Ásia Central. O 
presente contrato integra a 
concepção, desenvolvimen-
to e gestão de hospitais no 
Uzbequistão e Cazaquistão, 
bem como a distribuição 
farmacêutica da Innov-Cell 
para toda a região da Ásia 
Central.

CLEANWATTS
VAI PRODUZIR

ENERGIA VERDE
EM SÃO TOMÉ

E PRÍNCIPE 
A empresa Cleanwat-

ts, sediada em Antanhol, 
estabeleceu um acordo 
para a produção de energia 
verde em São Tomé e Prín-
cipe, cujo processo deverá 
iniciar-se já em Outubro e 
promete “revolucionar a re-
alidade energética do país”. 
O contrato prevê a pro-
dução e venda de energia 
limpa e a preço acessível. 
A empresa anunciou que a 
instalação está quase con-
cluída, sendo que a energia 
produzida será injectada 
directamente na rede eléc-
trica das ilhas. O projecto, 
segundo a Cleanwatts, vai 
revolucionar a realidade 
energética do país.

O Instituto Pedro 
Nunes (IPN) está 
a promover o Ineo 

start, um programa de ace-
leração de ideias ou projec-
tos de base tecnológica que 
visa apoiar a estruturação 
de negócios, alargar as redes 
de contactos e identificar 
oportunidades de financia-
mento, permitindo intro-
duzir no mercado as ideias 
de negócio e os projectos 
inseridos no programa.

O ineo start destina-se 
a projectos em early stage e 
novos projectos empresa-
riais inovadores de base tec-
nológica ou serviços avança-
dos, compostos por equipas 
com origem em entidades 
não empresariais do sistema 

de I&I da Região Centro, tais 
como Instituições de Ensi-
no Superior Universitário 
e Politécnico, Centros de 
Valorização e Transferên-
cia de Tecnologia, Centros 
Tecnológicos e Parques de 
Ciência e Tecnologia.

O programa vai decor-
rer presencialmente, nas 
instalações do IPN, ao longo 
dos dias 4, 11, 18 e 25 de Ou-
tubro. Durante quatro sema-
nas, os participantes terão 
acesso a workshops sobre 
inovação e modelos de ne-
gócio, marketing para star-
tups, plano de negócios e 
financiamento, bem como 
sobre como fazer um pitch. 
Vão ter, ainda, a oportunida-
de de assistir a talks de fun-

dadores que passaram pelo 
programa em edições ante-
riores e sessões de mentoria 
ministradas por especialistas 
em desenvolvimento de ne-
gócios, tecnologia e finan-
ciamento.

O período de formação 
e de mentoria do ineo start 
culmina num Demo Day, 
com a apresentação das 
ideias de negócio desenvol-
vidas ao longo do progra-
ma, perante uma audiência 
convidada com a presença 
de investidores.

Ao longo das últimas 10 
edições, o ineo start juntou 
mais de 900 participantes 
e 120 equipas. Empresas 
como a doDoc, The Loop 
Co., TUU, Spacelayer Tech-

nologies, ihCare, LaserLeap 
ou Sensing Future tiveram 
a sua origem no Ineo Start.

EMPRESA
CLOVERSTRATEGY 

DISTINGUIDA

A startup incubada 
no Instituto Pedro Nunes 
(IPN) CloverStrategy é a 
primeira empresa portu-
guesa com Boas Práticas 
de Laboratório da Organi-
zação para a Cooperação 
e Desenvolvimento Eco-
nómico (OCDE) na área 
“Estudos de Toxicidade 
Ambiental em Organismos 
Terrestres ou Aquáticos”. 

A empresa está habili-
tada a realizar ensaios de 

toxicidade para enquadrar 
em dossiês de certificação 
de produtos fitofarmacêu-
ticos (FT) e outros com-
postos químicos na União 
Europeia.

A CloverStrategy é uma 
empresa de gestão ambien-
tal que desenvolve estudos 
na área da análise de risco 
ambiental para produtos 
FT e outros químicos. As 
entidades que pretendam 
introduzir um novo pro-
duto, FT ou biocida, no 
mercado da União Euro-
peia têm de apresentar um 
dossiê de análise de risco 
com os dados de toxicidade 
do produto para diferentes 
grupos de organismos com 
relevância ambiental.

INEO START DECORRE EM OUTUBRO 

IPN PROMOVE PROGRAMA DE ACELERAÇÃO
DE IDEIAS DE NEGÓCIO

A Airbus anunciou a 
abertura, em 2023, 
em Coimbra, de um 

novo escritório satélite da sua 
plataforma internacional de 
desenvolvimento de talento 
(Global Business Services) 
que prevê criar até 100 postos 
de trabalho.

A Airbus Global Busi-
ness Services (GBS) lembrou 
que depois de ter iniciado, em 
2021, as suas operações em 
Lisboa, com a contratação de 
cerca de 200 pessoas em seis 

meses - número que, actual-
mente, se situa em mais de 
350 - reforça “o investimento 
que está a fazer em Portugal”, 
abrindo em Coimbra um es-
critório no primeiro trimes-
tre de 2023 “para estar mais 
perto dos potenciais talentos 
a serem contratados”.

“Coimbra destacou-se 
como a cidade mais rele-
vante para a implementação 
deste novo projecto devido 
à sua localização estratégica, 
opções de transporte e infra-

estruturas disponíveis, bem 
como pela presença das ins-
tituições de ensino superior 
Politécnico e Universidades 
escolhidas por milhares de 
estudantes para desenvol-
verem a sua formação em 
várias áreas”, frisa a empresa 
aeroespacial europeia.

A campanha de recru-
tamento “arranca dentro de 
algumas semanas” e a Air-
bus GBS procura contratar 
em Coimbra “colaboradores 
nas áreas de Contabilidade, 

Procurement, IT Systems, 
Recursos Humanos e Travel 
& Expenses”.

“Para facilitar o equilí-
brio entre a vida profissional 
e pessoal, a Airbus oferece 
uma política de trabalho fle-
xível e disponibiliza também 
oportunidades de mobilida-
de e desenvolvimento inter-
nacional”, sublinha.

O presidente da Câma-
ra, José Manuel Silva, con-
gratulou-se com a escolha 
de Coimbra por parte da 

Airbus, salientando que “na 
corrida havia outras cidades, 
como Braga, Guimarães e 
Aveiro”. Na missiva enviada 
ao Municipal, com a comu-
nicação oficial desta decisão, 
o director-geral da Airbus 
Portugal, Charles Huguet, 
destaca que “um dos factores-
-chave para a decisão foi o 
empenho que a Câmara de 
Coimbra demonstrou, com 
um forte apoio promissor, o 
espírito certo e a mentalidade 
certa”.

ABERTURA DE UM ESCRITÓRIO PARA 100 POSTOS DE TRABALHO

AIRBUS RECRUTA TALENTOS EM COIMBRA

A Critical Software, 
empresa internacio-
nal de tecnologia e 

software para sistemas crí-
ticos, sediada em Coimbra, 
vai ajudar a remover dois 
objectos inactivos na órbita 
da Terra. 

A empresa faz parte do 
consórcio da ClearSpace, que 
conta com nove empresas, 
e que tem como missão re-
mover detritos do espaço. A 
tecnológica fornecerá os seus 
serviços especializados para o 
controlo dos equipamentos 
e para a detecção e recupe-
ração de falhas dos sistemas.

A missão, alocada pela 
Agência Espacial do Reino 

Unido, terá como objectivo 
final a remoção de dois sa-
télites inactivos da órbita da 
Terra há mais de 10 anos. 
Estes satélites poderiam per-
manecer em órbita durante 
um século se não fossem 
removidos e estão localizados 
a 700 quilómetros de altitude, 
pondo em perigo o ambiente 
e a segurança de outros saté-
lites activos. Ao removê-los, 
a Critical Software e a Cle-
arSpace visam criar novas 
formas de remover o lixo 
espacial, reduzindo o risco de 
colisões com infra-estruturas 
espaciais activas subjacentes a 
muitos sistemas críticos, tais 
como transportes, serviços 

de internet, monitorização 
das alterações climáticas e 
previsões meteorológicas.

“Estamos entusiasma-
dos por nos juntarmos ao 
ClearSpace como parte deste 
consórcio pioneiro. Há mais 
de cinco mil objectos não 
funcionais a orbitar na Terra 
e mais de três mil satélites ati-
vos. Com a densidade deste 
tráfego espacial a aumentar, 
a remoção destes objectos 
é cada vez mais importante 
para ajudar a proteger os 
satélites de colisões. Traba-
lhando em conjunto com o 
nosso escritório no Reino 
Unido, queremos ajudar a 
abrir caminho para uma 

era em que o espaço é mais 
sustentável, eliminando o 
risco crescente de detritos 
ameaçarem os satélites dos 
quais tantos sistemas críticos 
dependem.” afirma Rodrigo 
Pascoal, Business Develop-
ment Manager da Critical 
Software.

Devido à crescente ne-
cessidade dos operadores 
protegerem as naves espaciais 
em órbitas cada vez mais 
congestionadas, espera-se 
que a remoção de detritos 
seja o segmento dos serviços 
em órbita (IOS) de cres-
cimento mais rápido. Em 
Outubro de 2021, a Agência 
Espacial Britânica adjudicou 

ao consórcio ClearSpace 
a realização de um estu-
do de viabilidade para esta 
missão de remoção de pelo 
menos dois satélites aban-
donados de órbita terrestre 
baixa (LEO).  Neste estudo, 
os membros do consórcio 
como a Critical Software 
exploraram diferentes cená-
rios da missão, definiram os 
requisitos e seleccionaram as 
tecnologias necessárias para 
a implementação da missão. 
Em Março de 2022, comple-
taram esta fase e foi adjudi-
cado um novo contrato para 
passar à fase de concepção 
da missão, que durará até ao 
final de 2023.

OBJECTIVO É A REMOÇÃO DE DOIS SATÉLITES INACTIVOS DA ÓRBITA DA TERRA HÁ MAIS DE 10 ANOS

CRITICAL SOFTWARE
VAI AJUDAR A LIMPAR O ESPAÇO
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Não vamos
brincar

à caridadezinha
A solidariedade pode expres-

sar-se através da mobili-
zação em torno dos di-

reitos humanos, reconhecendo 
que a sociedade civil e cada um 
de nós pode dar o seu contribu-
to, ou em função do sentimento 
benemérito e de caridade, que 
pessoas de bem com ou sem liga-
ções religiosas perfilham.
Ambas as formas podem contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas mais fragilizadas econo-
micamente ou, mais importante ainda, para a dignidade 
da pessoa humana e condições de vida, criando ainda 
um vínculo entre a responsabilidade social institucional 
e o exercício da cidadania em prol dos outros, e assim 
fortalecendo os objectivos solidários.
Tal não se pode confundir, nem com o mercantilismo 
e oportunismo de sectores da sociedade que procuram 
estatuto que possa originar outros benefícios pessoais, 
nomeadamente políticos ou de criação de lobbys, nem 
com o folclore e aproveitamento de sectores do Estado 
para construção da sua imagem e ganho secundário 
eleitoral.
Além disso, a solidariedade caritativa não deve dar ori-
gem à exploração das emoções e sentimentos religiosos 
que caraterizam pessoas de boa fé ou que procuram 
remissão dos seus “pecados”, através da prestação de 
acções piedosas, nem à manipulação dos crentes, de 
forma a desvalorizar os direitos humanos e a recriar a 
concepção paternalista de perdão, associado a que tudo 
tem um preço tipo côngrua como dever moral e religioso 
do crente contribuir financeiramente.
Isabel Jonet, presidente veterana do Banco Alimentar 
Contra a Fome, em 08.11.12, disse que “os portugueses 
não podem comer bifes todos os dias; ou vamos a um 
concerto de rock ou podemos ir tirar uma radiografia 
quando caímos numa aula de ginástica”, ignorando o 
direito à saúde, à alimentação e ao lazer.
Ora, com este discurso elitista, pedante, ofensivo e xenó-
fobo, a dita senhora, faz lembrar o Movimento Nacional 
Feminino do regime da ditadura, que fazia caridade ao 
mesmo tempo que protegia a guerra colonial que matou 
10.000 portugueses e um número indeterminado de afri-
canos, que estropiou dezenas de milhares de militares, 
que violentou 500.000 famílias portuguesas e destruiu 
número indeterminado de famílias dos países coloniza-
dos, que provocou distúrbio pós-traumático do stress a 
140.000 militares portugueses. Tudo, a bem da Nação, 
dizia o regime.
Quase 10 anos depois (06.09.22), após muitas outras afir-
mações desbragadas produzidas para manter o status, 
a referida senhora volta à carga, dizendo que “os pobres 
têm uma certa tendência natural para gastar o dinheiro 
malgasto”, mostrando preconceito, castigando a pobre-
za, ignorando o direito de igualdade de oportunidades.
Com esta filosofia de vida, só mesmo o bom povo por-
tuguês sustentaria tais métodos de “solidariedade”, dita-
mes e pensamento retrógrado pior do que conservador, 
perdendo credibilidade a organização que a suporta (e 
como suporta?), da qual se serve promovendo-se e cujos 
méritos não deveriam ser delapidados por tal persona-
gem ancestral, do tempo que volta para trás.
José Barata Moura, ilustre professor e cantautor, encan-
tava-nos com a sátira “Vamos brincar à caridadezinha, 
festa, canasta e boa comidinha”, criticando “queremos 
ser irmãos, mas nunca sujamos as mãos”, e concluindo 
que “não vamos brincar à caridadezinha; festa, canasta 
é falsa intençãozinha”.
Que forma brilhante de louvar a justiça social e promover 
os direitos humanos. Subscrevemos José Barata Moura e 
a solidariedade como expressão de direitos humanos, e 
rejeitamos a caridadezinha que inferioriza os cidadãos.

(*) Médico

HERNÂNI CANIÇO*

Texto apresentado, ontem, em 
conferência de Imprensa, pelo 
Conselho de Administração da 

Fundação ADFP:
1) A Fundação e o Presidente do Con-
selho de Administração foram condena-
dos, com multa, por terem construído o 
Templo Ecuménico Universalista, pro-
movendo valores de tolerância, respeito 
pelos outros, para se construir a Paz.
É um monumento único em Portugal e 
no Mundo, de homenagem às vítimas 
dos fundamentalistas, que rompe com 
uma cultura de gente barricada na sua 
trincheira de fé.
É uma construção legal com licença de 
utilização emitida pela Câmara Muni-
cipal. Ninguém alguma vez defendeu 
que seja ilegal, que tenha áreas a mais, 
que tenha de ser alterada, demolida ou 
reduzida: 100% legal.
A Fundação e o seu Presidente são con-
denados por terem edificado uma cons-
trução legal considerada pelo Governo 
como de Relevante Interesse Publico: 
primeiro monstruoso absurdo jurídico.
Devido à importância da obra a mesma 
foi inaugurada pelo senhor Ministro da 
Administração Interna, Eduardo Cabri-
ta, Governo de António Costa.
2) De acordo com a lei, o Templo tem 
de ter uma área de protecção contra in-
cêndios, no mínimo com 50 metros de 
raio. Cumprindo a lei, a Fundação ad-
quiriu teremos envolventes, todos com 
eucaliptos. Mandou arrancar os euca-
liptos, deixou renascer o coberto vege-
tal natural (urze, torga, carqueja…) e 
plantou oliveiras, romãzeiras, cerejeiras, 
medronheiros e tileiras. Todos os am-
bientalistas e especialistas reconhecem 
que estamos perante uma gestão florestal 
exemplar, a ser copiada noutros cumes e 
cumeadas de serras e montes.
A Fundação e o seu Presidente são con-
denados por “crime urbanístico” por te-
rem procedido a uma gestão florestal 
exemplar: segundo monstruoso absur-
do jurídico.

Sobre o facto do arranque de eucaliptos, 
ser considerado “crime urbanístico”, re-
cordamos que a Professora Helena Frei-
tas, da Universidade de Coimbra, e o Pro-
fessor Domingos Lopes, da Universidade 
de Trás-os-Montes, foram a Tribunal tes-
temunhar que a gestão florestal, que exe-
cutámos, era ambiental e ecologicamente 
recomendável e segura perante risco de 
incêndio. Na sentença não há nenhuma 
referência a estes importantes testemu-
nhos de especialista na matéria.
Merecemos uma “medalha” não uma 
condenação a pagamento de multa!
3) A Fundação iniciou a obra quando 
estava, há meses, na posse de uma auto-
rização governamental para a sua cons-
trução, classificando-a de Relevante Inte-
resse Público, nos termos da lei, publicada 
em Diário da República. O Ministério 
Público na sua acusação esconde dolo-
samente este facto legal, e o Tribunal não 
assume esta prova, que destrói toda a 
argumentação que pode justificar a exis-
tência de um “crime urbanístico”: terceiro 
monstruoso absurdo jurídico.
4) A Fundação é gerida por diversos ór-
gãos estatutários envolvendo mais de 40 
pessoas. Todos os assuntos importantes e 
estratégicos, como o Templo Ecuménico 
Universalista, são analisados e aprova-
dos nos diferentes órgãos. O Conselho de 
Administração tem 7 elementos.
O Presidente foi individualmente per-
seguido, acusado e condenado a pagar 
uma multa sem o Tribunal ter cuidado 
de saber se cumpria ordens e decisões 
coletivas, e quem dos administradores 
votou a favor, ou não, da construção do 
Templo e das diferentes decisões ao longo 
da obra: quarto absurdo jurídico.
Porquê?
A) Estamos perante um processo jurídi-
co com aspectos obscuros que indiciam 
um pensamento de fundamentalismo 
administrativo, montado para conde-
nar quem teve a coragem de afrontar 
ortodoxos.
Na sentença é escrito que os arguidos 

(Fundação e Presidente) não mostra-
ram arrependimento.
A Fundação e o Presidente não têm ver-
gonha nem estão arrependidos de te-
rem construído o Templo Ecuménico 
Universalista: estão orgulhosos de te-
rem construído uma obra 100% legal 
com um espaço exterior que constitui 
um exemplo de respeito pela natureza 
e pelo ambiente e segura perante risco 
de incêndio. Com as devidas diferenças, 
sentem-se como Galileu perante os juí-
zes da inquisição. O futuro, a História, 
ficará do lado de quem foi vítima dos 
inquisidores.
B) Estas monstruosidades jurídicas têm 
justificação. Não são ignorância. Reve-
lam manifesta atitude persecutória para 
quem rompeu com as ortodoxias religio-
sas instaladas.
Quando se pensou construir o Templo, o 
Professor António Barbosa de Melo, Ho-
mem do Direito, católico praticante, ex-
-Presidente da Assembleia da República, 
avisou que o processo de projectar e licen-
ciar da obra, devia ser realizado de forma 
discreta. Profundo conhecedor dos mean-
dros do poder, das mentalidades e estru-
turas religiosas, Barbosa de Melo, alertou 
que, se a intenção fosse pública, e chegasse 
a alguns centros de influência, nunca con-
seguiríamos construir o Templo.
Aconselhou que só divulgássemos a in-
tenção quando tivéssemos a certeza - na 
posse de autorizações legais e recursos 
financeiros - que a obra não poderia 
ser boicotada.
Soubemos que Barbosa de Melo, infe-
lizmente já falecido, tinha toda a razão 
quando a Câmara Municipal de Miran-
da do Corvo mandou embargar a obra, 
por politiquice local, alegando a mudan-
ça de uma porta, iniciando um processo, 
cavalgado por outros interesses, que cul-
minou nesta monstruosidade jurídica.

O Conselho de Administração
da Fundação ADFP

Miranda do Corvo

Síntese de quatro monstruosos
absurdos jurídicos

Todas as guerras contêm 
em si a semente da 
imprevisibilidade, a 

qual se torna especialmen-
te perigosa quando os con-
tendores, no caso o de maior 
poderio, dispõe da mais sé-
ria ameaça à escala global: 
as bombas nucleares, capa-
zes de destruir e tornar ina-
bitável, uma parte ou o todo do planeta.
Os últimos desenvolvimentos do confli-
to russo-ucraniano fizeram aumentar a 
possibilidade de um drama nunca expe-
rienciado na história da humanidade. 
Mais do que a exaltação da narrativa 
bíblica do livro de Samuel 17, onde Davi 
de Kiev parece, uma vez mais, capaz 
de desfeitear o todo-poderoso Golias de 
Moscovo, amplamente difundida pela 
comunicação social, preocupa-me, so-
bretudo, que um homem cada vez mais 
encurralado e isolado a nível interna-
cional, inclusivamente, pelos seus alia-
dos, possa ter um ataque de loucura ou 
demência precoce, atirando o mundo 
para um caos.

Penso que ainda temos algum 
tempo para a paz, embora 
os acontecimentos pare-
çam correr cada vez mais 
no sentido de uma escala-
da da violência, de parte a 
parte: uns, imparáveis pelo 
êxito alcançado, outros de-
sejosos de se vingarem do 
ultraje. A violência gera vio-

lência, o ódio gera ódio, e ninguém é 
capaz de garantir, num cenário desta 
instabilidade, o que quer que seja. E, se 
garantir, estará, certamente, a mentir 
ou a mentir-se: basta um qualquer erro 
de cálculo militar, como em Zaporijia, 
para estalar o verniz nuclear.
Que mundo estamos a legar aos nossos 
filhos! Num cenário apocalíptico o pla-
neta poderá, pura e simplesmente de dei-
xar de existir e de albergar vida. Noutro 
cenário, mais moderado, daqui a 3 / 4 
anos estaremos a combater na linha da 
frente, algures entre a França e a Bélgi-
ca; no cenário mais otimista, que estimo 
em 2 / 3 meses no máximo, vingará a 
paz que todos desejamos. Existem, ob-

viamente, outros cenários, porém, me-
nos prováveis como o prolongamento da 
guerra ou a capitulação, a partir do inte-
rior, do regime putinista, de matriz oli-
garca e, por essa mesma razão, também 
difícil de liquidar no curto/médio prazo.
Estamos, pois, perante uma complexa 
equação nunca vivida a nível militar 
e diplomático, que merece, a meu ver, 
a realização urgente de uma cimeira 
mundial da paz. Não compreendo, ali-
ás, como Biden não ligou ainda Putin 
para se sentarem em torno da mesma 
mesa (seja ela oval, de proximidade, ou 
retangular, na salvaguarda do distan-
ciamento) para um diálogo em nome de 
milhares de vidas que urge poupar, no 
curto prazo, da carnificina anunciada. 
Esta é, na verdade, a questão nuclear 
no momento, e não tanto a outra, se-
melhante graficamente, é certo, e que 
tanto nos oprime pela ideia mental de 
uma fissão ou fusão cujo impacto ficou 
bem testemunhado em Hiroshima ou 
Nagasaki. 

(*) Historiador e investigador

A questão nuclear

JOÃO PINHO*
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O presidente da Fun-
dação ADFP, de 
Miranda do Cor-

vo, anuncia que será apre-
sentado recurso do acór-
dão proferido no Tribunal 
de Coimbra que o conde-
nou, assim como a institui-
ção, ao pagamento de mul-
tas por violação de regras 
urbanísticas nas obras do 
Templo Ecuménico.

Segundo Jaime Ramos, 
“a Fundação e o seu presi-
dente foram condenados 
por um crime urbanístico 
de arranque de eucaliptos 
e plantação de oliveiras, 
cerejeiras, romãzeiras e 
medronheiros, na constru-
ção do Templo Ecuménico 
Universalista, que também 
permitiu o ressurgimento 
de um jardim natural com 
urze, torga, carqueja” [ver 
texto da Fundação ADFP 
na página anterior].“Como é evidente ire-
mos recorrer, mas não 
evitamos o julgamento 
sumário na praça pública”, 
refere o médico, lamen-

tando que “todos os outros 
arguidos tenham sido con-
denados, um deles a pena 
de prisão suspensa”.

Recorde-se que, na pas-
sada sexta-feira, o colectivo 
de juízes que julgou o caso 
condenou Jaime Ramos a 
uma multa de 6.000 euros 
pela prática de um crime 
de violação de regras urba-
nísticas. Já a entidade que 
lidera, a Fundação ADFP, foi 
condenada ao pagamento de 
uma multa de 30 mil euros 
(à taxa diária de 100 euros 
- o mínimo previsto) pela 
prática do mesmo crime, re-
lacionado com a construção 
do Templo Ecuménico, em 
Mirando do Corvo, inaugu-
rado pelo na altura ministro 
Eduardo Cabrita. 

Já o antigo vereador 
da Câmara de Miranda 
do Corvo Sérgio Seco, que 
assumiu pelouros quando 
a irmã de Jaime Ramos 
liderava o Município, foi 
condenado a uma pena 
suspensa de três anos de 
prisão pela prática de dois 

crimes de prevaricação. Os 
crimes pelos quais é con-
denado estão relacionados 
com a construção do Mu-
seu da Chanfana e do Hotel 
Parque Serra da Lousã, por 
parte da Fundação ADFP.

No âmbito do pro-
cesso foram ainda con-
denados uma engenheira 
da Fundação ADFP, por 
três crimes de falsificação 
de documento (10.200 
euros), e uma empresa 
de construção civil e dois 
dos seus responsáveis (um 
total de 25.600 euros entre 
os três arguidos).

O juiz que presidiu ao 
colectivo, Rui Pacheco, 
optou por ler grande parte 
do acórdão, realçando que 
os crimes pelos quais os 
arguidos eram imputados 
“encontravam-se todos 
provados”, apontando para 
os factos estarem sustenta-
dos em prova documental. 
O Ministério Público ale-
gou que, naquelas obras, 
houve vários crimes no 
curso das empreitadas.

CONSTRUÇÃO DO TEMPLO UNIVERSALISTA

FUNDAÇÃO ADFP VAI RECORRER 
DE CONDENAÇÃO EM TRIBUNAL

PUBLICIDADE

A FENGE 2022 – 
Feira de Enge-
nharia de Coim-

bra, iniciativa organiza-
da pela Associação de 
Estudantes do Instituto 
Superior de Engenharia 
de Coimbra – AEISEC, 
regressa, entre os dias 
17 e 19 de Outubro, ao 
Campus do ISEC para 
aquela que é considerada 
a maior feira de engenha-
ria organizada por estu-
dantes, a nível nacional.

A FENGE, que vai 
na sua 21.ª edição, tem 
como principal objec-
tivo proporcionar uma 
maior proximidade entre 
o sector empresarial na-
cional/internacional e a 
comunidade estudantil, 
fundindo as suas ideias 
e projectos num evento 
único, que ao longo das 
suas edições tem vindo 
a alcançar um elevado 
nível de prestígio, além-
-fronteiras.

A oportunidade cria-
da através desta sinergia, 

aliada ao que melhor 
se faz na área da enge-
nharia, poderá resultar 
em aliciantes projectos e 
cooperações, num even-
to único. Esta iniciativa 
conta com a apresentação 
de um conjunto diver-
sificado de empresas e 
instituições, sendo que 
nesse contexto são orga-
nizadas sessões de apre-
sentação de empresas e 
instituições, análises de 
currículos, entrevistas, 
entre muitas outras acti-
vidades. 

“Tanto a nível tecno-
lógico como industrial, 
o desenvolvimento exige 
Engenharia, e o progres-
so passa pela presença 
das empresas na nossa 
cidade, proporcionando 
a união entre estes dois 
mundos. Assim sendo, 
a FENGE deve ser vista 
como uma incubadora de 
ideias e projectos, e uma 
oportunidade lucrativa 
para as partes envolvi-
das”, refere a  AEISEC.

O ISEC é uma das 
principais instituições 
de ensino superior no 
ramo da engenharia em 
Portugal promovendo, 
deste modo, uma forma-
ção de elevada exigência 
e qualidade em todos os 
seus CTeSP, licenciaturas 
e mestrados. 

A FENGE torna a As-
sociação de Estudantes 
do ISEC a maior promo-
tora da cidade, no que diz 
respeito à vasta e alarga-
da área de formação não 
formal, ligada às várias 
engenharias e ao empre-
endedorismo económico 
e social. Foi distinguida 
com o Prémio de Boas 
Práticas de Associativis-
mo Estudantil de 2015 
promovido através do 
Instituto Português do 
Desporto e da Juventude, 
reconhecendo a edição 
realizada no ano 2014, 
que integrou os Dias Eu-
ropeus da Engenharia e o 
1o Encontro Nacional de 
Formula Student.

EVENTO DECORRE DE 17 A 19 DE OUTUBRO 

DE ENGENHARIA DE COIMBRA
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DG/AAC 2012 REÚNE-SE EM COIMBRA
10 ANOS DEPOIS 

Coimbra recebeu, no fim-de-semana (24 e 25) os anti-
gos alunos e dirigentes da Direcção-Geral da Associação 
Académica de Coimbra (DG/AAC) para celebrar o 10.º 
aniversário do seu mandato. O encontro, que contou com 
a presença do Reitor em funções naquele ano, o profes-
sor João Gabriel Silva, iniciou-se no Paço das Escolas 
da Universidade de Coimbra e terminou na Associação 
Académica de Coimbra. Aqui, a actual DG, na figura 
do seu presidente e outros membros da equipa, abriu 

as portas para um pequeno momento de troca de histó-
rias e ensinamentos. O mandato da DG12, liderado por 
Ricardo Morgado, ficou marcado por vários protestos, 
como a ocupação das cantinas contra o fecho previsto 
durante o fim-de-semana, ou a colocação da passadeira 
vermelha ao longo das escadas monumentais para des-
tacar o difícil acesso ao ensino superior, mas também de 
grandes momentos como a celebração dos 125 da AAC 
e a primeira candidatura da cidade de Coimbra à organi-
zação dos Jogos Europeus Universitários, o maior evento 
multidesportivo que Portugal acolheu nos últimos anos.

SECÇÃO FILATÉLICA DA AAC CONQUISTA 
MEDALHAS INTERNACIONAIS 
A Secção Filatélica da AAC participou na exposição 
filatélica internacional PWO-EXPO 2022 - Philatelic 
Webmasters Organization - Open Virtual Philatelic 
Websites and Social Media Exhibition, com o seu blo-
gue, bem como com o seu site dedicado a “Efemérides 
filatélicas” e conquistou várias medalhas. O blogue da 
SFAAC ganhou uma Medalha de Prata, correspondendo 
ao 4.º melhor website a concurso na classe institucional, 

sendo o melhor em língua portuguesa. O site “Efemé-
rides filatélicas” que publica, para todos os dias uma 
ou mais efemérides, retratada com um selo ou outra 
peça filatélica, foi galardoado pelo júri da exposição 
com uma Medalha de Bronze. Também a participação 
da SFAAC no Instagram foi também premiada com 
Medalha de Bronze.
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NOVO MINISTRO, A MESMA MATERNIDADE

O novo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, veio reunir 
com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra (CHUC), a que se seguiu 
uma visita aos serviços de Urgência, Imagem Médica e 
Medicina Nuclear. À recepção não faltou o presidente da 
Câmara Municipal, José Manuel Silva, antigo bastonário 
da Ordem dos Médicos, que ouviu o ministro da Saúde 
salientar que o CHUC “é um dos navios-almirante do 
SNS português”. Na perpectiva de Manuel Pizarro, não 
vai “naufragar”, até porque disse que saía de Coimbra 
“muito tranquilo” com o presente e o futuro do Centro 
Hospitalar. O ministro da Saúde declarou que um dos 
seus motivos de contentamento é o facto de haver “um 
grande acordo na comunidade que envolve este hospital” 
com vista a “dar passos céleres para a construção” da 
nova Maternidade da cidade, em substituição das duas 
actuais, Bissaya Barreto e Daniel de Matos, integradas 
no CHUC. Dentro de “algumas semanas”, avançará o 
projecto de arquitectura e execução da obra, para que, 
em 2023, seja lançado o concurso público “da tão aguar-
dada construção” da nova Maternidade, num terreno 
adjacente ao CHUC. “Do ponto de vista técnico”, desig-
nadamente quanto à localização da futura Maternidade, 
o ministro da Saúde afirmou: “Estamos muito tranquilos 
com aquilo que foi decidido”. Mas recorde-se que, a Câ-
mara de Coimbra, no Executivo anterior, liderado pelo 
socialista Manuel Machado, preconizava a instalação 
da Maternidade nos Covões, na margem esquerda do 
rio Mondego, corroborando uma movimentação local 
nesse sentido que envolveu partidos, sindicatos e outras 
organizações cívicas e da área da saúde.

MULTAS A SÉRIO OU A BRINCAR

A Câmara de Coimbra tem reforçado a fiscalização do 
estacionamento na cidade e o aumento das multas tem 
subido em flecha, de tal forma que, segundo o chefe de 
Divisão de Mobilidade, Transportes e Trânsito, Tiago 
Cardoso, apenas nos primeiros meses deste ano a re-
ceita com multas já ultrapassou o total de 2021. Com o 
Município a ter necessidade de ir buscar receitas, devido 
ao anunciado aumento de despesas (subidas dos preços 
da energia, combustíveis, empreitadas), os automobilis-
tas que se acautelem, porque o chefe de Divisão parece 
determinado. “O que vemos é uma anarquia por toda 
a cidade e em alguns espaços em concreto, pelo que 
queremos aumentar a fiscalização ao ponto de a pro-
babilidade de multa ser tão grande que não compensa 
o risco” - afirmou Tiago Cardoso. Para que não fique 
tudo carrancudo, a Câmara de Coimbra anunciou, no 
âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, que vai dis-
tribuir blocos de “multas morais” a todas as crianças do 
3.º e 4.º anos do concelho, para que sensibilizem os pais 
quanto ao estacionamento abusivo. No bloco de multas 
que será distribuído, as crianças poderão assinalar várias 
infracções que um condutor esteja a cometer, como es-
tacionamento no passeio, na passadeira, em lugar reser-
vado a pessoa com deficiência ,ou em via ou paragem de 
autocarro, todas elas exemplificadas com uma imagem. 
E, por este andar, até os filhos vão multar os pais...

METRO MONDEGO ARREFECE
O ENTUSIASMO
A Câmara de Coimbra defende o alargamento do Sis-
tema de Mobilidade do Mondego a norte do concelho 
e à margem esquerda, considerando que a cidade tem 

de ser um exemplo no uso pioneiro daquele sistema 
em Portugal. “Numa fase de revisão do PDM é, ainda, 
altura de olhar para as possíveis expansões do sistema 
do Metro Mondego, na área urbana, desde logo à zona 
norte e à margem esquerda do rio Mondego, ao Pólo II 
da Universidade”, afirmou a vereadora com o pelouro da 
mobilidade da Câmara de Coimbra. Ana Bastos falava 
numa cerimónia que contemplou a abertura ao público 
do passeio ribeirinho de Aeminium e várias consigna-
ções, nomeadamente uma empreitada da Águas do Cen-
tro Litoral e a consignação da empreitada do Sistema de 
Mobilidade do Mondego (MetroBus) entre Coimbra-A 
e Coimbra-B, por parte da Infraestruturas de Portugal. 
Entusiasmada, Ana Bastos declarou, ainda: “O resto 
do país está a olhar para Coimbra, com olhos críticos e 
atentos. Por isso, não podemos deixar que este projecto 
se resuma a uma simples nova linha de autocarros atra-
entes e confortáveis”. Quem teve a função de ser realista 
e refrear as expectativas foi o presidente da Metro Mon-
dego, João Marrana, ao referir que a entidade que lidera 
está focada em pôr “este sistema a funcionar”. “Não nos 
gostaríamos de envolver nesse processo, porque temos 
de estar focados na colocação em serviço do sistema 
concebido. Quando o sistema estiver a funcionar ou 
próximo de funcionar, aí, poderemos pensar em voos 
mais altos ou redes mais alargadas”, comentou.

ESCOLA DE COIMBRA
DÁ CANDIDATO SANJOANENSE
O responsável pela comunicação da Câmara de Coim-
bra no mandato de Manuel Machado como presidente 
da Edilidade foi o jovem Leonardo Martins, que fez o 
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Descubra o balcão BUPi mais próximo de si 
na sua Câmara Municipal ou Junta de Freguesia 

Sabia que, a simples inscrição dos seus terrenos 
nas finanças não é suficiente para garantir a 
segurança e proteção dos seus direitos de 
propriedade?

PUBLICIDADE
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seu curso na Universi-
dade e aqui ficou. Mas 
nunca esqueceu a sua 
terra natal e manteve 
sempre uma partici-
pação cívica e política, 
até como membro da 
Assembleia Municipal, 
em S. João da Madeira. 
Com a mudança veri-
ficada na Câmara de 
Coimbra, conquistada 
por uma coligação de sete partidos que destronou o PS, 
Leonardo Martins pode dedicar-se a um Município onde 
os socialistas ganharam as eleições autárquicas de 2017 
e 2021. E o próximo grande passo político-partidário é a 
candidatura de Leonardo Martins à liderança concelhia 
do PS de S. João da Madeira. Os socialistas de Coimbra 
(que têm três candidatos à liderança concelhia) não o qui-
seram aproveitar e o jovem apresenta-se como candidato 
na sua terra, afirmando aos camaradas sanjoanenses “ter 
condições para protagonizar uma candidatura de unidade 
e de continuidade do projecto político em curso”. “Todos 
somos poucos para os enormes desafios do presente e 
do futuro, que a todos os socialistas convoca: Por um PS 
aberto e dialogante com a sociedade civil; Um PS politi-
camente combativo, pelos nossos ideais e opções gover-
nativas; Um PS consciente de que as suas prioridades de 
acção e ambições têm de ser as prioridades e ambições dos 
sanjoanenses; Porque só um PS forte, mobilizado, parti-
cipado e coeso será capaz de continuar a corresponder às 
expectativas dos sanjoanenses e continuar a ser a maior e 
mais bem preparada força política autárquica em S. João 
da Madeira” - declara Leonardo Martins.

JAPONESES E ALEMÃES

Coimbra há muito que não assistia a um grande investi-
mento estrangeiro, ainda por cima na ordem dos 32 mi-
lhões de euros e vindo do oriente. O facto até foi saudado a 
nível nacional por representar a entrada de capitais japone-
ses no país, associados a gestão alemã. Tratou-se da abertu-
ra da Olympus Medical Products Portugal, que inaugurou 
as suas instalações localizadas no Coimbra iParque, em 
Antanhol. A organização da cerimónia esteve impecável e 
com uma pontualidade japonesa e alemã, com os empre-
sários e quadros destes países a comparecerem ainda antes 
da hora marcada. Está-se mesmo a ver que os portugueses 
marcaram a diferença - ainda por mais em Coimbra, com 
o quarto de hora académico - e fizeram esperar quem con-
vidou. Por falar em convites, os empresários não esquece-
ram quem esteve quando começou o projecto e, por isso, 
fizeram questão de estar presente o anterior presidente da 
Câmara de Coimbra, Manuel Machado, e Victor Baptista 
e Rui Alírio, que administraram o iParque.

AS FAKE NEWS TAMBÉM SE ABATEM

Pelas redes sociais circulou que “a Câmara de Coimbra 
procedeu, no dia 10 de Setembro, a um abate de 11 ár-
vores adultas no estacionamento por detrás do Pavilhão 
dos Olivais”. O Município, que tem sido tão criticado 

pelas árvores que vão e já fora abatidas na cidade com 
o avanço do projecto do MetroBus, veio logo esclare-
cer que a responsabilidade não era da autarquia. Para 
combater as “fake news” (notícias falsas), a Câmara fez 
o seguinte esclarecimento: «Embora já tenha existido 
um desmentido, é importante reforçar que a Câmara 
Municipal de Coimbra desconhecia em absoluto o abate 
efectuado, até ser denunciado por várias publicações 
em redes sociais. Não existiu, na Câmara Municipal de 
Coimbra, qualquer processo administrativo relativo ao 
abate em questão. Portanto, não existiu qualquer au-
torização do vereador com competência delegada no 
domínio dos Espaços Verdes e Jardins, nem qualquer 
indicação que tenha sido rececionada pelas chefias in-
termédias para desencadear qualquer acção operacional 
de abate de árvores. Nenhum trabalhador nem nenhum 
meio operacional da Câmara Municipal de Coimbra 
esteve envolvido no abate das árvores do estaciona-
mento do Pavilhão dos Olivais. Lamentamos que o uso 
do nome da Câmara Municipal de Coimbra e de toda a 
estrutura hierárquica, neste domínio específico, tenha 
sido utilizado de forma abusiva, sem que tenha existi-
do uma confirmação prévia e fundada da acção que foi 
inicialmente mencionada». Como também o Olivais 
não abateu as árvores, o caso passou a ser de Polícia.

FIGUEIRA JUNTA A PIZZA AO SABOR A MAR

Os festivais gastronómicos “Figueira com Sabor a Mar”, que 
põem em destaque os pratos confeccionados com os peixes 
da costa atlântica, são já uma marca da “Praia da Claridade”, 
mas, desde esta semana, a cidade passa a contar com novo 
atractivo: A Figueira da Foz tem a melhor pizza de Portugal! 
O restaurante figueirense “Gusto Pizza” venceu o Campeonato 
Português de Pizza e vai representar o nosso país em Nápoles 
(Itália) no Campeonato Mundial, em final de Abril do pró-

ximo ano. Alessandro Mocciano, siciliano, é o ‘pizzaiolo’ que 
conquistou o título de Melhor Pizza Clássica, a que juntou o 
de Pizza Mais Bonita. Tudo isto com o apoio de Alex Zoppetti 
e Simone Cariello, todos italianos da equipa do restaurante 
na Figueira da Foz. Como não há dois sem três, também a 
Luzzo Pizzaria da Figueira da Foz, com a prestação de Raquel 
Maia, obteve o título nacional de melhor Pizza Romana, com 
um festejo colectivo como retrata a foto de Wolf Fitzsimons 
(FigueiraTV). O entusiasmo de Alex Zoppetti foi expresso 
em italiano e com remate em bom português: «Sentimos que 
é um prémio merecido pela dedicação em criar esta pizza, 
que confirmamos ser um produto de alta cozinha! E vamos 
a Nápoles! Pizza é pizza, car*lho!».

ATÉ A PRAXE TEM MODERNICES

O Código da Praxe da Universidade de Coimbra foi total-
mente reformulado, com a maioria dos artigos a sofreram 
alterações, conforme anunciou, terça-feira, o dux vetera-
norum na apresentação pública do documento, no Centro 
Cultural D. Dinis. Para facilitar a leitura aos estudantes (até a 
iliteracia chegou aos bancos das Faculdades), procedeu-se a 
uma “grande compactação” do Código da Praxe, com “uma 
redução em cerca de metade dos artigos”, segundo o dux ve-
teranorum Matias Correia, realçando que se tentou resolver 
uma das lacunas com esta revisão para tornar a leitura mais 
fácil”. O Código que rege a praxe académica coimbrã tem, 
igualmente, alterações ao nível da hierarquia, para colmatar 
falhas existentes com a “baralhação” de Bolonha, assim como 
esclarece e incentiva o uso de insígnias pessoais (grelo, fitas e 
cartola). Mas a grande “modernidade” é que as funções de dux 
veteranorum da Universidade de Coimbra passam a ser por 
mandato de quatro anos, com a possibilidade de apenas uma 
reeleição, atingindo o máximo de oito anos. Assim acabou-se 
o eterno dux veteranorum e lá vai a “tradição” de não estudar 
e continuar a viver a “moina” académica.
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PUBLICIDADE

Sob o tema “Ciência para 
Todos, Sustentabilidade 
e Inclusão”, cerca de 400 

investigadores vão estar pela 
Baixa de Coimbra, amanhã 
(30), para aquela que é con-
siderada a Noite Europeia de 
Investigadores (NEI). 

Promovida por um con-

sórcio nacional, que envolve 
a Universidade de Coimbra 
(UC), a iniciativa vai envolver 
uma rota da ciência, com 62 
pontos de divulgação cien-
tífica espalhados pela Baixa 
da cidade. 

A Rota da Ciência é o 
evento central da NEI e vai re-

alizar-se desde o Largo da Por-
tagem à Rua da Sofia, onde os 
investigadores vão dinamizar 
actividades, jogos, desafios, 
experiências, associados a lo-
jistas e comerciantes da Baixa 
de Coimbra. O evento aconte-
ce entre as 17h00 e as 00h00 e 
promete animar a cidade com 

um programa diversificado de 
ciência e cultura.

“Este é um evento que 
coloca Coimbra no mapa 
das cidades europeias que 
promovem junto do públi-
co em geral a investigação 
científica desenvolvida nos 
seus centros de investiga-

ção”, destaca a vice-Reitora e 
directora do Instituto de In-
vestigação Interdisciplinar da 
UC, Cláudia Cavadas. “Esta 
iniciativa sublinha a estratégia 
da Universidade de Coimbra 
na divulgação da investigação 
científica desenvolvida na 
UC, nas mais variadas áreas, 
contribuindo para a literacia 
científica, aproximando os 
investigadores e as investiga-
doras da sociedade. Por outro 
lado, este evento reforça e pro-
move o desenvolvimento das 
capacidades de comunicação 
de ciência da comunidade 
científica, contribuindo para 
que a ciência seja mais bem 
compreendida por toda a 
população”, sublinha.

Para a presidente da 
Agência de Promoção da 
Baixa de Coimbra (APBC), 
parceira do evento, Assunção 
Ataíde, a “parceria tem sido 
um desafio constante para 
a cidade, tanto junto dos ci-
dadãos, como dos próprios 
comerciantes, pois a troca de 
experiências entre estas co-
munidades tem sido muito 
benéfica para todos”.

ACTIVIDADES
AGENDADAS 

Para além da Rota de 
Ciência, a 30 de Setembro, o 
programa da Noite Europeia 
dos Investigadores em Coim-
bra integra várias iniciativas. 

Hoje (29), pelas 22h00, 
decorre, no Liquidâmbar, a 
iniciativa PubhD Coimbra, 
que consiste na apresentação 

de projectos de doutoramento 
por três estudantes da UC, no 
ambiente informal de um bar.

Science Battle apresenta-
-se na sexta-feira, 30, a partir 
das 14h00, no Colégio da 
Trindade, onde se realiza 
uma competição em que in-
vestigadores são desafiados 
a responder a questões do 
público, com rigor científico. 
Esta iniciativa é realizada.

Está ainda prevista a exi-
bição do filme “Febre das 
partículas: 10 anos do Bosão 
de Higgs”, no Teatro Acadé-
mico de Gil Vicente, no dia 3 
de Outubro.

Em Outubro e Novem-
bro vão ser promovidas con-
versas descontraídas entre in-
vestigadores da Universidade 
de Coimbra e estudantes das 
universidades Sénior da re-
gião, onde serão abordados 
temas relevantes da inves-
tigação feita na UC, como 
Envelhecimento Saudável, 
Sustentabilidade, Igualdade 
e Diversidade.

A edição 2022 da Noite 
Europeia dos Investigadores 
em Coimbra é coordenada 
pelo Instituto de Investigação 
Interdisciplinar da UC, como 
parte integrante de um con-
sórcio nacional com Évora, 
Lisboa e Braga.

Com o propósito de pro-
mover a sensibilização e o 
envolvimento da população 
na Ciência, actividades com 
diferentes tipologias e para 
diversos públicos são dinami-
zadas por mais de 60 grupos 
de investigação.

INICIATIVA CONTA COM 400 ESPECIALISTAS E É COORDENADA PELA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

NOITE EUROPEIA DOS INVESTIGADORES
REGRESSA À BAIXA DE COIMBRA

A União de Fregue-
sias de Semide e 
Rio de Vide, no 

concelho de Miranda do 
Corvo, promove a Feira da 
Árvore, que decorre desta 
sexta-feira até domingo (2 
de Outubro).

O certame será inaugu-
rado amanhã, pelas 18h30, e 
ali estão presentes empresas 
de viveiros, instituições pú-
blicas, máquinas e equipa-
mentos agrícolas e florestais, 
não faltando o artesanato e 
a gastronomia. A animação 
desta primeira noite, pelas 

22h30, será pela banda “Os 
RED”.

No sábado, a Feira da 
Árvore abre às 11h00 e a noite 
terá baile, a partir das 22h30, 
com a banda “Anarkia”. No 
domingo, o programa co-
meça com a realização do 
passeio ciclo-turístico “Em 
Terras BTT” e a abertura 
da Feira da Árvore é logo às 
10h00. O programa de ani-
mação tem, pelas 17h00, um 
espectáculo musical com a 
banda “Marchinha do Bote-
quim”, encerrando o certame 
às 20h00.

DE AMANHÃ A DOMINGO

SEMIDE PROMOVE
FEIRA DA ÁRVORE


