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Coimbra tem a Coordenação Nacional de Emergência da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) porque a Câmara
Municipal, em 2017, se prontificou acolher este projecto e prometeu que iria ajudar a ser criado um espaço
único na cidade, onde se podiam concentrar todos os meios humanos, técnicos e logísticos. Tal ainda não
aconteceu e o presidente distrital de Coimbra do Chega, Paulo Seco, alerta, em declarações ao “Campeão”,
que Lisboa está a ponderar a retirada da Coordenação Nacional de Emergência e da Sala de Operações Nacional, nomeadamente para Viseu, Guarda ou provavelmente até para Vilar Formoso. PÁGINA 3

Coro Sinfónico Inês de Castro apresenta
espectáculo de luxo no Gil Vicente
Na próxima quarta-feira (30), às 21h30, o Coro Sinfónico Inês de Castro encerra as comemorações de 10 anos de vida com a interpretação do espectáculo
“Jubilate Deo”, no Teatro Académico Gil Vicente. Organizado pela Associação
Ecos do Passado, o espectáculo dirigido por Artur Pinho Maria vai contar com
a presença da solista conimbricense Leonor Barbosa de Melo. PÁGINA 7
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Maiores empresas
de Pombal mostram
pujança do concelho
As 250 maiores empresas do concelho de Pombal
tiveram um volume de negócios que ultrapassa mil
milhões de euros, o que revela a vitalidade empresarial
neste município, onde já se prepara o futuro com o
Plano Estratégico Pombal 2030. PÁGINAS 8 A 13
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dos trabalhadores, considerada uma das prioridades europeias no âmbito das políticas públicas para a igualdade de género”.
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COORDENAÇÃO DE SOCORRO DA CRUZ VERMELHA

CHEGA ALERTA PARA QUE COIMBRA
NÃO PERCA EMERGÊNCIA NACIONAL

LUÍS SANTOS

“A

Coordenação Nacional de Emergência da Cruz
Vermelha Portuguesa (CVP)
está em risco de deixar a cidade de Coimbra”, segundo
alerta Paulo Seco, presidente
distrital do partido Chega,
face à necessidade actual de
deslocalização para um local
único onde se possam concentrar todos os meios humanos, técnicos e logísticos.
Os meios actuais da
Coordenação Nacional de
Emergência em Coimbra
estão distribuídos por três
pontos da cidade (Av. Fernão
de Magalhães, Rua de Vale
das Porcas - Casa Branca e no
Hospital Militar), o que “implica o desdobramento devido às condições e das distâncias”. “Numa necessidade de
meios humanos ou técnicos,
para uma emergência mais
forte, será mais difícil de responder a uma necessidade de
actuação imediata, contínua,
enquadrada e tecnicamente,
que dê resposta às necessidades do Teatro de Operações
(TO)”, refere Paulo Seco.
O presidente distrital do
Chega referiu ao “Campeão”
que, actualmente, existe a
opção de Leiria, Guarda, ou
Vilar Formoso, todos municípios governados por autarcas socialistas, que poderão acolher a Coordenação
Nacional de Emergência e a
Sala de Operações Nacional
(SALOP), “face à necessidade actual de deslocalização
para um local único onde se
possam concentrar todos os
meios humanos, técnicos e
logísticos”.
“As questões partidárias
há muito que estão sempre

em primeiro lugar, ao invés de se precaver o futuro
e agilizar as necessidades
em prol da população e do
país”, considera Paulo Seco,
para recordar tudo o que se
passou: “Em 2017, quando
o então presidente da CVP,
Francisco George, foi eleito,
decidiu remodelar a área
de emergência e social da
CVP a nível nacional. Então
entrou em conversações/negociações com os presidentes
das Câmaras Municipais
de Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Viseu e Guarda
para a deslocalização da Sala
de Operações Nacional de
Emergência de Lisboa, a
logística, comunicações e
meios para uma destas cidades, por razões anteriormente já iniciadas e porque em
ambas existe uma Delegação
da CVP”.
PROMESSA
POR CUMPRIR
“Foi na altura escolhida
a cidade de Coimbra porque
o presidente da Câmara Manuel Machado (eleito pelo
PS) se prontificou a ajudar a
CVP, acolheu este projecto e
prometeu, em dois anos (isto
é até 2020), criar um espaço
único para a Coordenação
Nacional de Emergência,
nomeadamente ajudando
na construção da nova Unidade para a Cruz Vermelha
Portuguesa de Coimbra, para
se poder concentrar todos
os meios num único local”,
recorda Paulo Seco.
De acordo com o presidente distrital do Chega, “isto
seria no terreno adjacente à
sede da CVP de Coimbra,
onde neste momento é o
‘parque’ de estacionamento

Eng.º Joaquim José
de Macedo Viana
da Fonseca
Agradecimento
A Ourivesaria Costa vem por este meio agra
GHFHU D WRGDV DV SHVVRDV TXH PDQLIHVWDUDP R
VHX SHVDU SHOR IDOHFLPHQWR GH -RDTXLP -RVp GH
Macedo Viana da Fonseca, marido da sua sócia
Ana Maria Costa
$WRGRVDQRVVDSURIXQGDJUDWLGmR

de cerca de um quarto dos
veículos da Coordenação
Nacional de Emergência, estando o restante distribuídos
pelos outros dois pontos da
cidade anteriormente referidos”.
“Como a Câmara tem
deixado de lado a CVP, a sede
nacional, cuja presidente é a
ex-ministra da Saúde socialista Ana Jorge, está a ponderar a retirada da Coordenação Nacional de Emergência
e a SALOP de Coimbra,
nomeadamente para Viseu,
Guarda ou provavelmente
para Vilar Formoso”, revela
Paulo Seco.
“Com esta possível perda, Coimbra não só fica sem
os meios de socorro disponíveis, colocando em causa
o socorro às populações,
como inviabiliza um sem número de projectos pessoais,
que foram ‘prometidos’ aos
meios humanos e técnicos
que se deslocalizaram para
Coimbra” - sublinha, acrescentando que “a população
tem de estar ciente desta
possível ‘catástrofe’, que num
futuro muito próximo pode
acontecer”.
“Infelizmente, o poder
político cada vez menos se
interessa pelas populações,
mas sim pelos seus interesses
pessoais. A população, para
muitos, não passa de meros
números estatísticos, mas

há que relembrar ao poder
político e às populações, que
humanidade, socorro e apoio
na vertente da saúde não tem
cores políticas” - sustenta
Paulo Seco.
UNIDADE
DE COORDENAÇÃO
No âmbito do desempenho da sua missão, a Cruz
Vermelha Portuguesa possui,
desde 2017, uma Unidade de
Coordenação Nacional de
Emergência, sediada na Delegação da CVP em Coimbra, responsável pela gestão e
coordenação da emergência
a nível nacional, nomeadamente no apoio e socorro a
situações de acidente e desastres naturais ou provocados
pelo homem, dispondo para
o efeito de uma estrutura
com capacidade de actuação
nacional.
A Unidade de Coordenação da CVP, em Coimbra,
no âmbito das suas funções
diárias, garante o funcionamento ininterrupto, 24 horas por dia/365 dias por ano,
e em permanente ligação
com a Autoridade Nacional
de Emergência e Protecção Civil, Instituto Nacional de Emergência Médica
(INEM), Guarda Nacional
Republicana (GNR), Forças
Armadas e, a nível internacional, integra o Civil

Protection Working Group
do Gabinete da União Europeia da Cruz Vermelha
e o Emergency Health Technical Working Group da
Federação Internacional da
Cruz Vermelha (IFRC).
Esta unidade compreende uma Sala de Operações
Nacional (SALOP) e gere
três Plataformas Logísticas de Emergência (Maia,
Albufeira e Madeira), com
armazenamento dos equipamentos e materiais essenciais para respostas de
apoio à sobrevivência da
população em situações de
desastre, bem como respostas diferenciadas da Cruz
Vermelha Portuguesa.
“Foram criados mecanismos, tendo-se reformulado a rede de voluntários,
apostando e desempenhando-se um papel relevante
através de estreita articulação e suporte às entidades públicas e Estado
Português. Além de estar
no ‘centro’ de Portugal, e
o risco sísmico ser menor,
acompanha toda a zona
costeira Norte da região
Atlântica, Algarve e cerca de
metade do Alentejo e a zona
Metropolitana de Lisboa”,
subinha Paulo Seco.
Por isso mesmo, realça
o presidente distrital do
Chega, “devido ao facto
de o risco sísmico ser de

Paulo Seco, presidente
distrital do Chega, põe o
“dedo na ferida”
menor dimensão na região
de Coimbra, a tomada de
decisões relativamente à
localização e qualidade da
construção da Coordenação Nacional de Emergência e da Sala de Operações
Nacional (SALOP) deve
continuar a ser Coimbra,
agregando-se todos os pólos e serviços num só edifício, onde, por questões
de logística, de espaço para
albergar salas de comunicações, de catástrofe e de
condições para os homens e
mulheres poderem descansar e recuperar forças para
as mais diversas missões do
dia, também as instalações
facilmente poderão ser ampliadas no mesmo local sem
desdobramento de meios”.

PUBLICIDADE

Sabia que, a simples inscrição dos seus terrenos
nas finanças não é suficiente para garantir a
segurança e proteção dos seus direitos de
propriedade?
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Descubra o balcão BUPi mais próximo de si
na sua Câmara Municipal ou Junta de Freguesia

Catarina Melo, estudante do mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas e actual presidente do Núcleo de Estudantes de Farmácia da Associação Académica de Coimbra (NEF/AAC) é candidata pela lista C a um dos Órgãos
de Governo da Universidade para representação dos estudantes de 1.º e 2.º ciclos de estudos.
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LUIS ROCHA – Dirige a CEARTE, Centro de Formação
Profissional para o Artesanato e Património, sito na Pedrulha, zona mais a norte da saída de Coimbra. Frequentada
por centenas de alunos ao longo do ano, ministra cursos, uns
curtos de semanas outros mais longos, da mais variada natureza mas com particular incidência em artes e ofícios antigos
que foram desaparecendo com o passar dos anos e que muita
falta fazem a todos nós. Electricistas, canalizadores, alfaiates,
podadores, cerâmica, têxteis, restauro de móveis, vidro, metais e muitos outros, aproveitando o saber de profissionais,
uns mais antigos outro nem tanto, que vão formando uma
parcela da população que sabe que este caminho pode ser
um trilho com garantia de futuro. Não há no país muitas escolas desta natureza nem com esta preocupação social, dotando os jovens (e menos jovens) com saber suficiente para
ganharem a sua vida, desempenhando tarefas que com o
rumo do ensino oficial virado para quanto mais habilitações
melhor (o que às vezes não é garantia de coisa nenhuma)
foram caindo em desuso e desaparecendo, deixando muitas
vezes o cidadão comum sem saber como mudar uma lâmpada ou fechar uma torneira que não veda. Uns dos últimos
cursos abertos pela CEARTE foi, por exemplo, alfaiataria,
profissão de todo desaparecida e cuja falta todos reconhecemos sem esforço. Mas muitas outras há de natureza idêntica.
Por vezes passamos ao lado de verdadeiras escolas de ensino
prático e só temos olhos paras os 19 e os 20 que nos hão-de
garantir borla e capelo. Mas o mundo não acaba aí. O trabalho de Luis Rocha à frente da CEARTE é merecedor de uma
verdadeira cátedra.
LUIS PAULO COSTA – O presidente da Câmara Municipal de Arganil era há dias, na parte final da semana passada, um autarca feliz e tinha justificadas razões para assim se
sentir: acabara de inaugurar um novo espaço para acolhimento de novas empresas, espaço devidamente preparado
para receber novos investimentos, com uma área muito
apreciável onde cabem 60 campos de futebol. Presente na
inauguração, a ministra Ana Abrunhosa reconheceu que
no interior do país não existem infraestruturas como esta,
seja em qualidade seja em dimensão. Não escondendo que
o país e o próprio interior não estão a conseguir dar resposta
à procura das empresas que buscam espaços de qualidade,
bem infra-estruturados e com acessos que não agravem significativamente os custos de produção, a ministra acentuou
que investimentos desta natureza são prioritários à luz do
orçamento do Estado em fase final de aprovação bem como
do Quadro Comunitário 2030. Significa isto que vai haver
dinheiro comunitário a que as autarquias deverão estar atentas para poderem imprimir aos seus territórios apreciáveis
níveis de crescimento. Há duas edições atrás, o Campeão das
Províncias fazia notar, no estudo que fez do tecido empresarial do distrito, que há cada vez mais empresas dos concelhos
do interior a integrar a lista das maiores do distrito, realidade
que parece confirmar um maior ritmo de desenvolvimento
empresarial pelo qual há muito se anseia. Atrás das empresas
virão as pessoas, atrás das pessoas virá a ocupação do território por nova gente.
JOÃO FRANCISCO CAMPOS – Decidiu a União de Freguesias de Coimbra continuar e melhorar o apoio ao sucesso
escolar, mediante a atribuição de bolsas de estudo a alunos
nas diversas fases do percurso escolar, este ano abrangendo
também – está aqui a novidade – o ensino superior. Estas
bolsas, cujas candidaturas estão abertas até 16 de Dezembro próximo, destinam-se a alunos residentes em Coimbra
na área da União de Freguesias de Coimbra – Almedina, Sé
Nova, Santa Cruz, S. Bartolomeu - cujo mérito escolar justifique este apoio. Em circunstâncias diversas, de que a pandemia terá sido das mais intensas, tem João Francisco Campos,
presidente da Junta, revelado apurada sensibilidade para
incentivar e apoiar situações que carecem desse incentivo e
desse apoio. Felizmente – e Coimbra tem sido nesse domínio
bastante privilegiada – muitas outras autarquias têm vindo a
prestar atenção às necessidades do espaço demográfico das
respectivas áreas. Por alguma razão há quem entenda que
é neste patamar da organização político-administrativa do
Estado que a democracia mais se realiza e concretiza, indo
muito para além daquele simples voto que de tempos a tempos elege outros patamares que, legítimos embora, pouco se
preocupam com os níveis de pobreza dos respectivos países,
Portugal incluído com uma significativa quota de dois milhões e meio de pessoas que vivem abaixo dos níveis toleráveis de sacrifício.
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figuras da semana
A POLÉMICA DOS COSTAS NÃO ILUSTRA
NENHUM DELES
O Primeiro-Ministro e Carlos Costa, antigo Governador do Banco de Portugal, envolveram-se na
semana passada numa retardada polémica que não
ilustra nem um nem outro. Tendo como pano de
fundo aparente segurar ou não segurar Isabel dos
Santos como quadro dirigente nas unidades bancárias onde era uma das principais accionistas, o seu
afastamento traria algum melindre nas relações de
Portugal com Moçambique, dado que Isabel dos Santos era filha do então presidente de Moçambique. Isabel
dos Santos que enquanto teve dinheiro, património, poder e influência aos montes, era bajulada por parte das
elites até mais não que sacudiu a água do capote mal a roda da fortuna começou a andar ao contrário. Passados
estes anos nunca se saberá qual o teor do telefonema feito por António Costa ao então Governador de Portugal.
Bater nessa tecla é chover no molhado e o desentendimento até poderá ter tido raízes para os lados do Banco
Banif. Apercebermo-nos anos depois que estes titulares de importantes cargos na estrutura do Estado português,
não tenham sido capazes na altura de se articularem nas decisões a tomar, deixando rabos-de-palha que Carlos
Costa recuperou agora com propósitos de transparência pouco clara, dada a sua inutilidade nesta altura. O povo
português sabe, e tem-no sentido na pele, que lá em cima, nas altas esferas onde as elites políticas e económicas
se movimentam, há jogadas de ombro a ombro a ver com quem fica com a melhor parte no momento de repartir
privilégios. Mas as pessoas são eleitas ou nomeadas na perspectiva de serem fiéis depositárias da confiança que
os eleitores neles depositam para bem conduzirem – com competência, empenho, seriedade, ética e rigor – os
assuntos do Estado. Dada a forma como certas coisas acontecem, sem nível ou justificação aparente, cresce a
convicção já muito partilhada pela generalidade dos cidadãos de que somos mesmo pequeninos.
JOÃO CASEIRO –O actual presidente da Direcção-Geral
da Associação Académica de Coimbra (AAC) foi reeleito
com 78,75% dos votos (2.407), contra 12,37% (378 votos)
dos candidatos Wilson Domingues e Gonçalo Lopes 8,90%
(272 votos). Nestas eleições votaram 3.311 estudantes,
registando-se uma abstenção de 21.372 eleitores, já que o
número total de eleitores é de 24.683. João Caseiro, de 23
anos, é estudante de mestrado em Administração Educacional e nas propostas que apresentou defende a criação de
um Conselho de Residências Universitárias de Coimbra, o
reforço do apoio dado às secções culturais, a requalificação
de espaços desportivos das secções da instituição, assim
como uma intervenção política da Académica em defesa
de melhores condições para a comunidade estudantil. João
Caseiro quer, também, que as intervenções políticas da
AAC estejam suportadas em dados e estudos, antevendo
um que permita calcular todos os custos extra propinas
que os estudantes têm para frequentar no ensino superior.
SÍLVIO BOLLINI – Apresentou, no sábado, no Exploratório
e Centro Cirúrgico de Coimbra, a sessão “os homens também adoecem”. O médico urologista é licenciado em Medicina pela Universidade de Coimbra, tendo completado o
Internato Complementar de Urologia, em 2012, no Serviço
de Urologia e Transplantação Renal do Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra. Fez o “fellowship” do European
Board of Urology, e, neste momento, para além do Centro
Cirúrgico de Coimbra, exerce actividade como Assistente
Hospitalar de Urologia no Centro Hospitalar de Leiria.
MARINA FERRAZ – A escritora, nascida em Coimbra,
publicou, recentemente, o seu primeiro livro chamado
(A[MOR)TE]. É autora, letrista e performer, sendo ainda
mestre em Ciências da Comunicação, onde se dedicou
aos Estudos de Género. É também autora pela Sociedade
Portuguesa de Autores e escreve semanalmente no blogue
“Segredos de um Monstro”. Como letrista salientam-se, a
participação no Festival RTP da Canção 2014 (com “Mais
para dar”, interpretado por Carla Ribeiro) e as letras nos
álbuns “Uma Mulher Não Chora” (Renato Júnior com Rita
Redshoes e Kátia Guerreiro), “Metamorfose” (Paula Teixeira), e “Tanto Mais” (Sofia Escobar). É ainda co-autora do
tema “Tempo” (Calema).
FRANCISCO GONÇALVES O atleta do Cabril – Serpins
ganhou um lugar no pódio na prova mais importante do
Circuito Nacional da Federação Portuguesa de Badminton,
que decorreu no fim-de-semana 12 e 13. O jovem conquistou a medalha de bronze na prova de Singular Homem de
Sub-15. Para o clube este resultado representa a sua superação e crescimento.
JOSÉ AVELÃS NUNES O livro do investigador colaborador do Centro de Estudos Interdisciplinares (CEIS20) da
Universidade de Coimbra (UC) intitulado “A arquitectura

branca: os sanatórios para a tuberculose em Portugal”
foi distinguido com o prémio “Lusitania” da Academia
Portuguesa de História de 2022. A obra é o resultado da
adaptação da tese de doutoramento de José Avelãs Nunes
na UC, também ela galardoada, com o Prémio Victor de Sá
de História Contemporânea, em 2018. A entrega do prémio
vai decorrer no dia 7 de Dezembro, na sede da Academia
Portuguesa de História, em Lisboa.
AMILCAR MORAIS E ADELINO MARTINS – Os compositores que são duas personalidades bem conhecidas e
icónicas no mundo da música disponibilizam, gratuitamente, 26 marchas a todas as bandas filarmónicas que estejam
interessadas na sua aquisição. As marchas servem para
execução em contextos de rua, de procissão e de concerto.
As obras musicais homenageiam algumas personalidades
marcantes ligadas às artes e ciências, liberalismo, república e
fundamentalmente à música, lembrando a exemplo: António Fragoso, António José de Almeida, David de Sousa, José
Estevão, José Ribeiro, Lentes da Universidade de Coimbra,
moliceiros e tricanas entre outras. Melodias inspiradas na
natureza e nas paisagens que circundam os rios Vouga e
Mondego, constituem assim uma simbiose harmónica destas zonas centro do país, as quais certamente irão perdurar
e enriquecer os repertórios das bandas de música.
SAMUEL F. PIMENTA – O escritor vai lançar, no sábado
(26), na FNAC de Coimbra, o seu novo livro Ophiussa.
Samuel F. Pimenta é poeta e escritor, tem 32 anos, e este
é o seu oitavo livro publicado. Começou a escrever com
10 anos e licenciou-se em Ciências da Comunicação
pela Universidade Nova de Lisboa. Com o seu último
livro, Ascensão da Água, ganhou o Prémio Literário
Cidade de Almada 2019. Vários são os prémios que lhe
têm sido atribuídos, como o Prémio Jovens Criadores 2012 (Portugal), a Comenda Luís Vaz de Camões
2014 (Brasil) e o Prémio Liberdade de Expressão 2014
(Brasil). Neste momento, integra diversas associações e
colectivos, como o PEN Clube Português, a Academia
Galega da Língua Portuguesa e o colectivoPROMETEU.
SANDRA SEMEDO – A triciclista, da Associação de
Paralisia Cerebral de Coimbra (APCC), vai representar
Portugal nos Jogos Mundiais da IWAS, que decorrem até
29 de Novembro, em Vila Real de Santo António. Será
o seu regresso a provas internacionais – genericamente
suspensas desde o início da pandemia da Covid-19 – três
anos depois da participação no Campeonato do Mundo
de Para-Atletismo. A atleta, que estará acompanhada por
Ana Nunes, treinadora da instituição e seleccionadora
nacional de tricicleta, participará nas provas de 100, 200,
400 e 800 metros. Aos 34 anos, Sandra Semedo é um dos
maiores nomes mundiais da tricicleta, que começou a
praticar em 2012. Tem vindo a fazer todo o seu percurso
desportivo na APCC.

A Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento (ONGD) Saúde em Português vai inaugurar, no dia 29, pelas 14h30, no Centro Cultural Penedo da Saudade do Instituto Politécnico de Coimbra, na Alta de Coimbra,
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OBRAS DO METROBUS AVANÇAM
PARA ZONA DO MERCADO D. PEDRO V
As obras do MetroBus no troço entre a Avenida Aeminium e
o Hospital Pediátrico, em Coimbra, vão avançar para a zona
do Mercado Municipal D. Pedro V, face aos trabalhos de
arqueologia que decorrem junto à Câmara Municipal. “De
forma a não atrasar a empreitada e o condicionamento de
trânsito existente, os trabalhos vão avançar para a zona do
Mercado Municipal D. Pedro V, garantindo-se o acesso aos
estacionamentos nos três parques do Mercado”, referiu a Metro
Mondego. Segundo a empresa, o acesso aos estacionamentos
será alterado e a paragem dos Serviços Municipalizados de
Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC), que estava a
funcionar provisoriamente nas imediações da Escola Secundária Jaime Cortesão, passa para o abrigo existente junto às
instalações da PSP. O condicionamento de trânsito na Rua
Olímpico Nicolau Rui Fernandes vai continuar activo, com
circulação alternada com recurso a semaforização e desvio de
trânsito, acrescentou.

COMPANHIA CÃO SOLTEIRO ESTREIA
ESPECTÁCULO “MATRIZ” EM COIMBRA
A companhia de teatro Cão Solteiro, de Lisboa, estreia, esta
noite (24), às 21h30, no Teatro Académico de Gil Vicente
(TAGV), em Coimbra, “Matriz”, um espectáculo “disparatado em que duas pessoas descrevem o mundo como uma
sequência de disparates”. Segundo o TAGV, este espectáculo é “uma cortina que não esconde nada porque não há
nada para esconder”, protestando contra a “economia dos
segredos”. O espectáculo da Cão Solteiro tem dramaturgia
de José Maria Vieira Mendes e foi sendo pensado “entre
Mariana Sá Nogueira, Paula Sá Nogueira e Patrícia da Silva,
lutando contra os requisitos da acção, da visibilidade e da
compreensão, matrizes de uma ideia de teatro que é também
uma ideia de arte”, referiu. Parte fazem também o artista
plástico Vasco Araújo, que tricotou as cortinas, e Daniel
Worm D’Assumpção, que desenhou a luz do espectáculo.
Os bilhetes custam entre cinco e sete euros.

COIMBRA ABRE CANDIDATURAS
A APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL
O período de candidaturas no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo juvenil à actividade permanente para 2023 começaram segunda-feira (21) e decorrem
até 30 de Dezembro. Quanto às candidaturas 2023 de carácter
pontual, o prazo começa a 1 de Janeiro e termina a 30 de Setembro de 2023. Estes apoios municipais visam estimular a
criatividade e a inovação das actividades desenvolvidas pelos
jovens e criar condições para o crescimento e descentralização
das actividades levadas a cabo pelas associações juvenis. As
candidaturas, à actividade permanente para 2023, no âmbito
do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo Juvenil, arrancam às 9h00 da próxima segunda-feira, e encerram
às 17h00 de 30 de Dezembro deste ano, mediante o preenchimento e a submissão do formulário e respectivos documentos anexos, via digital, através do email geral@cm-coimbra.
pt. A avaliação final das candidaturas será, posteriormente,
publicada em edital e ficará disponível para consulta pública
no website da CM Coimbra. De referir, a propósito, que o
período de candidaturas 2022 a Apoio Financeiro Municipal
ao associativismo juvenil à actividade permanente e pontual
termina a 25 de Novembro.

TUU LANÇA CAMPANHA SOLIDÁRIA PARA
APOIAR ASSOCIAÇÃO CASA EM COIMBRA
A TUU, pelo segundo ano consecutivo, promove a acção
“Meia Solidária TUU”, que acontece até 21 de Dezembro.
Esta campanha disponibiliza, para compra, um par de meias
cujo uma percentagem do valor reverte totalmente a favor
da delegação de Coimbra do CASA – Centro de Apoio ao
Sem-Abrigo . Este Centro tem como missão “auxiliar aqueles
que se encontram em situação de Sem-Abrigo, que integrem
Famílias em Risco ou Famílias Carenciadas, através de acções de solidariedade social, disponibilizando um contacto
próximo, bens alimentares, artigos de vestuário e serviços
de reintegração social, independentemente do estrato social,
etnia, religião ou género”. A TUU pretende ajudar, numa
primeira fase, com a venda da “Meia Solidária”, continuando
a trabalhar em conjunto durante 2023, com a recolha de alimentos, acções de voluntariado e até reabilitação de espaços
da associação. A aquisição da “Meia Solidária TUU” pode
ser feita presencialmente nos escritórios da TUU – Building
Design Management.
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CONGRESSO CONFIRMOU QUE DIREITO CIVIL É UM RAMO
DO DIREITO ONDE A UNIVERSIDADE SE SENTE EM CASA

O Congresso Intercontinental que decorreu na parte final
da semana passada em Coimbra constituiu um momento
importante da vida da nossa Universidade, afirmando-se,
de realização para realização, como um grande evento
científico com crescente reconhecimento internacional.
Não sendo a única desta natureza, em Portugal não acontecem assim tantas como isso e bom seria, eventualmente,
que mais houvesse, fosse no domínio do Direito Civil, fosse
noutro. Desde logo no mundo imenso do direito penal,
regulando ambos – civil e penal – grande parte da vida
colectiva e do relacionamento dos cidadãos inseridos em
determinada sociedade. Ao promover, ou co-promover, este Congresso que se tem realizado em Portugal umas vezes,
no Brasil outras, contando com cada vez mais interessados das Universidades de países lusófonos, e não só, Coimbra
afirma-se e confirma-se como uma Escola que caminha na dianteira do estudo deste ramo do Direito, espaço em
que não são assim tantas as posicionadas na linha da frente. A Universidade de Coimbra sabe que assim é e pelas
suas salas e gabinetes passaram e passam dos maiores civilistas que Portugal tem tido desde há muitos e muitos anos,
onde nomes como Manuel de Andrade, Antunes Varela, Pereira Coelho, Mota Pinto, Rui Alarcão, Calvão da Silva,
Pinto Monteiro e muitos outros deram um cunho, muito próprio e profundo, que fez escola mundo fora e que muito
ajudou a afirmar a Universidade como uma das mais respeitadas e consideradas do mundo académico internacional.
Foi também assim noutros ramos do Direito, no Penal desde logo, com vultos da dimensão de um Eduardo Correia,
Figueiredo Dias, Costa Andrade, Anabela Rodrigues e outros mais a quem se deve ainda hoje grande parte da doutrina que influenciou a legislação vigente. Mas se a Universidade conhece bem esta realidade, bom será que Coimbra
saiba também e o tenha presente quando a vontade de nos diminuirmos nos puxar para desvalorizar o que temos de
bom. E se humildemente devemos reconhecer que não somos nem mais nem melhores que outros, saibamos também
apreciar e não calar que não vemos assim tanta gente à nossa frente.

CASA DA ESQUINA DINAMIZA
NOVA EDIÇÃO DA FEIRA DO LIVRO DADO
A Casa da Esquina vai dinamizar a nova edição da Feira do
Livro Dado, no próximo sábado (26), na Sala Polivalente da
Casa Municipal da Cultura de Coimbra. No evento, que vai
decorrer entre as 11h00 e as 13h00 e as 14h00 e as 18h00,
será promovida a troca de livros entre todas as pessoas que
“queiram trazer os livros que já leram, em troca de novos livros
para ler”, afirmou a Casa da Esquina. A entrada é gratuita e
basta levar “pelo menos um livro para trocar, embora quantos mais livros houver, mais haverá para escolher”. A Feira do
Livro Dado é uma organização conjunta da Casa da Esquina,
Biblioteca Municipal de Coimbra, Centro de Documentação
25 de Abril, Biblioteca Norte/Sul CES (Centro de Estudos Sociais), Graal, Banco de Tempo, Imprensa da Universidade de
Coimbra, Academy4You, Biblioteca Geral UC, Casa do Sal e
Slow Moovement Portugal.

“MATO SECO EM CHAMAS”VENCEU FESTIVAL
CAMINHOS DO CINEMA PORTUGUÊS
O filme “Mato Seco em Chamas”, da portuguesa Joana Pimenta e do brasileiro Adirley Barbosa, venceu o Grande Prémio
Cidade de Coimbra do Festival Caminhos do Cinema Português, que encerrou, no passado sábado (19), em Coimbra.
Além do Grande Prémio Cidade de Coimbra, “Mato Seco
em Chamas” venceu também o prémio de Melhor Fotografia. Entre muitos outros vencedores das diversas categorias a
concurso, destacou-se também “Alma Viva” – filme português
candidato aos Óscares – como o mais premiado do Festival
com cinco distinções. O filme de Cristèle Alves Moreira venceu o Prémio Don Quijote da Federação Internacional de
Cineclubes, a Melhor Realização, Melhor Argumento Original, Melhor Interpretação Secundária (para Ana Padrão) e o
Prémio FSS Revelação, para Lua Michel. “Alma Viva” foi ainda
o filme mais votado pelo público. A 28.ª edição do Festival
Caminhos do Cinema Português começou no dia 5 deste mês
e durante toda a mostra foram exibidos 162 filmes no Teatro
Académico de Gil Vicente, na Casa do Cinema de Coimbra,
no Auditório Salgado Zenha e no Convento São Francisco.

EIRAS REQUALIFICA PARQUE DE LAZER
DO ESCRAVOTE
A requalificação do Parque de Lazer do Escravote foi a proposta vencedora desta primeira edição do Orçamento Participativo na União das Freguesias de Eiras e São Paulo de
Frades, em Coimbra. Esta proposta visa a requalificação do
Parque de forma a dar uma nova vida ao espaço e atrair mais
pessoas de dentro e fora da freguesia, especialmente na época
de Verão. Pretende-se aprofundar a zona de banhos, restaurar
o chão e as paredes laterais com escadas de acesso à piscina
e comportas de controlo da água. Além disso, esta proposta
quer ainda explorar as possibilidades de utilização do espaço
por pessoas com mobilidade reduzida. O presidente da União
das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades, Luís Correia,

refere que “este é um importante impulso para o local e para
toda a freguesia, dada a forte procura por zonas balneares
durante os períodos de maior calor”.

ISEC ASSINA PROTOCOLO COM ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE ENGENHARIA DO TRABALHO
O Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC)
vai organizar cursos e acções de formação com a Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho
(ANEST), com sede em Brasília, no Brasil. As duas instituições vão também montar conferências e workshops sobre
engenharia e tecnologia, assim como promover programas
de Investigação e Desenvolvimento com investigadores dos
dois lados do Atlântico. O protocolo de cooperação entre o
ISEC e a ANEST foi assinado na segunda-feira (21), no 24.º
Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho que decorreu até ontem (23), no Recife. O presidente do
ISEC acredita que receber estudantes do Brasil em Coimbra
e proporcionar aos diplomados do ISEC carreiras profissionais em grandes empresas brasileiras representa “uma
enorme janela de oportunidades para os próximos anos”.

UNIÃO DE FREGUESIAS DE ASSAFARGE
E ANTANHOL PROMOVE FEIRA DE OUTONO
A União das Freguesias de Assafarge e Antanhol vai realizar,
este fim-de-semana (26 e 27), a terceira Feira de Outono.
O certame terá lugar no Centro Cultural e Recreativo Valonguense e abertura está marcada para as 17h00, com a
exposição de espantalhos e artesanato. Pelas 18h00 actua o
Grupo Coral de Assafarge, seguido da Tuna Amizade e o
encerramento fica a cargo do grupo Rmusic. No domingo
a feira abre portas às 11h00 e vai contar com as actuações
do Rancho Típico da Palheira, Grupo Etnográfico de Cantares e Danças de Assafarge e encerra com o concurso de
espantalhos.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA RECEBEU
REFUGIADOS UCRANIANOS
A Universidade de Coimbra recebeu na terça-feira (22)
a visita de um grupo de 30 refugiados ucranianos. A
iniciativa partiu da Câmara Municipal da Mêda, cidade onde foram acolhidos e agora residem. O grupo foi
acompanhado pelo presidente daquela autarquia, João
Mourato, e por outros elementos da Câmara Municipal,
tendo visitado alguns dos principais locais históricos da
Universidade. Nesta recepção estiveram ainda estudantes
refugiados de outros países, com os quais os visitantes
depois confraternizaram. No final da manhã foram recebidos pelo vice-Reitor João Nuno Calvão da Silva, numa
sessão que decorreu na Casa da Lusofonia, onde estiveram
também o vice-presidente da Faculdade de Letras, João
Luís Fernandes, a chefe da Divisão de Relações Internacionais da UC, Liliana Moreira e o presidente da Associação dos antigos Estudantes de Coimbra, Jorge Castilho.

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) chegou ao centésimo implante coclear do ano. O CHUC recordou que “pela primeira vez em Portugal é ultrapassada uma centena de implantes cocleares num só ano e num só Centro”.
Foram realizados 1.449 implantes cocleares no CHUC desde o seu início, em 1985.
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SERÃO DISTRIBUÍDOS 7.500 EUROS NO TOTAL PELOS VÁRIOS CICLOS ESCOLARES

ENSINO SUPERIOR PODE CONCORRER
ÀS BOLSAS DE MÉRITO DA UNIÃO
DAS FREGUESIAS DE COIMBRA
CRISTIANA DIAS

A

União das Freguesias de Coimbra
(UFC) vai atribuir,
pela primeira vez, bolsas
de mérito a alunos do
ensino superior. A decisão foi anunciada pelo
presidente da UFC, João
Francisco Campos, durante a apresentação da
abertura de candidaturas
que decorreu na sede da
autarquia.
Pelo segundo ano, a
UFC presenteia os alunos do 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo e secundário com a atribuição das
Bolsas de Mérito Escolar
referente ao Ano Lectivo
2021/2022. Estas bolsas
visam premiar o sucesso
escolar dos alunos residentes na área geográfica,
que compreende as antigas Juntas de Freguesia da
Sé Nova, Santa Cruz, Almedina e S. Bartolomeu.
As candidaturas decorrem
até dia 16 de Dezembro e
podem ser feitas via onli-

Candidaturas decorrem até dia 16 de Dezembro
ne ou entregues na sede da alunos, de se conseguirem
UF de Coimbra. Os resul- manter neste nível”.
tados são conhecidos a 28
Por cada grau de ende Dezembro.
sino, a UFC decidiu estiEste ano a grande no- pular um valor máximo a
vidade é a inclusão do en- atribuir, sendo que a bolsa
sino superior, que segun- pode estender-se até cindo João Francisco Cam- co estudantes, ou mais se
pos “é importante também o número de candidatos
apoiar estes jovens porque assim o justificar.
todos nós percebemos que
Os valores corresponhá cada vez mais dificul- dentes às bolsas estão
dade, mesmo nos bons distribuídas da seguinte

forma: 1.º ciclo 150 euros,
tendo um máximo de 750
euros; 2.º ciclo 200 euros,
com um máximo de mil
euros; 3.º ciclo 250 euros,
com um limite de 1.250
euros, no secundário serão atribuídos 400 euros,
com o valor máximo a
atribuir de dois mil euros
e o ensino superior irá
contar com 500 euros por
bolsa, sendo 2.500 euros o
máximo a distribuir.
João Francisco Campo
refere que a verba para
esta iniciativa foi reforçada, justamente para
incluir o ensino superior.
“Tivemos um reforço de
50% da verba para completarmos a parte do ensino superior. Achamos que
é importante porque é um
ano muito complicado.
Começamos com cinco
mil euros e agora estamos
com 7.500”.
A União das Freguesias de Coimbra reforça
assim o seu apoio a todos
os estudantes, e respectivos graus de ensino.

OBRA FOI PROMESSA DO PRESIDENTE DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ASSAFARGE E ANTANHOL

CALCETEIROS DE PALHEIRA
HOMENAGEADOS COM ESCULTURA
CRISTIANA DIAS

A

aldeia da Palheira,
pertencente à União
das Freguesias (UF)
de Assafarge e Antanhol,
passou a ter agora uma escultura dedicada aos calceteiros. A obra foi inaugurada
no passado domingo (20) e
resultou de uma promessa
eleitoral do presidente da
UF, António Teodoro.
Antigamente, a localidade da Palheira tinha
muitos profissionais desta
área, restando agora apenas
dois homens que ainda se
dedicam a esta arte.
“Isto para a Palheira
representa muito porque é
a aldeia da UF de Assafarge e Antanhol onde mais
calceteiro existiam. Isto
representa muito para esta
localidade”, começou por
referir o presidente.
Apesar da chuva, muitas
foram as pessoas que qui-

José Manuel Silva, Tino de Rans e António Teodoro
estiveram presentes na inauguração
seram marcar presença na
José Manuel Silva, preinauguração da escultura.
sidente da Câmara Muni“Neste momento ape- cipal de Coimbra (CMC),
nas existem dois calceteiros também fez questão de
na Palheira. É bom recor- marcar presença no evento
dar a profissão que na altura e reforçou a importância de
era um luxo. Acredito que homenagear esta profissão.
futuramente deixará de ha- “Isto representa uma magver esta profissão. Ninguém nífica iniciativa da UF de
quer seguir e infelizmente Assafarge e Antanhol em
acredito que deve acabar”, homenagear uma profissão
sublinhou António Teo- típica da Palheira, de eterdoro.
nizar a sua memória e uma

profissão tão necessária
em Coimbra. Infelizmente encontra-se em vias de
extinção”.
O presidente revelou
que a CMC tem procurado estes profissionais
para trabalhos, mas sem
sucesso. “Sem calceteiros
é impossível manter a calçada tradicional portuguesa, espero que haja quem
prossiga com esta profissão,
que seja reconhecida e seja
devidamente recompensada. É uma profissão absolutamente fundamental, é
daquelas profissões que só
damos conta quando falta
porque”, disse.
A peça foi esculpida
por Hamilton Lima e é
feita com fibra de vidro e
resina poliéster por fora.
Por dentro é revestida por
pedra, cimento e ferro. A
obra demorou cerca de três
meses para ser feita e pesa
por volta de 250 kg.
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EXERCÍCIO E SUPLEMENTAÇÃO NOS IDOSOS
AJUDAM NA AUTONOMIA FÍSICA
E QUALIDADE DE VIDA
Um estudo da docente da Escola Superior de Tecnologia
da Saúde do Politécnico de Coimbra (ESTeSC-IPC), Helena
Loureiro, mostra que os seniores que iniciam um programa
moderado de exercício físico e aumentam o consumo de proteína melhoram significativamente os parâmetros associados
ao desenvolvimento da sarcopenia. O estudo decorreu ao
longo de 12 semanas, com uma amostra de indivíduos autónomos e independentes, com idade superior a 60 anos. Os
participantes foram divididos em quatro grupos: o primeiro
grupo integrou um programa de exercício físico (força e resistência aeróbia, três dias por semana, com um profissional),
seguido de toma de suplementação proteica (20g de whey
protein, caseína e leucina); o segundo integrou o mesmo programa de exercício físico, mas ingeriu um placebo no lugar da
proteína; o terceiro fez apenas suplementação proteica, sem
atividade física; e o quarto (grupo de controlo) não praticou
exercício nem aumentou o consumo de proteína.

CENTRO CIRÚRGICO DE COIMBRA REALIZA
SESSÃO “A NEUROQUÍMICA DO BEM-ESTAR”
A iniciativa “Ao Final da tarde”, do Centro Cirúrgico de
Coimbra, vai receber, amanhã (25), pelas 17h00, uma sessão
intitulada “A neuroquímica do bem-estar”. Manuela Grazina,
investigadora no Centro de Neurociências e Biologia Celular
da Universidade de Coimbra, vai explicar como se pode “estimular as vias cerebrais de recompensa e o uso dos sentidos
para uma melhor qualidade de vida, gestão do stress e saúde”.
Até porque todos nós “temos um superpoder, que reside na
forma como utilizamos as nossas capacidades e competências”. A conversa parte do princípio que a felicidade pode
explicar-se por factores biológicos, nomeadamente ligados
à genética e hereditariedade, bem como à neuroquímica
cerebral. A entrada é livre e aberta ao público em geral.

FILIPE FROES É O MANDATÁRIO
DA CANDIDATURA DE CARLOS CORTES
A BASTONÁRIO DA ORDEM DOS MÉDICOS
O pneumologista Filipe Froes é o mandatário nacional
de Carlos Cortes sua candidatura a Bastonário da Ordem dos
Médicos. Filipe Froes refere que em momentos especialmente
desafiantes, como o que estamos a viver, “Carlos Cortes reúne
todas as qualidades de um bom Bastonário: é um médico no
activo, que vive e conhece os problemas da Saúde; é o presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos
e conhece a instituição, sabendo o que pode ser melhorado”.
O pneumologista e antigo coordenador do Gabinete de Crise
para a Covid-19 da Ordem dos Médicos considera que Carlos Cortes tem “a serenidade necessária para representar os
médicos com dignidade, responsabilidade e de uma forma
construtiva, mostrando interesse para escutar e ser parte ativa das soluções na Saúde”. A candidatura de Carlos Cortes
tem como lema “Juntos pela Saúde” e afirma-se como uma
candidatura que quer “unir os médicos, dos sectores público,
privado e social; evidenciar o Bastonário como provedor dos
doentes e modernizar a Ordem dos Médicos”.

MANUEL TEIXEIRA VERÍSSIMO FORMALIZA
CANDIDATURA À SRCOM
A lista encabeçada por Manuel Teixeira Veríssimo
formalizou a candidatura aos Órgãos Sociais da Secção
Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM).
Inês Rosendo, candidata a vice-presidente, Luiz Santiago, candidato a presidente do Conselho Sub-regional de
Coimbra, e Henrique Cabral, candidato a Secretário do
Conselho Regional da SRCOM e director da Campanha,
juntaram-se a Manuel Teixeira Veríssimo para o acto
oficial de formalização da candidatura às eleições para
a SRCOM, marcadas para 19 de Janeiro de 2023. A lista
conta com Guilherme Tralhão para a presidência da Assembleia Regional e Armando Carvalho para a presidência
da Assembleia Sub-regional de Coimbra. Rui Passadouro
concorre à presidência do Conselho Fiscal da SRCOM
e Paula Coutinho é a candidata da lista à presidência do
Conselho Disciplinar. A candidatura tem ainda como
mandatário, Carlos Robalo Cordeiro, director da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.
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NOS DEZ ANOS DO CORO INÊS DE CASTRO
COIMBRA VAI OUVIR VOZES DE SONHO
ADELAIDE MARTINS

Na próxima quarta-feira (30), às 21h30, o
Coro Sinfónico Inês de
Castro (CSIC) vai encerrar
as comemorações do seu
10.º aniversário, no Teatro
Académico Gil Vicente
(TAGV), com um concerto
que promete ser memorável. Dirigido por Artur
Pinho Maria, o Coro vai
apresentar uma interpretação de “Jubilate Deo”, uma
obra de Dan Forrest. Em
palco, vai fazer-se acompanhar pela Orquestra Inês
de Castro e pelas solistas
Leonor Barbosa de Melo
(soprano) e Ema Viana
(contralto). Organizado
pela Associação Ecos do
Passado, o espectáculo
está inserido na programação do ciclo “Orphika” da
Universidade de Coimbra
(UC) e será dedicado à diversidade cultural e ao planeta Terra. “Jubilate Deo”
foi escrita com influências
musicais de vários pontos
do mundo e, por isso, será
interpretada em sete diferentes línguas, sendo elas:
latim, hebraico, mandarim, espanhol, árabe, zulu
e inglês. Trata-se de uma
obra com sete andamentos
“que constituem um hino
de louvor à diversidade
humana e à sua relação
profunda com a natureza”.
Com base num amplo espectro de influências culturais, apresentará ao público

Coro Sinfónico Inês de Castro conta com cerca de 70 elementos
estilos musicais variados
e impactantes, com um
ponto comum: a reverência
alegre integrada na vida do
Salmo 100 – “Alegrai-vos
no Senhor, habitantes de
todas as terras.” – apelando à inclusão social e à
dignidade humana, numa
mensagem contemporânea
que muito se aproxima da
máxima “todos diferentes,
todos iguais”.
Os bilhetes para assistir ao espectáculo têm um
custo de 10 euros e podem
ser adquiridos na bilheteira
do TAGV ou da bilheteira
online BOL.
VOZES QUE VALEM
“OURO”
Leonor Barbosa de
Melo será a solista soprano da noite. Nasceu em

Ema Viana já interpretou várias óperas

Coimbra, em 1987, e desde cedo foi abraçando o
gosto e trabalhando a sua
aptidão pela música - fruto
de um lar recheado de várias sonoridades, onde os
pais e os irmãos tocavam
diferentes instrumentos
de cordas. Aos sete anos
iniciou os estudos com o
reputado maestro Virgílio Caseiro, tendo posteriormente enveredado no
Conservatório de Música
de Coimbra onde terminou, em 2008, o curso de
violino. Quando atingiu
o 5.º grau, Leonor Barbosa de Melo pôde escolher
um segundo instrumento.
“Esta era uma grande mais-valia do sistema antigo”,
reforçou. E foi aqui que o
canto passou a fazer parte
da sua vida e pelo qual se
foi apaixonando, com a
professora Isabel Melo e
Silva. Ao “mergulhar no
canto” percebeu que havia
um género musical “do
qual não gostava nada” – a
ópera – que juntava duas
coisas pelo qual o seu coração batia mais forte: a
música e o teatro. Olhando
para trás, atribui o mérito
deste gosto pela música e
pela sua própria evolução,
em boa parte, à professora
Isabel Melo e Silva que a
impulsionou para prosseguir os estudos na área.
A cantora licenciou-se
e concluiu o mestrado em
Canto na Escola das Artes
da Universidade Católica
Portuguesa, no Porto, na
classe de António Salgado e
Sofia Serra. Foi solista convidada de várias orquestras
e agrupamentos nacionais
– como Remix Ensemble,
Orquestra do Norte, Or-

dedicou-se também à direcção coral como maestrina do Coro dos Pequenos
Cantores de Coimbra e
como ensaiadora do naipe dos sopranos do CSIC,
“aquando do convite por
volta de 2016”. E foi assim
que nasceu a sua primeira
ligação ao Coro Sinfónico
Inês de Castro. Em Março deste ano recebeu um
convite da Associação Ecos
do Passado para dar início
a mais uma aventura, o
serviço educativo do Coro
Infanto-Juvenil Coimbra
Cantat. Também ainda este
ano assumiu funções como
Directora Pedagógica da
Escola de Música da Filarmónica União Taveirense.
EMA VIANA,
UM CURRÍCULO
TAMBÉM DE LUXO
Leonor Barbosa de
Melo vai ser acompanhada
pela contralto Ema Viana.
Natural de Esposende, frequentou o Curso Superior
de Canto na Escola Superior
de Música e das Artes do
Espectáculo do Porto, e concluiu o mestrado em Música
na Universidade de Aveiro.
Fez o curso complementar
de música do Conservatório
de Música Calouste Gulbenkian, em canto, na classe
de Maria José Carvalho.
CULTURA
EM COIMBRA

Desde há muitos anos que a família Barbosa
de Melo, originária do Norte, tem acrescentado
valor cultural a Coimbra
questra de Guimarães, entre outros –, e foi dirigida
por prestigiados maestros
como José Eduardo Gomes, Brad Lubman e Pedro Neves. Teve também a
oportunidade de trabalhar
com Jorge Matta, António
Lourenço, Cesário Costa
e Artur Pinho. Leonor
Barbosa de Melo cantou
como solista a convite da
Embaixada da República
Checa em Portugal (2006),
da Orquestra Filarmónica
das Beiras (2010) e da Orquestra Clássica do Centro
(2010). Foi premiada em
vários concursos, entre os
quais o 1.º Concurso de

Canto Lírico dos Conservatórios Oficiais de Música (2008), o Concurso de
Canto da Fundação Rotária
Portuguesa (3.º prémio ex-aequo, 2013) e o Concurso
de Canto da Academia de
Música do Fundão (1.º prémio, 2016), entre outros.
O aperfeiçoamento da
sua técnica sempre foi uma
prioridade e, para isso,
tem vindo a frequentar
masterclasses com nomes
imponentes, nacionais e internacionais. A par da sua
carreira a solo, é também
cantora residente do Coro
Casa da Música (desde
2011). No seu percurso

Leonor Barbosa de Melo
confessou ao ‘Campeão’ que
“Coimbra tem um potencial
enorme” e que, nos últimos
anos, tem sido palco de várias mudanças. No entanto,
o que diz por vezes sentir
é que “Coimbra se fecha
muito nela própria” e tem,
muitas vezes, uma “visão
desactualizada dela própria”.
Neste sentido, e para evoluir,
“devia pegar nas ferramentas que tem – um infindável
talento musical e cultural – e
alargar um bocadinho os
horizontes”, admitiu. “Para
a cidade viver culturalmente é preciso cativar e educar
culturalmente o público”,
reforçou a cantora. Para isso
é preciso também “alargar
a oferta”. É preciso explorar
a fórmula e reinventá-la,
porque uma coisa que “vive
em si mesma sem se tentar
renovar torna-se infértil”.
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POMBAL AFIRMA-SE PELA PUJANÇA EMPRESARIAL

MAIORES EMPRESAS DO CONCELHO
SUPERAM MIL MILHÕES DE EUROS
LUÍS SANTOS

A

s 250 maiores empresas do concelho de Pombal ultrapassaram os tempos
difícies de pandemia e
tiveram um volume de
negócios total de 1,191 mil
milhões de euros, no ano
económico de 2021, o que
representa um crescimento de 136 milhões de euros
em relação ao anterior.
Estes valores, que
constam da listagem elaborada para o “Campeão”
pela Informa (ver páginas
11, 12 e 13), demonstram
a solidez das empresas
do concelho de Pombal,
um dos municípios mais
empresariais da região,
e a procura constante de
conquistar o mercado,
produzindo, comercializando ou transportando
os produtos.
A procura de crescimento empresarial, com
o aumento do volume de
negócios, faz com que o
total de 7.021 postos de
trabalho das 250 maiores empresas represente
mais 79 empregos do
que no ano anterior, o
que significa também
que foi ultrapassada a
fasquia dos sete milhares
de pessoas a laborarem
no conjunto de empresas
em análise.
Com actividade económica que abrange todo
o território do concelho
de Pombal, destacam-se,
contudo, as áreas empresariais, por concentrarem
maior número de empresas, como o Parque Industrial Manuel da Mota
e a Zona Industrial da
Formiga.

Quase metade das 250
maiores empresas estão na
sede do concelho de Pombal, onde se encontram
a laborar 102, seguindo-se as Meirinhas com 17
empresas aí localizadas.
Outro pólo empresarial
importante é o Carriço e
Vermoil, respectivamente com igual número de
empresas (16) constantes
da listagem ali sediadas.
Outros locais empresariais significativos são o
Louriçal (15 empresas)
e a Guia (13 empresas).
Registe-se, ainda, que há
10 empresas em Pelariga
e nove empresas em cada
uma das freguesias de Abiúl, Albergaria-dos-Doze
e Almagreira. Outras empresas estão localizadas
na Ilha (sete), em Vila Cã
(seis), em Carnide (cinco)
e em Mata Mourisca (três).
O OVO
EM DESTAQUE
As empresas que têm
um volume de negócios
na casa das dezenas de
milhões de euros figuram
nas 33 primeiras posições
da lista, mais cinco do que
no ano anterior, o que traduz o crescimento e o fortalecimento empresarial
do concelho de Pombal.
Isto também se traduz
num total de facturação
de 550 milhões de euros,
um significativo aumento
de 91 milhões de euros em
relação a 2019.
As duas maiores empresas do concelho de
Pombal são do Grupo
Derovo, que continua a
crescer, seguindo os pilares da qualidade e inovação, tentando cada vez

mais chegar ao público ao
desenvolver novos produtos. A primeira é a DDO
– Derivados de Ovos, com
um volume de negócios de
36,5 milhões de euros, e a
segunda a Derovo, com
30,7 milhões de euros.
No terceiro lugar do
pódio temos a Transportes
Central Pombalense, com
sede em Meirinhas, que
teve 29,5 milhões de euros
de facturação. É uma das
empresas líder nos transportes nacionais rodoviários, disponibilizando
viaturas preparadas para
todo o tipo de transportes
de carga, quer seja em cisterna, em contentores, sob
temperatura regulada (frigoríficos), e com logística
e distribuição.
Mantém-se firme na
quarta posição a Iber-Oleff
- Componentes Técnicos
em Plástico, com 27,9
milhões, uma empresa do
Grupo Ibermoldes e que
é a maior empregadora
do concelho, com 523 trabalhadores. No 5.º lugar
continua a Distripombal
- Supermercados, que tem
a unidade Intermarché e
factura 26,6 milhões de
euros.
Entre o leque de grandes empresas destacam-se
relevantes subidas a nível
de volume de negócios,
como por exemplo a Valsteam Adca Engineering,
da Estação da Guia (do
19.º passou para o 16.º
lugar), ou da Artebel - Artefactos de Betão, de Meirinhas, (do 25.º subiu para
o 17.º lugar). Mas também
a Maxiplás - Plásticos %
Engenharia ascendeu da
26.º para a 18.º posição,
com ascensões ainda mais

As maiores empresas do concelho de Pombal estão presentes
em todas as freguesias
significativas das empresas ção com 52 empresas entre sim como a localização geReynaers Aluminium (do as 250 maiores em volume ográfica, são factores que
lugar 42 para o 26) e Calei- de negócios, a que se jun- parecem contribuir para
raeterna (do 40 para o 27). tam seis da indústria ex- que aqui estejam sedidas
tractiva (argilas, caulino, 23 transportadoras com
FORTE NA
calcário, cré, saibro, areia volume de negócios que se
INDÚSTRIA
e pedra britada). A soma encaixam no ranking das
da facturação de todas es- maiores empresas.
Prosseguindo no volu- tas empresas atingiu 378
O sector de actividade
me de negócios, assinale-se milhões de euros.
mais numeroso é o do coque entre os nove e os dois
Um dos for tes do mércio, com 43 empresas
milhões de euros encon- c on c e l h o d e Pom b a l de venda a retalho, 37 de
tram-se 120 empresas, mais é, também, a área da comércio por grosso, a que
21 do que em relação ao construção civil, estan- se juntam sete do ramo auano económico anterior. E do entre as maiores 29 tomóvel, totalizando um
no patamar de um milhão empresas de edifícios significativo volume de
de euros estão na listagem (residenciais e outros), negócios de 395 milhões
97 empresas (menos 26 do construção de estradas de euros.
que em 2019, o que signifi- e outras obras de engeNo concelho de Pomca um assinalável aumento nharia, assim como uma bal está também presente
da facturação), incluindo de redes de transporte e o sector imobiliário, com
a que encerra a listagem, a distribuição de electri- 10 empresas no ranking , a
Adelino Tavares Pereira & cidade e de telecomuni- avicultura (três empresas),
Filhos, da Guia, que fabrica cações, as quais, no seu a suinicultura (duas), a
caixões em madeira, com conjunto, representam exploração florestal (duas)
1,1 milhão de euros.
101 milhões de euros de e um restaurante que no
Por sectores de activi- volume de negócios.
ano transacto facturou
dade económica destacaPor outro lado, a for- 1,7 milhões de euros - o
-se no concelho de Pombal te produção existente no bem conhecido Manjar do
a indústria de transforma- concelho de Pombal, as- Marquês.

INVESTIMENTO SUPERIOR A 150 MIL EUROS

POMBAL COM CANDIDATURA APROVADA PARA ESPAÇO “COWORK”

A

candidatura para
a instalação de
um espaço de “coworking” na cidade de
Pombal, apresentada pela
Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria
(CIMRL), em parceria com
os municípios de Pombal
e Figueiró dos Vinhos, foi
aprovada e financiada no

âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).
Trata-se de um projecto
colectivo que concretiza um
investimento superior a 150
mil euros, com o objectivo
de promover modos mais
ágeis e flexíveis de desempenho do trabalho, designadamente através do teletrabalho e do “coworking”, com

uma grande vantagem do
ponto de vista da redução
da assimetria geográfica de
ofertas profissionais, democratizando as oportunidades
entre as regiões de elevada
densidade populacional e as
de menor densidade.
A aprovação daquela
candidatura reveste-se da
maior importância, por-

quanto representa um investimento nas pessoas e na
capacitação como motores
para o desenvolvimento
de uma economia cada vez
mais assente nas tecnologias
de informação e comunicação.
O “Espaço Cowork de
Pombal” será instalado em
pleno centro histórico da

cidade e visará incentivar
os trabalhadores(as) a optar por modos mais ágeis e
flexíveis de desempenho do
trabalho em funções públicas e o universo dos serviços de organismos públicos
potencialmente abrangidos
por trabalhadores que residam em Pombal e tenham
necessidade de se desloca-

rem para fora do concelho
para desempenharem as
suas funções.
Prevê-se que o “Espaço
Cowork de Pombal” tenha
capacidade para 10 postos
de trabalho e três postos de
atendimento de utilização
colectiva, cuja forma de
utilização será objecto de
devida regulamentação.
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PLANO 2030 ESTÁ EM MARCHA E RECOLHE CONTRIBUTO DE TODOS

POMBAL PREPARA ESTRATÉGIA
DE DESENVOLVIMENTO
O

Plano Estratégico
Pombal 2030 pretende ser um referencial que visa orientar
a intervenção municipal
para a próxima década,
através da definição de
plano de acção assente em
projectos prioritários e estruturantes para o desenvolvimento do concelho.
Pretende-se que este
plano resulte de um processo participado, colaborativo e de proximidade, pelo que a Câmara
apela ao contributo e ao
envolvimento de toda a
comunidade através da
resposta ao questionário
disponibilizado na página
do Município na Internet:
https://www.cm-pombal.
pt/pombal2030/.
Para o presidente da
Câmara de Pombal, Pedro
Pimpão, o Plano Estratégico Pombal 2030 “é ‘empreitada’ inédita e histórica no
seio da comunidade pombalense, para a qual estão
todos convocados”.
“Vamos elaborar um
plano estratégico conjunto
de desenvolvimento integrado do nosso concelho,
numa lógica ‘bottom-up’,
colocando as pessoas em
primeiro lugar, desde logo,
dando espaço a que possam participar e partilhar

Todos os pombalenses podem dar contributos para o Plano Estratégico 2030
as suas sugestões, em prol
de um concelho que queremos que seja cada vez mais
verde e sustentável, mais
digital e inovador e mais
atrativo ao investimento
económico, à criação de
valor, à retenção de talento
e à fixação de pessoas”, refere Pedro Pimpão.
“A Estratégia de Desenvolvimento Pombal 2030
que queremos implementar no terreno ficará bem
definida num plano que
queremos que seja objectivo e exequível e que,
naturalmente, acompanhe
os compromissos eleitorais
assumidos na agenda para
a década, incorpore os

contributos da sociedade
civil e dos vários sectores
de actividade, alinhando
com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável
das Nações Unidas para
2030”, acrescenta o autarca.
Para o presidente da
C^mara de Pombal, pretende-se “fazer a interligação directa com os programas e instrumentos orientadores e de financiamento
internacionais, nacionais e
regionais, designadamente
o Plano de Recuperação e
Resiliência (PRR), o Portugal 2030 (que ainda se está
por conhecer em concreto), entre outros mecanismos, que sejam capazes de

regular e orientar o desenvolvimento do concelho a
médio/ longo prazo”.
“Esta é uma ‘empreitada’ inédia e histórica, porque todos os pombalenses
vão poder participar na
definição de uma estratégia
integrada de desenvolvimento do nosso concelho,
sendo desafiados a darem
os seus contributos sobre
os projectos, ideias ou acções que consideram mais
relevantes para o nosso
futuro colectivo”, reforça
Pedro Pimpão.
Na sessão pública de
lançamento, muito participada, o presidente da
Câmara de Pombal quis

colocar o enfoque no desenvolvimento económico, porque “é por aqui que
podemos almejar a criação
de valor no nosso território, o fomento de emprego qualificado capaz de
promover remunerações
compatíveis com o nível
de formação das novas
gerações, apostando na fixação de novas empresas,
na ampliação e criação de
novas zonas industriais,
assim como, na forte aposta no empreendedorismo,
na inovação e no conhecimento”.
Pedro Pimpão agradeceu a presença na sessão do
eng.º Mira Amaral, ex-mi-

nistro da Economia e da
Energia, por ter emprestado, no arranque deste processo, “a sua experiência e
conhecimentos na reflexão
promovida em prol do papel das comunidades locais
na promoção do desenvolvimento económico”.
O autarca agradeceu,
também, “a todos os que
estiveram neste importante
‘kick off ’ e reiterou o convite a todos os pombalenses a
participarem neste processo colectivo.
“A partir deste momento serão realizadas sessões
temáticas, dinamizados
grupos de trabalho e será
criado um canal online
directo para que todos possam participar com o envio
de contributos, porque
queremos que seja um documento vivo e participado, que coloque as pessoas
em primeiro lugar e que
corresponda às expectativas da nossa comunidade
para o desenvolvimento
do nosso concelho na próxima década, considerando
que temos como desígnio
promover a qualidade de
vida, felicidade e bem-estar das pessoas que escolhem Pombal para viver
ou trabalhar”, concluiu o
presidente da Câmara de
Pombal.

Pombal afirma-se como território
atractivo e dinâmico

«C

omprometemo-nos com os pombalenses em transformar Pombal num concelho
mais inovador e atractivo para
os investidores e para o tecido
empresarial, sendo fundamental para a criação de emprego,
captação de talento e fixação
de pessoas.
Estamos a preparar a “Via Verde para o Investimento”, para
agilizar os procedimentos de
licenciamento e acompanhar,
com gestores dedicados, cada
processo.
A par da ampliação do Parque
Industrial Manuel da Mota e
da requalificação da Zona Industrial da Formiga, promoveremos todas as áreas industriais
existentes (públicas ou privadas), criando novas zonas de
acolhimento empresarial.

Afirmaremos Pombal como
destino turístico de excelência, sustentável e atrativo,
valorizando a diversidade do
território, estimulando o desenvolvimento económico do
setor, e a criação de emprego.
Implementaremos o Plano
de Desenvolvimento Turístico, promovendo o Turismo de
Natureza com duas âncoras
principais: maciço calcário de
Sicó e a costa atlântica.
O desafio, nos próximos
anos, passa por desencadear
um ecossistema de inovação
e empreendedorismo, projectando uma incubadora/aceleradora de startups de base
tecnológica, numa parceria
estratégica com o tecido empresarial e com as instituições do ensino do concelho e
da região.

Prepararemos o futuro ao
projectar um Campus de
Inovação e Conhecimento,
focado na formação avançada e especializada. Construiremos uma Residência para
Estudantes, em parceria com
o Politécnico de Leiria, consolidando Pombal na rota do
ensino superior e da investigação científica.
Apoiaremos os empresários e
acarinharemos novos investidores. Por isso, instalaremos o
Espaço Empresa, em parceria
com o IAPMEI e em articulação com a AICEP e com a
AMA, para informação sobre
apoios financeiros aos empresários, auxiliando-os na criação e gestão dos seus negócios.
Temos que envolver os vários
stakeholders, e instituir o
Conselho de Desenvolvimen-

to Estratégico Económico-Social, assim como dinamizar o
Gabinete de Apoio ao Investidor e ao Desenvolvimento
Económico.
Teremos pela frente os desafios do novo ciclo de financiamento comunitário, esperando que nos permita aumentar a nossa capacidade para
atrair e fixar investimento na
região. Só com mais empresas
temos mais emprego qualificado, elemento determinante
para fixar pessoas no território!
Este é o nosso principal desafio coletivo, definindo uma
estratégia de crescimento
para a próxima década, em
linha com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para
2030».

Pedro Pimpão, presidente da Câmara
Municipal de Pombal
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GALARDÃO ALCANÇADO PELO TERCEIRO ANO CONSECUTIVO

CAMPEÃO DAS PROVÍNCIAS
www.campeaoprovincias.pt

ESCOLA TECNOLÓGICA, ARTÍSTICA E PROFISSIONAL

POMBAL É O MUNICÍPIO ETAP DISTINGUIDA COM
MAIS SUSTENTÁVEL SELO ESCOLA SAUDÁVEL

O

Município de Pombal apresenta um
percurso cada vez
mais consistente no caminho da sustentabilidade
tendo registado a pontuação mais elevada alguma
vez alcançada no programa
Bandeira Verde ECOXXI,
sendo o primeiro Município
a integrar o escalão do índice igual ou superior a 90%.
O grupo de peritos que
integram a Comissão Nacional onde estão representadas 14 instituições, atribuiu
a mais elevada pontuação
a Pombal nos indicadores:
Promoção da educação ambiental/EDS por iniciativa
do Município; Sustentabilidade nas zonas balneares;
Transparência, digitalização

e conectividade; Saúde e
bem-estar; Ordenamento
do território, espaços públicos, planeamento e requalificação urbana; Mobilidade
sustentável; e Agricultura
sustentável e desenvolvimento rural.
De acordo com a Câmara de Pombal, “o Município
destacou-se, ainda, nos indicadores de Cooperação com
a sociedade civil em matéria
de ambiente de promoção
do desenvolvimento sustentável; Gestão e conservação
da floresta; Qualidade do ar
e informação ao público”.
Há 16 anos que Pombal participa no programa
promovido pela Associação
Bandeira Azul da Europa,
tendo obtido a melhor pon-

tuação do país nas últimas
três edições. Este ano candidataram-se ao galardão 59
municípios que foram avaliados em 21 indicadores e
mais de 70 sub-indicadores,
que contribuíram para medir o grau de concretização
dos Objectivos para o Desenvolvimento Sustentável
(ODS).
Durante a cerimónia de
divulgação de resultados,
realizada em Ermesinde,
Nuno Salvador, chefe de
Divisão de Informática,
Modernização Administrativa e Serviços Inteligentes
do Município de Pombal
apresentou as boas práticas
do Município em termos de
transparência, digitalização
e conectividade.

A

Escola Tecnológica, Artística e Profissional de Pombal
(ETAP) foi distinguida pela
Direcção-Geral da Educação
com a atribuição do Selo Escola Saudável – nível avançado, válido para o período de
dois anos (2022-2024), numa
cerimónia que se realizou em
Gaia, a 2 de Novembro.
Este Selo visa reconhecer
e distinguir as escolas que
promovem, no seu quotidiano, um compromisso
forte e efectivo com práticas
de promoção da saúde e do
bem-estar de toda a comunidade educativa. “Reconhece, igualmente, o mérito
da ETAP que, através das
suas práticas, contribui para
a promoção de relações in-

terpessoais saudáveis, envolvendo toda a comunidade
educativa e criando uma
imagem positiva da escola,
sendo também potenciador
do crescimento e desenvolvimento de crianças, jovens
e adultos saudáveis”.
O galardão foi entregue
à Psicóloga e Coordenadora
dos Serviços de Psicologia e
Orientação da ETAP, Patrícia Ferreira, e ao Director-geral da ETAP, Jorge Vieira
da Silva.
De acordo com a instituição “a ETAP dedica-se
diariamente à criação de
condições focadas no bem-estar e no desenvolvimento
do potencial cognitivo, social
e emocional de toda a comunidade. Este propósito está

inerente à missão da ETAP,
que consiste em desenvolver
pessoas e empresas, transformando vidas e organizações,
de forma ajustada às suas necessidades, expectativas e potencialidades, disponibilizando ao mercado os melhores
profissionais, bem como nos
seus valores organizacionais”.
“Esta distinção segue-se
a um conjunto de distinções,
nos últimos meses, como
sejam, o Selo “Escola SaudávelMente”, o Selo de Local
de Trabalho Saudável e a 1.ª
Posição ocupada no ranking
das Escolas com Ensino Profissional, da região de Leiria, afirmando, desse modo,
como um Projecto singular
e de sucesso no ensino em
Portugal”, remata.

Associação Comercial de Pombal
tem projectos de apoio às empresas

«A

ACSP - Associação Comercial de Pombal
é uma associação centenária
que tem como missão o apoio
às actividades do comércio e
serviços de empresas do concelho de Pombal, tendo actualmente cerca de 500 associados. Neste âmbito, a ACSP desenvolve inúmeras actividades, nomeadamente o apoio
na constituição de empresas,
apoio ao empreendedor, projectos de investimentos, formação profissional e eventos
que promovam a dinâmica

comercial dos seus associados
entre outras, como por exemplo a feira de stocks.
Actualmente a ACSP tem
dois grandes projectos em
curso no âmbito das medidas do PRR, concretamente
da transição digital, os bairros digitais em parceria com
o Município de Pombal e o
projecto das aceleradoras digitais. São dois projectos estruturantes para o tecido económico local, dado que irá
permitir as empresas “acelerar” as suas competências
neste âmbito, tornando as

empresas mais inclusivas a
nível digital e indo ao encontro das novas gerações de consumidores mais ávidos pelas
tecnologias.
Além destes projectos a ACSP
desenvolve projectos de formação-acção na área da economia digital e formação em
conjunto com o IEFP, possuindo inclusivamente uma
escola de cabeleireiros.
Relativamente ao concelho
de Pombal, as perspectivas de desenvolvimento são
muito animadoras, dado que
Pombal é o concelho com a

melhor localização do País.
É composto por empresários
muito dinâmicos e, actualmente, estão a ser efectuados esforços para aumentar
as áreas disponíveis nas zonas industriais.
A nível comercial verificamos a
fixação de novas empresas comerciais por jovens empresários, que tem contribuído para
a modernização do comércio
local. A fixação de empresas no
concelho é fundamental para
fixar pessoas em Pombal e assim contribuir para o desenvolvimento de Pombal».

Horácio Mota, Presidente da Direcção
da Associação Comercial de Pombal

PUBLICIDADE

FABRICANTE DE PALETES ARMADAS PARA O MERCADO INTERNO E EXPORTAÇÃO
Rua Capela S. João, n.º 115 | 3105-127 Ilha - Pombal | Tel. 236 950 439 | Fax: 236 950 099
mail: paletcouto1@sapo.pt | www.paletcouto.com

FABRICAÇÃO - REPARAÇÃO - MANUTENÇÃO
Estrada Nacional n. 109 nº. 40 I 3105-057 Carriço
Tel: 236 959 240 | Fax: 236 959 249 | www.djgn.pt

Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9105055171

44478

W U D G L Q J

CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS
Todo o tipo de pavimentos e calçadas

CARRASCAL - ABIUL POMBAL | Escrit.: Tlf.: 236 922 120 | Telms.: 964 028 800 | 964 028 801

45926

DELFIM DE JESUS
MARTINS & IRMÃO, LDA.

CAMPEÃO DAS PROVÍNCIAS
www.campeaoprovincias.pt
Rank
2022

Rank
2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

1
3
2
4
5
13
7
14
9
10
22
11
21
15
16
19
25
26
24
17
20
32
23
27
12
42
40
30
31
39
33
36
28
37
43
48
34
44
29
35
38
46
41
53
47

47

-

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

52
51
89
49
54
55
57
45
50
60
56
58
63
77
82
66
61
18
73
169
72
97
70
81
69
109
64
67
71
112
68
90
125
86
83
102
75
94
91
74
101
108
85
96
87
78
98
100
92
62
95
111
106
88
200
76

24 DE NOVEMBRO DE 2022
NOME

DDO - DERIVADOS DE OVOS, LDA
DEROVO - DERIVADOS DE OVOS, S.A.
TRANSPORTES CENTRAL POMBALENSE, LDA
IBER-OLEFF - COMPONENTES TÉCNICOS EM PLÁSTICO, S.A.
DISTRIPOMBAL - SUPERMERCADOS, S.A.
GRAMPERFIL, S.A.
DOCEREINA - SOBREMESAS, LDA
ORLINDO CRESPO PEDROSA, LDA
REN - ARMAZENAGEM, S.A.
TRANSPORTES ANTUNES FIGUEIRAS, S.A.
CEMOPOL - CELULOSES MOLDADAS PORTUGUESAS, S.A.
BOLACHAS GULLON, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
DIAMANTINO MALHO & CA., LDA
BALVERA - COMÉRCIO DE PERFUMARIAS, LDA
DELI HOME IBERIA, UNIPESSOAL, LDA
VALSTEAM ADCA ENGINEERING, S.A.
ARTEBEL - ARTEFACTOS DE BETÃO, S.A.
MAXIPLÁS - PLÁSTICOS & ENGENHARIA, LDA
AMBIPOMBAL - RECOLHA DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS, S.A.
CAMPOVO - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE OVOS, S.A.
INTER MARINHA DA GUIA - SUPERMERCADOS, LDA
UMBELINO MONTEIRO, S.A.
FAUSTINO & FERREIRA - SOCIEDADE CONSTRUÇÕES METÁLICAS, S.A.
VULCAL - VULCANIZAÇÕES E LUBRIFICANTES, S.A.
TRANSPORTES VIANA & FERNANDES, LDA
REYNAERS ALUMINIUM, S.A.
CALEIRAETERNA, S.A.
DANOSA EUROFOAM, UNIPESSOAL, LDA
JOMOTOS - COMERCIALIZAÇÃO DE MOTOS, LDA
SILVA & SANTOS, S.A.
JOSÉ ALDEIA LAGOA & FILHOS, S.A.
NUTRAPOM - NUTRIÇÃO ANIMAL DE POMBAL, S.A.
PISOSOL - PAVIMENTOS INDUSTRIAIS, LDA
SANTOS & CORDEIRO, S.A.
RODAPEÇAS - PNEUS E PEÇAS, S.A.
GEMADOURO - PRODUTORES DE OVOS, S.A.
RUAS & NEVES, LDA
ARUNCAUTO - AUTOMÓVEIS, S.A.
CONSTRUÇÕES GONÇALVES & CARRILHO, LDA
RICA GRANJA - PRODUÇÃO E COMÉRCIO AVÍCOLA, S.A.
CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.
INDUMAPE - INDUSTRIALIZAÇÃO DE FRUTA, S.A.
PRODUTOS DE REVESTIMENTOS PARA CONSTRUÇÃO P.R.B. - PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA
IBEROBRITA - PRODUTORA DE AGREGADOS, S.A.
OPTILINK, LDA
NEMOTO PORTUGAL - QUÍMICA FINA, UNIPESSOAL, LDA
DIKAMAR - INDÚSTRIA DE PROTECÇÃO DE CALÇADO, S.A.

ENGINTER - ENGENHEIROS CONSTRUTORES, LDA
SABRIL - SOCIEDADE DE AREIAS E BRITAS, LDA
H-TUBO, LDA
BIOEXCHANGES, LDA
SINDUTEX - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONFECÇÕES, LDA
FIBROPLAC - FÁBRICA DE PLACAS DE GESSO LAMINADO, S.A.
SICODRINK - COMÉRCIO DE BEBIDAS E PRODUTOS ALIMENTARES, LDA
SICOBRITA - EXTRACÇÃO E BRITAGEM DE PEDRA, S.A.
SUPERMERCADO DO CENTRO, LDA
NEVES & MODERNO, LDA
PAULO CARVALHEIRO, UNIPESSOAL, LDA
EMPREENDIMENTOS EÓLICOS DA SERRA DO SICÓ, S.A.
SIROLIS - PRÉFABRICADOS DE BETÃO, S.A.
LUSOPISOS - PAVIMENTOS INDUSTRIAIS, LDA
ROTOFER - IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE FERRAGENS, LDA
MGSI - ACESSÓRIOS PARA INDÚSTRIAS, LDA
TRANSGRÍCOLA - TRANSPORTES, LDA
JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA & FILHOS, LDA
SOTEOL - SOCIEDADE TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA
GOSIMAC - MAQUINAÇÕES, S.A.
ABREU & MOTA, LDA
PETROMENDES - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, UNIPESSOAL, LDA
AGROPAISAGEM - CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS, LDA
VARANDA DE FRESCOS, LDA
UNIPASTA - PASTAS CERÂMICAS, S.A.
JANEIROBETÃO, S.A.
SOCINAT - COMÉRCIO DE MADEIRAS CELULÓSICAS E TRANSPORTES, LDA
F.DA SILVA GRAÇA - SOCIEDADE FARMACÊUTICA, LDA
VENCER FRONTEIRAS, UNIPESSOAL, LDA
MOTA & AREIA, LDA
LACTIFOZ - TRANSFORMAÇÃO E COMÉRCIO DE PEIXES E MARISCOS, S.A.
EGEO SOLVENTES, S.A.
ROGÉRIO SANTOS, UNIPESSOAL, LDA
EPW - TECNOLOGIA DE EXTRUSÃO, LDA
DIONÍSIO JOSÉ GOMES DAS NEVES, LDA
SARDANY - CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA
RECAUCHUTAGEM GUIENSE, LDA
SANCHEZ CANO, UNIPESSOAL, LDA
E.P.I. - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA
BRICOPOMBAL - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE BRICOLAGE, LDA
SELMAPE - EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DE MERCADORIAS, LDA
POLIBOX - INDÚSTRIA DE POLIESTIRENOS, LDA
TRANSESTRA - ACTIVIDADES TRANSITÁRIAS INTERNACIONAIS, UNIPESSOAL, LDA
ILHAUGUSTO - CONSTRUÇÕES, LDA
ISOSFER - INDÚSTRIA DE ESFEROVITE, LDA
POLS - SOCIEDADE FARMÁCIAS, LDA
MANUEL DA SILVA, S.A.
SONDAGENS DO OESTE, S.A.
UNIGERAÇÃO, LDA
LEIRICARGO - TRANSPORTES DE CARGA, LDA
CARVISOUTO, LDA
DAVID SANTOS, LDA
DSP - DISTRIBUIÇÃO SPORTSWEAR PROMOCIONAL, S.A.
FÁRMACIA TORRES & CORREIA, LDA
BARROS & ALEXANDRE, S.A.
PLACOGESSO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA
POMBALVERDE - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PLANTAS, LDA
RECYCLAGUIA - RECICLAGEM, LDA
ARISTIFRUTAS - COMÉRCIO DE FRUTAS, LDA
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LOCALIDADE
POMBAL
POMBAL
MEIRINHAS
POMBAL
POMBAL
POMBAL
POMBAL
GUIA PBL
CARRIÇO
VERMOIL
POMBAL
POMBAL
ALBERGARIA DOS DOZE
POMBAL
POMBAL
GUIA PBL
MEIRINHAS
POMBAL
LISBOA
POMBAL
CARRIÇO
MEIRINHAS
LISBOA
POMBAL
VERMOIL
POMBAL
POMBAL
POMBAL
VERMOIL
POMBAL
POMBAL
POMBAL
CARNIDE
PELARIGA
CARRIÇO
POMBAL
MEIRINHAS
POMBAL
POMBAL
PROENÇA-A-NOVA
POMBAL
POMBAL
LOURIÇAL
POMBAL
POMBAL
POMBAL
POMBAL

ILHA PBL
ALBERGARIA DOS DOZE
POMBAL
CARRIÇO
LOURIÇAL
POMBAL
VILA CÃ
POMBAL
MEIRINHAS
VERMOIL
CARRIÇO
PELARIGA
POMBAL
VERMOIL
PELARIGA
ILHA PBL
CARRIÇO
ABIUL
LOURIÇAL
POMBAL
POMBAL
MEIRINHAS
POMBAL
MATA MOURISCA
POMBAL
POMBAL
CARRIÇO
MATA MOURISCA
VILA CÃ
MEIRINHAS
CARRIÇO
POMBAL
VILA NOVA DE CACELA
GUIA PBL
CARRIÇO
ABIUL
GUIA PBL
MEIRINHAS
VERMOIL
VILA CÃ
ABIUL
MEIRINHAS
LOURIÇAL
ILHA PBL
VERMOIL
POMBAL
POMBAL
GUIA PBL
POMBAL
VERMOIL
POMBAL
CARNIDE
PAIÃO
POMBAL
ABIUL
POMBAL
ALMAGREIRA PBL
GUIA PBL
POMBAL

ACTIVIDADE

NÚMERO
TRABALHADORES

Comércio por grosso de leite, seus derivados e ovos
Fabricação de outros produtos alimentares diversos, n.e.
Transportes rodoviários de mercadorias
Fabricação de outros artigos de plástico, n.e.
Comércio a retalho em supermercados e hipermercados
3HU¿ODJHPDIULR
Fabricação de outros produtos alimentares diversos, n.e.
&RPpUFLRSRUJURVVRGHSURGXWRVSHWUROtIHURV
$UPD]HQDJHPQmRIULJRUt¿FD
Transportes rodoviários de mercadorias
Fabricação de outros artigos de pasta de papel, de papel e de cartão
&RPpUFLRSRUJURVVRGHFKRFRODWHHGHSURGXWRVGHFRQIHLWDULD
Fabricação de resinosos e seus derivados
Comércio a retalho de produtos cosméticos e de higiene, em estabelecimentos especializados
Comércio por grosso de madeira em bruto e de produtos derivados
Fabricação de outras torneiras e válvulas
Fabricação de produtos de betão para a construção
Fabricação de outros artigos de plástico, n.e.
Recolha de resíduos perigosos
Avicultura
Comércio a retalho em supermercados e hipermercados
Fabricação de telhas
Fabricação de estruturas de construções metálicas
Comércio por grosso de peças e acessórios para veículos automóveis
Transportes rodoviários de mercadorias
Comércio por grosso de minérios e de metais
Fabricação de outros produtos metálicos diversos, n.e.
)DEULFDomRGHFKDSDVIROKDVWXERVHSHU¿VGHSOiVWLFR
Comércio por grosso e a retalho de motociclos, de suas peças e acessórios
Comércio de veículos automóveis ligeiros
Extração de argilas e caulino
Fabricação de alimentos para animais de criação (exceto para aquicultura)
Revestimento de pavimentos e de paredes
Construção de redes de transporte e distribuição de eletricidade e redes de telecomunicações
Comércio a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis
Avicultura
Comércio por grosso de minérios e de metais
Comércio de veículos automóveis ligeiros
&RQVWUXomRGHHGLItFLRV UHVLGHQFLDLVHQmRUHVLGHQFLDLV
Avicultura
Construção de estradas e pistas de aeroportos
)DEULFDomRGHVXPRVGHIUXWRVHGHSURGXWRVKRUWtFRODV
Fabricação de argamassas
Extração de saibro, areia e pedra britada
)DEULFDomRGHFDERVGH¿EUDyWLFD
Fabricação de corantes e pigmentos
Fabricação de calçado

44
72
319
523
79
33
46
11
11
158
72
10
22
103
33
101
41
115
39
43
54
106
65
31
155
35
29
42
35
34
80
12
137
215
89
2
22
39
1
30
88
27
12
28
115
45

11

VOLUME
NEGÓCIOS

36 564 011,17
30 713 596,43
29 562 792,98
27 934 200,64
26 659 846,96
26 181 629,57
20 292 568,28
19 901 487,51
18 239 841,00
18 000 553,30
17 844 049,11
16 173 510,06
15 771 090,34
14 415 383,54
14 000 424,72
13 906 885,32
13 299 164,82
13 258 107,10
13 092 842,46
12 984 497,14
12 843 043,25
12 475 108,17
12 324 796,36
12 089 804,76
12 055 482,85
11 949 559,71
11 869 959,31
11 509 096,36
11 497 532,29
11 260 007,17
10 614 052,18
10 423 714,77
10 306 958,35
9 797 086,57
9 642 191,84
9 269 032,92
9 256 046,37
9 200 685,20
9 188 200,33
9 109 993,16
8 760 708,71
8 706 632,41
8 506 257,64
7 969 766,86
7 941 914,78
7 806 179,27

98

&RQVWUXomRGHHGLItFLRV UHVLGHQFLDLVHQmRUHVLGHQFLDLV
Extração de argilas e caulino
Comércio por grosso de outros bens intermédios, n.e.
Agentes do comércio por grosso de combustíveis, minérios, metais e de produtos químicos para a indústria
&RQIHomRGHRXWURYHVWXiULRH[WHULRUHPVpULH
Fabricação de produtos de gesso para a construção
Comércio por grosso de bebidas alcoólicas
Extração de calcário e cré
Comércio a retalho em supermercados e hipermercados
&RQVWUXomRGHHGLItFLRV UHVLGHQFLDLVHQmRUHVLGHQFLDLV
Comércio de veículos automóveis ligeiros
Produção de eletricidade de origem eólica, geotérmica, solar e de origem, n.e.
Fabricação de produtos de betão para a construção
Revestimento de pavimentos e de paredes
&RPpUFLRSRUJURVVRGHIHUUDJHQVIHUUDPHQWDVPDQXDLVHDUWLJRVSDUDFDQDOL]Do}HVHDTXHFLPHQWR
Fabricação de máquinas para as indústrias extrativas e para a construção
Transportes rodoviários de mercadorias
Construção de outras obras de engenharia civil, n.e.
&RQVWUXomRGHHGLItFLRV UHVLGHQFLDLVHQmRUHVLGHQFLDLV
Fabricação de máquinas para as indústrias do plástico e da borracha
&RQVWUXomRGHHGLItFLRV UHVLGHQFLDLVHQmRUHVLGHQFLDLV
Comércio a retalho de combustível para veículos a motor, em estabelecimentos especializados
Agricultura e produção animal combinadas
Comércio a retalho de carne e produtos à base de carne, em estabelecimentos especializados
)DEULFDomRGHRXWURVSURGXWRVFHUkPLFRVQmRUHIUDWiULRV
Fabricação de betão pronto
Transportes rodoviários de mercadorias
&RPpUFLRDUHWDOKRGHSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVHPHVWDEHOHFLPHQWRVHVSHFLDOL]DGRV
Comércio por grosso de bebidas alcoólicas
Outro comércio a retalho de produtos alimentares, em estabelecimentos especializados, n.e.
Comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, em estabelecimentos especializados
Fabricação de tintas (exceto impressão), vernizes, mastiques e produtos similares
&RQVWUXomRGHHGLItFLRV UHVLGHQFLDLVHQmRUHVLGHQFLDLV
)DEULFDomRGHFKDSDVIROKDVWXERVHSHU¿VGHSOiVWLFR
Atividades de mecânica geral
&RQVWUXomRGHHGLItFLRV UHVLGHQFLDLVHQmRUHVLGHQFLDLV
Comércio a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis
&RPpUFLRSRUJURVVRGHFKRFRODWHHGHSURGXWRVGHFRQIHLWDULD
&RQVWUXomRGHHGLItFLRV UHVLGHQFLDLVHQmRUHVLGHQFLDLV
Comércio a retalho de material de bricolage, equip. sanitário, ladrilhos e materiais similares, em estab. especializados
Transportes rodoviários de mercadorias
)DEULFDomRGHFKDSDVIROKDVWXERVHSHU¿VGHSOiVWLFR
Transportes rodoviários de mercadorias
Construção de outras obras de engenharia civil, n.e.
)DEULFDomRGHFKDSDVIROKDVWXERVHSHU¿VGHSOiVWLFR
&RPpUFLRDUHWDOKRGHSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVHPHVWDEHOHFLPHQWRVHVSHFLDOL]DGRV
Fabricação de outras obras de carpintaria para a construção
3HUIXUDo}HVHVRQGDJHQV
Fabricação de outros produtos minerais não metálicos diversos, n.e.
Transportes rodoviários de mercadorias
Preparação dos locais de construção
Comércio por grosso de materiais de construção (exceto madeira) e equipamento sanitário
&RPpUFLRSRUJURVVRGHWr[WHLV
&RPpUFLRDUHWDOKRGHSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVHPHVWDEHOHFLPHQWRVHVSHFLDOL]DGRV
Comércio por grosso de materiais de construção (exceto madeira) e equipamento sanitário
Comércio por grosso de materiais de construção (exceto madeira) e equipamento sanitário
Cultura de materiais de propagação vegetativa
Tratamento e eliminação de outros resíduos não perigosos
&RPpUFLRSRUJURVVRGHIUXWDHGHSURGXWRVKRUWtFRODVH[FHWREDWDWD
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7 527 079,27

7 099 550,00
7 051 387,37
7 015 451,82
6 946 668,82
6 851 554,29
6 724 051,39
6 394 050,51
6 202 289,38
6 131 506,94
5 831 500,00
5 652 911,49
5 517 483,00
5 491 289,75
5 452 566,81
5 425 535,42
5 245 761,37
5 168 847,11
5 027 869,21
4 961 115,37
4 877 702,07
4 806 100,08
4 408 896,26
4 245 599,82
4 234 010,66
4 229 844,78
4 095 094,86
4 063 608,58
4 047 652,38
3 933 281,60
3 923 715,42
3 921 172,19
3 919 991,17
3 761 937,77
3 729 354,63
3 600 306,83
3 524 354,20
3 489 367,22
3 475 946,35
3 433 393,55
3 403 987,35
3 403 927,39
3 400 179,00
3 381 860,16
3 363 270,80
3 355 081,21
3 339 281,54
3 313 101,51
3 296 110,15
3 253 983,34
3 223 411,07
3 191 837,68
3 140 374,30
3 085 452,93
3 054 682,72
3 012 281,03
2 996 276,94
2 941 837,49
2 893 725,08
2 843 814,63

(VWDOLVWDJHPIRLHODERUDGDSHODHPSUHVDVHGLDGDHP/LVERD (GLItFLR$WULXP6DOGDQKD3UDoD'XTXHGH6DOGDQKD$/LVERD7HOZZZLQIRUPDGESW(PDLOYLSFOLHQWHV#LQIRUPDGESW), com quem
trabalhamos há vários anos. Os dados respeitam ao ano económico de 2021. Eventuais imprecisões, de que nos penitenciamos desde já, não são, pois, da nossa responsabilidade directa.
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LOCALIDADE

R.& S.SUBTIL, LDA
VIVEIROS CULTIFLOR, UNIPESSOAL, LDA
SERC EVOLUÇÃO, S.A.
SICOMÁRMORE-SOCIEDADE DE MÁRMORES DO SICO, LDA
CARTAZTROPICAL, LDA
FERRAGENS DO MARQUES, LDA
GREENVITA, S.A.
MOTASSIS - PLÁSTICOS, S.A.
CMLGS ALGARVE, LDA
EUROBETONILHAS - BETONILHAS E PARQUETS, LDA
D.M.D.I. ARTIGOS ÓPTICOS, LDA
A TRANSPORTADORA DE CARGA IDEAL DOS CLARAS, LDA
GOPECAUTO - REPARADORA DE AUTOMÓVEIS, LDA
NOVA CONFRARIA, LDA
AUTO PROGRESSO DE POMBAL, LDA
BERTLON, S.A.
JOSÉ CONTENTE DUARTE, UNIPESSOAL, LDA
URBIPLANÍCIE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA
MATIAS & LEAL, UNIPESSOAL, LDA
LOGISPACE - LOGÍSTICA E TRANSPORTES, S.A.
GARRAFEIRA O TRAGO - COMÉRCIO DE BEBIDAS, LDA
JARDIAGRO - MÁQUINAS AGRÍCOLAS E JARDIM, LDA
LADRILENOS - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA
JOSÉ CARLOS GRAZINA - MADEIRAS, LDA
SICÓESTUQUES, LDA
MANUEL MENDES, LDA
CONSTRUÇÕES PONTE & MOTA, LDA
TRANSPORTES CARTIGAL, LDA
AGRO-PECUÁRIA DAS ESPINHEIRAS, LDA
SAMIPARTS - COMÉRCIO DE PEÇAS AUTO, LDA
MADEIRO PLACA - SOCIEDADE COMERCIAL DE AGLOMERADOS DE MADEIRA, LDA
MENDES & RODRIGUES, LDA
SUINICENTRO, LDA
POSTO DE ABASTECIMENTO AUTO ALBERGUE, LDA
ANTÓNIO FRANÇA MATIAS, LDA
MEIRIMOTA - TRANSPORTES, LDA
SCREP - SOCIEDADE COMÉRCIO E REPARAÇÃO VEÍCULOS PESADOS, LDA
ALVAPE CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA
VIDRARIA E CAIXILHARIA FORMOSENSE, LDA
TEKIBERIA, LDA
PEDROSA & ALMEIDA, LDA
FLORMANIA - COMÉRCIO DE FLORES E ACESSÓRIOS, LDA
BAÚ DE GLAMOUR - VESTUÁRIO E CONFECÇÕES, LDA
PASCOAL & PASCOAL - CONSTRUÇÕES, LDA
MASIAL - FABRICA DE PLASTICOS, LDA
ALPHASHIRT - EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA
EPS - RENOVACIÓN SOSTENIBLE, PORTUGAL, LDA
ALTRANS - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS, LDA
SIMETRIA & RIGOR, UNIPESSOAL, LDA
OFIPOM - COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, LDA
DELFIM DE JESUS MARTINS & IRMÃO, LDA
COMSOFTWEB - SISTEMAS INFORMÁTICOS, LDA
CIDADE100IDADE, UNIPESSOAL, LDA
CARRACO - COMÉRCIO DE FRUTAS, LDA
CRITÉRIOS EXTRAORDINÁRIOS, LDA
CORDEIRO, LDA
GASPAR & COSTA, LDA
FARMÁCIA PINHO, LDA
EVIDÊNCIAS DA ÉPOCA, LDA
CARPINTARIA PENTÁGONO, LDA
PAVIMENTOS LISBOAS - INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE CIMENTO, S.A.
FARMÁCIA PAIVA, LDA
GRAÇOTEL - INDÚSTRIA DE HOTELARIA, S.A.
ADO PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA
SÓ ARGILAS-COMÉRCIO DE BARROS, S.A.
J.S.SANTOS, LDA
SUPERMERCADO SUPERDIAS, LDA
TECNOSECE, LDA
CARLOS BAPTISTA, LDA
ERGOWOOD - CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, LDA
MARDIVERSO, LDA
MATERMOTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA
ORPOM - OFICINA REPARAÇÕES POMBALENSE, LDA
FARMÁCIA PROGRESSO, LDA
GERMANO FERREIRA - CONSTRUÇÕES, LDA
PLASBERGUE - PLÁSTICOS ALBERGARIENSE, LDA
INVESTIMENDES, LDA
TRANSPORTADORA RODOVIÁRIA MODERNA DE POMBAL, LDA
A.J.FEIJÃO - ESTUQUES, LDA
COFEROL - COMÉRCIO DE FERRAGENS, LDA
LOURIGASOL - COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E SEUS DERIVADOS, LDA
DC - DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES RECONDITIONNEMENT, LDA
BMLG - CONSTRUÇÕES, LDA
QUASE BOM - COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS, UNIPESSOAL, LDA
MADBIOSANTOS, LDA
JORGE & FILHOS, LDA
JORGE & BERNARDINO, LDA
RACIVET - RAÇÕES, EQUIPAMENTOS E VETERINÁRIA, LDA
ÓPTICA PICOTÊS, UNIPESSOAL, LDA
LOURIHABITA, LDA
PMUGEST - POMBAL MANUTENÇÃO URBANA E GESTÃO, E.M.
PAULO CARREIRA, UNIPESSOAL, LDA
PREMOTAL - PRÉ-ESFORÇADO MOTA, UNIPESSOAL, LDA
ESTORCENTRO - ARMAZÉM DE ESTORES E ACESSÓRIOS DO CENTRO DO PAÍS, LDA
PORTACARROS, LDA
JHS - SOLUÇÕES E COMPONENTES INDUSTRIAIS, UNIPESSOAL, LDA
BRICOGUIA - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE BRICOLAGE, LDA
TRANSPORTES JANEIRO & FILHOS, LDA
CONSTRUÇÕES MONTEAGUDO, LDA
ACJP - MAQUINAS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, LDA
VALEIXA - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA
ISABEL MARIA OLAIO CARREIRA, LDA
ANTÓNIO MANUEL GONÇALVES MOREIRA, UNIPESSOAL, LDA
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ACTIVIDADE

CAMPEÃO DAS PROVÍNCIAS
www.campeaoprovincias.pt
NÚMERO
TRABALHADORES

Outro comércio por grosso de bens de consumo, n.e.
&RPpUFLRDUHWDOKRGHÀRUHVSODQWDVVHPHQWHVHIHUWLOL]DQWHVHPHVWDEHOHFLPHQWRVHVSHFLDOL]DGRV
&RQVWUXomRGHHGLItFLRV UHVLGHQFLDLVHQmRUHVLGHQFLDLV
Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares
&RPpUFLRSRUJURVVRQmRHVSHFLDOL]DGRGHSURGXWRVDOLPHQWDUHVEHELGDVHWDEDFR
&RPpUFLRSRUJURVVRGHIHUUDJHQVIHUUDPHQWDVPDQXDLVHDUWLJRVSDUDFDQDOL]Do}HVHDTXHFLPHQWR
)DEULFDomRGHVXPRVGHIUXWRVHGHSURGXWRVKRUWtFRODV
Fabricação de outros artigos de plástico, n.e.
/DERUDWyULRVGHDQiOLVHVFOtQLFDV
&RQVWUXomRGHHGLItFLRV UHVLGHQFLDLVHQmRUHVLGHQFLDLV
Outro comércio por grosso de bens de consumo, n.e.
Transportes rodoviários de mercadorias
&RPpUFLRGHYHtFXORVDXWRPyYHLVOLJHLURV
&RPpUFLRGHYHtFXORVDXWRPyYHLVOLJHLURV
&RPpUFLRDUHWDOKRGHFRPEXVWtYHOSDUDYHtFXORVDPRWRUHPHVWDEHOHFLPHQWRVHVSHFLDOL]DGRV
Fabricação de redes
&RPpUFLRSRUJURVVRGHPiTXLQDVSDUDDLQG~VWULDH[WUDWLYDFRQVWUXomRHHQJHQKDULDFLYLO
Compra e venda de bens imobiliários
&RPpUFLRDUHWDOKRGHFRPEXVWtYHOSDUDYHtFXORVDPRWRUHPHVWDEHOHFLPHQWRVHVSHFLDOL]DGRV
Transportes rodoviários de mercadorias
Comércio por grosso de bebidas alcoólicas
&RPpUFLRSRUJURVVRGHPiTXLQDVHHTXLSDPHQWRVDJUtFRODV
&RQVWUXomRGHHGLItFLRV UHVLGHQFLDLVHQmRUHVLGHQFLDLV
Comércio por grosso de madeira em bruto e de produtos derivados
2XWUDVDWLYLGDGHVGHDFDEDPHQWRHPHGLItFLRV
Transportes rodoviários de mercadorias
&RQVWUXomRGHHGLItFLRV UHVLGHQFLDLVHQmRUHVLGHQFLDLV
Transportes rodoviários de mercadorias
Suinicultura
&RPpUFLRDUHWDOKRGHSHoDVHDFHVVyULRVSDUDYHtFXORVDXWRPyYHLV
Comércio por grosso de madeira em bruto e de produtos derivados
Fabricação de produtos de betão para a construção
Suinicultura
&RPpUFLRDUHWDOKRGHFRPEXVWtYHOSDUDYHtFXORVDPRWRUHPHVWDEHOHFLPHQWRVHVSHFLDOL]DGRV
Construção de outras obras de engenharia civil, n.e.
Transportes rodoviários de mercadorias
Transportes rodoviários de mercadorias
&RQVWUXomRGHHGLItFLRV UHVLGHQFLDLVHQmRUHVLGHQFLDLV
Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal
2XWUDVLQVWDODo}HVHPFRQVWUXo}HV
Transportes rodoviários de mercadorias
&RPpUFLRSRUJURVVRGHÀRUHVHSODQWDV
&RPpUFLRDUHWDOKRGHYHVWXiULRSDUDDGXOWRVHPHVWDEHOHFLPHQWRVHVSHFLDOL]DGRV
&RQVWUXomRGHHGLItFLRV UHVLGHQFLDLVHQmRUHVLGHQFLDLV
)DEULFDomRGHFKDSDVIROKDVWXERVHSHU¿VGHSOiVWLFR
&RPpUFLRSRUJURVVRGHRXWUDVPiTXLQDVHPDWHULDOGHHVFULWyULR
9DORUL]DomRGHUHVtGXRVQmRPHWiOLFRV
Transportes rodoviários de mercadorias
&RQVWUXomRGHHGLItFLRV UHVLGHQFLDLVHQmRUHVLGHQFLDLV
5HSDUDomRHPDQXWHQomRGHPiTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
2XWUDVDWLYLGDGHVHVSHFLDOL]DGDVGHFRQVWUXomRGLYHUVDVQH
&RPpUFLRDUHWDOKRGHFRPSXWDGRUHVXQLGDGHVSHULIpULFDVHSURJUDPDVLQIRUPiWLFRVHPHVWDEHOHFLPHQWRVHVSHFLDOL]DGRV
&RPpUFLRDUHWDOKRHPRXWURVHVWDEHOHFLPHQWRVQmRHVSHFLDOL]DGRVVHPSUHGRPLQkQFLDGHSURGXWRVDOLPHQWDUHVEHELGDVRXWDEDFR
&RPpUFLRSRUJURVVRGHIUXWDHGHSURGXWRVKRUWtFRODVH[FHWREDWDWD
&RPpUFLRSRUJURVVRQmRHVSHFLDOL]DGR
Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal
Atividades de mediadores de seguros
&RPpUFLRDUHWDOKRGHSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVHPHVWDEHOHFLPHQWRVHVSHFLDOL]DGRV
Compra e venda de bens imobiliários
Fabricação de outras obras de carpintaria para a construção
Fabricação de produtos de betão para a construção
&RPpUFLRDUHWDOKRGHSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVHPHVWDEHOHFLPHQWRVHVSHFLDOL]DGRV
Restaurantes com lugares ao balcão
Compra e venda de bens imobiliários
([WUDomRGHDUJLODVHFDXOLQR
&RPpUFLRSRUJURVVRGHPiTXLQDVHHTXLSDPHQWRVDJUtFRODV
Comércio a retalho em supermercados e hipermercados
Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal
&RPpUFLRDUHWDOKRGHIHUUDJHQVHGHYLGURSODQRHPHVWDEHOHFLPHQWRVHVSHFLDOL]DGRV
&RQVWUXomRGHHGLItFLRV UHVLGHQFLDLVHQmRUHVLGHQFLDLV
0RQWDJHPGHWUDEDOKRVGHFDUSLQWDULDHGHFDL[LOKDULD
&RPpUFLRDUHWDOKRGHPDWHULDOGHEULFRODJHHTXLSDPHQWRVDQLWiULRODGULOKRVHPDWHULDLVVLPLODUHVHPHVWDEHOHFLPHQWRVHVSHFLDOL]DGRV
0DQXWHQomRHUHSDUDomRGHYHtFXORVDXWRPyYHLV
&RPpUFLRDUHWDOKRGHSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVHPHVWDEHOHFLPHQWRVHVSHFLDOL]DGRV
Compra e venda de bens imobiliários
)DEULFDomRGHFKDSDVIROKDVWXERVHSHU¿VGHSOiVWLFR
&RPpUFLRDUHWDOKRGHSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVHPHVWDEHOHFLPHQWRVHVSHFLDOL]DGRV
Transportes rodoviários de mercadorias
Estucagem
&RPpUFLRDUHWDOKRGHIHUUDJHQVHGHYLGURSODQRHPHVWDEHOHFLPHQWRVHVSHFLDOL]DGRV
&RPpUFLRDUHWDOKRGHFRPEXVWtYHOSDUDYHtFXORVDPRWRUHPHVWDEHOHFLPHQWRVHVSHFLDOL]DGRV
5HSDUDomRHPDQXWHQomRGHPiTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
Revestimento de pavimentos e de paredes
&RPpUFLRDUHWDOKRGHHOHWURGRPpVWLFRVHPHVWDEHOHFLPHQWRVHVSHFLDOL]DGRV
([SORUDomRÀRUHVWDO
&RQVWUXomRGHHGLItFLRV UHVLGHQFLDLVHQmRUHVLGHQFLDLV
&RQVWUXomRGHHGLItFLRV UHVLGHQFLDLVHQmRUHVLGHQFLDLV
Comércio por grosso de alimentos para animais
&RPpUFLRDUHWDOKRGHPDWHULDOyWLFRIRWRJUi¿FRFLQHPDWRJUi¿FRHGHLQVWUXPHQWRVGHSUHFLVmRHPHVWDEHOHFLPHQWRVHVSHFLDOL]DGRV
Compra e venda de bens imobiliários
5HFROKDGHRXWURVUHVtGXRVQmRSHULJRVRV
&RPpUFLRGHYHtFXORVDXWRPyYHLVOLJHLURV
Fabricação de produtos de betão para a construção
&RPpUFLRDUHWDOKRGHIHUUDJHQVHGHYLGURSODQRHPHVWDEHOHFLPHQWRVHVSHFLDOL]DGRV
Transportes rodoviários de mercadorias
)DEULFDomRGHHVWUXWXUDVGHFRQVWUXo}HVPHWiOLFDV
&RPpUFLRDUHWDOKRGHPDWHULDOGHEULFRODJHHTXLSDPHQWRVDQLWiULRODGULOKRVHPDWHULDLVVLPLODUHVHPHVWDEHOHFLPHQWRVHVSHFLDOL]DGRV
Transportes rodoviários de mercadorias
&RQVWUXomRGHHGLItFLRV UHVLGHQFLDLVHQmRUHVLGHQFLDLV
&RPpUFLRSRUJURVVRGHPiTXLQDVHHTXLSDPHQWRVDJUtFRODV
&RQVWUXomRGHHGLItFLRV UHVLGHQFLDLVHQmRUHVLGHQFLDLV
&RPpUFLRGHYHtFXORVDXWRPyYHLVOLJHLURV
&RPpUFLRDUHWDOKRGHWLQWDVYHUQL]HVHSURGXWRVVLPLODUHVHPHVWDEHOHFLPHQWRVHVSHFLDOL]DGRV
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1
20
18
18
10
18
10
4
15
24
14
18
15
19
15
21
14
5
16
10
12
12
12
28
25
25
12
6
2
20
28
9
0
23
12
9
38
1
24
6
8
26
11
11
35
2
18
5
5
11
9
15
24
10
5
26
23
9
10
5
3
7
20
2
77
1
16
10
12
26
17
29
12
7
16
3
11

VOLUME
NEGÓCIOS

2 794 798,31
2 780 216,33
2 749 242,74
2 713 931,30
2 665 054,64
2 643 337,27
2 575 000,00
2 558 646,31
2 548 723,68
2 496 824,32
2 485 499,83
2 481 257,31
2 475 454,81
2 453 249,84
2 449 949,16
2 435 973,13
2 422 953,46
2 415 300,45
2 413 754,47
2 392 246,53
2 375 159,41
2 370 517,59
2 337 132,25
2 314 572,61
2 305 690,95
2 298 314,52
2 297 235,00
2 267 193,28
2 265 149,06
2 226 135,41
2 219 402,80
2 209 119,68
2 160 274,31
2 142 363,51
2 123 317,60
2 117 914,15
2 117 525,33
2 110 885,64
2 082 976,58
2 081 693,53
2 078 873,17
2 067 754,73
2 039 258,76
2 035 285,60
2 017 763,76
2 006 247,44
2 000 339,11
1 971 775,86
1 944 908,49
1 934 863,24
1 931 995,61
1 901 617,69
1 891 017,24
1 882 261,55
1 835 096,17
1 834 670,35
1 832 865,30
1 829 326,47
1 823 500,00
1 821 071,45
1 800 716,56
1 789 005,52
1 779 381,84
1 777 461,30
1 762 345,26
1 760 252,89
1 756 798,14
1 751 840,24
1 750 862,03
1 749 064,13
1 746 984,43
1 741 621,52
1 736 651,62
1 722 578,39
1 720 000,00
1 711 425,87
1 711 045,63
1 705 371,00
1 703 389,06
1 702 000,73
1 696 480,20
1 689 136,04
1 669 384,64
1 661 548,01
1 649 697,64
1 649 000,00
1 647 500,00
1 635 172,20
1 624 816,24
1 619 260,72
1 613 261,25
1 603 777,22
1 588 949,76
1 588 896,26
1 586 649,72
1 582 480,74
1 576 594,83
1 574 311,22
1 565 205,71
1 555 158,55
1 548 101,53
1 529 109,26
1 527 958,90

(VWDOLVWDJHPIRLHODERUDGDSHODHPSUHVDVHGLDGDHP/LVERD (GLItFLR$WULXP6DOGDQKD3UDoD'XTXHGH6DOGDQKD$/LVERD7HOZZZLQIRUPDGESW(PDLOYLSFOLHQWHV#LQIRUPDGESW FRPTXHP
WUDEDOKDPRVKiYiULRVDQRV2VGDGRVUHVSHLWDPDRDQRHFRQyPLFRGH(YHQWXDLVLPSUHFLV}HVGHTXHQRVSHQLWHQFLDPRVGHVGHMiQmRVmRSRLVGDQRVVDUHVSRQVDELOLGDGHGLUHFWD
PUBLICIDADE

www.jomotos.pt
www
jomo
IC2, n.º 42 | Matos da Ranha | 3105-458 Vermoil | Tlf. 236 949 550

IC2 s/n | Matos da Ranha | 3105-458 Vermoil | Tlf. 236 205 135
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Rank
2022

Rank
2021

NOME

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

173
192
227
136
194
221
215
189
179
209
241
196
201
244
217
226
229
220
242
186
195
205
224
208
236
204
218
228

M.SIMÕES & FILHOS, LDA
TAMANCÃO - FABRICO, COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO, LDA
TECHKING PNEUS, LDA
LAGOA GERAÇÃO, LDA
CLASSINEUTRA, LDA
MACORIMA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA RANHA, LDA
PALETCOUTO - INDÚSTRIA DE PALETES, SERRAÇÃO E NEGOCIANTES DE MADEIRA, LDA
LEIRIHOUSE, LDA
NOGUEIRA MATOS, LDA
TRANSPORTES ALTO DOS CRESPOS, LDA
DIAMANTINO MOTA GASPAR, LDA
PEDRO & SÓNIA PEDROSA, LDA
ILÍDIO DA MOTA & CA., LDA
MARIA DA LUZ GRANÊS VILHENA, UNIPESSOAL, LDA
JOAQUIM JESUS, UNIPESSOAL, LDA
CHAVEXTRA, LDA
RANDPRIME, UNIPESSOAL, LDA
ALINUTRE , UNIPESSOAL, LDA
LUSOMONTE IBERIAN - INDÚSTRIA E TRADING, UNIPESSOAL, LDA
CONSTRUÇÕES SÉRGIO FERNANDES, UNIPESSOAL, LDA
SERRALHARIA GRAÇA & NOVO, LDA
Q11 - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LDA
IRMÃOS MOTA, LDA
SMBP - CONSTRUÇÕES METÁLICAS, LDA
SOUSA & PALHAIS - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA
SELECTORIGINAL, UNIPESSOAL, LDA
APLIKARGUMENTO, SOLUCIONES GLOBALES, IMP. Y EXP., S.A. SUCURSAL EM PORTUGAL
METALÚRGICA APOCER, LDA
RAVI-URBANA - RECUPERAÇÃO, ARRENDAMENTO & VENDA DE IMÓVEIS, S.A.
LATINDISTANCE, UNIPESSOAL, LDA
LEAL & OLAIO - COMÉRCIO DE MADEIRAS E LENHAS, LDA
VÍTOR PEDROSA - LEITÕES ASSADOS, UNIPESSOAL, LDA
AGRISOURE - PEÇAS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, LDA
TIAF - LOGISTICA E TRANSPORTES, UNIPESSOAL, LDA
ARMINDA & JOAQUIM MENDES, LDA
CONFEITARIA VALE, LDA
AUTO IC2 - IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS E PEÇAS AUTO, LDA
TRANSPORTADORA CENTRAL DE CAMARATE, LDA
PAVIMILHAS - PAVIMENTOS INDUSTRIAIS, LDA
FREITAS & IRMÃOS, LDA
ADELINO TAVARES PEREIRA & FILHOS, LDA

250 MAIORES EMPRESAS DE POMBAL
ACTIVIDADE

LOCALIDADE
PELARIGA
POMBAL
POMBAL
POMBAL
COIMBRA
VERMOIL
LOURIÇAL
POMBAL
POMBAL
POMBAL
MEIRINHAS
POMBAL
VERMOIL
LOURIÇAL
VILA CÃ
POMBAL
POMBAL
SEBAL
VILA CÃ
LOURIÇAL
GUIA PBL
POMBAL
LISBOA
CARRIÇO
MEIRINHAS
ALBERGARIA DOS DOZE
POMBAL
POMBAL
POMBAL
POMBAL
GUIA PBL
MATA MOURISCA
PELARIGA
POMBAL
ALMAGREIRA PBL
POMBAL
GUIA PBL
POMBAL
CARNIDE
LOURIÇAL
GUIA PBL

NÚMERO
TRABALHADORES

Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal
Fabricação de calçado
Comércio por grosso de peças e acessórios para veículos automóveis
Extração de argilas e caulino
Atividades de apoio social para pessoas idosas, com alojamento
Comércio a retalho de material de bricolage, equipamento sanitário, ladrilhos e materiais similares, em estabelecimentos especializados
Fabricação de embalagens de madeira
Compra e venda de bens imobiliários
Compra e venda de bens imobiliários
Comércio por grosso de madeira em bruto e de produtos derivados
Comércio a retalho de material de bricolage, equipamento sanitário, ladrilhos e materiais similares, em estabelecimentos especializados
Comércio a retalho de vestuário para adultos, em estabelecimentos especializados
Comércio a retalho de mobiliário e artigos de iluminação, em estabelecimentos especializados
Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados
Construção de edifícios (residenciais e não residenciais)
Transportes rodoviários de mercadorias
Construção de edifícios (residenciais e não residenciais)
Comércio por grosso de outros produtos alimentares, n.e.
Revestimento de pavimentos e de paredes
Construção de edifícios (residenciais e não residenciais)
Fabricação de estruturas de construções metálicas
Compra e venda de bens imobiliários
Compra e venda de bens imobiliários
Fabricação de estruturas de construções metálicas
Construção de edifícios (residenciais e não residenciais)
Comércio a retalho de combustível para veículos a motor, em estabelecimentos especializados
Comércio por grosso de desperdícios de materiais, n.e.
Fabricação de moldes metálicos
Compra e venda de bens imobiliários
Transportes rodoviários de mercadorias
([SORUDomRÀRUHVWDO
Confeção de refeições prontas a levar para casa
Comércio por grosso de máquinas e equipamentos, agrícolas
Transportes rodoviários de mercadorias
Atividades de colocação de coberturas
Fabricação de bolachas, biscoitos, tostas e pastelaria de conservação
Comércio a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis
Transportes rodoviários de mercadorias
Revestimento de pavimentos e de paredes
Comércio a retalho de material de bricolage, equipamento sanitário, ladrilhos e materiais similares, em estabelecimentos especializados
Fabricação de caixões mortuários em madeira

17
24
3
6
51
10
21
0
2
4
8
11
11
5
1
14
32
5
23
7
17
0
10
17
4
5
1
17
0
19
10
5
8
12
12
21
13
14
27
7
35
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VOLUME
NEGÓCIOS

1 526 463,38
1 524 849,56
1 518 595,63
1 511 233,59
1 510 645,47
1 510 295,52
1 501 033,63
1 475 000,00
1 462 500,00
1 459 167,37
1 445 382,71
1 420 558,97
1 407 882,12
1 400 657,97
1 397 600,28
1 384 264,07
1 377 293,62
1 375 033,48
1 373 380,30
1 363 989,14
1 359 805,13
1 345 000,00
1 340 000,00
1 324 483,76
1 307 800,77
1 287 449,81
1 284 884,94
1 281 017,41
1 274 250,00
1 273 079,35
1 265 683,86
1 247 640,88
1 230 755,73
1 220 999,00
1 220 760,04
1 218 660,05
1 213 777,62
1 213 391,40
1 205 510,94
1 202 431,09
1 194 831,24

Esta listagem foi elaborada pela empresa
, sediada em Lisboa (Edifício Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, 1 - 3A, 1050-094 Lisboa, Tel.: 213 500 300, www.informadb.pt, E-mail: vipclientes@informadb.pt), com quem
trabalhamos há vários anos. Os dados respeitam ao ano económico de 2021. Eventuais imprecisões, de que nos penitenciamos desde já, não são, pois, da nossa responsabilidade directa.
PUBLICIDADE

APROXIMAÇÃO AO TERRITÓRIO

POMBAL TEM PROFESSORES
EMPREENDEDORES NAS ESCOLAS

R

ealizou-se na passada quarta-feira, em
Pombal, a tomada
de posse nos Professores
Embaixadores do projecto de Empreendedorismo
nas Escolas da Região de
Leiria “Arrisca Connosco”.
Professores com visão
disruptiva, que procuram
o sucesso da sua escola
e são líderes reconhecidos pela sua comunidade
educativa e que, enquanto
embaixadores, identificam
necessidades e oportuni-

dades, partilham boas práticas, divulgam iniciativas
e participação nas acções
do projecto.
A iniciativa “Empreendedorismo nas Escolas”,
promovida pela Comunidade Intermunicipal da
Região de Leiria, é composta por um programa
de embaixadores, dois
programas educativos específicos para o 3.º Ciclo
do Ensino Básico e para
o ensino secundário/profissional.

Os programas incluem
‘workshops’ de geração
de ideias e ‘bootcamps’
para alunos/professores,
concursos municipais de
ideias e finais intermunicipais, oficinas de capacitação para professores,
acreditadas pelos CFAE da
Região de Leiria, Roteiro
de Empreendedorismo
para professores (com o
objectivo de os familiarizar com o tecido empresarial do território), entre
outras actividades.

t#&50/*-)"t#&5°0$&-6-"3
t&4'&30-&7&t&4'&30&91"/%*%0t#&5°0"'"("%0

%JTQPNPTEFVNFRVJQBNFOUP
QBSBCFUPOJMIBBVUPOJWFMBOUF
ÞOJDPFN1PSUVHBMF&TQBOIB
Isolamentos
Térmicos
e Acústicos

O programa inclui concursos municipais de ideias empreendedoras

Rua da Indústria S/N Zona Industrial da Formiga
3100-514 Pombal - Telefone: 236 211 766
Fax: 236 211 768 - Telemóvel: 968 559 532
Email: info@eurobetonilhas.com - www.eurobetonilhas.com

PUBLICIDADE

MadBioSantos, Lda.
MADEIRAS E BIOMASSA
Compra e venda de madeiras em bruto e transformação de sobrantes em biomassa para energia

Rua do Barreiro, n.º 3, Alhais | 3105-053 Carriço – Pombal – Telems.: 964 179 262 / 936 880 338 | E-mail: madbiosantos@sapo.pt | www.madbiosantos.pt

45244

Há 13 anos a trabalhar na floresta!
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O NATAL ESTÁ À PORTA

CAMPEÃO DAS PROVÍNCIAS
www.campeaoprovincias.pt

&RPZL¿GLVSRQtYHO

785,602585$/(5(67$85$17(

Deseja Boas Festas aos seus Clientes, Amigos e Fornecedores

³$0(/+25&+$1)$1$'2081'2´

Rua Estrada Nacional 237, n.º 269 - Ramalhais de Cima
Abiúl - 3100-051 Pombal - E-mail: geral.tropicorrente@gmail.com
Tlf. 236 094 143 - Tlm. 911 932 390

45904

Encerrados dia 24, 25 e 31 de dezembro
e 1 de Janeiro
Rua Buda (ao fundo da aldeia) - GONDRAMAZ
Miranda do Corvo - Telms. 919 759 877
WWW.PATIODOXISTO.PT LQIR#SDWLRGR[LVWRSW

Telef.: 239 458 800
Lg. Maurício Vieira de Brito
S. Pedro de Alva

LOJAS
Taveiro 239 981 622
S. Silvestre 239 963 280
Figueira da Foz 233 425 554
Maiorca 233 930 195
Tondela 232 813 360

Feliz al
Nat
EVAS
EVASÃO
ANIMAL
Comércio de Leitões, Lda.
MATADOURO DE LEITÕES
VENDA DE CARCAÇAS
Ponte de Viadores s/n | 3050-184
Casal Comba - Mealhada
Telem.: 966 565 751 | 964 769 330
Telef.: 231 201 092
evasaoanimal@hotmail.com
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COIMBRA
$Y)HUQmRGH0DJDOKmHV&RLPEUD
7HOHI)D[
coopagricoimbra@sapo.pt

ǖ

śâǖBĊƂƌâ
P. SERRADOR
81,3(662$//GD
ÓLEOS E VELAS PARA MOTOS E MOTOCICLOS
&20e5&,2'(3(d$6($&(66Ï5,26$8720Ï9(,6
Rua Condessa do Ameal, 39 Cave
Bairro Norton de Matos | 3030 - 036 COIMBRA
Tlm: 919 277 232 Tel: 239 723 433 )D[239 402 123
e-mail: ppaauto2013@gmail.com | www.ppapecas.com

AQUECIMENTO
CENTRAL

ENERGIA SOLAR
(Painéis solares e fotovoltaicos)
Para aquecimento de água

Rua da Catraia, n.º 6 - Anaguéis | 3040-462 Almalaguês
7HOHI)D[7HOHPHOHFWURDQDJXHLV#VDSRSW

$
$)&
&

Construções, Lda

&216758d2(5(02'(/$d2
,03(50($%,/,=$d2(3,1785$'((',)Ë&,26
(6758785$6(0%(72$50$'2
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS

0DWHULDLVGH&RQVWUXomRMadeiras e Lenhas
/LPSH]DV)ORUHVWDLVServiço de Máquinas

7HOHI)D[
7HOHI)D[
Telems.: 919 331 175 - 919 623 230
/285('2±$UULIDQD
Vila Nova de Poiares

Tel: 231 949 585 - Telem.: 912 369 573
Email: macolopes2015@gmail.com
Rua Principal, n.º 85 - PALHEIROS
6D]HVGR/RUYmR3HQDFRYD

'(632572)('(5$'2
* Esgrima
* Ginástica Acrobática e Ritmica
* Judo * Ju-Jitsu
* Pesca Desportiva
* Taekwondo
* Ténis de Mesa
$&7,9,'$'(6&8/785$,6
* Ballet * Danças Afro-Latinas
([SUHVVmR0XVLFDO
6HYLOKDQDV)ODPHQFR
%ROO\ZRRGH6DPED)RUUy
* Pintura e Desenho
SERVIÇOS:
* Banho Turco
* Sauna
* Bar/Restaurante

$&7,9,'$'(6),6,&$6('(63257,9$6
* Aikido
Badminton
* Bridge
*LQiVWLFD0DQXWHQomR
* Hip Hop
* Karaté
* Kendo
7UHLQR)XQFLRQDO
* Ten Chi Tessen
* Voleibol * Yoga
*LQiVWLFD7UDTXLQDVH*LQiVWLFD*\P)RU)XQ
)XQ
&$032&21'()2='($528&(
* Arborismo * Canoagem
* Escalada * Slide * Rapel
* Eventos * Estágios * Estadias
)pULDV(VFRODUHVH)pULDV'HVSRUWLYDV

$JrQFLD)XQHUiULDGD&DUUHLUD8QLS/GD
de António Marques Lopes

Transportes
Caravela, Lda.

Atendimento Permanente
Serviço de Requinte
Funerais, Trasladações e Cremações

Deseja a todos os seus clientes e amigos
um excelente Natal

Carreira | 3050-501 Vacariça - Mealhada - Telef.: 231 930 689
)D[7OP_(PDLOIXQHUDULDFDUUHLUD#VDSRSW
Rua Dr. Américo Couto, 10/12 | 3050-329 Mealhada

Telef. 233 423 372
5XDGDV5RVDVQ)LJXHLUDGD)R]
transportes.caravela@gmail.com

'(632572
)250$d2
&203(7,d2
&8/785$

Pela sua saúde...
pratique desporto!
5XD$OH[DQGUH+HUFXODQR$
3000-019 Coimbra
Tlm. 918 024 130 | www.acmcoimbra.pt
e-mail: acmcoimbra@gmail.com

Jaime
J
aime & Alberto Dinis

ACM COIMBRA

Alvará n.º 45178

O Tribunal de Contas (TdC) concedeu o visto prévio ao contrato para a compra dos 40 autocarros eléctricos e postos de carregamento de baterias que vão servir o Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM). Foi também já concedido
RYLVWRSUpYLRSDUDRFRQWUDWRGHH[HFXomRGHSRVWRVGHWUDQVIRUPDomRGR600HSDUDRFRQWUDWRGDHPSUHLWDGDJHUDOGHFRQVWUXomRGR3DUTXHGH0DWHULDOH2¿FLQDVTXHVHUiFRQVWUXtGRHP6REUDOGH&HLUD
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ACTUALIDADE

15

DATA É ASSINALADA AMANHÃ (25)

JF DE SANTO ANTÓNIO DOS OLIVAIS CELEBRA
168.º ANIVERSÁRIO COM ESTREIA DA MERC’@RTE
CRISTIANA DIAS

A

Junta de Freguesia
(JF) de Santo António dos Olivais, em
Coimbra, celebra, amanhã
(25), 168 anos. Do programa, que este ano teve um
investimento entre os sete
e os oito mil euros, constam vários momentos de
solidariedade, música e artesanato, através da estreia
da feira Merc’@rte.
As comemorações vão
começar logo pela manhã,
pelas 11h00, com a atribuição de bens essenciais a
duas instituições de solidariedade social com sede na
freguesia, que é a ATLAS e
o Centro de Acolhimento
João Paulo II.
Depois do almoço, pelas 14h30, segue-se uma
visita às obras de requalificação da Praceta de São
Sebastião e ao parque infantil na zona do Bairro
Norton de Matos. Estas
obras embora recebam a
visita não serão ainda inauguradas. Francisco Rodeiro,
presidente da JF de Santo
António dos Olivais, afirmou que devido ao tempo,

bem como ao aumento
substancial do custo das
matérias-primas e a falta de
mão-de-obra atrasou o processo, não sendo possível
fazer a inauguração no dia
de aniversário. “Contamos
realizar a abertura ainda
este mês de Novembro, o
mais tardar até final do ano”,
avançou.
Pelas 18h30 acontece a
abertura oficial da Feira de
Artesanato – a Merc’@rte.
Esta iniciativa, que se realiza pela primeira vez, vai
decorrer na Praça Heróis
do Ultramar, de 25 de Novembro a 7 de Dezembro, e
conta com 25 expositores.
Trata-se de um dos momentos mais importantes
das celebrações e surge de
uma parceria entre a JF e
a Associação de Artesãos
- Roda Viva. Esta Feira é
dedicada, sobretudo, ao artesanato e vai ter 15 stands
dedicados a esta arte, stand
de castanhas, restauração,
roulottes de farturas, uma
tenda de fumeiro, venda
solidária, entre outras. Para
além destes agentes económicos a animação musical
também não faltará. A Praça

O Executivo da Junta aposta em várias atracções na Praça Heróis do Ultramar
Heróis do Ultramar vai receber, amanhã (25), às 18h30,
o Grupo de Cavaquinhos de
Coimbra Giroflé, dia 26, pelas 17h00, a Classe de Gaitas
de Fole Salatina e dia 27, às
16h00, The Season Flowers
– Associação Cultural e Recreativa de Coimbra. Dia 1
de Dezembro, pelas 16h00,
é a vez da animação infantil
com o Panda e serão distribuídos balões. Às 17h00
actua a Tuna Feminina de
Medicina da Universidade
de Coimbra. Dias 3 e 7, às

16h00, é a vez do Grupo
de Concertinas – Amigos
da Paródia. O Grupo de
Cavaquinhos de Coimbra
Giroflé volta a actuar dia 4,
às 16h00.
A entrada neste evento
é livre e pode ser visitada de
segunda a quinta-feira, das
17h00 às 21h00, sexta-feira
e véspera de feriados das
17h00 às 21h30 e, aos fins-de-semana, assim como no
feriado de dia 1 de Dezembro, das 15h00 às 21h30.
Para finalizar o progra-

ELEIÇÕES NA AFC, AFINAL, PODERÃO VIR A SER SÓ EM 2024

BAPTISTA E CATARINO LIDERAM
PROJECTO “DE MUDANÇA”
LUÍS CARLOS MELO

O

socialista Victor
Baptista é candidato à presidência da
Direcção da Associação de
Futebol de Coimbra (AFC),
liderando um projecto que
se afirma “de mudança” e no
qual Jorge Catarino é candidato à mesa da Assembleia
Geral. As eleições ainda não
têm data marcada e existem
dúvidas sobre quando termina o mandato em curso.
“Estamos dispostos a
mudar por completo o actual estado das várias modalidades que fazem parte
da Federação Portuguesa
de Futebol no distrito de
Coimbra”, afirmou Victor
Baptista na conferência de
imprensa de apresentação
da candidatura, realizada
na passada segunda-feira no
Hotel D. Luís.

O projecto intitulado
“Afirmação de uma Região”
será baseado num plano
de desenvolvimento para
quatro anos, tendo como
principal objectivo aumentar o número de atletas, de
clubes e de árbitros, estruturar os serviços da AFC, a
formação, as competições e
as selecções distritais.
“O excessivo tempo no
exercício de cargos tem inconvenientes, cansam, esgotam-se os projectos quando
existem e situações destas
são geradoras de dúvidas
e conflitualidade”, referiu
Victor Baptista, numa clara
alusão ao actual presidente
Horácio Antunes e aos anos
que leva de função.
Por seu turno, Jorge
Catarino, candidato à presidência da mesa da Assembleia Geral, órgão que
já liderou entre 2001 e 2013,

afiançou que a candidatura
não é “contra ninguém, não
estamos juntos para ganhar
ao Horácio [Antunes]”, antes trata-se de “um projecto
de mudança, amplo, aberto,
que vai ter de trabalhar em
rede com outros agentes do
distrito”.
“Queremos dar uma
virada completa na forma
de fazer desporto no distrito
de Coimbra”, enfatiza o empresário e antigo autarca de
Cantanhede.
Para a Direcção da
AFC, a lista apresenta Victor Baptista (presidente);
Ricardo Simões, Luís Providência e Paulo Figueira
(vice-presidentes); Fernando Pais Alves (tesoureiro);
e Manuel Portelinha, Paulo
Simões, Pedro Charana,
Ricardo Patrocínio e Luís
Santos (vogais). Os restantes elementos candidatos

aos outros órgãos sociais
serão dados a conhecer
em breve.
A “interpretação estatutária” feita pelos membros
da lista candidata aponta
o final do actual mandato
para o dia 18 do próximo
mês e Victor Baptista espera
que “não existam comportamentos de fuga ao escrutínio dos clubes do distrito”,
ou seja, que não seja realizado o acto eleitoral até
meados de Janeiro de 2023.
Porém, contactado pelo
“Campeão”, o presidente da
Assembleia Geral, Armando Braga da Cruz, afirma
que não tenciona marcar
eleições para breve, explicando que uma alteração
estatutária transitória prolongou o presente mandato
até ao fim do ciclo olímpico,
que acontecerá em Agosto
de 2024.

ma de aniversário dos 168
anos, a JF de Santo António
dos Olivais presenteia os visitantes, hoje, pelas 21h30,
com um concerto, no auditório do Conservatório
de Música de Coimbra, pelo
grupo de música Advocal,
do grupo de fados Fadvocal.
Francisco Rodeiro afirmou que o 168.º aniversário “vai ser o momento de
afirmação da Freguesia de
Santo António dos Olivais,
não só no aspecto da assistência social, do apoio às
instituições de cariz social,
como também à promoção
e ao desenvolvimento do
artesanato local e das suas
actividades”.
Com vista nos 170 anos,
PUBLICIDADE

que acontecem daqui a dois
anos, o presidente disse estar a pensar nas celebrações.
“No sentido de ser uma data
simbólica e como a criação
da freguesia coincide com a
Junta de Freguesia de Santa
Clara significa que as duas
autarquias se poderiam
associar, com apoio da Câmara Municipal, e seria um
momento alto de afirmação
do poder local democrático
com duas freguesias importantes do município de
Coimbra”, afirmou.
Em relação ao Mercado
de Natal do ano passado,
Francisco Rodeiro referiu
que o evento, em conjunto
com o Município de Coimbra e a União de Freguesias
de Coimbra, resultou num
prejuízo de 18 mil euros
para a Junta de Freguesias
e União de Freguesia, cada,
e “o dobro para a Câmara
Municipal”.
Este ano o autarca revelou que foi feita uma
proposta, por escrito, ao
presidente da Câmara Municipal de Coimbra, para
que “o Mercado de Natal
ocorresse sob orientação,
primeiro do Município,
e a esse evento pudessem
ser associadas às juntas de
freguesias que quisessem
aderir. Mas esse repto não
teve resposta positiva por
parte da Câmara”.

A Biblioteca Municipal Pedro Fernandes Tomás vai receber, no dia 29, pelas 21h30, a poetisa, jornalista e argumentista Filipa Leal para mais uma sessão de “Terças com Poesia”. A iniciativa é dirigida ao público em geral e tem entrada livre,
contudo sujeita à lotação da sala.
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FAROL DO CABO MONDEGO ASSINALOU 100.º ANIVERSÁRIO
Várias foram as entidades civis, militares e paramilitares que marcaram
presença, no passado sábado (19), no Farol do Cabo
Mondego para assistir à
cerimónia que assinalou
os 100 anos de existência.
A cerimónia foi presidida
pelo Director-geral da Autoridade Marítima e Comandante-Geral da Polícia
Marítima, vice-almirante
João Luís Rodrigues Dores
Aresta que, na sua intervenção, aludiu ao “grande
simbolismo do momento,
pelos cem anos de cumpri-

mento da nobre missão de
iluminar o mar e iluminar
vidas”, sem esquecer os faroleiros, cujo “brio, dedicação,
carinho e presença permanente dão vida aos faróis”.
A continuidade do trabalho
desenvolvido é “premissa
obrigatória, acompanhando o necessário desenvolvimento tecnológico, mas
sempre com total respeito
pela riqueza da localização
geográfica do Farol do Cabo
Mondego”. Após uma breve
resenha histórica com alusão ao papel do Marquês de
Pombal na construção dos

primeiros faróis, o presidente da Câmara Santana Lopes
rendeu-se à importância
do momento “carregado de
história, magia, misticismo
pelo facto dos faróis serem
inequívocos exemplos de
segurança, de grande relevância patrimonial e de
amor à pátria”. O descerrar
da placa comemorativa do
100.º aniversário, encerrou
a cerimónia que contou com
a participação da Dixieland da Banda da Armada
Portuguesa e da Escola de
Artes do Centro de Artes e
Espectáculos (CAE).

MUNICÍPIO ASSINALOU BICENTENÁRIO DA MORTE
DE MANUEL FERNANDES THOMAZ
A Câmara Municipal da
Figueira da Foz assinalou,
no passado sábado (19), o
bicentenário do falecimento
do Patriarca da Revolução
Liberal de 1820, Manuel
Fernandes Thomaz, nascido na Figueira da Foz a 31
de Julho de 1771. A autarquia evocou a memória do
homenageado, lembrando:
“Manuel Fernandes Thomaz deixou-nos impressos
na Constituição os fundamentos da liberdade, que

se aventurou a lavrar com
o seu próprio sangue e sustentou com a força invencível do seu ânimo e sabedoria. Fernandes Thomaz
restituiu-nos o grau ilustre
que nos compete entre as
nações. Viveu livre e morreu
tranquilo e pobre. Ensinou-nos como se vive e como
se morre. Quanto lhe deve
a pátria. Quanto lhe deve
o mundo!”. Para assinalar
esta data foram colocadas
algumas coroas e ramos

de flores do túmulo do
Patriarca, na Praça Nova,
seguindo-se no auditório
do Museu Municipal, uma
sessão solene com intervenções iniciadas por Ana
Cristina Araújo, seguindo-se José Luís Cardoso, Fernando Cardoso e Santana
Lopes, entre outros. As
cerimónias terminaram
com um acto religioso, em
memória de Manuel Fernandes Thomaz, na Igreja
da Ordem Terceira.

“BACALHAU E SEUS DERIVADOS” ENCERRA CICLO
DE FESTIVAIS DA FIGUEIRA SABOR A MAR

O

31.º Festival Gastronómico da Figueira da Foz vai encerrar a
edição de 2022, com o
Festival do Bacalhau e
seus derivados, que se
realiza até domingo (27),
numa organização da Figueira com Sabor a Mar.
Até porque o Natal está a
aproximar-se e é a quadra
indicada para esta especialidade. Não é segredo que o bacalhau é um
peixe que pode proporcionar as mais diversificadas ementas. Saboroso
e transversalmente apreciado, é uma iguaria típica
da culinária portuguesa.
Está, por norma, presente
nos cardápios de qualquer
restaurante. Estes dias vai
estar em grande destaque
nos 10 restaurantes aderentes ao Festival, sendo
eles: Caçarola-1, Grazina
Casa das Enguias, Casa
Marquinhas, Restaurante Caçarola Dois, Casa
Mota, Restaurante Pep’s,
Casa dos Papagaios, Restaurante Dory Negro,
Restaurante A Cantarinha e Bijou Restaurante.
Associado à criatividade
dos chefes, este Festival
é uma excelente oportunidade para provar o

seu inconfundível sabor, numa época do ano
em que o “fiel amigo” é
ainda mais apreciado –
uma vez que é um prato
obrigatório na ceia de
Natal de todos os portugueses. Mas, como
refere Mário Esteves,
presidente da Associação Figueira Com Sabor
a Mar, “este evento pode
ter maior êxito se apostarmos nos derivados do
bacalhau” porque o bacalhau por si é um prato
de consumo universal.
No entanto, os derivados (sames, línguas, caras, espinhaços, chora,

caras fritas, bacalhau
desfiado com cebola,
bolos de bacalhau, pataniscas, línguas panadas
fritas ou de vinagrete)
“são excelentes petiscos
e nem sempre muito
divulgados”, explica o
empresário. Mário Esteves referiu também que
todos os restaurantes
podem, através do bacalhau, proporcionar
pratos mais substanciais
desde sames com grão,
bacalhau à braz, canja ou
chora de bacalhau, arroz
de grelos com bacalhau
ou línguas, entre tantas
outras variedades.

www.campeaoprovincias.pt

SANTANA LOPES EXIGE CELERIDADE
NAS INTERVENÇÕES COSTEIRAS

O

presidente da Câmara da Figueira da
Foz, Santana Lopes, exigiu celeridade à Agência
Portuguesa do Ambiente
(APA) nas intervenções
de combate à erosão da
costa e ameaçou tomar
formas de luta se os processos não avançarem.
Numa sessão de esclarecimento com a APA
relativa à orla costeira,
Santana Lopes defendeu
que “estamos em circunstâncias excepcionais, que
a lei prevê quando estão
em causa vidas humanas,
habitações, segurança e
risco. Há circunstâncias
mais do que ponderosas”,
enfatizou o autarca, sa-

lientando que o problema
da erosão se arrasta há
anos, afectando a marina,
o porto marítimo e as populações das praias a sul
do concelho. Santana Lopes defendeu que a APA
crie uma comissão para
esta “sub-região do baixo
Mondego para tudo o que
está implicado: erosão
costeira, porto e transposição de areias”. Relativamente à intervenção que
já esteve agendada para
Maio, de transferência de
100 mil metros cúbicos
de areia na área costeira
da Cova-Gala, para reforço do cordão dunar, o
vice-presidente da APA,
Pimenta Machado, disse

que a intervenção está
iminente, embora a “janela de tempo para intervir
é curta e difícil” devido às
condições do mar. Segundo o responsável, o concurso está concluído para
a intervenção avançar. O
vice-presidente da APA
adiantou ainda que está
prevista uma resposta de
médio prazo, que consiste
na construção de um ‘big
shot’ que vai transferir 3,3
milhões de metros cúbicos de areia na praia a sul
na Cova Gala e dentro do
mar, num investimento
estimado de 20 milhões
de euros, cujo concurso
público deverá ser lançado ainda em 2023.

CAE EXIBE “PETER VON KANT” DE FRANÇOIS OZON
O Centro de Artes e
Espectáculos (CAE) da
Figueira da Foz vai apresentar, amanhã (25), pelas
21h30, uma sessão de cinema com o filme “Peter
Von Kant”, do realizador
François Ozon. Trata-se
de uma adaptação livre
do filme “As Lágrimas

Amargas de Petra Von
Kant”, de Rainer Werner
Fassbinder. Aqui, François Ozon oferece uma
visão atrevida num filme cuja estética encanta
envolta num festim de
humor satírico. O drama francês conta, assim,
com as interpretações de

Denis Ménochet, Isabelle
Adjani e Hanna Schygulla. Com a duração
de 1h25, é categorizado
para maiores de 14 anos
de idade. Os bilhetes têm
um custo de quatro euros
por pessoas e estão à venda na bilheteira do CAE
e na Ticketline.

INCUBADORA MAR & INDÚSTRIA PROMOVE
3.ª EDIÇÃO DAS TECH@WEEK
A Incubadora do Mar
& Indústria abraça o desafio lançado pela Agência Nacional de Inovação
(ANI) e promove, hoje
(24), um ‘dia aberto’ no
âmbito da 3.ª edição das
Tech@Week. Haverá espaço para conhecer a actividade da incubadora
e de projectos ligados à
economia do mar e seus
resultados. A 3.ª edição das
Tech@Week da ANI, decorre desde segunda-feira
(21) e termina amanhã

O Festival está já a decorrer desde dia 18
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(25). É dedicada ao espaço e ao oceano e pretende
reunir os principais actores do Sistema Nacional
de Inovação em torno de
várias actividades. Com o
‘dia aberto’ pretende-se a
disseminação da actividade
das incubadoras junto do
ecossistema de inovação no
seu todo, dando a conhecer
as várias entidades, start-ups e empresas que passaram por um processo de
acompanhamento, nomeadamente os seus projectos,

os seus processos e as suas
tecnologias. Neste âmbito
a Incubadora do Mar &
Indústria abrirá as portas
e partilhará com a comunidade alguns dos projectos que aqui se instalaram
ou que se encontram em
desenvolvimento. A tarde
vai terminar, às 16h00, com
uma visita às instalações
da Incubadora do Mar &
Indústria e do Laboratório
Marefoz. A iniciativa é de
participação livre, mas com
inscrições limitadas.

CAMPUS DA UC VAI ABRIR COM PÓS-GRADUAÇÕES,
FORMAÇÕES CURTAS E CURSOS DE VERÃO
O ano lectivo 2022/2023
do campus da Universidade
de Coimbra (UC) na Figueira
da Foz, cuja inauguração deverá ocorrer antes do Natal,
vai ter uma oferta pedagógica
assente em pós-graduações,
formações curtas e cursos
de Verão. “O Campus da Figueira da Foz vai enquadrar
diversas iniciativas de debate
e de articulação da ciência
com o território, bem como
uma oferta formativa periódica”, referiu a UC. Segundo a
Universidade, as diversas iniciativas e oferta formativa estão enquadradas no projecto
‘Living the Future Academy’,

destinados a jovens STEAM
(estudantes de ciência, tecnologia, engenharia, arte e
matemática) e a adultos. O
projecto está focado na promoção de programas e cursos de formação inovadores, adaptados a diferentes
segmentos da população e
em coordenação com empregadores e organizações
económicas, sociais, políticas e territoriais da região
Centro. A UC ambiciona
diplomar, em quatro anos,
entre 8.000 e 12.000 pessoas no âmbito do ‘Living the
Future Academy’, financiado
com 16,5 milhões de euros

pelo Plano de Recuperação
e Resiliência. Recorde-se que
o protocolo de cooperação
para a criação, instalação e
funcionamento do Campus
foi assinado em Setembro
entre as duas entidades,
pelo Reitor da UC, Amílcar
Falcão e pelo presidente
do Município, Santana Lopes. O acordo estabelece
os termos da cedência dos
espaços e imóveis que vão
albergar o Campus, assim
como as actividades de ensino, investigação, inovação
e partilha de conhecimento
que serão desenvolvidas
pela UC.

A Câmara de Penacova está a investir 97.600 euros na reabilitação de três arruamentos na localidade de Aveleira, freguesia de Lorvão. Estão a ser realizados trabalhos de fresagem, pavimentação e marcação rodoviária,
QDVUXDVGD$OHJULDH&HQWUDOHQDHVWUDGDGH6mR0DPHGH2VWUDEDOKRVGHYHP¿FDUFRQFOXtGRVQRHVSDoRGHXPDVHPDQD
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CANTANHEDE MUNICÍPIO ADERE A PROGRAMA MONTEMOR-O-VELHO CASTELO MÁGICO REGRESSA
PARA ALOJAMENTO URGENTE DE UCRANIANOS COM PROGRAMAÇÃO PARA MIÚDOS E GRAÚDOS
A Câmara de Cantanhede aprovou a adesão
ao programa de apoio
Porta de Entrada, cujo
objectivo é acautelar alojamento urgente a pessoas deslocadas da Ucrânia.
Este programa visa “disponibilizar habitação a
pessoas que ficaram sem
casa - de forma temporária ou definitiva - ou que
estejam em risco iminente de ficar nessa situação,
em resultado de acontecimento imprevisível ou
excepcional, nomeadamente movimentos mi-

gratórios, e que por força
do conflito na Ucrânia
se estende aos cidadãos
daquele país que se encaminharam para o nosso
país, independentemente
da condição financeira”,
afirmou o Município. O
apoio é concedido por
um prazo até 18 meses,
podendo ser prorrogado até ao máximo de
30 meses. A autarquia
aprovou a concretização
de um protocolo com o
Instituto da Habitação
e da Reabilitação Urbana e Alto Comissaria-

do para as Migrações, a
fim de colaborar com as
famílias deslocadas da
Ucrânia na obtenção de
um alojamento, nesta
fase de integração e de
procura de emprego. A
divisão de Acção Social
e Saúde do Município
de Cantanhede atendeu
27 famílias, num total
de 77 p ess oas, des de
o início do conflito na
Ucrânia. Destas famílias,
23 ainda permanecem no
concelho, no total de 63
pessoas, das quais 24 são
menores de idade.

INOVA-EM DISTINGUIDA PELA ENTIDADE REGULADORA
COM “PRÉMIO EXCELÊNCIA”
A INOVA-EM foi distinguida pela Entidade Reguladora dos Serviços de
Água e Resíduos (ERSAR)
com o Selo de Qualidade
do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos e o Prémio
de Excelência do Serviço
de Gestão de Resíduos Urbanos. A decisão resultou
da apreciação de um júri
representativo do sector,

que integra a Associação
Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas,
Associação Portuguesa de
Engenharia Sanitária e Ambiental, a Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos, Associação para a Gestão de Resíduos, Associação
Portuguesa de Empresas de
Tecnologias Ambientais e
Associação Portuguesa para

a Defesa do Consumidor. A
distinção, num universo
de 237 entidades gestoras
a nível nacional, demonstra
o investimento em recursos
humanos e em equipamentos que a empresa municipal tem vindo a efectuar.
A entrega dos prémios e
selos decorreu durante o
16.º Fórum de Resíduos,
que se realizou em Lisboa.

MIRA FORMAÇÃO SOBRE “PREPARAÇÕES E
CONFECÇÕES DE COZINHA” TEM INÍCIO AMANHÃ
O edifício MiraCenter
vai acolher uma formação
intitulada “Couvert e Entradas - Preparações e Confecções de Cozinha”, amanhã
(25) e nos dias 2 e 9 de Dezembro, das 15h30 às 18h30,
com uma duração total de

nove horas, segundo informou a Câmara Municipal de
Mira. A iniciativa é dirigida
a todos os interessados e visa
“estimular a economia e a
actividade turística, incrementando a concretização
de objectivos e metas de sus-

tentabilidade”. Esta formação
é gratuita e decorre no âmbito do Protocolo do Programa
Formação + Próxima, numa
parceria entre o Turismo de
Portugal, a Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra e
o Município de Mira.

D.A.M.A. SÃO CABEÇA-DE-CARTAZ NA PASSAGEM DE ANO
A banda portuguesa
D.A.M.A. é cabeça-de-cartaz do ‘réveillon’ da Praia de
Mira. Com o lema “Estamos
de volta”, o evento regressa
à Praia de Mira, depois de
dois anos de interregno. A
passagem de ano “é um dos
nossos eventos de referência, um evento ‘premium’.
São eventos como este que
dinamizam, que são catalisadores para o nosso concelho e para o nosso município, não só pelas pessoas
que vêm ao evento no dia
e que enchem a hotelaria e
enchem a restauração, mas
também depois no futuro
a projecção que trazem”,
disse o presidente da Câmara Municipal de Mira,
Raul Almeida. “Estes eventos trazem projecção para
o futuro, para as pessoas
voltarem a visitar” a vila, o
concelho e a região, sublinhou. O programa para a
noite de fim-de-ano começa

Município espera atrair milhares de pessoas
com a actuação de Funil & grande evento de cariz poAbelhinha, seguido de um pular, aberto a toda a gente,
espectáculo piromusical na que permite captar o fluxo,
Barrinha de Mira. De se- nacional e internacional
guida, subirão ao palco os [de visitantes], muito em
D.A.M.A., seguidos do DJ particular do mercado EsRaul Lemos e, a finalizar, o panhol”. A ideia é alavancar
DJ Rich e Mendes. A festa da a economia, a hotelaria e a
passagem de ano é de entra- restauração, mas também
da gratuita e costuma levar os músicos portugueses que
ao concelho cerca de 20 a passaram por um período
25 mil visitantes, esperando particularmente difícil nos
o Município que ronde os últimos dois anos. O evento
mesmos valores dos últimos é organizado pela Câmara
anos em que se concretizou. Municipal e conta com o
Pedro Machado, presidente apoio da RFM, Turismo do
da Turismo do Centro, sus- Centro e da Junta de Freguetentou que se trata de “um sia de Praia de Mira.

De 1 de Dezembro a 8
de Janeiro, a magia do Castelo Mágico volta a invadir
Montemor-o-Velho com
uma programação preparada para todos os gostos,
que vai encantar miúdos e
graúdos. Pelo quinto ano,
Montemor-o-Velho volta a
celebrar, com energia e muita magia, a quadra festiva.
Ao longo destes 19
dias a festa vai fazer-se no
Castelo com várias actividades. O Nico, a Infanta D.
Teresa, o Fernão, o Abade, a lontra Morinha e o
Pai Natal regressam para
contar muitas histórias e
partilhar aventuras. Uma
zona dedicada à realidade
virtual que irá teletransportar os mais corajosos para outra dimensão;
um baloiço mágico com
passagem directa para as
nuvens; uma pista de patinagem; uma exposição
a transbordar de conhecimento e de “Ciência nos
Bichos”; um Ice Tubing;
Vídeo Booth 360º para que
tudo fique registado nas
redes sociais; a King’s Magic Run & Party vai trazer
às ruas muita animação;

um slide das muralhas
e as mil e uma voltas no
encantado carrossel parisiense são algumas das
actividades no recinto. A
preparação para o Natal e
os contos encenados vão
trazer ainda mais magia ao
Castelo Mágico, a par das
várias peças de teatro que
levarão o público a viajar
entre imaginários. A Praça
da Restauração e o Mercadinho de Natal não deixarão de estar presentes.
Haverá ainda dois novos
palcos: um na entrada do
Castelo com os food trucks
e no Mercadinho, junto ao
Largo da Feira.
A subida até ao Castelo Mágico continua a ser
uma das aventura mais
empolgantes. Seja no comboio mágico, nas escadas
rolantes ou a calcorrear as
ruelas do centro histórico
de Montemor-o-Velho, a
magia vai estar sempre à
espreita. No centro da vila
de Montemor-o-Velho vão
estar localizadas estações do
comboio mágico que levará
os visitantes até à estação
final do Castelo Mágico.
O Castelo Mágico vol-

ta a ser um EcoEvento,
confirmando o compromisso de redução do impacto ambiental e promovendo a gestão adequada dos resíduos. O selo
de EcoEvento, atribuído
pela ERSUC, demonstra
a responsabilidade e preocupação com as questões da sustentabilidade e
visa a adoção de medidas
ambientais adequadas de
modo a promover o conceito de sustentabilidade.
O Castelo Mágico compromete-se, assim, a assegurar a adequada gestão
de resíduos produzidos no
recinto do evento, desde a
sua prevenção, reutilização
e reciclagem e sensibilização dos participantes para
colaborar neste movimento coletivo.
O horário é alargado
todos os dias das 10h00 às
21h00, com excepção das
vésperas de Natal e Ano
Novo, que funciona das
10h00 às 16h00 e do Dia
de Ano Novo, das 16h00
às 21h00. Os bilhetes estão à venda na Blueticket
e nas bilheteiras físicas do
evento.

CÂMARA ASSINALA SEMANA EUROPEIA
DA PREVENÇÃO DE RESÍDUOS
Até domingo (27), a
Câmara Municipal de Montemor-o-Velho vai comemorar a Semana Europeia
da Prevenção de Resíduos
com a dinamização de várias iniciativas. Sob o mote
“Têxteis Circulares & Sustentáveis – O Lixo Está Fora
de Moda!”, o Município,
com a colaboração das Juntas e Uniões das Freguesia
do concelho, vai sensibilizar para a necessidade de
utilizar melhor os recursos
sustentáveis e para a gestão
de resíduos, incentivando
o consumo sustentável e

a economia circular na
comunidade. No sábado
(26), a partir das 14h30, os
participantes no “Plogging”
vão sair à rua “munidos de
luvas e sacos do lixo para
praticarem exercício e valorizarem o ambiente”. Ainda
de acordo com a autarquia,
esta quarta-feira (22), numa
acção dirigida ao público
escolar, o planetário da ERSUC - Resíduos Sólidos do
Centro foi até ao Pavilhão
Municipal de Montemor-o-Velho para mostrar que “A
Nossa Casa é um Planeta!”.
No último dia (domingo),

entre as 14h30 e as 18h30,
vai decorrer o Mercado da
Mala Aberta para a venda de artigos em segunda
mão, no Centro Náutico
de Montemor-o-Velho. No
mesmo dia, pelas 15h00,
a consultora de imagem
Paula Prada vai dar conselhos de moda e reutilização
de roupas. O Município
de Montemor-o-Velho vai
também reforçar a valorização dos recursos têxteis
com 10 novos contentores
têxteis, passando o concelho a contar no total com
23 contentores.

SIT FLEXI - TRANSPORTE FLEXÍVEL A PEDIDO
APRESENTADO NO CLAS
O SIT Flexi - Transporte Flexível a Pedido foi
apresentado, esta terça-feira (22), na reunião do
CLAS - Conselho Local
de Acção Social de Montemor-o-Velho. “A implementação, no concelho, da
segunda fase do projecto da
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra
(CIM-RC) vem dar mais
um contributo no combate
ao isolamento da população sénior e melhorar
o acesso à rede de trans-

portes públicos”, referiu a
vice-presidente da Câmara
Municipal de Montemor-o-Velho, Diana Andrade.
“Foram desenvolvidas mais
rotas que permitem, por
exemplo, assegurar que
quem requisita o serviço
tenha acesso à rede de saúde de cuidados primários
de todo o concelho, sendo um projecto que vem
reforçar a mobilidade no
concelho”, reforçou Diana
Andrade. Recorda-se que
o SIT Flexi funciona às

segundas, quartas e sextas-feiras e a reserva deve ser
feita através de uma chamada gratuita para o telefone
800200201 (de segunda a
sexta-feira, entre as 9h00 e
as 15h00). Realizado com
recurso aos operadores
locais (táxi), o projecto é financiado pelo PART - Programa de Apoio à Redução,
permitindo que o utilizador
pague um valor mais reduzido pelo serviço, sendo
o restante suportado pelo
Município de Montemor.

O Município de Góis pretende construir um Centro BTT/Centro Cyclin Portugal Góis, no Parque do Baião, e capacitar o Ciclo da Truta, no Parque da Monteira, que representam investimentos superiores a 300 mil euros.
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ACTUALIDADE CONCELHIA
ANADIA SORTEIO DE NATAL DINAMIZA
COMPRAS LOCAIS

À semelhança de anos
anteriores, o Município de
Anadia vai promover, em
parceria com a Associação
Comercial e Industrial da
Bairrada (ACIB), o Sorteio de Natal do Comércio
Local que decorrerá entre
1 de Dezembro e 5 de Janeiro. Serão atribuídos 150
prémios no valor de 100
euros cada. A iniciativa tem
como objectivo dinamizar
o comércio tradicional do
concelho, incentivando a
realização de compras no

mesmo. Podem participar
todos os estabelecimentos
comerciais com sede no
concelho e com área inferior a 1.000m2. As inscrições dos estabelecimentos
comerciais deverão ser efectuadas até 28 de Novembro,
junto dos serviços da ACIB,
sendo as mesmas gratuitas e
abertas a todo o comércio.
Ao todo serão atribuídos
150 prémios no valor de 100
euros cada, representando
um investimento municipal
de 15 mil euros. Os premia-

dos serão conhecidos no
dia 6 de Janeiro, durante
o sorteio que decorrerá no
edifício dos Paços do Município, pelas 17h00, em
Anadia. O Município realça
a importância do Sorteio
de Natal para “dinamizar e
valorizar o comércio local,
assim como incentivar os
cidadãos a comprar localmente”. No âmbito da
dinamização do sorteio, o
Executivo municipal vai
ainda atribuir à ACIB uma
verba de 19.122,63 euros.

GÓIS MUNICÍPIO PROMOVE COMÉRCIO
A Câmara de Góis vai
promover o comércio tradicional com a campanha
“Comércio Tradicional,
mais do que um negócio…
um rosto, um amigo!”. A iniciativa pretende contribuir
para a promoção e desenvolvimento da economia do
tecido empresarial do concelho. Neste sentido, e com
o mote “Neste Natal Faça as
Suas Compras no Comércio
Tradicional!”, o Município
promove um sorteio, de 5
de Dezembro a 6 de Janeiro,
onde serão sorteadas três senhas/cupões que habilitam a
ganhar os seguintes prémios:
uma bicicleta eléctrica (1.º),
um hoverboard (2.º) e um

cabaz 100% Góis (3.º). O
período de inscrições para
comerciantes decorre até
28 deste mês, sendo divulgados os estabelecimentos
aderentes a 2 de Dezembro.
O sorteio decorre a 16 de
Janeiro e os resultados serão divulgados até ao dia
seguinte, no site do Município. Para além do sorteio, a
Câmara vai realizar também
a 1.ª Edição do Concurso de
Doces Natal, como forma
de preservar e divulgar os
saberes e sabores tradicionais de Natal do concelho.
Este concurso destina-se a
padarias e/ou pastelarias ou
pequenos produtores e pretende valorizar, promover

e incentivar a produção de
doçaria regional, apelando
assim à criatividade e inovação de cada participante.
As categorias a concurso
são: filhós esticadas, sonhos, coscorões, tronco de
Natal, bolo-rei escangalhado, bolo-rei, broas de Natal
e bolo-rainha. O período
de inscrições decorre até
ao próximo dia 30 e a lista
dos concorrentes admitidos será divulgada a 7 de
Dezembro. As votações
podem ser feitas presencialmente ou via Facebook, de
12 a 26 de Dezembro. Os
resultados finais do concurso serão divulgados até 9 de
Janeiro.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ELEGE
REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DO CEREJAL
O projecto de requalificação das bancadas e
instalações sanitárias no
Parque do Cerejal venceu
a quarta edição do Orçamento Participativo de
Góis, que disponibiliza
20 mil euros para a sua
execução. No Orçamento
Participativo Jovem, com
uma dotação de 30 mil
euros, venceu a proposta
de adquirir uma cisterna

para os Bombeiros Voluntários, que concorreu com
o projecto de distribuição
e colocação de papeleiras
com dispensador de sacos para dejectos caninos
em todas as freguesias.
Na fase inicial houve uma
terceira candidatura para
dotar as praias fluviais e
algumas zonas balneares
de chuveiros para corpo e
pés, mas não passou à fase

de votação. O presidente
da Câmara, Rui Sampaio,
reiterou “a extrema importância da participação activa dos cidadãos jovens e
menos jovens nas políticas
locais, na certeza de que o
percurso conjunto para o
crescimento do território
é a aposta certa na criação
de uma comunidade consciente do seu papel numa
cidadania activa”.

TÁBUA MUNICÍPIO COLOCA NOVA COBERTURA
NO TERMINAL RODOVIÁRIO
O Município de Tábua está a reconstruir a
cobertura do edifício do
Terminal Rodoviário,
tendo em consideração
os estragos provocados
pela passagem da tempestade Elsa, cumprindo
com o definido no Decreto-Lei n.º 266/2007,
de 24 de Junho, ao promover a remoção das
chapas de fibrocimento

com amianto. Com este
investimento serão criadas melhores condições
de conforto para todos
quantos têm necessidade de utilizar esta importante estrutura ao
serviço da mobilidade
dos tabuenses, sendo
que o Município solicita
a melhor compreensão de
todos face aos constrangimentos que o decorrer da

obra está a provocar. Esta
intervenção insere-se na
empreitada de “Reposição
de equipamentos e infra-estruturas danificadas
pelas depressões Elsa e
Fabien – Reconstrução
de coberturas de edifícios municipais”, tendo
sido adjudicada à empresa
Margem D’Erro, Unipessoal Lda., a qual tem um
valor de 83.500 euros.

CAMPEÃO DAS PROVÍNCIAS
www.campeaoprovincias.pt

PAMPILHOSA DA SERRA MAIORIA APROVA
PLANO E ORÇAMENTO PARA 2023

A

reunião de Executivo do passado
dia 14 recaiu sobre a aprovação, por
maioria, do Orçamento e Grandes Opções
do Plano para 2023, com um valor global
a rondar os 19 milhões de euros. Apesar
do valor expressivo, que configura um aumento de cerca de três milhões euros em
relação ao actual orçamento, o presidente
da Câmara Municipal, Jorge Custódio, salientou que houve “o cuidado” de abdicar
de uma fatia significativa das receitas em
benefício das famílias e dos empresários
pampilhosenses. As opções pelas taxas
mínimas legais e reduções ou até isenções
sobre impostos - como a não cobrança da
percentagem de 5% respeitante à participação variável no IRS -, reflectem a política
fiscal da autarquia. A decisão de proteger
as famílias num cenário de instabilidade
económica nacional e internacional será
complementada com o investimento em
sectores considerados estruturantes, como
é o caso da educação, saúde, floresta, turismo ou obras, sendo que há a perspectiva
clara de aceder aos quadros comunitários. “Se é verdade que a Câmara fez um
forte investimento na área de projectos e

Plano para 2023 carece ainda de
aprovação em Assembleia Municipal
planeamento, é precisamente para agora
termos acesso às gavetas certas para os podermos candidatar”, explicou o edil. Jorge
Custódio revelou que estão elencadas no
orçamento “obras grandes e estruturais”,
nomeadamente a nova ponte de travessia
sobre o Rio Unhais, a criação do espaço
de co-work Pampilhosa Business Center
e a revitalização do Cabecinho. Com uma
dotação de meio milhão de euros no orçamento para 2023, surgem os regulamentos
de incentivo à requalificação do edificado
concelhio e de apoio ao empreendedorismo que também contempla mecanismos
de ajuda à requalificação dos negócios já
existentes no concelho.

LOUSÃ INCUBADORA SOCIAL PROMOVE
EMPREENDEDORISMO E EMPREGABILIDADE
O Microninho+IN –
Incubadora Social e de
Inovação da Lousã vai promover, nos dias 28 e 29,
sessões de capacitação sobre empreendedorismo e
empregabilidade. “Serão
dois dias de capacitação
intensiva com uma equipa
multidisciplinar e em formato online, via Google

Meet, onde os participantes
terão oportunidade de escolher o melhor caminho
para si”, ao nível da “criação do próprio emprego
ou trabalho por conta de
outrem”, informa a Associação de Desenvolvimento
Social e Cultural dos Cinco
Lugares (ADSCCL), que
desenvolve o projecto. A

participação é gratuita,
desde que cada candidato
resida nos concelhos de
Condeixa-a-Nova ou Lousã, “esteja numa situação
de desemprego ou precariedade, tenha vontade de
empreender e queira tornar
o seu sonho numa realidade sustentável”, adiantou a
ADSCCL.

MIRANDA DO CORVO HOSPITAL COMPAIXÃO
ABRE CONSULTAS DE GINECOLOGIA E UROLOGIA
O Hospital Compaixão
vai iniciar o serviço de consultas externas com as especialidades de ginecologia
e urologia no próximo mês
de Dezembro. As consultas
de ginecologia serão com
a médica de Miranda do
Corvo, Sofia Pereira. As de
urologia serão da responsabilidade de Mário Reis,
médico especialista do
IPO. Este mês, teve início o

serviço de análises clínicas,
em parceria com o Centro
de Medicina Laboratorial
Germano de Sousa - uma
referência a nível nacional nas áreas da patologia
clínica e análises clínicas.
Este serviço de análises
abre às 7h30 e só encerra
aos domingos. As consultas podem ser marcadas
por e-mail (hospitalcompaixao@adfp.pt) ou via

telefone (239090000). A
Fundação ADFP ainda não
conseguiu que o Governo
assine o acordo de cooperação para as consultas
serem gratuitas, como já
existe noutros concelhos. O
Hospital Compaixão tem
já em funcionamento um
serviço de internamentos
e uma Unidade de Cuidados Continuados de Média
Duração e Reabilitação.

MEALHADA GOVERNO COMPARTICIPA
NOVO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO

O Governo assegurou,
esta segunda-feira (21), a
comparticipação de 850
mil euros da construção do
novo edifício dos Paços do
Concelho, cuja obra ronda
os 5,5 milhões de euros.
O contrato-programa da
construção do novo edifício foi assinado na presença
do secretário de Estado da
Administração Local e do

Ordenamento do Território,
Carlos Miguel. Este edifício,
que nasce junto à actual
Câmara, vai ocupar uma
área de cerca de quatro mil
metros quadrados de construção, divididos em quatro
pisos, do rés-do-chão ao
terceiro andar. No rés-do-chão sobressai uma praça
coberta e um átrio para acolher público, permitindo a

realização de eventos. Aqui
vão ficar a generalidade
dos postos de atendimento
ao público, facilitando o
acesso dos munícipes aos
diversos serviços. Pelos restantes pisos distribuem-se
os serviços, numa lógica de
‘open space’. No último piso,
situam-se os gabinetes do
Executivo da autarquia, bem
como o Salão Nobre.

CAMPEÃO DAS PROVÍNCIAS
www.campeaoprovincias.pt

24 DE NOVEMBRO DE 2022

Da castanha aos magustos

A

castanha deriva do latim casAmérica, em Portugal, em meados
tânea. Trata-se de um frudo século XVIII, revolucionando a
to comestível, abundante
agricultura e os hábitos alimentaem Portugal, cuja árvore, o casres, cujo cultivo se iniciou, precisatanheiro, espontânea e de grandes
mente, numa zona de excelência
dimensões, da família das fagáceda produção da castanha: Trásas, produz também madeira muito
-os-Montes e Beiras.
apreciada para mobiliário e aqueA batateira, menos exigente do
cimento.
que o castanheiro, não só ao nível
JOÃO PINHO*
Os conjuntos de castanheiros, tamdos solos e clima, mas também,
bém designados por soutos ou soitos,
por exemplo, do aturado trabalho
precisam de condições climáticas muito próprias de descasque da castanha dos ouriços, associapara se desenvolverem, em ambientes secos e do a doenças, como a tinta, que dizimou vários
frios, que em Portugal se encontram, sobretudo, castanheiros e continua uma ameaça, fizeram
nas altitudes mais elevadas, motivo pelo qual a com que a castanha fosse substituída, a pouco e
produção nacional se concentra no interior mon- pouco, pela batata – actualmente fundamental
tanhoso das regiões do Norte e Centro do país.
na nossa culinária, em pratos como o bacalhau
As origens do magusto são antigas e a
própria palavra tem uma origem obscura. Sabemos, contudo, que se relaciona com o hábito que certos jovens
tinham, no dia de S. Martinho, de irem
apanhar castanhas, em grupos, para
depois fazerem um magusto.
Com o tempo a festa profana foi-se
enraizando, realizada em novembro,
muitas vezes ao ar livre, por alturas
do dia de Todos os Santos e dia de S.
Martinho, em que se assam castanhas,
preferencialmente, na brasa, bebendo-se água-pé, jeropiga ou vinho abafado.
assado com batatas a murro.
As castanhas foram, também, a base da alimen- O recuo na produção da castanha e do cultivo
tação durante séculos, de que encontramos regis- de castanheiros, que compreende diversas espétos diversos na documentação que se conservou cies, veio a desencadear um fenómeno recente.
até aos nossos dias. O peru recheado com casta- Perante a lei da oferta e da procura, associada à
nha, por exemplo, era um prato forte do dia de sazonalidade da produção, a castanha tornouNatal, enquanto a sopa de castanhas constituía -se um produto gourmet, que de ano para ano
um prato corrente.
é vendida cada vez a preços mais elevados, este
Porém, a castanha foi perdendo expressão a ano acentuados pela crise económica e inflação
partir de um momento fundamental, que se associada.
deu com a introdução da batata, originária da (*) Historiador e investigador
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lá fora
O Rei do Natal
JOANA GIL

E

stamos a apenas um mês do Natal e Bruxelas engalana-se para a grande festa. Este ano, a
crise energética implicou alguns ajustamentos: o número de dias de iluminação de Natal
foi reduzido, e os respectivos horários foram ajustados. Mas o essencial das festividades e
eventos da quadra mantém-se. Muito em breve abrirão os Plaisirs d’Hivers/Winter Pret, na 22.ª
edição de uma série de actividades ligadas a esta altura do ano, e que passa por projecções luminosas nos (belíssimos) edifícios da (equivalente à nossa) câmara municipal, um rinque para patinagem no gelo, carrosséis, venda de artesanato, comes e bebes, uma roda gigante, tudo organizado
no coração da cidade. A zona mais comercial dos Plaisirs d’Hiver/Winter Pret conta com mais de
200 chalets (que eu descreveria como barraquinhas a fazer lembrar uma cabana sob a neve) ao
longo de um percurso de cerca de 3 km. Aí se pode comprar joalharia, luvas, decorações de Natal, presépios, pedras de amolar, jogos, malas, vinho quente, sabonetes, queijos, tapetes, farturas,
saquinhos de alfazema, tudo sem a presença das multinacionais, as quais, ao uniformizarem os
lugares por onde passam, tornam o mundo um lugar um pouco mais aborrecido.
Este ano o mercado de Natal de Coimbra terá lugar na Baixa. Não deixarei de lá passar, para
ver como é que o Natal está assinalado este ano. No caso de Bruxelas, os dois elementos mais
simbólicos desta quadra ficam dignamente alojados no mais nobre espaço da cidade: a Grand
Place/Grote Markt. Por um lado, o pinheiro de Natal, que por esta altura já está instalado: uma
árvore verdadeira e não aquilo que em Portugal encontramos no Terreiro do Paço e que eu
gosto de chamar «o cone metálico de Natal». Desde o dia 17 que o sapin de Noël pode ser contemplado, marcando com os seus cerca de 20 metros de altura o início desta quadra. Por outro
lado, o presépio: igualmente em plena Grand Place/Grote Markt, uma enorme representação
da natividade, em proporções naturais, ocupa um lugar de destaque. Como é natural, também dentro das igrejas da cidade podemos encontrar presépios deslumbrantes, ora em escala
miniatural, ora em escala natural, ora colocando a cena alusiva ao nascimento de Jesus num
cenário campestre, como é mais comum e se tem feito na Igreja de Santa Catarina, ora colocando
a sagrada família num cenário que representa Bruxelas medieval, como se fez, com criatividade,
na Igreja de São Nicolau. Em Coimbra, espero ao menos ver o presépio de Santa Cruz, pelo qual
tenho especial carinho.
Não tenhamos ilusões: não seria fácil, nem sequer possível, replicar em Portugal um mercado de
Natal que é considerado um dos melhores da Europa. Não temos especiais galardões na organização de mercados de Natal e só por atrevimento ignorante poderíamos achar que, de um momento
para outro, sem experiência nem tradição, poderíamos igualar um evento que tem mais de 3 milhões de visitantes(!), perto de metade dos quais estrangeiros. Mas podemos e devemos manter a
tradição de utilizar uma árvore verdadeira e de dar lugar de destaque ao presépio. Desta forma,
não nos esquecemos de honrar as nossas próprias tradições.

Coimbra, a Saúde e a Assembleia da República

C

oimbra é uma cidade universitária há mais de sete séculos, com uma marcada
rigida à Assembleia da República, que a recebeu. Foi discutida e avaliada pela Comissão
importância da Saúde na sua actividade, e que ainda há uns anos era tão
Parlamentar de Saúde, para o que foram ouvidos dois dos peticionários (por duas vezes),
grande que lhe chamaram “capital da saúde”. A esse nível era dotada de
os três presidentes do Conselho de Administração do CHUC desde a sua criação em
dois dos Hospitais Gerais Centrais de Portugal, o Hospital da Universidade (HUC)
2012, a presidente da ARS Centro e os dois últimos ministros da Saúde. Foi depois elae o Centro Hospitalar de Coimbra (CHC), referência cada um em várias áreas da
borado pelo relator dessa Comissão um relatório, aprovado por unanimidade, dando
Medicina e da Cirurgia, e, por isso, atraindo a Coimbra profissionais de saúde, dorazão total ao peticionado, relatório esse que foi apresentado publicamente no jardim
entes, professores, investigadores, estudantes. E foi desta cidade, com esse peso e esse
do Hospital dos Covões, porque a sua apresentação no auditório do Hospital foi negada
reconhecimento na Saúde nacional, que dois homens conduziram directamente a
pelo actual Conselho de Administração do CHUC.
criação do Serviço Nacional de Saúde (SNS): o Dr. António Arnaud e o Professor CARLOS COSTA ALMEIDA* E ficou-se à espera da sua apresentação e votação em plenário da Assembleia da RepúbliMário Mendes.
ca. Que vai finalmente ter lugar no dia 30 de Novembro de 2022. Dois anos e meio depois.
Mas Coimbra não conseguiu manter a riqueza que tinha. Desconsiderada por goverVeremos o que a Assembleia da República, agora com uma maioria absoluta dum parnantes, aquelas duas instituições coimbrãs sofreram um rude golpe quando foi resolvido que iriam tido, pensa e decide sobre a Saúde em Coimbra. Quando é cada vez mais evidente que o caminho
desaparecer, engolidas por uma fusão num chamado “centro hospitalar”… mas dum hospital só! certo da Saúde em Coimbra e na Região Centro é o contrário do que foi tomado, e é o que a Petição
E assim surgiu o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), o qual, na prática, mais a votar solicita, AUTONOMIA PARA O HOSPITAL DOS COVÕES COMO HOSPITAL GERAL
não passou a ser que o antigo HUC, mas sozinho, sem a presença na cidade do outro, o Hospital CENTRAL, porque o acesso de todos à saúde em Coimbra e na Região Centro é um direito e um dever:
dos Covões, parte fulcral do extinto CHC. Esse, progressivamente eliminado como Hospital, de- “Desde a criação do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) pela junção do Centro
sactivado enquanto tal passo a passo, desaproveitada e destruída a sua capacidade instalada, foi Hospitalar de Coimbra (onde se engloba o Hospital dos Covões) com o Hospital da Universidade
transformado numa espécie de nada, que é o que é uma estrutura que vai servindo de muleta ao de Coimbra (HUC), que se tem assistido não a uma fusão mas a uma destruição de um hospital
outro Hospital que, assoberbado com muito mais trabalho e utentes do que tinha, se esforça com central. Sem qualquer razão assistencial, social, urbanística, científica, ou outra razão aceitável, o
dificuldade por cumprir a obrigação que era de dois hospitais centrais públicos. E, por isso, as difi- Hospital dos Covões tem sido progressivamente desprovido de recursos humanos e recursos mateculdades redobradas, o desencanto, os atrasos, as listas de espera, as esperas e as falhas na Urgência, riais, despido de serviços médicos, reduzindo significativamente a capacidade de prestar cuidados de
os exames, as consultas e as cirurgias realizados quando podem ser e fora do Hospital… E “inaugu- saúde com a qualidade que habituou a população. A centralização de cuidados e serviços médicos
rações” nos Covões do que já lá funcionava há muitos anos mais não é que sinal de encerramento não foi solução, apenas trouxe dificuldade no acesso (listas de espera enormes), o “amontoar” de
dessa actividade no HUC! Quer dizer, redução dos serviços públicos em matéria de cuidados de doentes num só hospital sem aparente capacidade de resposta, a redução da qualidade e um risco
saúde hospitalares oferecidos aos utentes de Coimbra e da Região Centro.
acrescido para os doentes e profissionais.
Essa progressiva desactivação do polo de saúde do Hospital dos Covões, na margem oposta à do Se o Hospital dos Covões já tivesse sido encerrado, o colapso da saúde em Coimbra teria sido muito
HUC, fora do centro da cidade, com espaço para crescer e acessos fáceis, fez concentrar a Saúde no maior do que foi nesta era COVID. Sim, foi o Hospital dos Covões o epicentro do combate à panpolo HUC, ele próprio também perto doutro Hospital, esse especializado, o IPO. E assim se con- demia em Coimbra. É preciso aprender com os erros de gestão em saúde do passado, para que o
centrou tudo em Celas, no meio de Coimbra, com as dificuldades acrescidas de acesso e de estacio- presente não se repita no futuro.
namento que se reconhecem há muito tempo. Com o ainda maior agravamento pela projectada É imperativo reverter a “pseudo” fusão do Hospital dos Covões com o HUC, restabelecendo a auconstrução duma maternidade em cima do espaço esgotado do HUC! Em vez de se manter o que tonomia e a capacidade que estava há anos instalada naquele hospital central e que resolvia todos
Bissaya Barreto tinha concebido, e conseguido, para a cidade, isto é, dois polos de saúde, um em os problemas de saúde da população que a ele recorria. Os trabalhadores do Hospital dos Covões
cada margem, um deles na periferia, que é por onde as cidades crescem, fez-se convergir tudo para estão tristes, desmotivados e revoltados pelo reiterado assédio moral a uma instituição com 47 anos
um ponto central e sem capacidade de expansão. Como se a real e canhestra intenção fosse atrofiar de existência, que é acarinhada por profissionais e doentes. Insistir na continuação desta fusão é
o que durante anos notabilizou Coimbra no plano nacional, com reconhecimento internacional: a continuar a insistir na negligencia de gestão em saúde que se assiste em Coimbra há anos, e num
sua actividade em Saúde. E é o que temos.
crime contra o direito constitucional do acesso a cuidados de saúde. É um dever do poder político
assegurar que todos os portugueses tenham acesso a cuidados de saúde de qualidade e atempados
PETIÇÃO VOTADA DIA 30
num serviço público. Um Hospital dos Covões a funcionar em pleno é essencial para se cumprir
esse dever, continuar a destruí-lo é um crime que lesa a pátria.
Mas em 2020, face a esta evolução desastrosa dos cuidados de saúde hospitalares da cidade, surgiu Por tudo isto e muito mais: Dizemos SIM ao Hospital dos Covões!
uma Petição “Pela devolução da autonomia ao Hospital dos Covões como Hospital Geral Central
- Porque o acesso de todos à saúde em Coimbra e na Região Centro é um direito e um dever”, di(*) Cirurgião, Professor da Faculdade de Medicina de Coimbra

O Banco Alimentar vai dinamizar a Campanha de Recolha de Alimentos nos supermercados, nos dias 26 e 27. O intuito é angariar alimentos básicos, incentivar a partilha
e sensibilizar a comunidade para as carências alimentares que afectam as famílias.
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O BEBERETE E OS CROQUETES
O programa de passagem de ano em Coimbra foi apresentado no edifício do antigo Governo Civil, agora restaurante
e bar Passaporte, com uma sessão muito concorrida por
parte da comunicação social. De tal forma deu brado o lançamento do cartaz que a vereadora socialista Regina Bento
lançou várias perguntas, na passada reunião de Câmara:
«Não posso deixar de questionar aquilo que todos querem
saber, mas não têm coragem de perguntar. Quanto custou
ao erário municipal o beberete de apresentação da festa de
fim-de-ano, no restaurante Passaporte, que até incluiu apresentadores da TV? Qual o impacto mediático extramuros
de Coimbra que tal festa teve para captar visitantes para o
fim-de-ano?». «Os conimbricenses que vivem numa economia de guerra e têm de lidar, todos os dias, com os efeitos
da inflação, sem qualquer apoio da Autarquia, têm direito
a esta informação», considerou. Estas questões motivaram
de imediato uma resposta do vice-presidente da Câmara,
Francisco Veiga, que esclareceu: «O serviço foi contratado
por 600 euros, mas, como apareceram mais jornalistas, custou 750 euros». E rematou: «A festa de fim-de-ano de 2019

UM CARINHO PELA ARTE

[no mandato do socialista Manuel Machado] custou 62 mil
euros e a deste ano está orçamentada em 36 mil euros».
Em 2019, Coimbra despediu-se do ano velho ao som d’Os
Azeitonas e entrou no novo ano com Pedro Abrunhosa &
Comité Caviar. Agora, em 2022, o fim-de-ano vai ser com
Gipsy Kings by Tonino Baliardo, Insert Coin e Per7fume.
O fogo-de-artifício não faltou, nem vai faltar.

(RE)INAUGURAÇÃO 30 ANOS DEPOIS
Um destes dias a Administração do Centro Hospitalar
e Universitário de Coimbra
(CHUC) quis mostrar que
está a reactivar o Hospital
dos Covões e fez uma “inauguração” da Consulta de Pé
Diabético nas instalações
daquela unidade hospilatar
na margem esquerda, em
S. Martinho do Bispo. Mas
acontece que, à falta de melhor, “inaugura-se” o que
existia desde há 30 anos! É
que a Consulta de Pé Diabético teve início no Hospital dos Covões em 1993. Foi mesmo
uma das primeiras no país e manteve-se ininterruptamente
enquanto o Hospital funcionou como tal, inclusivamente
após a fusão do CHC com os HUC, para formar o CHUC.
Elementos responsáveis por essa consulta foram até co-autores de um livro sobre Pé Diabético, publicado pelo
Capítulo de Cirurgia Vascular da Sociedade Portuguesa de
Cirurgia, já com duas edições, a primeira em 2006, a segunda em 2020. Na última edição desse livro, na introdução,
pode-se ler: “… em 1993, no Hospital Geral de Coimbra,
ou dos Covões (do Centro Hospitalar de Coimbra, agora
do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra), foi criada por Carlos Costa Almeida a Consulta de Pé Diabético

f_r_a
MEDALHA DE NATAL
NA OURIVESARIA COSTA
A Medalha de Natal de
2022 está à venda na histórica Ourivesaria Costa
(telefone 239 822 950), sita
na Rua Ferreira Borges, na
Baixa de Coimbra, sendo
uma óptima oferta nesta
quadra, ou aquisição para
coleccionadores. A medalha em bronze, biface, módulo de 90 mm, da autoria do escultor Jorge Coelho, é
uma edição da Medalhística Lusatenas e vem acompa-

www.campeaoprovincias.pt

Cirúrgico, integrada na Consulta do Serviço de Cirurgia 1
(e que actualmente é mantida por Carlos Eduardo Costa
Almeida e Armando Infuli), em articulação com a Consulta de Pé Diabético do Serviço de Medicina Interna, anteriormente dirigida por Arnaldo Sá e Álvaro Coelho, com
Gabriela Figo, depois Rita Gaspar, ortopedistas, agora por
Pedro Ribeiro e Amílcar Silva”... O que interessa, realmente,
é que haja uma Consulta de Pé Diabético num Hospital público em Coimbra, mas o Professor e cirurgião Carlos Costa
Almeida deixa o comentário: «Até se aceita que, numa ânsia
de se mostrar obra feita, ela se inaugure televisivamente e
com estrondo quando já existia há muito tempo, “esquecida”
depois num Hospital que se quis anular... Mas o que não se
pode admitir sem reparo é que todos os que fizeram tudo
o que nesse campo foi feito - e não foi pouco -, sejam agora
totalmente ignorados! Como se nada tivesse existido!... E
como se o Hospital dos Covões não tivesse sempre tratado
todos os doentes que o procuravam, incluindo os com Pé
Diabético! Enquanto o deixaram».

ATÉ A ‘CASA DE SONHO’ É MAIS CARA

A vida tem-se alterado. Primeiro, a pandemia; depois, a
guerra; e, por fim, a inflação a subir em catadupa, fazendo
aumentar os preços de tudo. Não é novidade que os valores praticados no sector imobiliário estão “pela hora da
morte”. O Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) é uma
realidade cada vez mais dura na vida das famílias portuguesas. Principalmente se pensarmos nos humildes 705
euros brutos por mês que cerca de um milhão de portugueses leva para casa mensalmente. Mas o cenário muda
se viajarmos até à realidade no Luxemburgo, cujo salário
mínimo é de 2.313,38 euros brutos por mês (social) ou de
2.776,05 euros brutos mensais (qualificado). No entanto,
a comparação não é justa nem equilibrada quando até a
‘Casa de Sonho’ da Barbie é mais cara em Portugal. Parece
brincadeira, mas é assunto sério. Parece que este “Playset
Barbie - Mansão Dreamhouse” é vendido na cadeia de hipermercados Continente por 599.99 euros enquanto que,
exactamente o mesmo artigo, é vendido por 282.99 euros
na Auchan luxemburguesa. Se o seu salário mínimo de lá
ascende ao triplo do nosso, fará sentido que a mesma ‘casa’
custe três vezes menos? Fica a dúvida.

CAMPEÃO DAS PROVÍNCIAS

nhada de um texto do padre A. Jesus Ramos. Esta Medalha de Natal de 2022 pretende ser um elo mais nesta
tradição natalícia, tão cara aos artistas de Coimbra, e,
ao mesmo tempo, levar a todos a mensagem de fraternidade e de paz que o Natal continua a despertar no
coração dos homens de boa vontade, conforme refere o
sacerdote. Recorda-se, também, que a quadra natalícia é,
hoje em dia, pelo menos no mundo cristão, uma das que
marcam mais profundamente a vida social e familiar.
É esta a quadra em que as famílias procuram reunir-se,
em que os amigos permutam saudações, em que os mais
abastados se recordam dos que nada têm, em que as
pequenas prendas simbolizam uma fraternidade que
todos desejavam que se prolongasse pelo ano inteiro.

Fizesse calor, frio ou chuva, o calceteiro cumpria a sua
missão de construir pedra ao lado de pedra. Esta arte foi
perpectuada, domingo, na aldeia da Palheira, pertencente
à União das Freguesias de Assafarge e Antanhol, onde foi
inaugurada uma escultura dedicada aos calceteiros. O
presidente da Câmara de Coimbra, o médico José Manuel
Silva, mostrou um particular carinho pelos calceteiros e
não resistiu a acariciar o profissional, não em carne e osso,
mas a estátua, da autoria de Hamilton Lima e feita com fibra
de vidro e resina poliéster por fora, revestindo o interior
de pedra, cimento e ferro. A obra demorou cerca de três
meses a ficar pronta e pesa cerca de 250 kg. Não foi preciso
“fazer chorar as pedras da calçada”, porque a intensa chuva
encarregou-se disso.

O VERDADEIRO PROFISSIONAL

Quem é que esteve na inauguração da estátua de homenagem ao calceteiro, na Palheira? - Foi Vitorino Francisco
da Rocha e Silva, popularmente conhecido como Tino de
Rans, do concelho de Penafiel, um calceteiro que se tornou
PUBLICIDADE

CARDIOLOGIA
Gina Alves / Carlos Lopes
– CLISACOR - CLÍNICA SAÚDE DO CORAÇÃO, LDA.
– CLÍNICA CARDIOLÓGICA A. MOREIRA DA SILVA, LDA.
CONSULTAS DE CARDIOLOGIA
EXAMES: ELECTROCARDIOGRAMA | PROVA DE ESFORÇO | HOLTER
ECOCARDIOGRAMA | DOPPLER CARDÍACO | MAPA | REABILITAÇÃO CARDÍACA
ÁGUEDA: Rua Rio Grande - n.º 11, 2.º andar, Sala M - 3750-137 Águeda
Telef. 234 603 468 - Fax: 234 603 401 - Tlm. 917 620 728
AVEIRO: Rua Nova, n.º 60 - Bloco C - Bairro de Santiago - 3814-501 Aveiro
Telef. 234 385 220 - Fax: 234 385 221 - Tlm. 912 973 311
COIMBRA: Rua Amorim Girão - Lote 15 - Loja 9 - Quinta da Várzea - 3040-390 Coimbra
Telef. 239 810 310 - Fax: 239 810 311 - Tlm. 912 342 829
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A companhia Trincheira Teatro vai apresentar, em Coimbra, a sua 12.ª produção: “À Flor da Pele”, de Consuelo de Castro (1946-2016), numa estreia absoluta deste texto em território português.
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personalidade televisiva e presidente de Junta da sua Freguesia. Mas também foi candidato à Presidência da República,
nas eleições de 2016, tendo obtido o sexto lugar, com 3,28%
dos votos, e novamente em 2021, baixando para os 2,94%
dos votos. Mas Tino de Rans tem uma vitória na “terra dos
doutores”, como costuma dizer, pois o seu partido, o RIR
(Reagir Incluir Reciclar) integrou a mega coligação Juntos
Somos Coimbra que conquistou a Câmara Municipal. Na
campanha, Tino de Rans não se cansou de dizer que José
Manuel Silva, como médico, tinha “a receita certa” para o
concelho. Agora que tem um bocadinho de responsabilidade na governação de Coimbra, o político vai calcetando
presenças na cidade, mais do que alguns que também integraram a coligação.

Um investimento de 134 milhões numa obra que terminaria em 2022. Depois, a data de conclusão mudou
para 2024 e em Maio o ministro das Infraestruturas já
admitiu que será apenas em 2025. Já ninguém acredita».

O IP3, COIMBRA E VISEU

O Convento São Francisco, que foi dos franciscanos e
depois até uma fábrica, esteve em ruínas, foi reabilitado pela Câmara de Coimbra e hoje é um grande centro
de espectáculos e outros eventos. O que poucos devem
saber é que o Convento São Francisco está a ser habitado, com o Município a proporcionar alojamento a um
dirigente que até superintende este espaço priviligiado
da Cultura, bastando trocar o pijama e as pantufas para
chegar pontualmente ao seu local de trabalho. “Quem
vive no Convento é que sabe o que se passa lá dentro”
- diz o ditado popular, mas através das frestas das grossas paredes, também se ficou a saber que a Câmara de
Coimbra recebeu um telefonema de uma senhoria da
capital que desejava saber quando é que o novo inquilimo Municipal pretendia pagar as rendas em atraso.

A “telenovela” das obras no IP3 continua e o mais recente
capítulo juntou ou autarcas das comunidades intermunicipais de Coimbra e de Viseu Dão Lafões. Com posições
ao longo do tempo frouxas e dissonantes por parte dos
autarcas de cá, os vários governos de Lisboa foram anunciando o que dava mais jeito para as campanhas elitorais:
Itinerário Principal requalificado; com duas vias em cada
sentido, mas só uma em alguns sítios; Via dos Duques (e
cenas tristes); auto-estrada, perfil de auto-estrada... Na passada segunda-feira os autarcas voltaram a reunir-se, agora
com a novidade de José Manuel Silva ser presidente da
Câmara de Coimbra eleito por uma coligação com o PSD,
a Câmara de Penacova também ser liderada por um eleito
social-democrata, Álvaro Coimbra, e o Município de Viseu
voltar a ter Fernando Ruas (PSD) no leme. O Governo, esse,
está com maioria absoluta do PS.

URGENTE SÓ A ANUNCIAR
Na reunião sobre o IP3, as Comunidades Intermunicipais
de Coimbra e de Viseu Dão Lafões exigiram ao Governo
que divulgue o calendário das obras e que estude soluções
técnicas para o troço entre Penacova e Santa Comba Dão.
Como se escreve numa das redes sociais, “o IP3 é urgente...
só durante as campanhas eleitorais”. Na página “Vamos,
Coimbra”, no Facebook, salienta-se bem a situação: «Em
obras há 4 anos, só cerca de 20% do IP3 já foi requalificado.
António Costa anunciou o lançamento da empreitada da 1.ª
fase de requalificação do IP3 e o lançamento do projecto da
2.ª fase que previa a duplicação/requalificação de Fornos/
Souselas (IC2) ao Nó de Viseu (A25) a 2 de Julho de 2018.

QUEM ESTÁ NO CONVENTO...

CÂMARA DESCASA COM OS OLIVAIS
Na apresentação das festas do 168.º aniversário da
Freguesia de Santo António dos Olivais, o presidente
da Junta, Francisco Rodeiro, deu a conhecer que, este
ano, a Câmara de Coimbra não quis realizar o habitual Mercado de Natal em
conjunto com os Olivais.
O autarca avançou que o
Mercado de Natal realizado em 2021, em conjunto
com o Município e a União
de Freguesias de Coimbra,
resultou num prejuízo de
18 mil euros. “No ano passado associámo-nos, como
era tradição, à União de
Freguesias de Coimbra e
deu-se a circunstância da
Câmara Municipal também se associar ao evento.
Todavia não decorreu conforme as previsões da Junta de Freguesia de Santo
António dos Olivais, implicando um prejuízo elevadíssimo para as economias da Junta” - declarou
Francisco Rodeiro. Já este
ano, numa nova tentativa
de recuperar o prejuízo, o
presidente da Junta de Freguesia dos Olivais propôs
ao presidente da Câmara,
José Manuel Silva, por
escrito, “que o Mercado
de Natal decorresse sob
orientação, primeiro do
Município, e a esse evento
podiam ser associadas as
Juntas de Freguesias que
quisessem aderir”. Mas
esse repto não teve resposta por parte da Câmara,
entendendo a Junta dos
Olivais que “devido à sua
dimensão e importância,
a Freguesia não podia ficar
manifestamente parada”...
PUBLICIDADE

e avançou para o seu Merc’@arte. Já o Mercado de Natal irá realizar-se na Praça do Comércio, na Baixa da
cidade, num “casamento” entre a Câmara e a União de
Freguesias de Coimbra.

VALE MAIS UMA IMAGEM...

A fotografia que aqui se publica, que atesta o começo
da instalação do campus da Universidade de Coimbra
na Figueira da Foz, no edifício da Quinta das Olaias,
mereceu um simples comentário do presidente do Município, Pedro Santana Lopes: “Orgulho”. Contra factos
não são precisos argumentos e uma imagem vale mais
do que mil palavras, Neste caso bastou uma!
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CENTRO DE CATEGORIA B
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
de 2.ª a 6.ª das 8:30h às 13h e das 14h às 18h30 (dias úteis)
t4ÈCBEPTIËTI

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
A SUA SAÚDE VEM PRIMEIRO

Rua da Figueira da Foz n.º 11 - r/c Dt.º
Zona Industrial S. Miguel | 3350-214 V.N. Poiares
3000-184 Coimbra
Telf. 239 423 028
Tel. 239 824 737 | Tlm. 935 163 095
e-mail: geral@cipabe.pt
Conheça os nossos postos
21
7
www. cipabe.pt
45
de colheitas em:
www.actualab.pt
RESTAURANTE CERTIFICADO PELA REAL CONFRARIA DA CABRA VELHA

Poder fazer tudo Mais barato

ESPECIALIDADE
LEITÃO ASSADO

465
60

R E S TAU R A N T E

BARBOSA
LEITÕES

DOS

Freixial Shopping, Loja
a 12
CANTANHEDE

917 822 118 - 239 095 793
Rua Casa do Gaiato - 3220-188 MIRANDA DO CORVO
Rua 1.º de Dezembro (JUNTO À ROTUNDA DO APEADEIRO) - 3200-252 LOUSÃ
58$'$)2162+(15,48(6 (FRENTE À CÂMARA DE MIRANDA DO CORVO)

Take-Away

45
76
6

+

Ponte Velha | Foz de Arouce
3200-037 Lousã
L
Telef. 235 712
7 064

MOBILE HOSPITALL
933 001 550 / 938 227 215

Telef.: 239 108 592 | Telem.: 919 484 321
ildamariaperes@gmail.com
Rua Martins de Carvalho, 58
3000-274 Coimbra

239 055 605
457
70

Horário 9h00 às 19h00

&HQWUR&RPHUFLDO0D\ÀRZHU&HODV/W/M&RLPEUDD

Augusto Pinheiro

ORÇAMENTOS GRÁTIS
VENDA DE TELEMÓVEIS E ACESSÓRIOS

Tel. 915 261 212

Venda
de Peças usadas
para todo o tipo
automóvel

Rua do Cardal, Lote 7 e 8
3040-575 Pedrulha - Coimbra
Telf. 239 981 257

Telef.: 239 53 17 06 | Fax: 239 53 16 59
Rua Dr. Mota Pinto, 300
3220-201 Miranda do Corvo
geral@cruzbranca.pt
AMI 7145

Preço:

OS NOVOS CONSTRUTORES

585.000 €

CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS

Ref: 1061Vi

Telf.: 231 467 480 | Fax: 231 460 001- Zona Industrial de Febres
Apart. 39 | 3061-906 FEBRES (Cantanhede)
E-mail: novosconstrutores@novosconstrutores.pt
www.novosconstrutores.pt

www.terradosrios.com
Telem.: 967 473 805 | Tábua

7
76
45

239 824 479 - 917 226 023

Funerais – Cremações – Transladações
Rua de Saragoça, n.º 85-C - 3000-380 COIMBRA
e-mail: geral@funerariadecoimbra.pt
www.funerariadecoimbra.pt

Trav. Vale Gordo, 115 - Moinhos da Barosa
Barosa - 2400-431 LEIRIA
Tel.: 919 856 539
www.tetorevy.com.pt

GESSO PROJECTADO E PLADUR

45
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Agência
A Funerária
de Coimbra, Ld.ª
Serviços Funerários (24horas)

António da Costa
Marques
Unipessoal, Lda.
CONSTRUÇÃO CIVIL

TECTOS FALSOS, DIVISÓRIAS
E REVESTIMENTOS, UNIPESSOAL, LDA.

anos
1947 - 2022

0HGLFLQDQRWUDEDOKR
+LJLHQHH6HJXUDQoDQR7UDEDOKR
+$&&3±+LJLHQHH6HJXUDQoDDOLPHQWDU
3HVW&RQWURO &RQWURORGH3UDJDV 0HGLo}HV$YDOLDo}HV
$YDOLDomR3VLFROyJLFDGH&RQGXWRUHV

email: papelpeculiar@sapo.pt

Avenida Fernão de Magalhães, 462 - 3000-173 Coimbra

75

Rua Dr. António José Almeida, 329 - Loja 10
3000-045 Santo António dos Olivais
Telef.: 239 482 571 - Fax: 239 484 722
sergio@sergiomaldonado-seguros.pt
Telem.: 917 364 834
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72
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bm920132957@gmail.com

0HGLDomR3UR¿VVLRQDOGH6HJXURV
Especialista em Seguros de Condomínios

7DoDV7URIpXV
0HGDOKDV'HVSRUWLYDV
*UDYDo}HVDFRPSXWDGRU

Compra de Materiais
Ferrosos e não Ferrosos
±&HQWURGH$EDWHGH9LDWXUDV

R E PA R A Ç Õ E S N A H O R A

M
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Ilda
Peres

Gândara de Espariz | 3420-106 Espariz - Tábua
E-mail: geral@standnunes.pt
Telef./Fax: 235 712 064 | Telem.: 967 634 454
45
71
5

Tlf. 239 430 603 / 239 430 757
Rua Adriano Lucas Edifício Portas
São Miguel
Loja B, R/Ch 3020-430 COIMBRA
info@princalculo.com

www.standnunes.pt
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CONTABILIDADE GESTÃO
ASSESSORIA FISCAL

André S. Lopes
Comércio de Produtos Decorativos para Jardins
3('5$6'(&25$7,9$6
5(/9$66,17e7,&$6
7(026$&(66Ï5,263$5$&2/2&$d2
352'8726(48$/,'$'((8523(,$

Quinta da Cortiça
3360-151 PARADELA
Telem.: 936 971 736

MIJACÃO

Casa de
Vinhos
e Petiscos

*$5$17,$$126
Aguardamos por si no IC2, n.º 22 - Travassos - Pombal
www.pedradecor.pt
ASL.pedradecor
Tlm. 963 050 055

6 ANOS A INOVAR JARDINS

Rua Nova, 8
Coimbra
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MUITAS INICIATIVAS FORAM PREPARADAS

FORUM DE COIMBRA VIVE OFICIALMENTE
ÉPOCA NATALÍCIA

D

aqui a um mês
estamos precisamente na véspera
de Natal. Por essa altura já
haverá famílias juntas, haverá pessoas a fazerem as
últimas compras de Natal
e haverá muitas chaminés
a deitarem fumo. Mas a
magia do Natal já começou
um pouco por toda a parte.
Coimbra vai ligar as luzes
de Natal apenas no dia 1
de Dezembro, mas até lá
já há muitos locais para se
distrair com acções dedicadas a esta época.
O Forum de Coimbra
foi dos primeiros a ‘ligar’
com diversas iniciativas.
O centro gerido pela Multi

Portugal recebeu o velhinho das barbas brancas que
regressou à cidade pronto a
ouvir os desejos dos mais
novos e a oferecer-lhes a
edição anual do Livro do
Gui, este ano dedicada
ao tema “À Descoberta
de Portugal”. Este foi um
momento de pura magia
e muita emoção que deu,
oficialmente, o pontapé de
saída para a época natalícia
no centro comercial.
Até 24 de Dezembro, os
mais novos poderão marcar
assim encontro com o Pai
Natal, na Aldeia Natal do
Forum Coimbra – este ano
com um visual ainda mais
moderno e que sem perder
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o mood natalício, traz aos
mais novos e famílias uma
proposta de jogo de luzes
para viver a magia da época
– onde, de segunda a domingo, poderão dirigir-se
para tirar uma fotografia,
pedir os seus desejos e levar
para casa a edição anual do
Livro do Gui. Este ano, o
Gui e os Gomas vão partir
“À Descoberta de Portugal”,
numa edição coleccionável, onde à semelhança
do ano anterior, os mais
novos poderão ir reunindo, semana após semana,
as figuras e monumentos
destacáveis até completar o
Mapa de Portugal. Até dia
24, os mais novos poderão
recolher gratuitamente as
fichas com os diferentes
monumentos, divertindo-se a compô-las em conjunto com amigos ou família
no espaço exclusivamente
criado para este efeito na
Aldeia Natal.
Até 5 de Janeiro, o Forum Coimbra surpreende-

rá os visitantes
com mais experiências natalícias.
Na P r a ç a
Água o espaço de diversão
tem um Carrossel com Trenós
Mágicos que fazem a viagem à
volta do Mundo, um espaço
totalmente gratuito alargado a
toda a família.
Na P r a ç a
Terra a Oficina
dos Duendes,
um espaço Interativo onde
os visitantes podem tirar fotos e
integrar a árvore digital, jogar
e criar vídeos e possibilita
aos visitantes ganharem
um presente através da
“Claw Machine”.
Nos primeiros três fins-de-semana de Dezembro,

as paradas de natal com
mascotes irão complementar toda esta animação.
Em linha com as diretrizes do governo e de acordo com a sua política de

sustentabilidade, o centro
ligará diariamente as luzes
apenas a partir das 18h00 e
contará com a colaboração
dos visitantes na gestão
destes mesmos recursos.
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BÉLGICA, HOLANDA E ESPANHA SÃO AS PRIMEIRAS EQUIPAS CONFIRMADAS

FIGUEIRA DA FOZ RECEBE
A “FÓRMULA 1” DO CICLISMO

A

Figueira Champions Classic, prevista para 11 e 12
de Fevereiro de 2023, vai
percorrer as 14 freguesias do
concelho, com transmissão
televisiva dos últimos 90
quilómetros, e já tem confirmadas equipas da Bélgica,
Holanda e Espanha. A escoPUBLICIDADE

lha das datas foi estratégica
pois a realização desta prova
decorre quatro dias antes da
Volta ao Algarve, podendo
atrair muitas das equipas
World Tour que estarão lá
presentes.
A prova terá uma extensão de 190 quilómetros,
com partida na zona do Re-

lógio, na cidade da Figueira
da Foz.
O dia 9 de Novembro
tornou-se assim um dia
histórico para o ciclismo
português. O presidente
da Câmara Municipal da
Figueira da Foz, Santana Lopes, e as forças políticas do
Município uniram-se para

aprovar, por unanimidade,
na reunião do Executivo camarário, a realização da “Figueira Champions Classic”,
prova classe 1.1 UCI, por
um período de três anos.
A realização da “Figueira Champions Classic, prova classe 1”, apresenta-se
“como um grande desafio

e compromisso de todos os
envolvidos, naquele que é o
maior patrocínio de sempre
atribuído pela Sociedade Figueira Praia, S.A”, conforme
declarou Fernando Matos
“enquanto aposta galvanizadora da marca Figueira
da Foz para o exterior, sem
nunca esquecer os aportes
ao nível da hotelaria e restauração”.
Foi neste contexto que o
promotor e director da prova, Carlos Pereira, referiu
sentir-se “bastante honrado
por trazer um evento desta
natureza para uma cidade
como a Figueira”.
A competição principal
realiza-se a 12 de Fevereiro, domingo, mas no dia
anterior decorre a Figueira
Champions Day, uma prova
aberta para todos os interessados em pedalar parcialmente pelo mesmo circuito.
As inscrições para a prova aberta já estão a decorrer
e podem ser feitas através do
link championsday (racingtime.pt).
Esta prova no âmbito
do Ciclismo para Todos
realiza-se no sábado, dia 11,
e pretende juntar milhares
de praticantes para fazer
parte do mesmo percurso
dos profissionais. A ideia
será que prolonguem a festa e fiquem alojados para o
dia seguinte, dia da Clássica,
para verem e aplaudirem
de perto os ídolos e estrelas
do ciclismo mundial, desfrutando da beleza de um
território ímpar, aliado à sua
tradicional gastronomia.
A Hotelaria do Município da Figueira da Foz vai
atribuir 15% de desconto
sobre o preço tabelado a
todos os participantes do
“Figueira Champions Day”
que pernoitem nos hotéis
locais. Os participantes desta
prova aberta, que se realiza
dia 11 de Fevereiro, devem
contactar directamente o
Hotel, indicando o número
do dorsal e BI / CC, para
confirmação da unidade
hoteleira seleccionada no
site oficial do evento: www.figueirachampiosclassic.com.
O presidente da autarquia considerou que a prova

vai levar “muitíssima gente”
à cidade e salientou que a
prova aberta já conta com
725 inscritos.
Na apresentação do
evento ao executivo municipal, no dia 31 de Outubro,
o director do Clube Desportivo FullRacing salientou
que o concelho da Figueira
da Foz vai acolher “algo que
nenhuma cidade em Portugal teve”.
“Nunca foi feita em Portugal uma clássica de nível
mundial com esta dimensão
em 110 anos de ciclismo,
com transmissão da Eurosport para todo o mundo e a
participação dos melhores
atletas do mundo”, sublinhou Carlos Pereira.
O promotor estima que
as duas provas, cujo orçamento supera os 400.000
euros e que conta com o
apoio de 188.000 euros da
Câmara Municipal da Figueira da Foz, venham a
contar com cerca de 2.000
participantes.
São já vários os nomes
que se juntam como embaixadores da Prova que inaugura em Portugal, Sérgio e
Nelson Rosado para além da
música, adoram desporto e
por isso criaram a equipa BikeAngels que irá pedalar na
prova aberta, Paulo Martins,
ex-corredor profissional, que
é actualmente comentador
desportivo de ciclismo no
canal Eurosport Portugal
também vai marcar presença
na Figueira da Foz, e Sergio
Rossi, que é um conhecido cantor romântico, também vai pedalar na Figueira
Champions Day.
A Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, equipa
do escalão WorldTour, vai
estar presente no pelotão da
“Figueira Champions / Casino Figueira” e Rui Costa é
a mais recente confirmação
sendo aqui que o corredor
luso vai fazer a sua estreia
com as novas cores da equipa belga.
A Figueira Champions
Classic é a principal novidade no calendário de provas
portuguesas de escalão internacional para 2023.

