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Visite-nos no Facebook  e delicie-se  
com o que temos para lhe oferecer

Rosquilhas do Louriçal
 Biscoitos do Louriçal 

Fabrico de todo o tipo de pão
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Deseja Boas Festas a todos os seus 
Clientes,  Amigos  e Fornecedores
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E-mail: f.lucianoematos@gmail.com

A equipa da Farmácia Luciano & Matos espera por siVenha visitar-nos 
  nas novas instalações Boas 

Festas

Rua Doutor António José de Almeida, n.º 69, Loja A - 3070-399 Mira (Coimbra)
Tlf. 231 488 044 | Fax: 231 400 041 | geral@globurem.pt
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Boas 
Festas

Zona Industrial do Canedo, Lote 20 |  3050-481 MEALHADA
Telefone:  +351 231 201  083 |  E-mail: geral@santos-martins.pt 45
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Deseja Boas Festas a todos 
os seus Clientes, Amigos e Fornecedores

Boas Festas
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RUA JOÃO DE RUÃO - EDIFÍCIO SOFIA - LOJA 49 R/C - 3000-229 COIMBRA
TELF.: 239 836 818 - FAX: 239 841 844 - WWW.GEOSEGURO.PT

Telf. 233 436 266
Av. 25 de Abril, 29 - 3080-086 Figueira da Foz

Deseja Boas Festas 
a todos os seus Clientes e Amigosntes e Amigo

Convento São Francisco quer alavancar 
Coimbra no panorama cultural 

da região e do país

PEDIDOS DE INDEMNIZAÇÃO
À CÂMARA DE COIMBRA

ATINGEM 47 MILHÕES
Alguns pedidos de indemnização são bem antigos, como os relativos aos terrenos do IKEA e da Circu-
lar Interna, mas enquanto não houver uma decisão judicial a Câmara de Coimbra tem de contabilizar o 
montante do que poderá ter de pagar. Por resolver ainda está, também, o diferendo sobre a mudança 
de empresa nas obras do Convento de S. Francisco, mas estes são apenas alguns exemplos de centenas 
de processos pendentes, que totalizam 47 milhões de euros. PÁGINA 3

Rua da Tábua - Casal Ermio - 3200 LOUSÃ
Telem.: 917 206 495 (Paulo Vinagre)

Telem.: 917 573 672 (Armando)

Alvará para Construção Civil e Obras Públicas N.º 28994

Festas Felizes

A programação que a Câmara de Coimbra preparou e apresentou para o Convento São Francis-
co, tendo em vista a primeira metade do ano que vem, revela uma aposta mais audaz na utilização 
que pretende dar àquele importante equipamento, permitindo a realização das mais variadas ma-
nifestações, desde as de natureza artística e cultural às de foro científico e afins. Ainda no sábado 
passado ali decorreu um congresso de médicos oftalmologistas que, no seu todo, reuniu à volta de 
1.200 pessoas. Não há outro local em Coimbra, e poucos mais no país haverá, que permita reali-
zações desta dimensão.       PÁGINA 3

Desde a Figueira da Foz, passando 
por Montemor-o-Velho, Coimbra, Canta-
nhede, Penela, Góis, Arganil e até à Pam-
pilhosa da Serra, as iniciativas de Natal 
estão aí em força para serem vividas, com 
mercadinhos, divertimentos para os mais 
pequenos, concertos e presépios anima-
dos. Ver notícias no interior desta edição.

Natal vive-se
desde o mar
até à serra

QUALIDADE, CREDIBILIDADE, A Odraude deseja um Feliz Natal 
a todos os Colaboradores, 

Clientes e Amigos

AA OO



O NATAL ESTÁ À PORTA CAMPEÃO DAS PROVÍNCIAS
www.campeaoprovincias.pt2 8 DE DEZEMBRO DE 2022

Transportes
Caravela, Lda.

Deseja a todos os seus clientes e amigos um excelente Natal
Telef. 233 423 372

BIObussaco

SEDE:  Largo Serpa Pinto, n.º 16, 2.ºC 
 7080-083 Vendas Novas

FILIAL:  ZI da Pereira, Lote 5-27
3220-119 Miranda do Corvo 45
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Alojamento Local reg. n.º 43224/AL
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ESPECIALISTAS EM
ELEVAÇÃO E TRANSPORTE

PUBLICIDADE

N
o âmbito da progra-
mação de Natal, a 
vila de Penela tem, 

a partir de hoje (8), e até 8 
de Janeiro, à disposição um 
presépio com 200 figuras 
animadas que promete dar 
alegria e magia a todos os 
visitantes.

Eduardo Nogueira dos 
Santos, presidente da Câ-
mara de Penela, explica que, 
durante um mês, o evento 
Penela Presépio apresenta-
rá uma vasta programação, 
com o objectivo de “au-
mentar a oferta para que 
as pessoas prolonguem o 
seu tempo de estadia no 
território”.

“O Penela Presépio é 

um excelente pretexto para 
atrair visitantes ao concelho, 
uma vez que Penela tem 
muito mais para ver, conhe-
cer e saborear, seja em que 
estação do ano for”, frisou.

No entender do autarca, 
“este é um momento, por 
excelência, de afirmação 
de Penela na programação 
cultural a nível regional e 
nacional”, aproveitando a 
autarquia “também para 
promover o concelho do 
ponto de vista turístico” e 
os seus produtos regionais 
e endógenos.

Atendendo às obras do 
castelo e de requalificação 
da Praça do Município, 
a Praça da República, no 

centro da vila, volta a re-
ceber o presépio animado, 
considerado um ‘ex-libris’ 

deste evento. 
“Os visitantes podem 

encontrar um presépio tra-

dicional, com recurso à 
animação e à utilização de 
novas tecnologias, que conta 
com cerca de duas centenas 
de figuras animadas que 
contam histórias e mos-
tram quadros representa-
tivos da época”, avançou a 
autarquia.

O evento Penela Pre-
sépio inclui também uma 
exposição descentralizada 
de diversos presépios, em 
cooperação com as juntas 
de freguesia do concelho, 
entre os quais o presépio 
tradicional do Espinhal e o 
novo presépio da Cumeei-
ra, criando assim uma rota 
de presépios que passa tam-
bém pelas igrejas de Santa 
Eufémia (Penela) e matriz 
da vila do Espinhal.

O presépio tradicional 
do Espinhal, que é feito por 
artesãos locais, representa 
“a freguesia e o seu patri-
mónio histórico, natural e 
paisagístico”, com destaque 
“para as aldeias, as ribeiras 
e as casas senhoriais” que a 

caracterizam. O presépio 
da Cumeeira, uma das no-
vidades deste ano, apresen-
ta “referência às tradições 
da freguesia, numa parceria 
com a comunidade local”.

Para além destas atra-
ções, a autarquia sublinha 
que “não vai faltar a ani-
mação de rua, iniciativas 
culturais, uma reforçada 
programação de activida-
des infantis e desportivas ao 
fim de semana, assim como 
dois mercadinhos de Natal”, 
um em Penela e outro no 
Espinhal, “para promoção 
das artes tradicionais e dos 
produtos endógenos”.

Este ano, a autarquia 
voltou a lançar o desafio do 
concurso de presépios, que 
serão expostos a partir de 
17 de Dezembro, na igreja 
de Santa Eufémia.

“Na construção dos 
presépios a concurso pode 
ser utilizado todo o tipo 
de materiais, sendo va-
lorizados os reciclados”, 
explicou.

EXPOSIÇÃO COMEÇA HOJE (8) E DECORRE ATÉ 8 DE JANEIRO 

PENELA VIVE NATAL COM PRESÉPIO
DE 200 FIGURAS ANIMADAS

Zona Industrial de Condeixa, Lote 8
3150-194 Condeixa-a-Nova - Telef./Fax: 239 948 484 

e-mail: artedonatural@sapo.pt

MÁRMORES E OUTRAS ROCHAS PARA:
Construção Civil: 

Cantarias | Revestimentos | Pavimentos | Casas de Banho
Arte Funerária: Campas | Jazigos | Altares
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235 205 746 / 962 142 522 / 967 084 420
 tdautomoveislda@gmail.com

Estrada de S. Pedro 3300-118 Arganil

PUBLICIDADE

Este é um dos presépios mais atractivos
da região Centro
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A Escola da Noite de Coimbra celebra o 30.º aniversário com o espectáculo “Cabaret Vian”, entre sexta-feira (9) e domingo (11), no Teatro da Cerca de São Bernardo. O espectáculo vai dar voz à obra de Boris Vian. 
A direcção musical está a cargo dos músicos Jorri e Luís Pedro Madeira, parceiros da companhia.

ADELAIDE MARTINS

J
á é conhecida a progra-
mação para o primeiro 
semestre de 2023 do Con-

vento São Francisco (CSF), 
em Coimbra. A apresentação 
foi feita, esta segunda-feira 
(5), na Sala D. Afonso Henri-
ques numa sessão que contou 
com a presença de várias enti-
dades, agentes culturais e mú-
sicos, entre outros. A moderar 
estiveram José Manuel Silva, 
presidente da Câmara Mu-
nicipal de Coimbra (CMC), 
Paulo Pires, director do De-
partamento de Cultura e Tu-
rismo da CMC e da direcção 
artística do CSF, Ana Cortez 
Vaz, vereadora da Educação 
da CMC e Filipe Carvalho, 
chefe da divisão de Gestão e 
Programação do CSF.

Com olhos firmados em 
2023, José Manuel Silva diz 
que “este será um momento 
de viragem no Convento 
com uma nova programação 
e novos objectivos”. O autarca 
referiu ainda que a vontade 
passa por “se ser mais ec-
léctico e, ao mesmo tempo, 
mais singular”. É desta forma 
que José Manuel Silva diz ser 
possível “afirmar este equi-
pamento fantástico [CSF]”, 
reiterando que é objectivo do 
Município “que o Convento 
seja uma referência no pano-
rama cultural e corporativo”. 
O edil aproveitou ainda o 
momento para relembrar 
que “o CSF é a maior sala 
de espectáculos nacional de 
uma autarquia, gerida pela 
mesma”. Paulo Pires, respon-
sável pelo programa, disse 

que “há um forte objectivo 
de tornar este espaço mais 
poroso e mais permeável 
às dinâmicas culturais da 
cidade e da região”. Nas suas 
palavras, para 2023 serão 
vários os eixos estratégicos 
adoptados para alavancar o 
Convento, nomeadamente 
no âmbito da cidadania ac-
tiva, no campo da inclusão e 
da educação. Neste sentido, 
a vereadora Ana Cortez Vaz 
ressalvou que “a cultura e a 
educação devem ser duas 
faces da mesma moeda”.

Da programação, no pla-
no musical, pode destacar-
-se a continuidade do Ci-
clo “Saudades do Brasil em 
Coimbra”, com a presença 
de Adriana Calcanhotto, Seu 
Jorge e Daniel Jobim ou Crio-
lo, bem como para as estreias 

nacionais de discos de Jorge 
Palma, Carolina Deslandes 
ou The Black Mamba. Ao 
palco do grande auditório 
vão também subir nomes 
como Camané, Ricardo Ri-
beiro e António Zambujo, 
acompanhados pela Orques-
tra Clássica do Centro. Már-
cia, Rui Veloso e Pedro Abru-
nhosa com o Grupo Coral e 
Etnográfico dos Camponeses 
de Pias ou Aruán Ortiz Trio 
são outros dos nomes que 
vão passar por Coimbra neste 
primeiro semestre. O teatro 
vai também ganhar mais es-
paço no CSF, destacando-se 
o acolhimento de produções 
do Teatro Nacional de S. 
Carlos e do Teatro Nacional 
D. Maria II, assim como de 
Ricardo Neves-Neves. Na 
dança, “área em que se pre-

tende apostar mais significa-
tivamente”, realça-se o já “fa-
miliar” Festival Abril Dança 
em Coimbra, a nova criação 
de Olga Roriz ou a estreia 
em Coimbra da companhia 
Quorum Ballet. Uma das 
novidades a destacar é o Fes-
tival Política que Coimbra vai 
acolher pela primeira vez no 
2.º semestre do ano, mas que 
vai contar com um ‘warm up’ 
em Fevereiro, com a presença 
de Dino D’Santiago, de Tiago 
Pereira e de Hugo van der 
Ding. Outra novidade será o 
projecto “Mil Pássaros” que 
vai abranger o universo pré-
-escolar da rede pública do 
concelho na área das artes 
para a infância.

Para falar sobre o ponto 
em que os seus projectos se 
cruzam com o CSF fizeram 

uso da palavra alguns dos 
principais agentes e progra-
madores culturais da cidade, 
nomeadamente José Mi-
guel Pereira (Jazz ao Centro 
Clube - JACC), João Silva 
(Blue House), Rui Ferreira 
(Lux Records e Festival Lux 
Interior), Emília Martins 
(Orquestra Clássica do Cen-
tro) e Carla Matadinho e 
Paulo Sousa Costa (Yellow 
Star Company). José Mi-
guel Pereira deu destaque à 
“energia” trazida por Paulo 
Pires e pela nova equipa do 
Departamento de Cultura, 
referindo que “há coisas que 
mudam e que tão bem que 
mudam”. Fizeram ainda parte 
vários momentos musicais 
protagonizados por Beatriz 
Villar, Filipe Gouveia e Melo 
e Leonor Quinteiro.

2023 VAI TRAZER UMA PROGRAMAÇÃO ECLÉCTICA E SINGULAR

CONVENTO SÃO FRANCISCO QUER AFIRMAR-SE 
COMO REFERÊNCIA CULTURAL

LUÍS SANTOS

O 
valor global dos pro-
cessos judiciais pen-
dentes com a Câmara 

de Coimbra ascende a 47,7 
milhões de euros, superando 
em muito a maioria dos or-
çamentos de Municípios do 
distrito para 2023. Isto dá a di-
mensão do que está para resol-
ver em termos de contencioso, 
com o montante total a ficar 
nos processos de modificações 
orçamentais, aguardando as 
respectivas decisões judiciais.

Num Orçamento de 
174,9 milhões de euros da 
Câmara de Coimbra para o 
próximo ano, aprovado pela 
Edilidade e que irá ser apre-
sentado e também votado 
em reunião da Assembleia 
Municipal, a autarquia tem 
inscritas as “responsabilidades 
contingentes” que poderão vir 
a tornar-se efectivas.

Os Executivos camarários 
sucedem-se e, apesar de haver 
alterações nas forças políticas, 
as responsabilidades transmi-
tem-se e têm de ser assumidas. 
Muitos dos processos judiciais 
são complexos e prolongam-
-se no tempo, como é o caso 
relativo à instalação do IKEA 
no planalto de Santa Clara, que 
tantos rios de tinta fez correr.

Há mais de 10 anos estava 
para avançar a urbanização 
daquele planalto, onde o IKEA 
se queria instalar e até elabo-

rou um estudo de impacto 
ambiental, mas a Câmara de 
Coimbra parou o processo. A 
questão foi colocada no Tri-
bunal Administrativo e Fiscal 
de Coimbra, não pela empresa  
sueca mas pela Lusimoves-
te - Fundo de Investimento 
Imobiliário, que depois passou 
a ser gerido pelo Santander 
Asset Management.

Passado todo este tempo 
mantém-se o processo, com 
um pedido de indemniza-
ção de 25 milhões de euros, 
para “pagamento de danos 
patrimoniais decorrentes da 
prática de actos administrati-
vos - deferimento do Plano de 
Informação Prévia (PIP) apre-
sentado pelo IKEA, decisão de 
abandono da EU do Planalto 
de Santa Clara e ilegalidade da 
omissão de detecção atempa-
da da mancha de sobreiros 
existentes”.

O actual Convento de S. 
Francisco, em Santa Clara, re-
cuperado e posto a funcionar 
em Abril de 2016 como cen-
tro de convenções e eventos 
culturais, também não está 
livre de constituir um encargo 
suplementar para a Câmara 
de Coimbra. Recorde-se que 
as obras começaram ainda no 
mandato de Carlos Encarna-
ção (PSD) como presidente 
da Câmara e prosseguiram 
já sob a liderança de Manuel 
Machado (PS).

A conclusão da recupera-

ção do Convento estava pre-
vista para 2012 e já íamos em 
2015 sem que o fim estivesse à 
vista, devido a questões levan-
tadas pela empresa que tinha 
ganho o concurso. Em 2015 a 
Câmara de Coimbra entrega 
a outra empresa a conclusão 
das obras e a que foi preterida 
tem um processo em Tribunal 
pedindo uma indemnização 
de 8,2 milhões de euros.

AINDA A CIRCULAR 
INTERNA

A construção da Circular 
Interna ainda anda também às 
voltas, muitos anos depois. Há 
um pedido de indemnização, 
no valor de 3,6 milhões de 
euros, por alegada apropriação 
indevida de terrenos. A Câ-
mara passou para o domínio 
público municipal parcelas 
de propriedade privada, por 
contrapartida da bonificação 
das áreas a construir no lotea-
mento “ Urbanização Colinas 
de Vale Meão”. O processo em 
Tribunal surge por o acordo 
nunca se ter concretizado, 
uma vez que a Câmara Mu-
nicipal não chegou a emitir 
o alvará que garantia o domí-
nio sobre aquelas parcelas e 
terrenos.

O quarto maior pedido 
de indemnização, no valor 
de 2 milhões de euros, é do 
Clube de Futebol União de 
Coimbra, que em Fevereiro de 
2016 foi declarado insolvente 

pelo Tribunal. Apesar disso 
mantém-se por resolver na 
Justiça o litígio referente a um 
protocolo entre a Câmara e o 
União sobre a permuta de um 
terreno, que incluía o campo 
de jogos da Arregaça, por ou-
tro na mesma zona.

Entre as mais de sete de-
zenas de “responsabilidades 
contingentes” encontra-se um 
enorme leque de processos 
à espera de resolução, como 
por exemplo, um pedido de 
indemnização no valor de 1,9 
milhões de euros (!) por danos 
ocorridos num motociclo e 
no condutor, devido à queda 
do ramo de uma árvore na 
Avenida Fernão Magalhães, 
em 15 de Julho de 2017, que 
provocou um despiste e a co-
lisão contra um poste.

Só contra-ordenações le-
vantadas pela GNR, em 2020, 
à Câmara de Coimbra são 20, 
cada uma no valor de 1.500 
euros, pela não realização de 
gestão de combustíveis em 
outros tantos locais do con-
celho. Mas há também o caso 
de uma directora do Departa-
mento de Edifícios e Equipa-
mentos Municipais que, por 
ter cessado antecipadamente 
a comissão de serviço, já este 
ano, tem um processo onde 
pede o pagamento de uma 
indemnização no valor de 
4.511 euros (danos patrimo-
niais) e 25.500 euros (danos 
não patrimoniais).

ABSTENÇÃO 
DO PS E CDU

Recorde-se que a Câmara, 
liderada pela coligação Juntos 
Somos Coimbra, aprovou no 
último dia de Novembro o 
Orçamento para 2023, no va-
lor de 174,9 milhões de euros, 
com a abstenção do PS e CDU, 
que criticaram cortes previstos 
e ausência de projectos.

A proposta de Orçamento 
e Grandes Opções do Pla-
no (GOP) representa um 
aumento de sete milhões de 
euros face a 2022, mas, apesar 
desse incremento, é um docu-
mento marcado pelos efeitos 
da guerra na Ucrânia e pela 
inflação, afirmou o presidente 
da Câmara, José Manuel Silva. 
Na sua intervenção inicial, 
o autarca voltou a criticar a 
ausência de apoios extraordi-
nários para os Municípios por 
parte do Governo, cujos orça-
mentos são “negativamente 
afectados pelo quadro macro-
-económico do país”, que, no 
caso de Coimbra, representa 
um custo de 12 milhões de 
euros em 2022 e 2023.

“Este não é o Orçamento 
e GOP que poderíamos e gos-
taríamos de apresentar”, notou 
José Manuel Silva, realçando 
ainda o facto de se estar num 
período de transição entre 
quadros comunitários. Como 
medidas para 2023, o autarca 
apontou para a redução em 
5% do mapa de pessoal “à 

custa de lugares não ocupados”, 
o “maior financiamento de 
sempre” às freguesias, a aposta 
na habitação social (a partir do 
Plano de Recuperação e Resili-
ência) e o investimento “priori-
tário” nos Serviços Municipali-
zados de Transportes Urbanos 
de Coimbra (SMTUC).

Já o PS, pela voz da vere-
adora Regina Bento, afirmou 
que seria expectável que o 
actual Executivo “apresentasse 
um documento que tradu-
zisse as suas próprias opções 
políticas”, o que considerou 
que acaba por não acontecer, 
“o que só vem demonstrar, 
uma vez mais, a incapacidade 
natural da actual maioria para 
governar a cidade”. Segundo a 
vereadora, das 29 propostas 
apresentadas pelo PS no âm-
bito da discussão da proposta, 
apenas sete estão inscritas nas 
GOP que foram aprovadas, 
todas com uma dotação sim-
bólica de 10 euros.

Também o vereador da 
CDU, Francisco Queirós, com 
pelouros atribuídos, optou 
pela abstenção, considerando 
que o orçamento proposto 
tem “diferenças consideráveis” 
face àquilo que é a sua posição 
em várias áreas. “Generica-
mente, na proposta apresen-
tada, não se encontram novos 
programas ou projectos, de-
signadamente anunciados no 
programa eleitoral da maioria”, 
justificou.

NUM ORÇAMENTO DE 174,9 MILHÕES DE EUROS PARA 2023

CÂMARA DE COIMBRA TEM 47 MILHÕES
PARA PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES
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OLEKSANDRA HUZAK – A atleta da Associação 
Cristã da Mocidade (ACM) de Coimbra assinou, recen-
temente, contrato com o Instituto Português da Juventu-
de e com a Federação de Ginástica de Portugal. A ginasta 
conimbricense tem-se destacado nas suas prestações a 
nível nacional e internacional enquanto representante da 
Selecção Nacional e do seu clube. No passado mês, Olek-
sandra conseguiu três medalhas de prata e uma de bronze 
no Torneio Internacional Guimagym Cup, onde esteve em 
competição com ginastas de diversos países. 

SANDRA SEMEDO – A triciclista, da Associação de 
Paralisia Cerebral de Coimbra (APCC), fez o pleno nos 
Jogos Mundiais da IWAS, tendo ainda obtido um 4.º lugar 
nos 100 metros. A atleta, que corre na classe RR2, con-
quistou ouro nos 800 metros, prata nos 400 e bronze nos 
200. Sandra Semedo aumentou assim para 15 o total de 
medalhas em provas internacionais em representação de 
Portugal, uma vez que antes já tinha conquistado oito na 
Taça Internacional/Campeonato do Mundo de Tricicleta 
e quatro nos Jogos Mundiais da Paralisia Cerebral. Do seu 
palmarés constam ainda 31 medalhas em campeonatos 
nacionais, sendo a actual campeã de todas as distâncias da 
sua classe e detentora de sete recordes nacionais nas clas-
ses RR2 e RR3.

FERNANDO SEABRA SANTOS –  O antigo Reitor da 
Universidade de Coimbra lançou, na terça-feira (6), o livro 
“Palavras Ditas…”, que reúne 64 discursos, um despacho e 
um convite.  Docente da FCTUC desde 1978 e Professor 
Catedrático desde 1998 – tendo leccionado também em ins-
tituições como as Universidades de Grenoble e de Brasília –, 
Seabra Santos foi director do Departamento de Engenharia 
Civil da FCTUC (1990 a 1994), primeiro coordenador da 
licenciatura em Engenharia do Ambiente da FCTUC, vice-
-Reitor (1998 a 2003) e Reitor da Universidade de Coimbra 
(2003 a 2011). Entre 2007 e 2010, presidiu também ao Con-
selho de Reitores das Universidades Portuguesas.

ALEXANDRE DIAS, BRUNO SILVESTRE E LUÍS 
SPRANGER –  Os antigos alunos do Departamento de 
Arquitectura (DARQ) da Faculdade de Ciências e Tecno-
logia da Universidade de Coimbra (FCTUC), foram dis-
tinguidos com o Prémio FORMA 2022 – Prémio Nacional 
de Arquitectura, na Categoria Habitação Colectiva. Dos 
antigos alunos, Alexandre Saraiva Dias é o único que exer-
ce a profissão em Coimbra e é também docente no DARQ. 
Bruno Silvestre lecciona no Department of Architecture 
and Landscape da Kingston University, em Londres, e Luís 
Spranger exerce actividade profissional na Ilha da Madeira.

ANTÓNIO TERRÃO RUSSO – O  professor adjunto 
convidado da Escola Superior Agrária do Politécnico 
de Coimbra (ESAC-IPC) foi distinguido pela Ordem 

dos Engenheiros como Engenheiro Conselheiro. O 
nível de qualificação profissional de Engenheiro Con-
selheiro foi atribuído pelo mérito demonstrado no 
exercício da profissão e ao longo da sua carreira, onde 
alcançou posições de destacado relevo e merecedoras 
da mais alta distinção pela Ordem dos Engenheiros. 
António Terrão Russo é engenheiro agrónomo e tem 
uma vasta experiência de 33 anos nos domínios da hi-
dráulica agrícola e do desenvolvimento rural, em Por-
tugal e no estrangeiro.

MARCELO SIMÕES – O remador da Académica 
de Coimbra venceu, entre os sub-23, a regata Aero-
bic Monsters, prova em skiff (barco individual), que 
decorreu no dia 3 de Dezembro em Gondomar. Para 
além da vitória na prova – realizada em contra-relógio 
e com uma distância de 6.500 metros –, o atleta ter-
minou ainda em 4.º lugar na classificação geral, com 
um tempo de 24 minutos e 46,75 segundos, tendo fica-
do apenas a 53 segundos do vencedor, Nuno Mendes, 
atleta do Clube Fluvial Portuense.

MARIA HELENA COSTA MARQUES –  A utente 
do Centro de Dia da Associação Social Cultural e Re-
creativa de S. Paulo de Frades comemorou 100 anos no 
passado domingo, dia 4. A idosa, que está neste Centro 
de Dia desde 25 de Novembro de 2015, é natural de 
Lisboa, mas mudou-se, nessa altura, para a Cova do 
Ouro, em Coimbra, na companhia da filha. Aos 100 
anos, Maria Marques, ainda é capaz de participar nas 
actividades desenvolvidas no Centro de Dia, destacan-
do-se no cálculo matemático. Além disto, e apesar da 
perda de memória associada à demência que sofre, a 
centenária é capaz de realizar a maioria das suas activi-
dades de vida diária, nomeadamente, alimentar-se pela 
própria mão, ir à casa de banho sozinha, entre outras. 
Cabeleireira e costureira durante largos anos, a cente-
nária tem uma filha, com quem reside actualmente, 
uma neta e dois bisnetos.

GABRIELA COSTA ANDRADE MORAIS – A en-
genheira civil iniciou a sua colaboração com a Funda-
ção ADFP - Assistência, Desenvolvimento e Formação 
Profissional - em 1990, tendo estado ligada como pro-
jectista ou fiscal de obras a todos os investimentos da 
Fundação. Colaboradora dedicada a fins sociais, com 
sensibilidade para as necessidades dos utentes, crian-
ças, jovens, idosos, mulheres e pessoas com deficiência 
mental, conforme refere a Fundação. Foi dirigente da 
Cooperativa Mirante, do Centro Hípico de Miranda 
do Corvo, da Secção de Caminheiros da ADFP e da 
Confraria da Matança do Porco. Gabriela Costa An-
drade Morais faleceu na passada terça-feira (6) vítima 
de doença maligna.

Homem de Coimbra, cidadão do mundo, José Alexandre Cunha tem-se afir-
mado, e confirmado, no país e além fronteiras, como um profissional na área 
da saúde de rara visão, capacidade de arrojo e audácia de investimento em 
equipamentos hospitalares de grande dimensão e com tecnologia de ponta. 
Chairman da IGHS, liderou em Coimbra a implantação do Hospital Ideal-
med, hoje hospital da Luz. A empresa integra um grupo Internacional de Ser-
viços de Saúde, onde tem forte participação societária e de gestão em vários 
hospitais, cuja implantação acompanha desde o inicio, no Médio Oriente, 
desde Omã a Riade, movimentando-se naquele espaço do mundo de modo a 
granjear acentuado prestigio, quer pela perspicácia na busca de novos inves-
timentos quer pela forma como agiliza a sua concretização e os põe a render 
através dos serviços médicos altamente qualificados. Se tudo isto já não seria 
pouco, o que mais seduz e se admira na matriz afectiva de Alexandre Cunha é 
a sua ligação a Coimbra, terra que nunca abandonou e a que regressa amiuda-
das vezes, e onde procura, encontra e contrata muitos serviços de que precisa 
lá fora e a que recorre sempre que pode, seja no sector médico, na contratação 
de algum pessoal e até na adjudicação de equipamento técnico e mobiliário em que a zona de Coimbra tem óptimas 
empresas que vão aos respectivos concursos de novos projectos liderados por Alexandre Cunha, sempre que podem. 
Esta sensibilidade e solidariedade para com Coimbra, seus empresários e suas gentes, fazendo parte da sua natureza, 
confirmou-as de novo José Alexandre Cunha há meia dúzia de dias, quando assinou com a Escola Superior de Tecno-
logia de Saúde (Instituto Politécnico) acordos de cooperação, abrindo as portas desses hospitais que vai implantando 
no mundo asiático a estágios de formação para alunos daquela instituição. Desses alunos, uns voltarão e outros não 
deixarão de aproveitar a sua estadia para desenhar o seu futuro, ainda que longe do seu país. País que, sobretudo a 
partir da primeira parte do século passado, foi sempre avaro para acolher as justificadas ambições de um povo ousado 
e trabalhador, cuja vida nem sempre é devidamente reconhecida dentro de portas.       

ALEXANDRE CUNHA O EMBAIXADOR DE COIMBRA 
NO MUNDO DOS NEGÓCIOS DA SAÚDE

AUGUSTO SANTOS SILVA – Esteve bem o presiden-
te da Assembleia da República em vir à Universidade de 
Coimbra proceder à entrega do Prémio António Barbosa 
de Melo de Estudos Parlamentares. Trata-se de perpetuar a 
memória de Barbosa de Melo, uma figura de Coimbra que 
foi Professor da Faculdade de Direito, deputado por este cír-
culo, presidiu à Assembleia da República e foi Conselheiro 
de Estado. Pela primeira vez, a entrega do Prémio António 
Barbosa de Melo decorreu fora da Assembleia da Repúbli-
ca, numa política de descentralização de eventos, que Au-
gusto Santos Silva considera importante para aproximar os 
cidadãos do Parlamento. Na sessão, que decorreu na Sala do 
Senado da Universidade de Coimbra, sublinhou que a As-
sembleia da República, ao instituir o Prémio António Bar-
bosa de Melo, em 2017, homenageia o seu antigo presidente 
da melhor maneira e da forma como se pode homenagear 
um mestre universitário, que é criando condições para que 
o seu legado se reproduza e perpetue com novos valores, 
emergindo no meio académico e científico. O prémio deste 
ano distinguiu Filipe de Vasconcelos Fernandes, Professor 
na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com o 
estudo “A reserva de lei da Assembleia da República e o caso 
histórico das demais contribuições financeiras a favor das 
entidades públicas”.

PEDRO SARAIVA – Já foi vice-Reitor da Universidade de 
Coimbra e agora exerce igual cargo na Universidade Nova 
de Lisboa, tendo também presidido à Comissão de Coorde-
nação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC). 
Pela sua experiência foi conferencista, ontem (7), no en-
contro “Universidade: Chave para o Futuro”, que decorreu 
no ISCTE, em Lisboa, num organização conjunta com o 
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e o 
patrocínio da Presidência da República. Pedro Saraiva de-
fende que a produtividade de Portugal pode aumentar con-
sideravelmente se se duplicar o número de empresas ino-
vadores que colaboram com as Universidades. Como bons 
exemplos, que sustentam esta sua tese, apontou o Biocant 
Park, em Cantanhede, responsável por cerca de 40% do bio-
empreendedorismo nacional, ou as parcerias da Bosch com 
a Universidade do Minho, que são traduzidas em 165 mi-
lhões de euros em investimentos e 750 postos de trabalho. 
Pedro Saraiva sublinhou também o desempenho do Insti-
tuto Pedro Nunes, em Coimbra, na ligação da Universidade 
com as empresas, assim como o recente reconhecimento da 
Universidade Nova de Lisboa enquanto “Young Entrepre-
neurial University of the Year”. De acordo com dados que 
apresentou, cerca de 50% das empresas portuguesas produ-
zem inovação, mas onde Portugal baixa é na percentagem 
de empresas que o fazem em articulação com as Universi-
dades, que será menos de 10%.

PEDRO COIMBRA – Os deputados de seis partidos (PSD, 
Chega, PCP, BE, Livre e PAN) apoiaram, no Parlamento, a 
petição a favor da autonomia do Hospital dos Covões, em 
Coimbra, que tinha já sido aprovada, por unanimidade, na 
Comissão Parlamentar de Saúde, então presidida pelo de-
putado Maló de Abreu. O PS maioritário destoou e quem 
fez o “frete” de defender a posição antagónica foi Pedro 
Coimbra, deputado eleito por este círculo, que já presidiu 
à Federação distrital socialista e foi candidato derrotado à 
presidência da Câmara de Penacova. Como escreve o Pro-
fessor Costa Almeida (ver artigo na página 18 desta edição), 
Pedro Coimbra teve “a desfaçatez”  de dizer que a redução 
de dois hospitais a apenas um, com a consequente redução 
drástica de meios técnicos e humanos, veio contribuir “para 
a diversificação da oferta e acentuar a importância do ensi-
no universitário e da investigação”!. Tipo “correia de trans-
missão”, o deputado de Coimbra repetiu frases feitas que os 
Conselhos de Administração do CHUC foram propalan-
do, sem se querer inteirar da realidade do assunto ou, pior, 
deturpando-a, numa intervenção meramente publicitária e 
manifestamente encomendada.

         A descer

No próximo sábado (10), pelas 16h00, a Casa das Artes de Miranda do Corvo vai receber a obra “Homens Livro”, da autoria de Bento Ramires, Rui Guedes e Carlos Marta. A iniciativa é fruto da colaboração entre 
o Município e a Editora Publiçor/Letras Lavadas.
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facto da semana

Parece que foi noutro dia mas já lá vão 50 anos, 
tantos quantos a Faculdade de Economia da Uni-
versidade de Coimbra leva de existência e que co-
memorou na semana passada perante um auditório 
repleto de antigos e actuais estudantes, professo-
res e não professores e vários convidados, entre os 
quais a comissária europeia Elisa Ferreira a quem 
coube analisar com profundidade o tema “Terri-
tório e Desenvolvimento Económico”, o que fez de 
forma a captar a atenção do vasto auditório que se 
manifestou nesse sentido. Álvaro Garrido, Director 
actual da Faculdade, abrira a sessão descrevendo o 
percurso da instituição, a sua história, as suas di-
ficuldades e os passos dados que foram, ano após 
ano, colocando a Faculdade num patamar de qua-
lidade elevada, vencidas que foram as dificuldades 
iniciais que teve de ultrapassar, a começar pelas ins-
talações que ficaram fora dos tradicionais espaços por onde a Universidade de Coimbra se desdobra. Investi-
mentos sucessivos garantiram à Faculdade condições para um desempenho adequado à sua função de ensino 
e aprendizagem, dali tendo saído jovens alunos que se afirmaram ao longo dos anos no mundo do trabalho, 
reconhecido pela excelência, muito devido também ao mérito do corpo docente que, época após época, se 
tem vindo a consolidar e a afirmar como de superior capacidade académica. Para que o tempo não silencie os 
méritos das primeiras grandes figuras que traçaram o perfil inicial da Faculdade de Economia de Coimbra, 
recordem-se aqui os Professores José Veiga Torres, Romero de Magalhães e Boaventura Sousa Santos.     

CINQUENTA ANOS DEPOIS, A FACULDADE DE ECONOMIA 
DE COIMBRA ESTÁ ROBUSTA E EM AFIRMAÇÃO 

CRESCENTE NO TODO NACIONAL

PORTUGAL DOS PEQUENITOS PROMOVE 
SESSÃO DE CONTOS DE NATAL

O Serviço Educativo do Portugal dos Pequenitos, em 
Coimbra, tem patente, até ao dia 31 deste mês, uma sessão 
de contos intitulada “É Natal outra vez”. Realizada no âm-
bito da actividade “Há estórias no Parque”, esta iniciativa 
apresenta novas estórias e desafios desvendando os motivos 
para celebrar o Natal. Entre as 11h00 e as 15h30 é contada 
a história infantil “O Macaco Rabugento – Oh, Não, é Na-
tal!”, de Suzanne Lang, com ilustração de Max Lang, que 
aborda a importância da amizade. Esta obra é da editora 
Nuvem de Letras do grupo Penguin Random House. No 
final da apresentação as crianças são convidadas a escrever 
etiquetas com razões para celebrar o Natal e a partilhá-las 
com os restantes visitantes, colocando-as numa árvore. 
Também todos os dias durante esta temporada, excepto 
terça-feira à tarde, na Oficina da Construção, as crianças 
podem construir, com vários materiais, decorações alusivas 
à época natalícia que podem levar para casa. A decorrer no 
espaço de Alcobaça, os interessados podem participar des-
tas actividades das 10h30 às 13h00 e das 14h30 às 16h30. 
O parque está aberto todos os dias das 10h00 às 17h00 e os 
bilhetes podem ser adquiridos no local ou pela Blueticket.

CEARTE DESENVOLVE FORMAÇÃO 
NA ÁREA DO CINEMA

O Centro de Formação Profissional para o Artesana-
to e Património (CEARTE) está a organizar um curso de 
cinema com o intuito de colmatar a falta de formação prá-
tica nesta área na região Centro. O curso, que conta com 
a participação de 14 formandos, tem uma duração de 275 
horas, nas quais os participantes podem “experienciar to-
dos os papéis” associados ao processo de fazer um filme. “A 
formação contempla uma componente teórica, na qual se 
pretende estudar a história do cinema e como tem evoluído 
o processo de produzir um filme até aos dias de hoje, mas 
também a prática, na qual os formandos poderão fazer o 
seu próprio filme”, afirmou o CEARTE. Segundo Luís Ro-
cha, director da instituição, o centro pretende continuar a 
assegurar formação na área, apesar de ainda não haver data 
prevista para a próxima edição.

MUNICÍPIO DE GÓIS PROMOVE MERCADI-
NHO DE TROCA DE BRINQUEDOS E LIVROS

Integrado na programação municipal “Retratos de 
Natal”, o Município de Góis, em parceria com a Fregue-
sia de Góis, promove o primeiro Mercadinho de troca de 
brinquedos e livros, para crianças e jovens, no âmbito do 
Mercadinho “Natal no Largo”, a decorrer no Largo Francisco 
Inácio Dias Nogueira, no dia 18 de Dezembro, das 10h00 
às 18h00. Mais do que uma troca de artigos, pretende-se 
apelar a uma responsabilidade ambiental, convidando a 
aplicar, neste Natal, o conceito dos 7 R´s da sustentabili-
dade: Repensar, Recusar, Reduzir, Reaproveitar, Reutilizar, 
Reciclar e Recuperar. A forma de participar é simples: levar 
pelo menos um brinquedo e/ou livro que já não queira e 
levar artigos novos sem limite. É possível trocar todo o tipo 
de livros excepto livros escolares, uma vez que já existem 
associações e colectivos que se dedicam à sua recolha. A 
participação requer inscrição tendo esta de ser feita até dia 
15 de Dezembro.

FACULDADE DE DIREITO DA UC 
CELEBROU 186 ANOS

A Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
(FDUC) celebrou, esta quarta-feira (7), 186 anos. Para assi-
nalar a data, de manhã, a partir das 9h00, o Auditório da Fa-
culdade recebeu as conferências “O Papel da Faculdade 
de Direito na Formação da Nacionalidade Portuguesa e 
Brasileira” (por Ibsen Noronha, docente da FDUC), “A 
Administração Pública em Portugal, Planeamento, Polí-
ticas e Prospectiva” (por Paulo Areosa Feio, director do 
PlanAPP, Centro de Competências de Planeamento, de 
Políticas e de Prospectiva da Administração Pública) e “O 
Ministério Público e a Defesa dos Direitos Humanos e da 
Legalidade Democrática” (por André Namora, Procura-
dor da República). Seguiu-se, pelas 12h00, a inauguração 
da Sala de História da FDUC. À tarde, decorreu a sessão 
de abertura do Dia da Faculdade, no Colégio da Trindade, 
que contou com as intervenções do Reitor da Universidade 
de Coimbra, Amílcar Falcão, do vice-Reitor da UC para 
as Relações Externas e Alumni, João Calvão da Silva, e do 
director da FDUC, Jónatas Machado. Pelas 16h00, a Em-

baixadora da Alemanha em Portugal, Julia Monar, proferiu 
a palestra “As relações económicas, energéticas e culturais 
entre a Alemanha e Portugal no quadro da União Europeia 
e da Guerra da Ucrânia”. 

PREVENÇÃO ESCOLAR JUNTA PSP 
DE COIMBRA E OUTRAS ENTIDADES

O Comando Distrital de Coimbra da PSP e a Direcção 
de Serviços da Região Centro da Direcção-Geral dos Esta-
belecimentos Escolares realiza, no próximo ano lectivo, um 
conjunto de acções formativas intitulada “A Prevenção na 
comunidade escolar - encarregados de educação, docentes e 
não docentes”. Com estas acções, as referidas entidades pre-
tendem abordar termas relevantes de prevenção e segurança 
públicas, com a colaboração dos municípios de Coimbra 
e Figueira da Foz, junto de encarregados de educação, do-
centes e não docentes, num total de 62 estabelecimentos de 
ensino básico e secundário. Ao longo das acções previstas, 
serão abordados temas relevantes como denúncia, queixa 
ou participação em contexto escolar, bullying, compor-
tamentos aditivos, violência (maus tratos e violência no 
namoro), cibersegurança, crimes contra a reserva da vida 
privada, gravações e fotografias ilícitas, prevenção rodovi-
ária, entre outros. 

FORUM COIMBRA TEM UM JARDIM DE NATAL 
ABERTO A TODOS 

O Forum Coimbra tem a decorrer até 8 de Janeiro um 
jardim de Natal, designado XMAS Garden, que permite 
momentos em família nesta quadra natalícia. O acesso ao 
jardim, que é já um ponto de referência no Forum Coim-
bra, será feito através do Piso 0, entre a Farmácia e a C&A, 
num caminho que vai alimentando a surpresa até chegar 
ao XMAS Garden – uma verdadeira experiência de cor e 
som, com diferentes jogos de luz, túneis e outras estruturas 
interativas e “super instagramáveis”, onde as famílias pode-
rão viver momentos únicos nesta época natalícia. Ao longo 
de todo o percurso, feito totalmente ao ar livre, as famílias 
encontrarão vários spots temáticos, pelo que, é dar asas à 
imaginação e soltar as partilhas nas redes sociais. O espaço, 
amigo do ambiente, tem um “Love Hands” que se trata de 
um coração que surge da união de duas mãos e cuja vista 
está especificamente direccionada para a Universidade de 
Coimbra. Com recurso a uma tecnologia bioprint, vanguar-
da dos produtos eco-friendly, todas as estruturas de luz são 
feitas de plástico proveniente de cana-de-açúcar, um mate-
rial reciclável e biodegradável que permite reduzir a utiliza-
ção de alumínios nas decorações, tornam o XMAS Garden 
num jardim em perfeita harmonia com o meio ambiente. 
As peças decorativas que dão uma nova vida ao Jardim do 
Forum Coimbra, têm como foco o compromisso de susten-
tabilidade e eficiência energética, contam com iluminação 
assegurada por tecnologia led de baixo consumo, painéis 
solares e ainda por um sistema de sensores de movimento, 
através do qual algumas peças apenas se ativam quando 

há interação/passagem de visitantes. Este jardim pode ser 
visto a partir das 18h00, até ao horário de encerramento 
do centro comercial. 

PRIMEIRA FASE DO PLANO PARA REFORÇO 
DA ESTRUTURA ARBÓREA FOI CONSIGNADA

A Metro Mondego consignou, na passada segunda-
-feira (5), à empresa Viaplanta - Sociedade Comercial de 
Limpezas e Ajardinamentos, Lda, a prestação de serviços 
de execução da primeira fase do Plano para Reforço da 
Estrutura Arbórea na cidade de Coimbra, que consiste na 
plantação de 73 árvores e instalação do respectivo sistema 
de rega na zona da Solum. Nesta primeira fase, que será a 
menos volumosa do Plano, serão plantadas 66 novas árvores 
de várias espécies, nomeadamente olaias, aceres e jacaran-
dás, e transplantadas sete palmeiras- leque. Na segunda fase, 
cujo projecto está já em desenvolvimento, serão plantadas 
árvores nas zonas da Portela e do Alto de São João. Com 
este plano, a Metro Mondego compromete-se a plantar três 
árvores por cada uma retirada no âmbito das empreitadas 
da infra-estrutura do Metrobus, reflectindo-se num inves-
timento na ordem dos 150.000 euros, a realizar em várias 
fases ao longo do triénio 2022-2024.

IGREJA DE SÃO JOSÉ RECEBE 
CONCERTO DE NATAL DA INATEL 

A Fundação INATEL vai realizar, no domingo (11), 
pelas 16h00, o tradicional Concerto de Natal, na Igreja de 
São José, em Coimbra. Do programa consta a actuação do 
Grupo Etnográfico da Região de Coimbra, também co-
nhecido por GERC, e do coro Alma de Coimbra, que irão 
interpretar temas que se enquadram a esta quadra natalícia. 
No total, o concerto terá entre 40 a uma hora de espectá-
culo e tem entrada gratuita, pontuando um momento de 
convívio nas festividades de Natal. “São dois grupos de 
Coimbra que vêm com um repertório alusivo ao Natal, um 
de carácter mais solene, outro de carácter mais etnográfico 
e, portanto, achamos que é um concerto que tem tudo para 
atrair as pessoas e que se sintam muito bem nesta quadra 
natalícia a ouvir estes grupos”, refere Bruno Paixão, director 
da Fundação INATEL de Coimbra. Como vem sendo há-
bito desde as últimas edições, a União das Freguesias (UF) 
de Coimbra e a Junta de Freguesia de Santo António dos 
Olivais, bem como a Paróquia de São José, juntam-se à or-
ganização da iniciativa. João Francisco Campos, presidente 
da UF de Coimbra, destaca a importância da colaboração 
entre as duas entidades. “Esta é uma iniciativa que em 2018 
a INATEL nos convidou a aderir, na altura tínhamos aqui 
o Mercado de Natal na Praça Heróis do Ultramar e fazia 
todo o sentido esta junção de sinergias entre as instituições. 
Fizemos o retomar dessa tradição aqui na Igreja de São José 
e continuamos, porque achamos que faz todo o sentido 
continuar”, destaca. O autarca adianta ainda que no próxi-
mo ano, em Julho, a UF de Coimbra e a Fundação INATEL 
irão fazer a recriação histórica da conquista de Coimbra. 

A Universidade de Coimbra recebeu o Selo de Qualidade Academia Voluntária, atribuído pela CASES - Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, em reconhecimento das práticas, 
dinâmicas e instrumentos criados e desenvolvidos na UC em prol da promoção da prática do voluntariado. 
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           s a ú d e

M
uitas são as mu-
lheres e casais 
que ambicionam 

ter um filho, mas devido à 
escassez da doação de ovó-
citos que existe neste mo-
mento no país, faz com que 
adie ou impeça tal desejo. 
A região Centro tem um 
dos três bancos públicos 
de gâmetas de Portugal, no 
Centro Hospitalar Univer-
sitário de Coimbra. 

Ao longo das últimas 
décadas é possível constatar 
que a idade média em que 
a mulher tem o primeiro 
filho tem aumentado, situ-
ando-se actualmente nos 
31 anos. Por várias razões 
essa decisão vai sendo cada 
vez mais tardia, seja pela 
incapacidade económica, 
procura de estabilidade fi-
nanceira e profissional antes 
da maternidade, ou a falta 
de um parceiro adequado 
para criar uma família. 

Segundo a American 

Society for Reproductive 
Medicine, este adiamento 
origina um decréscimo da 
fertilidade – a cada mês que 
uma mulher saudável e fértil 
de 30 anos tenta engravidar 
tem 20% de hipóteses que 
a gravidez ocorra. Ou seja, 
em cada cem mulheres fér-
teis de 30 anos que tentam 
engravidar num ciclo, só 
vinte serão bem-sucedidas, 
tendo as restantes oitenta de 
continuar a tentar.

Esta diminuição de 
fertilidade com a idade leva 
a que uma mulher aos 40 
anos, em cada ciclo, tenha 
uma hipótese de engra-
vidar inferior a cinco por 
cento.

Os bancos públicos de 
gâmetas como o do Centro 
Hospitalar da Universidade 
de Coimbra, são essenciais 
para uma resposta ao declí-
nio da fertilidade associado 
à idade da mulher. No en-
tanto, a falta de dadoras ori-

gina listas de espera que po-
dem atrasar muito o sonho 
de ser mãe ou até impedi-lo 
definitivamente.

À escassez das doações 
acresce a circulação de mui-
tas informações erradas, que 
agravam os mitos e receios 
que levam muitas mulheres 
a não quererem submeter-se 
ao processo de doação.

Receios infundados 
como perda de fertilida-
de ou infertilidade, medo 
de sentir dor, ausência de 
acompanhamento médico, 
entre outros, contribuem 
para a falta de dadoras, que 
nem a compensação eco-
nómica do processo, que 
ronda os 850 euros, permite 
reverter.

QUEM PODE DOAR 
E COMO FAZER

Para uma mulher ser 
dadora tem de obedecer a 
três condições essenciais: 

ter entre 18 e 33 anos, não 
ter infecções sexualmente 
transmissíveis nem doen-
ças genéticas ou heredi-
tárias.

O número de doações 
também é limitado, sendo 
analisado individualmente, 
e entre cada doação tem de 
mediar um intervalo de, 
pelo menos, três meses.

A doação ocorre sob 
total confidencialidade 
e com acompanhamen-
to médico durante todas 
as três fases do processo: 
consulta de ginecologia 
prévia, avaliação de fertili-
dade, análises sanguíneas 
e entrevista psicológica; 
estimulação hormonal; e 
doação, que consiste na 
colheita de óvulos.

Para se tornar dadora, 
basta entrar em contacto 
com o Banco Público de 
Gâmetas do Centro Hos-
pitalar Universitário de 
Coimbra. 

CONGRESSO DE OFTALMOLOGIA JUNTOU 
CENTENAS DE PARTICIPANTES EM COIMBRA 

O 65.º Congresso Português de Oftalmologia, um dos 
eventos de maior relevância na área em Portugal organi-
zado pela Sociedade Portuguesa de Oftalmologia (SPO), 
realizou-se de 1 a 3 de Dezembro, e juntou centenas de 
participantes de todo o mundo. O evento, que decorreu no 
Convento São Francisco, contou com 1.100 congressistas, 
700 dos quais eram oftalmologistas de vários cantos do 
mundo, como do Canadá, Estados Unidos, Brasil, França, 
Espanha, Reino Unido e Portugal. Do programa constou 
135 comunicações livres, cinco simpósios científicos e cinco 
conferências. Desta forma, este congresso foi palco para um 
encontro entre alguns dos melhores oftalmologistas inter-
nacionais  que serviu para debater os avanços e os desafios 
futuros desta especialidade médica. Este evento conta já 
com algumas décadas de existência e decorreu apenas pela 
segunda vez em Coimbra. 

“ASSÉDIO(S) NO ENSINO SUPERIOR” 
DEBATIDO NA ESENFC

A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEn-
fC) realizou o “III Seminário Internacional Assédio(s) 
no Ensino Superior - Políticas e práticas de intervenção 
nas comunidades educativas”, que juntou especialistas de 
Portugal, Espanha e Brasil. Esta  iniciativa enquadrou-se 
nas comemorações do 15.º aniversário do projecto “(O)
Usar & Ser Laço Branco”, que visa promover relações de 
intimidade saudáveis e prevenir a violência entre pares, 
a começar pelo namoro. “Assédio e poder nas relações 
interpessoais”,”Voz(es), silêncio(s) e movimentos de (des)
ocultação de violências”, “Boas práticas na prevenção do(s) 
assédio(s) no ensino superior”, “Sexismo - Preditor de vio-
lência”, as “Representações dos/as estudantes relativamente 
ao assédio sexual”, ou a “Saúde mental e sua relação com a 
violência no namoro em jovens universitários”, foram al-
guns dos temas abordados nesta sessão. Desde 2007 que, 
sob a divisa “Um não à violência entre os pares”, o projecto 
“(O)Usar & Ser Laço Branco” sensibilizou dezenas de mi-
lhares de pessoas.

SOCIEDADE DE SENOLOGIA LANÇA 
PRÉMIO DE INVESTIGAÇÃO NOÉMIA AFONSO

A Sociedade Portuguesa de Senologia (SPS) lançou o 
Prémio de Investigação Noémia Afonso e tem a decorrer as 
candidaturas para esta primeira edição, até dia 31 de Maio 
de 2023. O objectivo desta iniciativa passa por fomentar a 
cultura científica e estimular a investigação clínica na área 
do cancro da mama, promovendo uma colaboração entre 
as várias especialidades médicas. O prémio, instituído em 
homenagem à oncologista Noémia Afonso, tem o propósito 
de reconhecer projectos que venham a ser desenvolvidos 
em território nacional. Serão privilegiados os trabalhos de 
investigação de natureza interdisciplinar que contribuam 
para uma melhoria da intervenção clínica e que demons-
trem ter real impacto no desenvolvimento científico, através 
de critérios como a originalidade e grau de inovação, exe-
quibilidade e potencial impacto na prática clínica ao nível 
do cancro da mama. O grande vencedor desta distinção irá 
receber 20 mil euros e será anunciado no  XII Congresso 
de Senologia, a realizar em Outubro de 2023.

PRÁTICAS DE ENVELHECIMENTO ACTIVO 
NA REGIÃO CENTRO FORAM PREMIADAS 

Foram quatro os projectos vencedores da quinta edição 
do concurso de Boas Práticas de Envelhecimento Activo 
e Saudável na região Centro, promovido pela Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 
(CCDRC), em colaboração com os consórcios Ageing@
Coimbra e AgeINfuture. “5.0 cinco ponto zero Programa 
de Capacitação para o Empreendedorismo” apresentado 
pela Fundação Bissaya Barreto e pelo Instituto Pedro Nu-
nes, “Laboratório do Envelhecimento”, promovido pela 
Câmara Municipal de Ílhavo, “Mais Alternativas Sénior” 
da Associação de Bem Estar Social e Recreativa de Alpedriz 
e “Estou Cãotigo”, da Associação Beira Aguieira de Apoio 
ao Deficiente Visual foram os premiados. O concurso tem 
como objectivo aumentar a divulgação e o reconhecimento 
de projectos e iniciativas que promovem o envelhecimento 
activo e saudável na região Centro.

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA É UM DOS TRÊS BANCOS PÚBLICOS 

FALTA DE DADORAS DE OVÓCITOS 
ESTÁ A IMPEDIR DE REALIZAR O SONHO 

DE MUITAS MULHERES

A 
Baixa de Coimbra 
ganha novo projec-
to que vai dar voz a 

residentes, a trabalhadores 
e a visitantes.

Este coro, integrado na 
Associação Há Baixa, tem 
direcção musical de Luís 
Pedro Madeira e Catarina 
Moura, com consultoria do 
músico Carlos Alberto Au-
gusto na composição. Este 
vai começar a materializar-
-se a partir de 9 de Janeiro 
de 2023, com o primeiro 
ensaio do grupo, que “terá 
sempre as portas abertas 
a qualquer pessoa que se 
queira juntar”, afirma Ca-
tarina Pires, que coordena 
a iniciativa.

Os ensaios serão sema-
nais, sempre à segunda-
-feira e em horário pós-la-
boral, no Teatro da Cerca 
de São Bernardo.

A ideia é juntar uma 
multiplicidade de vozes 
e vivências da Baixa de 
Coimbra, entre quem lá 
mora, quem lá trabalha e 

quem a visita.
“Queremos pessoas de 

todas as idades, de todos os 
credos e de todas as cores”, 
salientou Catarina Pires, 
dando conta das transfor-
mações que se sentem ac-
tualmente na Baixa, onde, 
para além de moradores 
antigos, se juntam agora 
estudantes e comunidades 
de brasileiros, timorenses e 
africanos, numa zona onde 
as rendas acabam por ser 
mais acessíveis.

Para a coordenadora 
do projecto, o coro quer-
-se “multicultural e mul-
tidiverso”, reflectindo a 
própria heterogeneidade 
da Baixa.

O coro, que tem como 
nome BAIXaVOZ, vai 
contar com um trabalho 
quase etnográfico, de re-
colha de um hipotético 
cancioneiro da Baixa de 
Coimbra, mas também de 
criação de músicas origi-
nais, que podem reflectir 

as vivências de cada um 
daquela zona histórica da 
cidade.

O projecto pretende 
estimular, “através de um 
processo criativo colabo-
rativo, outras formas de 
ver, conhecer, contar, can-
tar e reivindicar a cidade, 
expandindo as margens do 
espaço físico e emocional 
individual para o desenho 
de um mapa afectivo co-
lectivo”.

A iniciativa, com apoio 
da Fundação GDA e do 
ciclo Orphika da Univer-
sidade de Coimbra, pre-
tende ser um projecto de 
continuidade, antevendo 
uma pequena apresen-
tação pública em Junho 
ou Julho, na altura das 
comemorações da cidade, 
referiu Catarina Pires.

Os interessados pode-
rão inscrever-se de forma 
livre e gratuita através do 
e-mail habaixacoimbra@
gmail.com ou do número 
de telemóvel 968 610 865.

BAIXA DE COIMBRA DÁ VOZ
 A RESIDENTES, TRABALHADORES 

E VISITANTES

Luís Pedro Madeira é o director musical do coro 
BAIXaVOZ

 A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, o Tribunal da Relação de Coimbra, a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e a Orquestra Clássica do Centro vão comemorar, no dia 10, pelas 16h30, no Pavilhão Centro de Portugal, 
o Dia Internacional dos Direitos Humanos com uma sessão evocativa da efeméride e um debate em torno da opressão a que estão sujeitas as mulheres que enfrentam o regime de Teerão.
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C
ernache, no con-
celho de Coimbra, 
vai ter no próximo 

sábado e domingo (dias 
10 e 11) o primeiro Merca-
dinho de Natal, iniciativa 
promovida pela Junta de 
Freguesia e que decorrerá 
no espaço interior e exterior 
do Pavilhão Multiusos (Rua 
do Moinho das Lapas).

A orgânica desde Mer-
cadinho de Natal será simi-
lar à I Feira de S. Martinho 
de Cernache, que teve gran-
de êxito e assim se mantém o 
formato. Este evento dedica-
do à quadra natalícia integra 
uma vertente gastronómica 
e uma feira de artesanato, 
onde se podem adquirir 
prendas para oferecer no 
Natal, contemplando, ainda, 
um programa de animação 

com pequenos espectáculos 
de natureza artística.

A parte gastronómica 
será composta por tasqui-
nhas localizadas no exterior 
do Pavilhão Multiusos, onde 
só poderão ser comercia-
lizados petiscos, sopas e 
doçaria, previamente con-
feccionados, privilegiando 
os sabores da região,  tais 
como sopas, migas, bolos 

de bacalhau, petinga frita 
ou em escabeche, belhoses, 
escarpeadas, arroz doce

O Mercadinho de Natal 
de Cernache vai funcionar 
no sábado, das 15h00 às 
2h00, e no domingo, das 
12h00 às 22h00.

No domingo, pelas 
15h00, no âmbito do Mer-
cadinho de Natal, será apre-
sentado no Museu Moinho 

das Lapas o livro “O amor 
cura...um pedaço de mim...”, 
de Carla Andrade, uma 
contabilista certificada que 
nasceu em Casal do Redi-
nho, freguesia de Alfarelos, 
concelho de Soure.

O texto, escrito ao correr 
da pena, sem subterfúgios, 
numa linguagem despida 
de enfeites; simples mas, por 
vezes dura, ou “sem filtros”, 
como escreve Paula Franco, 
Bastonária da Ordem dos 
Contabilistas Certificados, 
no prefácio, é o visitar de um 
percurso de vida sofrido. Ao 
mesmo tempo, traduz a paz 
e o amor que Carla Andrade 
procurou desde os 12 anos 
(idade com que perdeu o seu 
pai) e que encontrou, anos 
mais tarde, junto de Gonçalo 
e da filha de ambos, Matilde. 

DECORRE DURANTE O FIM-DE-SEMANA

MERCADINHO DE NATAL
ANIMA CERNACHE

O Mercadinho de Natal vai decorrer à semelhan-
ça da Feira de S. Martinho

O 
próximo bastoná-
rio da Ordem dos 
Advogados (OA) 

está quase a ser eleito, mas 
a sucessão de Luís Menezes 
Leitão só será conhecida em 
meados de Dezembro, já que 
nesta primeira volta nenhum 
dos candidatos conseguiu 
mais de 50% dos votos.  

Fernanda de Almeida 
Pinheiro foi quem recebeu 
mais votos de entre os sete 
candidatos ao mais alto car-
go da Ordem, tendo sido a 
única mulher concorrente 
na eleição para Bastonário 
e Conselho Geral da Ordem 
dos Advogados (OA), para 
o triénio 2023-2025.

A candidata arreca-
dou 4.381 votos (21,14%) 
enquanto que Paulo Pi-
menta recebeu 4.228 votos 
(20,41%), foram assim os 
mais votados no acto elei-
toral que decorreu de 28 a 
30 de Novembro por voto 
electrónico.

Neste acto eleitoral ne-
nhum dos candidatos obte-
ve 50% dos votos para que o 
próximo bastonário ficasse 
já decidido. O ainda basto-
nário da OA Luís Menezes 
Leitão obteve 3.349 votos, 
seguindo-se Rui da Silva 
Leal com 2.705, António 

Jaime Martins arrecadou 
2.673, Paulo Valério 2.285 
e Varela de Matos apenas 
conseguiu 1.098 votos.

Paulo Valério, em decla-
rações ao “Campeão”, assu-
miu não pretender apoiar 
formalmente nenhum can-
didato e referiu que foi uma 
“belíssima caminhada ao 
lado de vários advogados” 
que partilharam consigo 
“o desejo de transformar 
a Ordem dos Advogados 
numa instituição mais pró-
xima dos profissionais. O 
advogado referiu ainda que 
“os resultados são muito 
inspiradores para quem 
ainda agora começou nestas 
lides” e declarou estar de 
consciência tranquila com 
o contributo que deu para 
“prestigiar a discussão den-
tro da OA”.

No total,  votaram 
23.915 advogados, cerca de 
50% do total da classe, 2.954 
votaram em branco e 242 
votos foram considerados 
nulos, comparativamente 
em 2019 votaram 24.126 
advogados.

No que toca ao Con-
selho Superior e Conselho 
Fiscal, os vencedores foram 
Paulo de Sá e Cunha, com 
6.010 votos e Pedro Madeira 

de Brito, com 4.410 votos.
Eram ainda candidatos 

João Pedro Chasqueira que 
conseguiu 3.999 (26,78%), 
Silva Cordeiro que conse-
guiu 3.146 (21,07%) e Mi-
guel Salgueiro Meira com 
3.377 votos (22,62%).

Paulo de Sá e Cunha 
ganhou com 34,51% dos 
votos e vai assim substituir 
Paula Lourenço no cargo no 
triénio 2023-2025.

Já no que diz respeito 
aos Conselhos Regionais, 
João Massano foi eleito pelo 
Conselho Regional de Lis-
boa, que com 5.443 votos, 
vai repetir o mandato e 
Jorge Barros Mendes com 
3.230 votos foi o vencedor 
do Conselho Regional do 
Porto. Já em Coimbra, Évora 
e Faro, todos com listas úni-
cas, as eleitas são, respectiva-
mente, Teresa Letras, com 
1.774 votos, Maria de Lur-
des Évora, com 656 votos e 
Cristina Seruca Salgado, que 
repete o mandato, com 568 
votos. Rosa Ponte ganhou 
no Conselho Regional dos 
Açores, com 103 votos, e 
na Madeira, com 189 votos, 
Artur Jorge Baptista saiu 
vencedor.

Relativamente aos Con-
selhos de Deontologia da 

Ordem dos Advogados, 
os votos foram distribuí-
dos por Alexandra Bordalo 
Gonçalves, que repete o 
mandato em Lisboa com 
3.660 votos e Rocha Neves, 
no Porto com 2.735. Em 
Coimbra, Lígia Carneiro 
obteve 1.771 votos, e em 
Évora, António Espada, 405 
votos. Finalmente na Ma-
deira, Filipa Nepomuceno, 
com lista única, registou 
199 votos.

Estavam previstas elei-
ções também para o Con-
selho Geral e o Conselho 
de Fiscalização da Caixa de 
Previdência dos Advogados 
e Solicitadores, mas devido 
a uma falha interna no pro-
cessamento informático do 
apuramento final do uni-
verso eleitoral a comissão 
da Ordem dos Advogados 
considerou não estarem 
reunidas condições para o 
respectivo apuramento  e 
validação dos votos e deci-
diu repetir este acto eleitoral.

A segunda volta está 
agendada para 13, 14 e 15 
de Dezembro assim como 
as eleições para o Conse-
lho Geral e o Conselho de 
Fiscalização da Caixa de 
Previdência dos Advogados 
e Solicitadores.

 SEGUNDA VOLTA DAS ELEIÇÕES DE 13 A 15 DE DEZEMBRO

 ADVOGADOS VÃO MUDAR 
DE BASTONÁRIO

“A
g o r a  q u e  o 
mundo se en-
contra de novo 

numa encruzilhada his-
tórica, a Ásia-Pacífico é 
ainda mais importante 
e o seu papel ainda mais 
proeminente” – afirmou 
o presidente chinês Xi 
Jinping no discurso que 
proferiu na 29.ª reunião 
de líderes da Cooperação 
Económica Ásia-Pacífico 
(APEC), em Banqueco-
que (capital da Tailândia). 
Xi Jinping apresentou 
quatro propostas para a 
construção conjunta de 
uma comunidade de fu-
turo compartilhado da 
Ásia-Pacífico sob a nova 
situação, apontando o ca-
minho para aprofundar a 
cooperação e promover o 
crescimento regional.

A região da Ásia-Pa-
cífico representa um terço 
da população mundial e 
mais de 60% da produção 
económica do Mundo. 
Durante as últimas déca-
das, a cooperação Ásia-
-Pacífico criou o “milagre 
Ásia-Pacífico” que atraiu a 
atenção mundial e se tor-
nou fonte do crescimento 
económico global. 

Com a pandemia, 
tem-se agravado o uni-
lateralismo e aumentado 
o proteccionismo, pelo 
que o desenvolvimento 
humano enfrenta grandes 
desafios. Foi para respon-
der a estes desafios que o 
líder chinês apresentou 
as seguintes propostas: 
salvaguardar a justiça in-
ternacional e a construção 
de uma Ásia-Pacífico com 
paz e estabilidade; promo-
ver a abertura e a inclusão 
para construir riqueza 
comum nesta região; ade-
são ao desenvolvimento 
verde, com baixo teor de 
carbono; reforçar a coo-
peração e a solidariedade 
na região.

A paz é um pré-re-
quisito para o desenvol-
vimento. O rápido cres-
cimento económico da 
região Ásia-Pacífico nas 
últimas décadas, benefi-
ciou de um ambiente pa-
cífico e estável na região. 

A região da Ásia-
-Pacífico não é o quintal 
de ninguém e não deve 
tornar-se uma arena de 
confronto para as grandes 

potências. O presidente Xi 
salientou a necessidade 
de resolver as diferenças 
e disputas entre países 
de forma pacífica através 
do diálogo e da consulta, 
destacando a firme vonta-
de da China de manter a 
paz regional. E acrescen-
tou que o povo da região 
Ásia-Pacífico não permi-
tirá quaisquer tentativas 
de envolvimento numa 
“nova guerra fria”.

Defendendo que o 
desenvolvimento é a ga-
rantia da paz, o presi-
dente chinês referiu que 
a abertura e a inclusão 
significam construir uma 
cadeia industrial regional 
mais ligada, promover a 
liberalização e a facili-
tação do comércio e dos 
investimentos. Sustentou 
ainda que é necessário e 
urgente estabelecer uma 
zona de comércio livre 
de alto nível da Ásia-Pa-
cífico, proporcionando 
a prosperidade comum 
para todos os povos da 
região. E sublinhou a 
importância do desenvol-
vimento verde e de bai-
xo carbono, a protecção 
ambiental e resposta às 
mudanças climáticas

Como membro da 
APEC, o desenvolvimento 
da China tem beneficiado 
a região da Ásia-Pacífico. 
Em 2020, o volume do 
comércio entre a China 
e os membros da APEC 
atingiu 2,87 mil biliões 
de dólares. No âmbito da 
iniciativa chinesa “Uma 
Faixa, Uma Rota”, foram 
já construídas diversas 
infra-estruturas em países 
da região, melhorando 
substancialmente as inter-
ligações regionais.

Para a directora exe-
cutiva do secretariado da 
APEC, Rebecca Fatima 
Santa Maria, a China está 
a desempenhar um papel 
cada vez mais importante 
na promoção da integra-
ção económica regional.

O jornal tailandês 
Bangkok Post refere que 
o conceito de comunidade 
com futuro compartilha-
do para a Humanidade, 
posto em prática pela 
China, injetará um novo 
dinamismo no desenvol-
vimento económico da 
Região Ásia-Pacífico.

CHINA APRESENTA 
PROPOSTAS

PARA DESENVOLVER 
ÁSIA-PACÍFICO
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A Biblioteca Municipal de Coimbra (BMC) 
comemora este ano o seu centenário. Um 

número redondo, secular, que encerra 
em si não só muita História, mas, cer-
tamente, muitas estórias, algumas já 
contadas, outras por contar.
Quando foi criada a BMC o meu avô 
materno, Marques da Costa, tinha 7 
anos. E basta-me essa evocação para 
dar expressão à amplitude do tempo 
que passou. E ao referir o nome deste 

meu ente querido que já partiu, exalto, também, que foi muito pela 
sua dedicação a ler e a coleccionar livros, que ganhei o gosto pela 
literatura, pelas artes, pela cultura. Na verdade, meu avô foi um 
autodidata, que possuía “apenas” a 4.ª classe, mas que cedo perce-
beu a importância da leitura para se aperfeiçoar, tendo, também 
ele, passado pela Biblioteca Municipal (a antiga), para requisitar 
as obras de que mais gostava para se enriquecer - à imagem e se-
melhança de tantos outros jovens que não dispunham de outras 
vias, na balança entre o trabalho e os estudos, para aprofundarem 
conhecimentos.
Na verdade, foi o incentivo à leitura, que havia chegado com os 
ventos de regeneração cultural soprados pelos ideais da 1.ª Repú-
blica, bem como o desejo de preservar o acervo de doacções diver-
sas, exaltado pelo pré-fundador, Joaquim Martins de Carvalho, 
em 1855, que levou à criação da BMC, onde um nome acima de 
todos os outros, brilhou mais alto: José Pinto Loureiro, seu primei-
ro director, um grande advogado e professor, mas acima de tudo, 
um extraordinário investigador das nossas “cousas” mais antigas.
Tenho, sensivelmente, 25 anos de consultas continuadas não só na 
Biblioteca Municipal, mas também no Arquivo Histórico, dois espa-
ços onde sempre me senti bem. Tive, ainda, o privilégio adicional, de 
ter conhecido estes espaços quando funcionavam em outros locais da 
cidade: a Biblioteca nas antigas dependências do Mosteiro de Santa 
Cruz, o Arquivo Histórico na também vetusta Torre de Almedina.
A Biblioteca que há em mim, tal como aquela que habitava o es-
pírito de meu avô, significa informação e conhecimento, pedras 
fundamentais da sua existência e que unem o passado, o presente 
e o futuro. De Coimbra, que ostenta orgulhosamente o dístico de 
capital do conhecimento espera-se que dê expressão a esta mara-
vilha fundacional da sua cultura e que consiga disponibilizar um 
novo espaço, mais moderno, cómodo e eficiente, onde daqui a 100 
anos os nossos vindouros possam, orgulhosamente, exibir os per-
gaminhos que lhes deixámos. 
Deixo uma nota final sobre as comemorações em torno do cente-
nário da BMC. Foram bonitas, significativas, mas ficaram-se pelo 
consumo interno, diria mesmo, local e regional. Não basta, não 
pode bastar a uma cidade que aspira a ser Capital Europeia da 
Cultura. Exigia-se (e isto não é uma critica, é uma constatação) 
que a dimensão fosse nacional e, se não a teve, tal só pode ser uma 
consequência directa dos deficientes serviços de comunicação e ima-
gem do próprio Município, que a coligação no exercício do poder, 
certamente, conseguirá recolocar no rumo certo de forma que 100 
anos de um espaço de eleição não passem à margem da divulgação 
do espaço público nacional, para memória futura!

(*) Historiador e investigador

A Biblioteca 
Municipal que 

há em nós

JOÃO PINHO*

V
ai decorrer, esta tar-
de (8), a segunda 
iniciativa inserida 

nas comemorações do cen-
tenário da Biblioteca Muni-
cipal de Coimbra. Às 19h00, 
no Convento São Francisco, 
realiza-se a Cantata de Natal 
“O pássaro azul”, de Paulo 
Bernardino, pela Orquestra 
Clássica do Centro. A ini-
ciativa insere-se também no 
Ciclo Orphika da Universi-
dade de Coimbra. Posterior-
mente, no dia 14, às 10h00, 
na Biblioteca Municipal, vai 
decorrer a oficina “Canções 
e brincadeiras”, por Alex 
Lima, e, às 18h00, o teatro 
“Quem era José Saramago?”, 
por Diogo Carvalho.

O arranque das come-
morações fez-se no passado 
dia 1 com a inauguração da 
exposição “Toma e Lê”, na 
Sala da Cidade e na Casa Mu-
nicipal da Cultura. A mostra 
procura retratar o percurso da 
Biblioteca Municipal ao longo 
dos seus 100 anos e vai estar 
patente até 25 de Março. 

Com o lema de “No 
Coração da Cidade a Ler 
Consigo”, o programa come-
morativo, que ainda não está 
completamente fechado, 
propõe diversas iniciativas 
culturais relativas à efemé-
ride, que irão decorrer em 
diferentes espaços públicos 
e culturais da cidade.

O programa - que se 
estende até final de 2023 – 
vai contar com a presença 
de escritores como Manuel 
Alegre, José Luís Peixoto, 
Valter Hugo Mãe ou Richard 
Zimler, estando também 
previstas várias iniciativas 

associadas à poesia, ao tea-
tro, à música, à dança ou ao 
cinema.

Segundo o Município, 
“ao longo de um ano, vários 
escritores e outros protago-
nistas, ligados a diferentes 
criações e expressões artísti-
cas, vão marcar presença em 
Coimbra para uma aproxi-
mação ainda mais firme en-
tre a população em geral, os 
seus utilizadores e esta casa”.

HISTÓRIA

A 27 de Outubro de 
1910, pouco depois da im-
plantação da República em 
Portugal, propunha-se a 
criação de uma biblioteca 
pública em Coimbra. No en-
tanto, devido a divergências 
em relação ao edifício em 
que esta deveria ser alber-
gada, não se avançou com 
a sua instalação. Só a 24 de 
Dezembro de 1922 seria 
inaugurada num espaço de 
que a Câmara Municipal de 
Coimbra era proprietária, 
pertencente ao Mosteiro 
de Santa Cruz. Foi a 8 de 
Janeiro do ano seguinte que 
a Biblioteca abriu portas 
ao público. Instalada numa 
nave superior do Claustro 
do Silêncio do Mosteiro de 
Santa Cruz e em algumas 
dependências do rés-do-
-chão do edifício municipal, 
era premente a necessidade 
de novas instalações. 

Em 1993, inaugurava-se 
o edifício novo da biblioteca, 
onde permanece, tendo no 
decorrer do tempo, diversi-
ficado a sua oferta patrimo-
nial e criado novas valências 

de acordo com as necessida-
des e exigências dos novos 
públicos. Exemplo disso foi 
a criação da Imagoteca, em 
1997, a Rede Municipal de 
Leitura com as Bibliotecas 
Anexas Municipais e Bi-
bliomovel, em 2001, assim 
como a Fonoteca e a Galeria 
das Doações, em 2003. Dois 
anos depois, nasceu a Biblio-
teca Ler ao Cubo, no Parque 
Verde do Mondego e, em 
2010, o núcleo dedicado ao 
Livro Antigo e ao estudo do 
legado de António Luís de 
Sousa Henriques Seco.

PATRIMÓNIO 
DOCUMENTAL

A Biblioteca Municipal 
tem à disposição dos seus 
utilizadores uma vasta colec-
ção em constante actualiza-
ção, constituída por mais de 
600 mil monografias, cerca 
de 30 mil títulos de publi-
cações periódicas e cerca de 
seis mil documentos audio-
visuais. Ao longo dos anos, 
foram incorporados no seu 
património documental 
importantes espólios de 
personalidades e institui-
ções conimbricenses, tais 
como de António Augusto 
Gonçalves, as bibliotecas 
particulares de Afonso Du-
arte, Manuel da Silva Gaio 
e Vicente Rocha, as biblio-
tecas da revista Vértice e da 
Associação dos Artistas de 
Coimbra, entre outros fun-
dos de interesse histórico-
-cultural, como o legado 
da livraria de Henriques 
Seco, legado “fundacional” 
da Biblioteca Municipal de 

Coimbra.
É ainda de salientar o 

fundo de história coimbrã, 
constituído por um vasto 
acervo documental que está 
disponível para consulta 
local, no Gabinete de His-
tória da Cidade, e o acervo 
fotográfico cuja temática é 
predominantemente coim-
brã – destacando-se o espó-
lio do fotógrafo Formidável. 
Com o intuito de chegar a 
todos os públicos e garantir 
um maior acesso à cultura, 
a Câmara Municipal de 
Coimbra tem vindo a re-
forçar a vertente de leitura 
pública, integrando no espó-
lio da Biblioteca Municipal 
novos tipos de documentos 
e novas valências, como é o 
caso da Imagoteca, a Biblio-
teca Infantil/Ludoteca, a Sala 
de Audiovisuais, o núcleo de 
Leitura Especial com docu-
mentos braille e áudio, e o 
SABE – Serviço de Apoio às 
Bibliotecas Escolares.

A partir de 2001, alar-
gou a sua oferta às fregue-
sias menos centrais do Mu-
nicípio com a abertura de 
Bibliotecas Anexas Muni-
cipais (Almalaguês, Assa-
farge, Brasfemes, Cernache, 
Ribeira de Frades, São João 
do Campo, Souselas e Trou-
xemil). Também em 2001, 
surgiu o Bibliomóvel. Trata-
-se de uma biblioteca itine-
rante da Câmara Municipal 
de Coimbra que percorre, 
diariamente, as freguesias do 
concelho com o objectivo de 
democratizar e multiplicar 
leituras, passando a estar 
mais acessível a toda a po-
pulação. 

PROGRAMA COMEMORATIVO DECORRERÁ ATÉ FINAL DE 2023

CATIVAR LEITORES É O MOTE 
DOS 100 ANOS DA BIBLIOTECA

 MUNICIPAL DE COIMBRA

o que aumenta o apoio concedido aos munícipes mais carenciados na compra de medicamentos.

Fui ver o jogo da Académica (AAC/OAF) com o Real SC. Foi num fim de tarde menos frio 
do que esperava mas muito mais triste do que imaginava.
Como sempre, fui para a bancada nascente, onde se juntou o maior número de adeptos. 
A bancada central e os camarotes estavam praticamente desertos.
Desde o início do jogo que se percebeu que havia uma tensão e um nervosismo nos jo-
gadores, que não os deixava jogar como estou certo sabem e desejavam. E o jogo acabou 
numa derrota.
Uma derrota justa, que teve a sua génese não naquele momento mas que, como muitas 
outras anteriormente acontecidas, foi começada a construir no dia em que um presidente 
da Câmara nomeou o então presidente da AAC/OAF director municipal do urbanismo 
na Câmara de Coimbra.
Esquecendo os alertas que então se ouviam sobre o perigo das “relações” da político com o futebol, e 
desprezando a dignidade do principal órgão autárquico da cidade, bem como da extraordinária his-
tória da equipa de futebol da Associação Académica de Coimbra, estabeleceram desta forma, com 
insuportável desplante, uma condenável e iníqua parceria institucional, que durou três anos.
Obviamente que nem o mais ingénuo acreditou na bondade deste conúbio. Mas, infelizmente, os líderes 
políticos e institucionais locais, num silêncio comprometedor e numa lamentável ausência de nervo cí-

vico e de visão da gravidade do que estava a acontecer, calaram-se e fizeram-se cúmplices.
No passado sábado não sei quantos desses protagonistas estariam na bancada vip, mas 
na bancada central e nos camarotes não se viam. O que restava eram os sócios e os 
adeptos que se recusam a acreditar que a sua Académica, de que tanto se orgulhavam, 
está moribunda e corre o risco de desaparecer.
Uma Académica que, para além do prazer que o seu futebol permitia, viam como um 

verdadeiro e especial elevador social e um baluarte de valores superiores, que faziam 
parte do seu património, da sua Universidade e da sua cidade.
Estou certo que muitos dos jogadores que naquela tarde entraram em campo ti-
nham acreditado que a camisola que envergavam suscitava o apoio de uma cidade 
que gosta de futebol, onde vivem milhares de doutores e engenheiros e há empresas 

que ostentam o nome de Coimbra para valorizarem a sua marca e os seus produtos, mas ao olharem 
para a assistência não os viram.
O que muitos dos jogadores não sabiam é que há alguns anos houve quem tivesse morto a Briosa e 
começado a cova para a Académica/OAF.
Não sei se haverá futuro para a AAC/OAF. Mas não tenho dúvidas sobre quem a conduziu directa e 
indirectamente a este sofrimento e a um evidente estertor de morte.

JOÃO SILVA

Associação Académica de Coimbra/OAF 
a caminho do abismo – culpados óbvios



9CAMPEÃO DAS PROVÍNCIAS
www.campeaoprovincias.pt 8 DE DEZEMBRO DE 2022

HÁ NATAL NAS
DIFERENÇAS

SABE MAIS
MEO.PT/HUMANIZA-TE HUMANIZA-TE



CAMPEÃO DAS PROVÍNCIAS
www.campeaoprovincias.pt10 8 DE DEZEMBRO DE 2022ACTUALIDADE

P
or estes dias, o Mer-
cado Municipal da 
Pampilhosa da Serra 

acolhe o Natal Serrano, um 
evento que procura recriar 
o mais autêntico espírito na-
talício, em que não há lugar 
para o Pai Natal.

Entre os dias 7 e 11 e 16 
e 18 de Dezembro, o Muni-
cípio convida os visitantes a 
saborear e sentir o Natal de 
outros tempos.

“O que queremos é va-
lorizar as nossas raízes e as 
nossas tradições”, destacou 
Jorge Custódio, presidente 
da Câmara Municipal da 
Pampilhosa da Serra, acres-
centando que, entre outras 
características diferencia-
doras, neste evento “não 
há um único Pai Natal ou 
jogo electrónico”, mas há o 
mais importante: “união, 
convívio à mesa, família, a 
felicidade espontânea das 
crianças e o aconchego jun-
to à fogueira”.

A gastronomia e o ar-
tesanato serão os “cabeças-
-de-cartaz” deste certame 
que vai incluir também 
actuações musicais para 
todos os gostos, bem como 
espaços e espectáculos de-
dicados aos mais novos. E 
porque não há quadra mais 
propícia do que o Natal para 
olhar o céu e contemplar de 
perto as estrelas e o universo 
que nos envolve, os visitan-
tes do Natal Serrano pode-
rão fazê-lo da forma ainda 
mais memorável: através 
de um planetário. Esta será 
a novidade da edição deste 
ano e que promete entusias-
mar miúdos e graúdos.

Nesta sexta edição do 
Natal Serrano, que não se 
realizava desde 2019, não 
poderá faltar a tradicional  
filhó espichada. Esta igua-
ria serrana vai ser confec-
cionada ao vivo durante o 
certame em oito espaços 
diferentes, dinamizados 

por cada uma das Juntas de 
Freguesia do concelho, e a 
receita obtida reverte para a 
Santa Casa da Misericórdia 
da Pampilhosa da Serra e a 
Associação de Solidarieda-
de Social de Dornelas do 
Zêzere.

“Quem vier à Pampi-
lhosa da Serra vai encontrar 
um cenário único, com 
as ruas cobertas de mato, 

como era antigamente, re-
criação de casas antigas e 
uma eira da brincadeira 
para as crianças, onde não 
há computadores, tabletes, 
consolas de jogos, nem 
televisão”, refere Jorge Cus-
tódio.

Por estes e mais alguns 
motivos, pode dizer-se que 
o Natal Serrano é um Natal 
de tradições, de valorização 

de costumes e de partilha de 
saberes e sabores. Os con-
certos e as actuações musi-
cais itinerantes serão uma 
constante, privilegiando-se 
os sons populares. Para as 
crianças está reservado um 
programa repleto de surpre-
sas, como é o caso da Eira 
da Brincadeira ou a Oficina 
do Brinquedo, onde será 
possível aprender a arte da 

fabricação de brinquedos de 
madeira com a ajuda de um 
mestre artesão. Contudo, 
haverá música para todos 
os gostos, pelo que vão subir 
ao palco do evento nomes 
como Augusto Canário, 
David Antunes e Jéssica 
Cipriano, o Grupo dos Anti-
gos Orfeanistas de Coimbra, 
entre muitos outros.

O recinto abre todos 
os dias, das 15h00 à 00h00, 
sendo que aos domingos 
encerra às 22h00. A entrada 
carece de aquisição de bilhe-
te. Este pode ser diário (dois 
euros) ou geral (10 euros).

No próximo domingo 
(11), o programa “Domin-
gão” da SIC, transmitirá em 
directo a partir do evento. 
Da luz do Natal mais pró-
ximo das estrelas, à magia 
da época vivida como an-
tigamente, os visitantes po-
dem celebrar a verdadeira 
tradição em Pampilhosa da 
Serra.

EVENTO DECORRE ENTRE OS DIAS 7 A 11 E 16 A 18 

PAMPILHOSA DA SERRA RECEBE 
NATAL SERRANO 

PUBLICIDADE

Filhó espichada é uma das iguarias mais requisitadas durante o evento
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PUBLICIDADE

N
o passado fim-
-de-semana abriu 
portas em Mon-

temor-o-Velho aquele que 
já se afirmou como um 
dos maiores parques te-
máticos de Natal da região 
Centro, o Castelo Mágico.

No sábado, a Patrulha 
Pata, o SpongeBob e a 
Catarina da Nickelode-
on fizeram as delícias de 
miúdos e graúdos, que 
viveram inúmeras aventu-
ras com o Nico e os seus 
amigos.

A animação encheu de 
alegria e cor as ruas da vila 
com o Mercadinho Local 
com os produtos das asso-
ciações e artesãos locais. 
A subida até ao Castelo 
Mágico seja no comboio 
mágico, nas escadas ro-
lantes ou a calcorrear as 
ruelas do centro histórico 
de Montemor-o-Velho é 
mais uma aventura emo-
cionante e o sonho de Na-
tal está presente em cada 
recanto da vila. 

No Domingo, Ema-
nuel e Luciana Abreu 
espalharam charme pela 
vila a bordo do camião da 
emissão especial de Natal 
do programa “Domingão” 
da SIC. 

O Castelo Mágico 
funciona às sextas, sába-
dos, domingos e feriados, 
das 10h00 às 21h00, na 
véspera de Natal e na vés-
pera de Ano Novo tem as 
portas abertas das 10h00 
às 16h00 e no dia de Ano 
Novo (1) vai funcionar 
das 16h00 às 21h00.

De hoje (8) até domin-
go (11) o Castelo volta 
a estar repleto de activi-
dades, que iniciam logo 
pelas 10h00, com um es-
pectáculo especialmente 
criado para o Castelo 
Mágico - Prepara-te para 
a magia! - contos ence-
nados e pode ainda usu-
fruir de um conjunto de 
actividades livres, como 
a pista de gelo natural, a 
Praça de Neve, os insuflá-

veis, a zona dos animais, 
o carrossel dos encantos e 
a Casa do Pai Natal. Mas 
não é apenas de tradição 
que é feita esta quinta edi-
ção do Castelo Mágico. A 
tecnologia chegou em for-
ça ao castelo e haverá uma 
zona dedicada à realidade 
virtual que promete tele-
transportar os mais curio-
sos, mas também o vídeo 
booth 360º para que tudo 
fique registado e depois de 
horas repletas de emoção 
e diversão, o conforto dos 
sabores da street food vão 
certamente reconfortar os 
mais inquietos. O bilhete 
diário custa seis euros 
para jovens e adultos, dos 
13 aos 64 anos, e cinco 
euros para crianças, dos 
três aos 12 anos, e para 
maiores de 65 anos. A 
entrada é gratuita para 
bebés até dois anos. Tem 
até 8 de Janeiro para visi-
tar o Castelo Mágico, um 
dos ex-líbris da região de 
Coimbra. 

CASTELO MÁGICO VOLTA 
ANIMAR MONTEMOR-O-VELHO 
COM ENCHENTE DE SORRISOS

PUBLICIDADE
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Feliz

   Natal

Deseja Boas Festas aos seus Clientes, Amigos e Fornecedores

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

45
90

4

Tel: 231 949 585 - Telem.: 912 369 573 
Email: macolopes2015@gmail.com
Rua Principal, n.º 85 - PALHEIROS

3360-290 Sazes do Lorvão - Penacova

Materiais de Construção Madeiras e Lenhas
Limpezas Florestais Serviço de Máquinas

Agência Funerária da Carreira, Unip., Lda.
de António Marques Lopes

Atendimento Permanente 
Serviço de Requinte

Funerais, Trasladações e Cremações

Carreira | 3050-501 Vacariça - Mealhada - Telef.: 231 930 689
 Fax: 231 930 673 - Tlm.: 937 579 125  |  Email: funeraria.carreira@sapo.pt

Rua Dr. Américo Couto, 10/12   |  3050-329 Mealhada

P. SERRADOR
UNIPESSOAL, Lda.

ÓLEOS E VELAS PARA MOTOS E MOTOCICLOS
COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMÓVEIS

Rua Condessa do Ameal, 39 Cave
Bairro Norton de Matos | 3030 - 036 COIMBRA

Tlm: 919 277 232  Tel: 239 723 433   Fax: 239 402 123
e-mail: ppaauto2013@gmail.com   |  www.ppapecas.com

TURISMO RURAL E RESTAURANTE
“A MELHOR CHANFANA DO MUNDO”

Rua Buda (ao fundo da aldeia) -  GONDRAMAZ
Miranda do Corvo - Telms. 919 759 877 

 WWW.PATIODOXISTO.PT   info@patiodoxisto.pt

Encerrados dia 24, 25 e 31 de dezembro 
e 1 de Janeiro

CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA DE EDIFÍCIOS

ESTRUTURAS EM BETÃO ARMADO
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS

Telef./Fax: 239 428 274 
Telef./Fax: 239 477 975

Telems.: 919 331 175 - 919 623 230
LOUREDO –  3350-019 Arrifana

Vila Nova de Poiares

Jaime & Alberto Dinis
Construções, Lda

Alvará n.º 45178Alvará n.º 45178

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJaime

COIMBRA
Av. Fernão de Magalhães, 87 - 3000-175 Coimbra
Telef.: 239 823 805 - Fax: 239 824 012
 coopagricoimbra@sapo.pt

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

Boas 

   F
estas

Telef.: 239 458 800
Lg. Maurício Vieira de Brito

S. Pedro de Alva

MATADOURO DE LEITÕES
VENDA DE CARCAÇAS

EVASÃO ANIMAL
Comércio de Leitões, Lda.

Ponte de Viadores s/n | 3050-184 
Casal Comba - Mealhada

Telem.: 966 565 751 | 964 769 330
Telef.: 231 201 092

evasaoanimal@hotmail.com

EVAS

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

 AQUECIMENTO
CENTRAL 

ENERGIA SOLAR
(Painéis solares e fotovoltaicos)

Para aquecimento de água

O NATAL ESTÁ À PORTA

António Bernardo Vieira

Tel./Fax: 239 952 504  
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 O CAE da Figueira da Foz apresenta, no domingo (11), às 17h00, o espectáculo “A Bela Adormecida”, pela Classic Stage. Os bilhetes custam entre 26 euros (1.ª plateia) e 23 euros (2.ª plateia) por pessoa.

FIGUEIRA DA FOZ
ASSEMBLEIA DA MISERICÓRDIA 

COM GESTÃO CAUTELOSA PARA 2023
A Assembleia Geral da Misericórdia – Obra 

da Figueira reuniu para analisar e aprovar a 
proposta de orçamento previsional para 2023, 
que deverá ultrapassar os três milhões e meio de 
euros. Numa reunião presidida por Teresa Ma-
chado, coube a Nuno Cordeiro, director finan-
ceiro, pormenorizar detalhadamente a execução 
do mesmo, mas foi o Provedor que explicou que 
a Instituição esteve condicionada mais de dois 
anos pelas restrições devidas à pandemia, tanto 
do ponto de vista operacional como financeiro. 
O Provedor Joaquim de Sousa explicou também 
que para 2023 está prevista a recuperação da 
rampa de acesso ao edifício António Biscaia e da 
fachada nascente do mesmo edifício, bem como o 
início da reconversão do sistema de aquecimento 
central com vista à redução do consumo de gás. 
Quanto a números, segundo o Provedor, “a conta 
de exploração previsional para 2023 apresenta um total de 3.546.843,13 euros de gastos 
(mais 8,6% que no ano anterior) e 3.492.694,02 euros (mais 13,7% que no ano ante-
rior), explicou. Joaquim de Sousa reconhece que “é um plano modesto para uma gestão 
prudente e cautelosa”, perante as dificuldades financeiras provocadas pelo agravamento 
do custo de vida, que está a ser difícil também para todas as misericórdias. De acordo 
com Joaquim de Sousa, a partir da pandemia, as despesas da Misericórdia – Obra da 
Figueira da Foz cresceram cerca de 250 mil euros por ano, “o que condiciona muito a 
actividade”. Os aumentos da electricidade e do gás representam, segundo o dirigente, os 
maiores encargos para a instituição, que avançou para um projecto de energia renovável 
para baixar a factura mensal da energia. “Desenvolvemos um projecto de painéis sola-
res, já em funcionamento, que representou um investimento superior a 50 mil euros e 
que vai, felizmente, diminuir muito a nossa factura de energia”. Joaquim de Sousa falou 
ainda da Pousada Senhora dos Navegantes, na Casa dos Pescadores em Buarcos, cuja 
primeira fase da obra “está praticamente concluída”, mas que devido às recentes obras 
da autarquia naquela zona da Rua 5 de Outubro” cortaram os acessos e inviabilizaram 
o desenvolvimento daquela área”. O Provedor concluiu que perante a situação “a Insti-
tuição mandou parar as obras e o destino será a venda”, havendo até já interessados na 
compra. Se tal se vier a concretizar, a Misericórdia – Obra da Figueira terá de repor os 
valores que recebeu do Fundo Rainha D. Leonor para esse efeito.

Os Seccionistas e Mem-
bros de Comissões do Giná-
sio Clube Figueirense para 
o próximo biénio tomaram 
posse, no passado dia 30, 
numa cerimónia que teve 
lugar na sala Elísio Godi-
nho da sua sede. Joaquim 
de Sousa, presidente da 
Assembleia Geral do Clu-
be, presidiu a cerimónia. 
Esta estrutura intermédia 
de gestão é “considerada 

fundamental para o bom 
funcionamento do Clube”, 
explicou Joaquim de Sousa 
no início da cerimónia, que 
abrange secções desporti-
vas (basquetebol, remo, fu-
tebol, ténis de mesa, rugby, 
kickboxing, tiro, voleibol, 
ciclismo/BTT, natação e 
paddle), bem como comis-
sões para as instalações, 
Gabinete de Comunicação 
e Imagem, Tertúlia Bento 

Pessoa e Arquivo Históri-
co/Museu do Ginásio, num 
total de 52 membros. Esta é 
uma cerimónia que se tem 
realizado com regularidade 
desde 2000 - ano da re-
modelação dos Estatutos - 
abrangendo todos os cola-
boradores voluntários que 
diariamente contribuem 
para o bom funcionamento 
das 16 estruturas intermé-
dias do Clube.

A Misericórdia Obra 
da Figueira completou 183 
anos de vida no passado 
dia 5. As comemorações, 
previstas para o dia de on-
tem (7), foram adiadas para 
uma data ainda a definir 
em Janeiro. O adiamento 
deveu-se à ausência força-
da de Aníbal Cavaco Silva 
e do capelão que iria rezar 

a Missa Solene na Igreja de 
Santo António, ambos por 
motivo de doença. No dia 
10, às 15h30, mantém-se a 
sessão de apresentação do 
livro “Poemas com memó-
rias de vida”, da autoria de 
Sara Rão, residente no Lar 
Costa Ramos. Cavaco Silva 
já havia visitado a Institui-
ção em meados de 2007 na 

qualidade de Presidente da 
República, o mesmo acon-
tecendo com a esposa Ma-
ria Cavaco Silva, que tinha 
estado na Figueira da Foz 
em Maio de 2009 para inau-
gurar a Creche e Jardim-de-
-Infância António Biscaia, 
tendo também visitado os 
Lares Costa Ramos e Silva 
Soares.

Até dia 26 de Dezem-
bro, na Rua da República, 
a Fábrica dos Brinquedos 
aguarda a visita dos mais 
pequenos para momentos 
de diversão no carrossel pa-
risiense, no trampolim e nos 

insufláveis. O espaço encon-
tra-se aberto de segunda 
a quinta-feira, das 14h00 
às 20h00, e de sexta-feira 
a domingo, das 10h00 às 
13h00 e das 14h00 às 20h00. 
A inauguração do espaço 

contou com a presença de 
Santana Lopes, presidente 
da Câmara Municipal. No 
exterior era visível a longa 
fila de crianças que quise-
ram ver de perto o Pai Natal. 
A entrada é gratuita.

Este ano a autarquia fi-
gueirense aprovou a trans-
ferência de dois mil euros 
para 13 juntas de freguesia, 
especialmente dedicados à 
iluminação natalícia. Desta 
deliberação, de fora ficou a 
freguesia de Buarcos e São 
Julião sendo que a ilumina-

ção decorativa própria desta 
data festiva fica sob a respon-
sabilidade directa da Câmara 
Municipal que se encarrega 
de a instalar em 17 pontos. 
Ainda nesta freguesia e por 
ela suportada, a iluminação 
será reforçada em alguns 
pontos, como a povoação 

da Serra da Boa Viagem, 
Rua Rancho das Cantari-
nhas e Mercado Municipal, 
entre outros locais. Tendo 
em conta as recomendações 
de poupança energética, as 
decorações de Natal deverão 
ser iluminadas até dia 6 de 
Janeiro, das 18h00 às 0h00.

O Município da Figuei-
ra da Foz aprovou as Gran-
des Opções do Plano e o 
Orçamento para 2023, no 
montante de 78,6 milhões 
de euros (menos 4,6 milhões 
que este ano). O documento 
foi viabilizado com a absten-
ção da oposição, que detém 
a maioria no Executivo, 
após um processo negocial 
que permitiu ao PS incluir 
algumas propostas no do-
cumento que representam 
um montante de cerca de 
100 mil euros. Santana Lo-
pes diz que “estas dialécticas 
com as oposições fazem 
parte do jogo democrático, 
em que as oposições querem 
falar em nome de entidades 

que consideram que podem 
estar melhor representadas 
nas opções orçamentais e 
temos de esperar que surjam 
essas propostas, que depois 
implicam aumento de en-
cargos”. O autarca adiantou 
ainda que o seu foco “é tra-
balho, resolver problemas e 
encontrar soluções”. “A mi-
nha estratégia é de desen-
volvimento integrado do 
concelho e criar oportuni-
dades para ter uma cidade 
competitiva”, disse Santana 
Lopes, referindo que tem 
de fazer “o que não foi feito 
em mandatos anteriores”. 
Na apresentação do docu-
mento, a vice-presidente 
Anabela Tabaçó, explicou 

que a despesa corrente 
atinge os 47,8 milhões de 
euros e a despesa de capital 
30,7 milhões de euros. As 
transferências do Estado 
aumentam meio milhão 
de euros, passando para 
10,5 milhões de euros, bem 
como as verbas do processo 
de descentralização que au-
mentam de cinco para sete 
milhões de euros. A autar-
ca estima ainda que o saldo 
de gerência de 2022 seja 
na ordem dos 14 milhões 
de euros para utilizar no 
reforço de várias rubricas 
do Orçamento para 2023, 
que apresenta um encargo 
de dívida de dois milhões 
de euros.

Joaquim de Sousa vê orçamento 
aprovado por unanimidade

FREGUESIAS VÃO TER ILUMINAÇÕES 
DE NATAL ATÉ AO DIA DE REIS

CÂMARA APROVA ORÇAMENTO 
DE 78,6 MILHÕES DE EUROS PARA 2023

RUA DA REPÚBLICA RECEBE FÁBRICA DOS BRINQUEDOS

ANIVERSÁRIO DA MISERICÓRDIA ADIADO PARA JANEIRO

GINÁSIO CLUBE FIGUEIRENSE EMPOSSOU SECCIONISTAS

A Freguesia de Quiaios 
adquiriu o imóvel contíguo 
à Casa da Renda, que tam-
bém é propriedade desta 
autarquia e abriga actual-
mente o Lar da Casa do 
Povo de Quiaios, abrindo 
portas à apresentação de 
candidaturas, por parte 
daquela IPSS, de amplia-

ção e remodelação das 
instalações tendentes à 
melhoria das condições de 
trabalho e de resposta às 
necessidades da população 
mais idosa da freguesia. “O 
negócio, cuja escritura de 
compra e venda teve lugar 
no passado dia 2 e estava 
prevista no Plano Plu-

rianual de Investimentos 
(PPI) para 2022, aprovado 
por unanimidade em sede 
da Assembleia de Fregue-
sia, ambiciona também 
contribuir para a reabili-
tação urbana do núcleo 
central da vila de Quiaios”, 
revela a junta de freguesia 
quiaense.

JUNTA PRETENDE REABILITAÇÃO URBANA DO NÚCLEO 
CENTRAL DA VILA DE QUIAIOS

O Centro de Artes e 
Espectáculos (CAE) da Fi-
gueira da Foz tem patente, 
até dia 31 de Dezembro, na 
sala Zé Penicheiro, a exposi-

ção “Aqui Há Natal #2”, pela 
Magenta - Associação de 
Artistas pela Arte. Na expo-
sição os artistas expressam 
“diversidade e talento, exi-

bindo trabalhos realizados 
em diferentes linguagens 
artísticas, onde não falta o 
presépio”, explicou a autar-
quia. A entrada é livre.

CAE COM EXPOSIÇÃO “AQUI HÁ NATAL #2” PATENTE ATÉ DIA 31

O Museu Municipal 
Santos Rocha aposta numa 
nova iniciativa cultural 
“Há noite no Museu… 
com”, que pretende promo-
ver, no espaço museológi-
co, actividades relaciona-
das com as mais diversas 
áreas do saber. No sábado 
(10), pelas 21h30, a Sala 
de Mobiliário Indo-portu-

guês recebe uma sessão de 
meditação, orientada por 
João Valente da Surya - Te-
rapias Ayurvédicas e Com-
plementares. A sessão terá 
a duração de 45 minutos e 
é dirigida a maiores de 12 
anos. Apesar de ser gratui-
ta, é sujeita ao levantamen-
to de convite ao balcão do 
Museu Municipal, de terça 

a sexta-feira, das 9h30 às 
17h00 e sábado das 14h00 
às 19h00. O levantamento 
pode ser feito até 10 minu-
tos antes da hora de início 
da actividade. Os partici-
pantes devem utilizar rou-
pa e calçado confortáveis 
e fazer-se acompanhar de 
um colchão, manta ou al-
mofada.

MUSEU MUNICIPAL RECEBE ACTIVIDADES 
RELACIONADAS COM MEDITAÇÃO

A Assembleia Figuei-
rense completa, no próximo 
dia 15, 183 anos dedicados à 
cultura e ao lazer. São quase 
dois séculos de acção desta 
associação em prol da popu-
lação figueirense. As come-
morações vão decorrer no 

dia 17, sábado, a partir das 
16h45 com a inauguração 
do “Salão Jardim”, seguin-
do-se, a partir das 17h00, 
uma sessão solene. Nas 
celebrações vão participar, 
ainda, alguns dos Grupos 
da Assembleia Figueirense, 

nomeadamente o Coro da 
Câmara, a Escola de Dan-
ças Afrolatinas, a Escola de 
Dança Infantil e o Grupo 
de Música Tradicional Por-
tuguesa. A efeméride vai 
realizar-se no Salão Nobre 
da Assembleia Figueirense.

ASSEMBLEIA FIGUEIRENSE CELEBRA 183.º ANIVERSÁRIO
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Os trabalhos expostos encontram-se para venda e os valores auferidos revertem a favor da instituição.

O Município de Arganil 
vai reforçar em 35% o apoio 
financeiro destinado aos 
munícipes para compra de 
medicamentos em 2023. O 
apoio prestado a pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
económica passa dos 100 
para os 135 euros por ano 
e por cada beneficiário do 
Programa Abem – Rede So-
lidária do Medicamento. A 
actualização da verba resulta 
de uma adenda ao protocolo 

celebrado em 2018, entre o 
Município de Arganil e a 
Associação Dignitude, Ins-
tituição Particular de Solida-
riedade Social. Desde então, 
a autarquia apoiou 126 mu-
nícipes, o correspondente 
a 78 agregados familiares, 
proporcionando-lhe o li-
vre acesso a medicamentos 
prescritos pelo médico. A 
medida foi implementada 
há cinco anos e tem vindo 
a ser reforçada de ano para 

ano, de forma a dar respos-
tas ajustada e adequadas às 
famílias, reflectindo, por 
outro lado, a atenção e o 
cuidado que o Município 
dedica às áreas da saúde e 
da acção social. Baseado 
num acompanhamento de 
proximidade contínuo e re-
gular, o apoio às famílias em 
situação de vulnerabilidade 
económico-social envolve, 
em 2023, um investimento 
de 28.500 euros.

ARGANIL CÂMARA APOIA MUNÍCIPES 
NA COMPRA DE MEDICAMENTOS

São 29 os novos esta-
belecimentos de hotelaria 
e restauração que vão re-
presentar a marca “4 Ma-
ravilhas da Mesa da Mea-
lhada”. As categorias são: 
água, pão, vinho e leitão. 
No passado dia 30, a Adega 
Rama, em Santa Luzia, re-
cebeu a 9.ª edição da Gala 
a que a marca dá nome. A 
atribuição destas insígnias 
foi o culminar de um ri-
goroso processo de selec-
ção a que se submeteram 
restaurantes e cafetarias, 
produtores de vinho, pa-
darias, assadores de leitão 
e o engarrafador da água 
mineral de Luso. Na cate-
goria mais completa, em 
que o estabelecimento fica 
avalizado a usar os quatro 
selos da marca – água, pão, 
vinho e leitão – foram dis-
tinguidos 11 restaurantes 
e um hipermercado, que 
irão ostentar as insígnias da 
marca e garantem ao con-
sumidor padrões de quali-
dade nos quatro produtos. 
No que se refere ao leitão, 
foi premiado o assador 
Leirão 100% Bairrada. No 

sector do pão, são quatro 
as padarias distinguidas e 
que garantem o pão mais 
genuíno da Mealhada, de 
quatro bicos e cozido em 
forno a lenha. Na água, 
está a Sociedade Central 
de Cervejas, comercializa-
dora da Água de Luso. Os 
vinhos são outro elemento 
da marca que se quer à 
mesa da Mealhada. Oito 
produtores locais recebe-
ram as insígnias que reco-
nhecem a qualidade e ex-
celência dos seus vinhos, 
por natureza, encorpados, 
com predominância das 
castas consagradas ao lon-
go dos anos. Foram ainda 
distinguidos cafetarias ou 

restaurantes que, não dis-
pondo de todos os ícones 
da gastronomia, garantem 
a qualidade de um, dois 
ou três produtos. Além da 
entrega das insígnias da 
marca, a “Gala 4 Maravi-
lhas da Mesa da Mealha-
da” contou também com 
a homenagem, póstuma, 
a dois empresários locais: 
Messias Baptista, funda-
dor das Caves Messias, e 
Álvaro Pedro, fundador 
do restaurante Pedro dos 
Leitões. A ambos foi atri-
buído o Prémio Grande 
Mérito Empresarial pelo 
relevante impulso na dinâ-
mica empresarial no Con-
celho da Mealhada.

MEALHADA MARCA “4 MARAVILHAS DA MESA” 
REPRESENTADA POR 29 ESTABELECIMENTOS

Marca garante ao consumidor a autenticidade, 
tradição e qualidade destes quatro produtos

Em reunião do Execu-
tivo Municipal, Góis apro-
vou o estudo para a expan-
são do Sistema de Mobili-
dade do Mondego (SMM), 
realizado pelo consórcio 
OPT e Oval. O estudo, 
encomendado pela CIM 
Região de Coimbra, apre-
senta e analisa as possíveis 
expansões do Sistema de 
Mobilidade do Mondego, 
destacando-se a expansão 
para o interior do distrito 
de Coimbra, até aos conce-

lhos de Góis e Arganil que, 
recorde-se, aquando da 
expansão prevista do cami-
nho de ferro entre Serpins e 
Arganil, na década de 1940, 
com as expropriações e as 
terraplanagens já estavam 
feitas, a obra acabou por 
não ser concluída (preju-
dicando os dois concelhos 
com consequências graves 
em termos demográficos). 
O estudo foi discutido e 
votado na sessão da Câ-
mara Municipal de Góis 

e o Executivo foi unânime 
em aprovar o referido es-
tudo, na medida em que 
este sistema se considera 
um verdadeiro contributo 
para que, no futuro, Góis 
venha a fazer parte de uma 
verdadeira área metropoli-
tana da região de Coimbra, 
factor fundamental para o 
desenvolvimento e cresci-
mento do concelho, muitas 
vezes esquecido no que ao 
investimento público diz 
respeito.

GÓIS EXECUTIVO APROVA ESTUDO 
PARA EXPANSÃO DO METRO MONDEGO

No âmbito do Orça-
mento Participativo Jovem 
(OPJ), a Câmara Municipal 
de Cantanhede alargou o 
prazo de entrega de ideias 
ou projectos que promo-
vam o interesse público 
local. “Até 12 de Dezembro 
decorre a divulgação do 
OPJ, seguindo-se de 13 de 

Dezembro a 16 de Janeiro 
o período de apresenta-
ção de propostas”, afirmou 
a autarquia. Entre 23 de 
Janeiro e 27 de Fevereiro 
vai decorrer o período de 
análise técnica das pro-
postas apresentadas junto 
dos serviços municipais 
e de 6 de Março a 10 de 

Abril decorrerá a votação 
dos projectos por parte da 
população jovem, através 
do website do Município 
ou de forma presencial 
nas instalações da Câmara 
Municipal. A apresentação 
pública do projecto vence-
dor será feita entre 11 e 25 
de Abril.

CANTANHEDE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
JOVEM COM NOVOS PRAZOS DE ENTREGA

Os Palheiros de Mira, 
Museu e Posto de Turismo 
da Praia de Mira acolhem, 
até dia 6 de Janeiro, um 
presépio de cortiça da au-
toria de Samuel Machado, 
informou a Câmara Mu-
nicipal de Mira. Actual-

mente, a colecção de obras/
objectos conta com mais 
de 500 peças distribuídas 
por presépios de vários 
tamanhos, quadros, objec-
tos decorativos, objectos 
temáticos, casas, castelos 
e moinhos”, referiu a au-

tarquia. O presépio, cuja 
exposição conta com a 
parceria do Grupo Coral 
de Mira, pode ser visitado 
todos os dias – excepto 
aos feriados – das 9h00 
às 13h00 e das 14h00 às 
17h00.

MIRA PRESÉPIO DE CORTIÇA PATENTE 
ATÉ 6 DE JANEIRO DE 2023

A programação de Natal 
elaborada pelo Município de 
Cantanhede decorre até dia 
6 de Janeiro e inclui concer-
tos, exposições, teatro, jo-
gos, presépios, mercadinho, 
ateliês criativos e um ‘vídeo 
mapping’ com imagens do 
concelho. Este programa 
decorre no âmbito de uma 
parceria entre a Câmara 
Municipal, a Associação 
Empresarial de Cantanhede 
(AEC) e a União de Fregue-
sias de Cantanhede e Poca-
riça. Além da sonorização e 
iluminação alusiva ao Natal, 

a Praça Marquês de Marialva 
vai ser palco de diversas ac-
tividades. No sábado, pelas 
16h00, vai realizar-se uma 
parada de Natal com grupos 
de dança e quadros alegóri-
cos, um desfile centrado na 
figura do Pai Natal, que a 
partir dessa data, até dia 23, 
estará presente todos os dias 
na Praça Marquês de Ma-
rialva. Será projectado pela 
primeira vez um ‘vídeo ma-
pping’ na fachada da Igreja 
Paroquial, uma “produção 
elaborada a partir de ima-
gens do concelho sujeitas a 

tratamento digital e supor-
tada por música original”. A 
programação conta também 
com uma tômbola de Natal 
e ainda um carrossel para 
crianças até 7 de Janeiro. 
Até este dia vai estar patente, 
na Biblioteca Municipal, a 
exposição “Nasceu um Me-
nino”. O sistema de ilumina-
ção de Natal será ligado no 
sábado e vai funcionar até de 
madrugada apenas nas noi-
tes de Natal e de Ano Novo. 
Nos restantes dias, as luzes 
são desligadas às 00h00, de-
vido à crise energética.

PROGRAMAÇÃO DE NATAL DECORRE ATÉ 6 DE JANEIRO

A Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Poia-
res inaugurou o Centro 
Cycling de Poiares, junto ao 
Complexo Desportivo, que 
integra uma ‘bike station’ 
e ponto de carregamento 
para bicicletas eléctricas. 
De acordo com o Muni-
cípio, o Centro Cycling 
de Poiares contempla seis 
percursos cicláveis de BTT, 
numa extensão de mais 
de 230 quilómetros pelo 

concelho. O presidente da 
Câmara, João Miguel Hen-
riques, destacou o “enorme 
empenho que este Executi-
vo tem tido nas questões da 
mobilidade, em particular 
na promoção do uso da 
bicicleta, tendo por fim 
motivos não só ambientais, 
como de incentivo à prática 
desportiva e estilos de vida 
saudáveis”. Além do inves-
timento agora inaugurado, 
é também de destacar a 

implementação de uma 
rede de ciclovias. “Neste 
momento está em execu-
ção um investimento de 
cerca de um milhão e 65 
mil euros, comparticipado 
em 943.569,60 euros, no 
âmbito do programa Cen-
tro 2020, representando 
um total de oito troços de 
ciclovias, com uma exten-
são de cinco quilómetros e 
com um prazo de execução 
de 270 dias”, afirmou.

VILA NOVA DE POIARES INAUGURADO CENTRO 
COM SEIS PERCURSOS CICLÁVEIS

O Executivo da Câma-
ra de Penacova aprovou 
a proposta de orçamento 
para 2023, no valor de 17 
milhões de euros. “O or-
çamento para 2023 será de 
contenção e rigor, mas não 
compromete a estratégia de 
desenvolvimento traçada 
para o concelho”, afirmou 
o presidente da Câmara de 
Penacova, Álvaro Coimbra. 
“O orçamento é fortemente 
marcado pela conjuntu-
ra económica (tendência 
inflacionista) e pela ne-
cessidade de acomodar o 
forte aumento da electri-
cidade, gás, combustíveis 

e matérias-primas, tendo 
este último factor reflexo 
significativo no aumento 
das empreitadas em curso”, 
referiu o Município. Esta 
proposta, num montante 
inferior em cerca de dois 
milhões de euros ao orça-
mento deste ano é, para 
Álvaro Coimbra, “um exer-
cício económico exigente 
e, ao mesmo tempo, desa-
fiante, marcado pelo clima 
de incerteza provocado 
pelo conflito na Ucrânia”. A 
proposta prevê a requalifi-
cação do centro de saúde de 
Penacova, com candidatura 
já submetida ao Programa 

de Recuperação e Resili-
ência (PRR), num valor 
aproximado de um milhão 
de euros, o programa de re-
cuperação do sector da ha-
bitação ou a musealização 
da Casa das Artes Martins 
da Costa. Projectos na área 
do ambiente e floresta, con-
versão de antigas escolas 
primárias para alojamento 
temporário, apoio a refu-
giados e a modernização 
do auditório municipal 
são algumas das propostas 
presentes no documento. 
A proposta terá agora de 
ser submetida à votação da 
Assembleia Municipal.

PENACOVA APROVADO ORÇAMENTO 
DE 17 MILHÕES DE EUROS PARA 2023
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são dirigidas a empregados activos e desempregados há menos de um ano.

brevesLUSIAVES PRODUZ ENERGIA FOTOVOLTAICA 
EM SOURE

O 
Café Paris, situado 
em Celas, vai rea-
lizar, nos dias 17 e 

18, um momento especial 
de Natal, totalmente dedi-
cado às artes, com destaque 
para a música, a poesia, a 
dança e também a arte do 
futebol.

Marisa Jesus, gerente 
do espaço, garante que “o 
Natal é o tempo da partilha, 
assim como a arte e só faz 
sentido que andem de mãos 
dadas”, reforçando ainda 

que os eventos artísticos 
“são frequentes no espaço e 
continuarão a marcar a sua 
história”.

No dia 17, pelas 20h00, 
dá-se a abertura deste even-
to com um concerto musi-
cal, com José Pedroso Lima. 
Após isso, pelas 21h00, se-
gue Poesia em Paris, um 
evento de microfone aberto 
que o Café Paris organiza 
mensalmente e que con-
ta com a anfitriã Marina 
Ferraz, escritora e letrista 

natural de Coimbra, que 
recentemente lançou o seu 
novo livro [A(MOR]TE).

“Venho especialmente 
de Lisboa todos os meses 
porque tenho raízes em 
Coimbra e a vontade de 
descentralizar a poesia”, 
refere Marina Ferraz. A 
autora tem letras cantadas 
por artistas como Sofia 
Escobar, Rita Redshoes e 
Katia Guerreiro, entre ou-
tros, tendo ainda sido a re-
presentante de Coimbra na 

Final Nacional do Portugal 
Slam, um evento de poesia 
performativa, em 2022.

Também de Lisboa, che-
ga o bailarino e professor de 
dança Pedro Fonseca, que 
será responsável por minis-
trar um seminário intensivo 
de Salsa, entre as 10h30 e as 
13h30, no dia seguinte (18). 
Duas oficinas integrarão 
este seminário, sendo elas 
“Ritmo dos pés à cabeça” 
e “Conversas com corpo”. 
Pedro Fonseca considera 

que estas podem ajudar as 
pessoas a “ouvirem mais o 
corpo, além de aprenderem 
a dançar Salsa” e que daí po-
dem retirar “boas sensações 
de estarem no próprio cor-
po, de estarem mais presen-
tes, com mais tranquilidade 
e vitalidade”. 

Depois da oficina e 
também por reserva, ha-
verá um almoço especial 
de Natal, que servirá de en-
trada à transmissão da final 
do Mundial de Futebol.

A 
Cleanwatts, empresa 
pioneira em Comu-
nidades de Energia 

Renováveis (CER) em Por-
tugal, sediada em Antanhol, 
no âmbito do projecto “100 
Aldeias”, vai desenvolver 
uma CER com a Associa-
ção Desportiva, Recreativa, 
Cultural e Social da Arrifana 
(ADRCS – Arrifana). Esta 
CER terá uma potência ins-
talada de 39,2kW, produzida 
por uma central fotovoltai-
ca com cerca de 80 painéis 
solares.

“Numa primeira fase, 
será projectada uma CER, 
com uma potência instalada 
de 39,2kW, alimentada por 
instalações fotovoltaicas a 
colocar nos espaços da as-
sociação. Para uma segunda 

fase está prevista a expansão 
das instalações fotovoltaicas 
com a crescente angariação 
de membros consumido-
res, que podem ter perfil 
residencial, industrial e/ou 
institucional na comuni-
dade”, explica Maria João 
Benquerença, directora de 
Comunidades de Energia 
da Cleanwatts.

A Cleanwatts ficará 
responsável por organizar, 
gerir, financiar e construir 
estas soluções, projectando-
-as à medida dos modelos 
mais adequados para cada 
comunidade, assegurando 
todos os custos associados. 
A ADRCS – Arrifana, por 
sua vez, disponibilizará os 
seus telhados para a insta-
lação dos painéis solares 

necessários para abastecer 
o cliente-âncora e os mem-
bros da comunidade. A cria-
ção desta Comunidade de 
Energia permitirá à ADRCS 
reduzir em 47% o consumo 
proveniente da rede.

“Além de alimentar 
a associação com ener-
gia verde, vamos produ-
zir energia suficiente para 
possibilitar que a Comuni-
dade apoie, ainda, famílias 
em situação de pobreza 
energética”, avança Maria 
João Benquerença. “A ver-
tente social e de combate à 
pobreza energética é uma 
das principais facetas das 
Comunidades de Energia e 
quando o cliente é uma ins-
tituição como uma ADRCS 
– Arrifana, que tem como 

uma forte missão comuni-
tária, esta vertente torna-se 
ainda mais relevante”, frisa 
a responsável.

“A Comunidade da 
ADRCS – Arrifana irá ar-
rancar com a instalação dos 
painéis nos telhados da as-
sociação (produtor-âncora) 
após o que a Cleanwatts an-
gariará consumidores nesta 
região, de preferência com 
afinidades sociais e perfis 
de consumo complementa-
res ao do produtor-âncora”, 
explica Maria Benqueren-
ça, acrescentando que “a 
Comunidade poderá, pos-
teriormente, crescer com a 
adesão de novos membros 
produtores, que tenham 
telhados ou terrenos com 
capacidade para expan-

dir a potência fotovoltaica 
instalada. O impacto da 
Comunidade poderá ainda 
crescer com a introdução 
de outras fontes de geração 
renovável, como eólica, 
biomassa ou hidroeléctrica, 
por exemplo”.

O projecto “100 Al-
deias” é uma iniciativa de 
Inovação e Empreendedo-
rismo Social, promovida 
pela Cleanwatts e parcei-
ros, que tem como prin-
cipal objectivo combater a 
pobreza energética em co-
munidades rurais, através 
do acesso a electricidade 
limpa, de origem solar, 
produzida localmente e 
mais barata, sem necessi-
dade de investimento dos 
participantes.

INICIATIVA DECORRE NO ÂMBITO DO PROJECTO “100 ALDEIAS”

CLEANWATTS VAI CRIAR UMA COMUNIDADE
DE ENERGIA RENOVÁVEL EM CONDEIXA-A-NOVA

DECORRE NO FIM-DE-SEMANA 17 E 18

CAFÉ PARIS CELEBRA NATAL COM EVENTO 
DEDICADO ÀS ARTES

ERA DE CANTANHEDE 
E MIRA APOIA 

PROJECTO SOLIDÁRIO 

A loja ERA sediada 
em Cantanhede e Mira 
está a desenvolver uma 
campanha solidária, re-
cebendo neste Natal bens 
alimentares, brinquedos e 
produtos de higiene pes-
soal, que serão destinados 
ao projecto “Fechada, mas 
de Porta Aberta”. Até dia 6 
de Janeiro a loja vai estar a 
recolher os donativos dos 
seus clientes e de todas as 
pessoas que se queiram 
associar a esta campanha. 
que a ERA está a desen-
volver no âmbito da sua 
responsabilidade social, 
contribuindo dessa forma 
para o projecto da Asso-
ciação de Solidariedade 
Social Sociedade Colum-
bófila Cantanhedense.

CONCLUSÃO AJUDARÁ
NA FORMAÇÃO 
EMPRESARIAL 

EM 2023

A Conclusão Estudos 
e Formação, sediada em 
Coimbra, vai ajudar as em-
presas na preparação do 
plano de formação interna 
para 2023. Os planos de for-
mação são uma ferramenta 
essencial para o fortaleci-
mento do capital humano, 
trazendo benefícios para 
as empresas, como a forte 
contribuição para a moti-
vação e produtividade dos 
colaboradores, ou a redução 
da rotatividade. Este plane-
amento pode ser realizado 
por membros da organiza-
ção qualificados na área ou 
por uma empresa externa 
especializada em formação. 

LUGRADE APRESENTA
 NOVOS LOMBOS DE 
BACALHAU VINTAGE

A Lugrade, empresa 
sediada em Coimbra, apre-
senta quatro novos Lom-
bos de Bacalhau Vintage. 
Estes lombos são embala-
dos numa requintada caixa 
de cortiça, totalmente de-
senvolvida em Portugal, 
que reduz o característi-
co cheiro do Bacalhau e 
que foi pensada para ser 
reutilizada. Pela sua pe-
quena dimensão facilita 
ainda qualquer processo 
de transporte ou de envio. 
Está agora disponível uma 
versão numerada e limita-
da apenas a 410 unidades, 
que inclui os melhores 
Lombos de Bacalhau da 
Islândia (quatro unida-
des), com uma cura de 20 
meses e com Certificação 
MSC, de Pesca Sustentável. 

ROGÉRIO OLIVEIRA

O 
Grupo Lusiaves 
inaugurou no mês 
passado, em Soure, 

o parque fotovoltaico Quin-
ta da Cruz, que resulta do 
Leilão Solar promovido pelo 
Ministério do Ambiente e 
da Transição Energética.

O parque fotovoltaico, 
que foi colocado em fun-
cionamento pela empresa 
Made Better –  uma empre-
sa que desenvolve a sua ac-
tividade principal no âmbito 
da produção de electricida-
de de origem eólica, geotér-
mica e solar –, participada 
do grupo Lusiaves, dispõe 
de uma capacidade insta-

lada de 17, 37 megawatts e 
contou com um investimen-
to de 10 milhões de euros.

Os 30 mil módulos da 
Central Fotovoltaica – uma 
das 65 que o grupo Lusia-
ves tem a nível nacional –, 
“assegurará uma produção 
anual que será suficiente 
para fornecer electricidade a 
mais de 8.000 habitações fa-
miliares portuguesas”, indi-
ca o presidente da Lusiaves 
Avelino Gaspar. Com esta 
instalação, a empresa soma 
agora uma capacidade ins-
talada, a nível nacional, de 
32 megawatts de produção 
de energia eléctrica a partir 
da energia solar, sendo uma 
parte para autoconsumo e a 

outra para venda à rede.
O grupo tem vindo a 

apostar fortemente na tran-
sição energética desde há 
vários anos, bem como na 
produção de energia limpa, 
e segundo Avelino Gaspar 
“com esta redução das emis-
sões de CO2, estamos a dar 
um importante contributo 
para limitar as mudanças 
climáticas e a evitar o con-
sumo excessivo de recursos 
do planeta”.

Através da empresa 
Made Better, o grupo Lu-
siaves possui unidades de 
produção de energia disper-
sas a nível nacional, com 83 
instalações, 46 designadas 
de Unidades de Pequena 

Produção (UPP) com o acu-
mulado de seis megawatts 
instalados; 37 unidades de 
produção de autoconsumo 
(UPAC), com o acumulado 
de 8,6 megawatts instalados; 
e um centro electroprodu-
tor, na Quinta da Cruz, com 
17,37 megawatts ligado à 
rede pública de distribuição 
em alta tensão, através de 
uma subestação de 60 qui-
lovolts própria. 

Esta aposta permite evi-
tar anualmente a emissão de 
aproximadamente 15 mil 
toneladas de CO2, “valor 
equivalente a cerca de 130 
milhões de quilómetros 
percorridos de automóvel 
ou fornecer energia eléctrica 

a 14.429 habitações”, subli-
nhou Avelino Gaspar.

Os investimentos em 
2022, entre a Central Foto-
voltaica Quinta da Cruz e 
as UPAC, superam já os 15 
milhões de euros.

De salientar que o Gru-
po Lusiaves emprega cerca 
de quatro mil colabora-
dores, dos quais 3.700 são 
directos. Com mais de 40 
instalações e 65 quintas de 
produção, está presente em 
24 concelhos, produz anual-
mente mais de 110 milhões 
de pintos e mais de 460 mil 
toneladas de ração e exporta 
para mais de duas dezenas 
de mercados internacionais, 
em quatro continentes.



ESCOLA AMIGA DA CRIANÇA
O projecto “Toca a 

Mexer” do Jardim-de-
-Infância do Centro N.ª 
Sr.ª da Anunciação da 
Cáritas Diocesana de 
Coimbra, Rua do Teodo-
ro, foi distinguido com o 
selo Escola Amiga. Este 
reconhecimento surge 
no âmbito da 5.ª edição 
desta iniciativa, que con-
tou com a participação 
de milhares de escolas 
de todo o território por-
tuguês. O Centro N.ª Sr.ª 
da Anunciação desenvolveu o “Toca a Mexer” com o 
intuito de promover o movimento e relaxamento das 
suas crianças, levando a que, consequentemente, es-
tas se sintam mais felizes no espaço escolar. A Escola 
Amiga da Criança é uma iniciativa conjunta da Con-
federação Nacional das Associações de Pais, da LeYa e 
do psicólogo Eduardo Sá, que visa distinguir “escolas 
que desenvolvem e concretizam ideias extraordinárias, 
além de contribuir para a partilha dessas boas práticas”.

CAMINHADA A VALE DE CAVALOS

A Comissão de Festas de Larçã realizou, com a 
colaboração do Centro de Cultura e Recreio de Larçã 
(União de Freguesias de Botão e Souselas), a II Cami-
nhada a Vale de Cavalos, um microtopónimo local, 
já nas proximidades das povoações da Marmeleira e 
Pampilhosa. A caminhada, ao longo de 10 km, por 
entre trilhos novos e antigos, juntou mais de 150 pes-
soas, vindas de vários locais, não só da freguesia, mas 
também de outros municípios, como a Mealhada ou 
Penacova, com passagem por lugares exuberantes em 

termos de património natural, como o Maquis de Vale 
Soeiro, os fornos de cal e pedra da recta da Fujaca, os 
olivais e vinhas adormecidos. Com a ajuda de um dia 
ensolarado, fica o registo para memória futura de como 
as pessoas, movidas pelo desporto e saúde, se organi-
zaram, espontaneamente, para disfrutarem da beleza 
das coisas simples, num local distante da urbanidade 
trazida por Coimbra, mas com um potencial enorme 
no que respeita a qualidade de vida.
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CONSULTAS DE CARDIOLOGIA

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

CARDIOLOGIA
Gina Alves / Carlos Lopes

– CLISACOR - CLÍNICA SAÚDE DO CORAÇÃO, LDA.
– CLÍNICA CARDIOLÓGICA A. MOREIRA DA SILVA, LDA.

EXAMES: ELECTROCARDIOGRAMA | PROVA DE ESFORÇO | HOLTER
ECOCARDIOGRAMA | DOPPLER CARDÍACO | MAPA | REABILITAÇÃO CARDÍACA
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QUAL É A MINHA CASA-DE-BANHO?

O tema de conversa em muitos locais tem sido bem 
animado e causado muita controvérsia. Trata-se dos projec-
tos do PS e do BE que defendem o acesso à casa-de-banho 
conforme o sexo com o qual os jovens se identificam. A 
propósito desta proposta, o Conselho de Ética para as 
Ciências da Vida já veio defender a existência de casas-de-
-banho neutras nas escolas, ou seja, sem qualquer identifi-
cação de sexo ou género. Também a Associação Nacional 
de Directores das Escolas Públicas entende que este não é 
um problema, mas lembra que são necessárias condições 
para adaptar as escolas à legislação. Para os proponentes 
socialistas, pretende-se “criar um regime legal que garante 
o exercício do direito à auto-determinação da identidade e 
expressão de género, bem como das características sexuais 
em ambiente escolar”. Recorde-se que uma Lei semelhante 
(n.º 38/2018) foi declarada inconstitucional por decisão do 
Tribunal Constitucional no dia 29 de Junho de 2021. Agora, 
enquanto se espera que avance uma nova versão, há quem 
faça humor com o assunto e fique curioso para saber com 
que sexo é que as crianças e jovens acordam de manhã, 
para lhes destinar uma casa de banho. O melhor mesmo é 
a “neutra”: dá para todos.

UM PAÍS Á BEIRA-MAR PLANTADO
Há um país colado a Portugal que está a dar que falar 

no Twitter e já tem hino, Governo, presidente, site próprio 
e até importantes serviços nas áreas das telecomunica-

ções, entregas e restauração. O Listenbourg, que nasceu 
como uma piada sobre o fraco conhecimento geográfico 
dos americanos, não é real, mas já move todo um mundo 
imaginário nas redes sociais. De piada a caso sério foi um 
passo. Em poucos dias, o Listenbourg, país imaginário 
criado no Twitter pelo conhecido influenciador francês 
Gaspardo, transformou-se num fenómeno de massas, com 
várias empresas a aderirem à brincadeira. Com um territó-
rio bastante semelhante ao de França, o Listenbourg surge 
colado a Portugal e a Espanha, não faltando publicações de 
fotos de supostos locais turísticos e patrimoniais desta nova 
criação geográfica. Portanto, se não está bem em Portugal 
pode-se mudar... pelo menos na imaginação.

QUEM (NÃO) LIMPA E A QUEM RECLAMAR

Farto de ouvir reclamações com as inundações de 
ruas e de estradas o presidente da Câmara Municipal de 

Coimbra resolveu tratar do assunto. José Manuel Silva não 
se pôs a limpar sargetas e valetas, mas mandou colocar 
online a responsabilidade de quem o deve fazer. Para isso 
está a funcionar, na página da Câmara na Internet, um 
visualizador externo SIG (https://www.cm-coimbra.pt/areas/

viver/urbanismo/sig-municipal) referente à “Limpeza de Vias 
e Espaços Públicos” no concelho de Coimbra, identificando 
as entidades responsáveis pela mesma. “É demonstrativo do 
compromisso de todos nós no sentido de estarmos a traba-
lhar, com análise, organização, espírito de equipa e empenho 
constantes, na permanente procura de prevenir mais cheias 
e inundações”, justificou o autarca quando anunciou a ini-
ciativa. Quanto às responsabilidades, estas ficaram assim 
definidas: «1 - A limpeza e varredura da parte superior das 
sarjetas e sumidouros é da responsabilidade da Câmara 
Municipal de Coimbra nos arruamentos não referidos nos 
Autos de Transferências de Competências nas Freguesias/
União das Freguesias; 2 - A limpeza e varredura da parte 
superior das sarjetas e sumidouros é da responsabilidade 
das Freguesias/União das Freguesias, nos arruamentos 
referidos nos Autos de Transferências de Competências 
nas Freguesias/União das Freguesias; 3 - A manutenção e 
limpeza da parte interior das sarjetas e sumidouros ligados 
às redes públicas de drenagem de águas pluviais da respon-
sabilidade da Águas de Coimbra, é competência da Águas 
de Coimbra; 4 - A manutenção e limpeza da parte interior 
das sarjetas e sumidouros não ligados às redes públicas de 
drenagem de águas pluviais da responsabilidade da Águas 
de Coimbra, é competência das Freguesias/União das Fre-
guesias». Estamos esclarecidos?

CÁ SE FAZEM CÁ SE PAGAM
A 26 de Agosto de 2021, a coligação Juntos Somos 

Coimbra, em tempo de pré-campanha eleitoral publicou 
a imagem que reproduzimos com o seguinte comentá-
rio: «A coligação PS-PCP/CDU comprou autocarros de 
refugo a outras Câmaras, autocarros que essas Câmaras 
consideraram lixo, por já terem muitas centenas de mi-
lhares de quilómetros. Conclusão: estão repetidamente 
avariados, não saem para cumprir os horários e as pes-
soas que os aguardam vão desesperando e perdendo a 
confiança no serviço dos SMTUC». Chegados a finais 

O Mercado vai decorrer no Parque Municipal de Exposições.
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O Microninho+IN - Incubadora Social e de Inovação vai inaugurar, no dia 10, um novo projecto na Lousã. Trata-se de um novo conceito self-service de banhos para animais, indicado principalmente para cães, 
que chega com a missão de resolver a necessidade de as pessoas terem um espaço fora de casa onde possam dar banho aos seus animais.

               v i n a g r e t a s

de 2022, com a Câmara liderada por José Manuel Silva 
já com um ano de governação pela coligação Juntos 
Somos Coimbra, o orçamento dos SMTUC, no valor de 
33,8 milhões de euros, foi aprovado, com a abstenção 
do PS e da CDU. O vereador Miguel Fonseca, com o pe-
louro económico, anunciou que um dos objectivos dos 
SMTUC para 2023 passa por “garantir o aumento dos 
níveis de produção e do número de passageiros trans-
portados, recuperando e fidelizando”, e afirmando-se 
assim como “uma verdadeira alternativa ao transporte 
individual, tendo sempre presente o seu cariz eminen-
temente social”. Quem não alinhou na conversa foi a 
vereadora socialista Regina Bento, que alertou para o 
estado da frota, com “mais de 60 autocarros parados 
nas oficinas”, bem como para a redução de 19 lugares 
no mapa de pessoal - 14 motoristas e 5 técnicos superio-
res. Em resposta, a vereadora Ana Bastos, responsável 
pelo pelouro dos Transportes e presidente dos SMTUC, 
explicou que estes devem ser “uma preocupação de 
todos” e que a taxa de autocarros imobilizados é “uma 
dor de cabeça todos os dias”, já que a frota está “a cair 
de podre”, não sendo um problema fácil de resolver. Já 
o vereador da CDU, Francisco Queirós, lamentando o 
estado em que os SMTUC se encontram, considerou 
que “é fundamental trabalhar no sentido de inverter a 
actual imagem dos SMTUC, uma imagem de um serviço 
que tem vindo a perder qualidade e que não é fiável”.

A FOTO MAIS COMENTADA

Fez furor a imagem do presidente da Câmara da Fi-
gueira da Foz a inaugurar a Fábrica dos Binquedos insta-
lada na Rua da República, na Baixa comercial da cidade. 
Pedro Santana Lopes fez questão de experimentar o 
carrossel parisiense que está disponível para as crianças, 
mas já dispensou o trampolim e os insufáveis. O espaço, 
de acesso gratuito, está aberto de segunda a quinta-feira 
das 14h00 às 20h00, sexta, sábado e domingo das 10h00 
às 13h00 e das 14h00 às 20h00. Entre tantas palavras 
sobre Pedro Santana Lopes no carrossel, destaca-se o 
texto de António Agostinho, um cidadão que busca 
inspiração no Cabedelo: «Todos podemos manter pela 
vida fora uma criança dentro de nós. Acrescentar e ser 
mais, “é não permitir que a criança que existe dentro de 
nós desapareça”. Deixar transparecer ingenuidade acom-
panhada de um sorriso, é uma coisa natural em pessoas 
normais e simples. Só estranha quem vive emaranhado 
e obcecado nos seus complexos».

BLOCO FISCAL DE AVENÇAS
O Bloco de Esquerda (BE) mostra que está particu-

larmente atento à governação de Pedro Santana Lopes 
na Câmara da Figueira da Foz, apesar de não estar no 
Executivo e apenas na Assembleia Municipal, superando 

mesmo a curiosidade de socialistas e social-democratas 
que estão na oposição na Edilidade. A pesquisa do 
Bloco passou pelo portal de contratação pública (Base.
Gov) e encontrou mais de 10 pessoas com avenças, que 
classifica como “alguns dos apoiantes, amigos e com-
panheiros de estrada” de Pedro Santana Lopes, que foi 
eleito como independente pelo movimento “Figueira a 
Primeira” (FAP). A lista passa pela líder concelhia do 
PSD e ex-funcionária da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa, com uma avença de 2.500 euros por mês para 
prestar apoio a candidaturas de projectos na área da 
Rede Nacional de Cuidados Continuados; pela vinda 
de Castelo Branco da líder distrital do partido Aliança 
criado por Santana Lopes, com uma avença de 2.500 
euros por mês para assessorar a vereadora da Acção 
Social. O BE acrescenta à lista um candidato nas listas 
da FAP, também com 2.500 euros por mês para captar 
produções audio-visuais para o concelho; assim como 
mais três pessoas, entre elas um elemento do “núcleo 
duro” da campanha e um mandatário de uma candida-
tura adversária, que auferiram 9.600 euros cada para 
participar numa comissão cultural para comemorar 
os 250 anos da elevação da Figueira da Foz a vila. Mas 
há mais, segundo o BE: a presidente da Concelhia do 
PSD de Montemor-o-Velho que teve uma avença para 
“Consultadoria no Gabinete da Presidência”; outra 
pessoa que passou de adjunto do Presidente do Execu-
tivo para assessor das Águas da Figueira; ex-elementos 
que o acompanharam na Câmara de Lisboa; e a filha 
do presidente da Assembleia Municipal da Figueira da 
Foz. Como se constata, o Bloco de Esquerda deu esta 
“prenda” natalícia...

AH, GRANDE PRESIDENTE, 
VAMOS ÀS MEDALHAS!

Terão sido da maior utilidade os conselhos dados 
por Marcelo Rebelo de Sousa a propósito do Portugal-
-Suíça que tanto bem fez à auto-estima dos portugue-
ses. Quando aos microfones da televisão, decorria o 
intervalo, o Presidente sugeria mais velocidade, abrir o 
jogo, aproveitar os flancos, ele sabia bem do que falava, 
tal o treino que tem como comentador e tão vasta é a 
sua cultura que chega a todos os domínios. Estamos 
em crer que isso terá chegado aos ouvidos do seleccio-
nador Fernando Santos que aproveitou superiormente 
tais conselhos e por isso a segunda parte foi tão vistosa. 
Quem sabe se não terá sido no seguimento dessas su-
gestões que Fernando Santos decidiu mudar de campo 
ao intervalo…

PS SOLIDÁRIO COM... VEREADOR DO PSD
Na reunião extraordinária da Câmara de Coimbra, 

para discutir e votar o Orçamento Municipal para 2023, 
não passou em claro a intervenção da vereadora socia-

lista Carina Gomes, sempre atenta à área da cultura e da 
juventude. Da oposição surgiu um improvável “voto de 
solidariedade” para com o vereador social-democrata 
Carlos Lopes, que integra a coligação Juntos Somos 
Coimbra. «Se na área do desporto tem os cortes de que 
já falámos, a área da juventude está dotada com uns in-
felizes 27.000 euros, dos quais 7.000 euros nem são para 
o senhor vereador executar, uma vez que se destinam às 
viagens dos jovens entre Coimbra e Poitiers. Os restantes 
20.000 euros destinam-se ao apoio ao associativismo 
juvenil. Estando as candidaturas a decorrer e tendo em 
conta as promessas feitas às associações, gostaríamos de 
saber o que pensam fazer com esta verba e desejar boa 
sorte ao senhor vereador para resolver este problema 
(...)». E esta hein?

COLIGAÇÃO REDONDA

A mesa redonda - sem esquinas - acolheu um almo-
ço dos membros do Executivo da Câmara eleitos pela 
coligação Juntos Somos Coimbra, a seguir à aprovação 
do Orçamento do Município. A justificação para este 
repasto foi dada pelo próprio presidente da Câmara, José 
Manuel Silva: «Sim, viemos almoçar todos juntos, mas 
cada um paga o seu (para calar algumas ‘línguas viperi-
nas’ que andam por aí…). Estamos unidos. Falta apenas 
o vereador Miguel Fonseca, que tinha um compromis-
so». Mas como se vê pela foto, está lá o lugar para ele...

NEM A FAVOR, NEM CONTRA
Na discussão do Orçamento da Câmara de Coim-

bra para 2023, a vereadora socialista Regina Bento 
justificou a razão porque os eleitos do PS não votaram 
a favor nem contra, abstendo-se na votação. Para per-
ceber tudo, nada melhor do que ler o que foi dito, em 
discurso directo: «Este é um orçamento de alto risco 
(com empolamento da receita), que exige uma gestão 
rigorosa, muito apertada, sob pena de se chegar a me-
ados do ano e não se conseguir honrar compromissos 
com fornecedores…Estamos muito preocupados com 
a forma como o orçamento foi construído, mas não 
seremos irresponsáveis em votar contra o orçamento 
do Município quando estamos no meio de uma guerra 
da Europa… nós compreendemos e somos sensíveis a 
esse contexto, Sr. Presidente, mas também não serve de 
desculpa para tudo! Ao contrário do Sr. Presidente e da 
Sra. Vereadora Ana Bastos que, enquanto Vereadores da 
Oposição, votaram sempre contra os orçamentos do PS, 
mesmo em plena pandemia, quando era preciso aprovar 
medidas de apoio às famílias, associações e empresas. 
Não votaremos contra, apesar de terem sido comple-
tamente ignoradas as propostas apresentadas pelo PS 
ao abrigo do Estatuto da Oposição, mas exigimos um 
acompanhamento próximo da execução orçamental, 
solicitando que o Sr. Presidente traga à Câmara men-
salmente um balancete com a previsão anual ajustada 
da receita e os compromissos assumidos. Penso que o 
Sr. Presidente não terá nenhum problema com isso, até 
porque é apologista da máxima transparência… Tam-
bém seria mais sério por parte do Sr. Presidente assumir 
claramente que face ao contexto da guerra na Europa, 
que sucedeu ao contexto de pandemia, não consegue 
honrar as promessas que fez em campanha. Não conse-
gue transferir 10% do orçamento para as Freguesias, não 
consegue reforçar a cultura e o desporto, entre outras».
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 lá fora

O relevo não é
o mais relevante

JOANA GIL

O uso da bicicleta explodiu durante o ano de 2020 um pouco 
por todo o mundo. A pandemia, com confinamentos sucessi-
vos e o receio crescente do uso de transportes colectivos, acele-
rou aquilo que vinha sendo uma tendência nos últimos anos. 
Em Bruxelas o uso da bicicleta não é novidade. Naturalmente 
que a orografia tem nisso o seu papel. Não é um acaso que as 
bicicletas tenham em Portugal encontrado tradição sobretudo 
na plana região de Aveiro.
Mas o relevo explicará tudo? O estudo “Cycling: the way 
ahead for towns and cities” de 1999 feito pela Comissão Eu-
ropeia mostra-nos dados curiosos. Foi colocada aos inquiri-
dos a questão de saber se numa situação de conflito entre os 
interesses de utilizadores de bicicletas e os de utilizadores de 
carros as regras deveriam dar preferência a uns ou a outros. 
Os portugueses foram os que, de longe, menos favoreceram o 
tratamento preferencial de bicicletas. 
Desde então Portugal terá, espero, convergido com os outros 
Estados-Membros em matéria de apreço pelos velocípedes. 
Mas vivendo em Bruxelas torna-se patente que em Portugal 
ainda estamos longe dos bons hábitos de outros países – como 
a Bélgica.
É nas pequenas coisas que se vê quão enraizada está uma 
prática. Quando se procura casa em Bruxelas, quem a mostra 
não dispensa as referências ao espaço disponível para estacio-
nar bicicletas, seja na garagem, num espaço comum dedicado, 
dentro ou fora do prédio, ou, no limite, no hall de entrada, se 
se tratar de uma casa cuja área comporte essa possibilidade. A 
escola pré-primária que os meus filhos frequentam pensa nas 
crianças que pedalam até à escola (e que, mau grado a tenra 
idade, não são poucas) e disponibiliza à entrada um peque-
nino parque de estacionamento para que as pequeninas bici-
cletas dos pequeninos utilizadores aí possam ficar até que as 
crianças saiam da escola – pedalando para casa com os pais. 
A cidade tem inúmeros parques de villos, as bicicletas públi-
cas disponíveis para alugar, cedidas gratuitamente durante a 
primeira meia hora e a partir daí por apenas 0,50€ por cada 
meia hora adicional. É bastante comum ver pais a pedalar 
acompanhados pelos filhos pedalando atrás, inculcando-lhes 
desde muito cedo a visão da bicicleta como verdadeiro meio 
de transporte. Em Bruxelas existe já há anos a carte vélo, um 
mapa da cidade destinado aos ciclistas que mostra a cidade tal 
como quem monta uma bicicleta deseja vê-la: aí se encontram 
assinaladas todas as vias cicláveis, as instalações de apoio a ci-
clistas, os locais especificamente destinados ao estacionamento 
de bicicletas, os sítios onde pode ser obtida assistência técnica, 
os parques de bicicletas e outras informações que tornam mais 
fácil optar pela bicicleta para uma deslocação.
Em Coimbra, há zonas onde o relevo não é o mais apelativo 
para pedalar, mas boa parte da cidade não é assim tão dife-
rente, na sua orografia, de Bruxelas, pelo que há muita mar-
gem para que as bicicletas se tornem mais frequentes. Estamos 
longe da camisola amarela da Europa no uso da bicicleta, mas 
ao menos tentemos aproximar-nos do pelotão.

Longe vão os tempos em que vi um écran mágico, exemplar único na minha aldeia de 
8.000 habitantes, sito na sede do Sport Fazendas de Almeirim e Benfica, onde em 
1962 se reuniu o povo para ver a final da Taça dos Campeões Europeus, na qual o 
português e lusófono Benfica venceu o poderoso Barcelona mítico, quando havia 
opções clubísticas respeitadas e não havia ódios de estimação acirrados nem redes 
sociais muitas vezes antissociais.
Tempos depois dos tempos, a televisão está em todos os lares, contribui para a infor-
mação do mundo global que nos rodeia, para o entretenimento que consola e para 
a literacia dos cidadãos, ao mesmo tempo que vende banha da cobra, elixir da ju-
ventude e sonhos cor de rosa, que disseca temas, subtemas e temas de temas até à 
exaustão, e que mostra feira de vaidades em carrossel.
A televisão faz companhia a todas as famílias (sejam famílias unitárias, sejam famílias funcionais 
ou disfuncionais), promove a investigação e o debate civilizado ou nem tanto, cria fan zone com 
alegria e cerveja, ou simplesmente faz parte do mobiliário indispensável na sala, enquanto também 
mostra ídolos até de pés de barro no desempenho da profissão, no supermercado ou a caminho do 
WC, ocasiona cólera em intelectos nem sempre sãos, ou motiva mentes perversas para distorção 
da sociedade organizada e prática de transgressão.
Nos novos tempos, temos televisão (imagens, letras e sons) à nossa frente e no bolso, em redes in-
terativas de comunicação e solução, confabulação e subterfúgios, discussão e agressão, agravo e 
desagravo, manipulação e adulteração, preconício e comício, cultura, leiguice e insipiência. Podí-
amos viver sem ela, mas não era a mesma coisa... 

Hoje em dia temos clichés quanto baste, com frases repetidas e sem originalidade (dito 
isto, expectável), discurso enfadonho (linguagem tecnicista, jornalistas a repetir o dis-
curso do entrevistado e “encher chouriços”), estereótipos (politicamente correcto, pas-
sagem de modelos), trivialidade (fica bem), estribilhos da juventude (boa, yes, an an) 
e arrogância serôdia (“para que as pessoas percebam... lá em casa”).
A que se somam convidados tu cá tu lá, convidados que interrompem convidados, 

moderadores que são opinadores, apresentadores que se entrevistam a si próprios, es-
pecialistas da sub subespecialidade, expositores de tragédias humanas sem contenção, 
contadores de histórias de faca e alguidar, cinéfilos para todos os gostos e para todas 
as elucubrações desviantes, espetáculos de cor e som e nenhum substrato, concursos 
primários ou inacessíveis, big brother nem comento...

Felizmente que, a par de basbaques e ídolos de pacotilha, banalidades sem interesse público, lu-
gares comuns da política mediática e mexericos de alcoviteira, a democracia participativa ainda 
ocupa lugar na comunicação social, televisão e redes sociais, há jornalistas com capacidade de 
intervenção como contributo para o esclarecimento, análise e asserções do que interessa, preocu-
pa ou entretém o cidadão, e há protagonistas ilustres desconhecidos que mostram a valia do seu 
empenho, trabalho e dedicação, em técnicas, artes e ofícios.
A televisão tem vícios que nem sempre são privados, tem virtudes que devem ser públicas. Tem 
preconceitos descabidos e objetividade proveitosa. É vetusta, mas tem lugar. Haja televisão!

(*) Médico

A propósito da discussão da Petição para Devolver a 
Autonomia ao Hospital dos Covões.
A história é simples. Coimbra teve durante 40 anos 
dois Hospitais Centrais que, sem terem exacta-
mente as mesmas valências, eram ambos Hospi-
tais Gerais, e como tal assistindo as populações de 
Coimbra e da Região Centro, num total de cerca de 
dois milhões e trezentas mil pessoas. Cada hospital 
central deve ter na sua zona de influência à volta de 
oitocentos mil utentes, que foi o que esteve destina-
do ao Hospital dos Covões nesse período de tempo. 
A existência de outros hospitais grandes nessa sua 
zona de influência nunca tornou o seu apoio desnecessário, nem 
sequer pouco necessário, antes o oposto, para mais quando uma 
super-especialização criada na medicina e na cirurgia actuais afas-
tou bastantes doentes de poderem ser seguidos em hospitais mais 
periféricos e com menos recursos.
Os dois hospitais gerais centrais de Coimbra trabalhavam a par 
e em complementaridade, quer em áreas só existentes num deles 
quer em áreas comuns, em que a possibilidade de troca de opiniões 
e a variedade de soluções apresentadas e executadas é um factor de 
enriquecimento de conhecimentos e de progresso clínico e científico. 
Numa cidade relativamente pequena, a concentração de escolas 
de saúde, de hospitais, de laboratórios de investigação, com o cor-
respondente grande número de profissionais de saúde, formados e 
em formação, de investigadores, de professores, de estudantes, to-
dos interagindo em proximidade uns com os outros, e de doentes 
procurando auxílio médico, na realidade traduzia a essência duma 
cidade universitária. Ambos os hospitais colaboravam no ensino 
pré-graduado e universitário, fornecendo a diversidade que é fun-
damental numa Universidade.
Eis senão quando, há dez anos atrás, o governo, sem estudo prévio 
e sem plano de execução, resolveu fundir os dois hospitais gerais 
centrais em Coimbra, e o CHC e o HUC passaram a ser um único, 
a que foi chamado centro hospitalar (CHUC). Quer dizer, de dois 
passou a haver apenas um, já que, como bem se sabe, o Hospital 
dos Covões foi progressivamente desactivado e esvaziado da ca-
pacidade que tinha instalada, levando às dificuldades de resposta 
clínica do CHUC sobejamente conhecidas de todos, e sentidas 
por muitos, utentes e profissionais, e que, em última análise, con-
duziram à Petição em apreço. E que foram reconhecidas e bem 
expostas por quase todos os deputados que tomaram a palavra 
na sua discussão no Parlamento, por isso dando razão aos pe-
ticionários e concordando com o peticionado: reverter a fusão 
levada a cabo, “devolver a autonomia ao Hospital dos Covões, 
como Hospital Geral Central”, para que possa voltar a desem-
penhar as suas funções enquanto tal. “Pelo direito ao acesso a 
cuidados de saúde de qualidade, porque o acesso à saúde é um 
direito e um dever.”
Os deputados de seis partidos (PSD, CHEGA, PCP, BE, LIVRE, 
PAN) apoiaram expressamente a Petição, mostrando conhecer 
bem as condições de deterioração da Saúde em Coimbra e na 
Região Centro que da fusão resultaram, e concordando com a 
reversão desta.
A deputada da IL que interveio, embora compreendendo as 
razões apresentadas, e os problemas existentes em Coimbra na 
área da Saúde, e decorrentes da fusão hospitalar, entendeu que, 
para a sua correcção, haverá que fazer estudos e planos, em vez 
de simplesmente reverter o que deu origem aos maus resultados 
evidentes nas instituições hospitalares públicas. Isto é, na verda-
de a preocupação da Iniciativa Liberal será de avaliar as conse-

quências da reversão da fusão, uma vez que esta não 
foi má para a iniciativa privada em saúde na cidade.

O DEPUTADO DO PS DE COIMBRA
Mas houve um deputado que destoou destes todos: o 
do PS. Inesperadamente (digo eu, porque é deputado 
por Coimbra…), não reconheceu as dificuldades sur-
gidas da redução de dois hospitais a um, falando antes 
dos investimentos do Governo na saúde de Coimbra, 
dando como exemplo disso a construção de novas 
instalações dum centro de saúde para substituir as 

degradadas, e juntando-lhe o projecto de construção duma nova 
maternidade em cima do já esgotado HUC (com as consequências 
negativas que daí se esperam, aliás). E teve o desplante de falar 
nos “objectivos” duma fusão sem estudos nem plano prévios, que, 
disse ele, pretendia “melhorar a prestação de cuidados de saúde às 
populações”, quando foi precisamente por levar ao contrário disso 
que agora se pede que seja revertida! E a desfaçatez de dizer que a 
redução de dois hospitais a apenas um, com a consequente redu-
ção drástica de meios técnicos e humanos, veio contribuir “para a 
diversificação da oferta e acentuar a importância do ensino univer-
sitário e da investigação”!... E quis referir o que de novo se tem feito 
no Hospital dos Covões (?!), citando o bloco de ambulatório (que 
já existia antes da fusão, e que por acaso era único em Coimbra, 
já que o HUC não dispunha de nenhum), o Centro de Sono (com 
tantos anos de existência e de renome antes da fusão), o Centro 
de Audiologia ligado aos Implantes Cocleares (quando Implantes 
Cocleares foi sempre SÓ com os Covões, sem nunca se fazerem 
no HUC). Com o Serviço de Cardiologia esvaziado de doentes, é 
verdade que foi criada uma unidade de reabilitação cardíaca. E 
poderão fazer-se muitas mais coisas, como um lar para idosos ou 
um centro de dia, mas hospital geriátrico não, seguramente, a não 
ser que os Covões voltem a ser um hospital, porque agora não são!
Quer dizer, o deputado em questão, numa discussão que se queria 
séria, na procura da solução para um problema grave que aflige tan-
ta gente na cidade que ele representa na Assembleia da República, 
limitou-se a repetir frases feitas que os conselhos de administração 
do CHUC foram propalando, sem se querer inteirar da realidade 
do assunto ou, pior, deturpando-a, numa intervenção meramente 
publicitária manifestamente encomendada. Mas mesmo neste de-
sempenho não se preparou bem, não se actualizou na propaganda, 
já que se esqueceu de referir a celebrada recente “inauguração” da 
Consulta de Pé Diabético no Hospital dos Covões, que já lá existia 
há 30 anos!... Mau serviço prestado à cidade e ao partido, cuja Co-
missão Política local, aliás, apoiou expressamente os peticionários 
e o peticionado.
Podiam avisá-lo? Ao PS. Mas ao PS nacional, ao de Lisboa, ao que 
manda nos outros, ao do Governo. Ao que se mostra indiferente aos 
problemas locais, às dificuldades criadas, e aumentadas, e manti-
das, por decisões de gestão governamental socialista desajustadas e 
mal implementadas, por gente que não percebe que as ordens que 
lhe estão a dar não vão colher bom resultado. Ou, pior, que não 
colheram bom resultado. E que é preciso verem quando se deve 
voltar atrás, reverter o que foi mal feito. Sem receio de assumir um 
erro que já há vários anos é óbvio para todos e que, a ser mantido, 
vai tornar mais evidente a incapacidade de quem o cometeu e o 
continua. Podem avisá-lo, por favor? É que esta teimosia, cheia de 
desculpas mal-alinhavadas, acabou de adquirir uma marca parti-
dária. Contra todos. E contra Coimbra e a Região Centro.

(*) Cirurgião e professor da Faculdade 
de Medicina de Coimbra

Podiam avisá-lo?...

Televisão, magia e clichés

HERNÂNI CANIÇO*

CARLOS COSTA ALMEIDA*
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Telef./Fax: 235 712 064 | Telem.: 967 634 454

Ponte Velha | Foz de Arouce
3200-037 Lousã

Telef. 235 712 064
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OS NOVOS CONSTRUTORES
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

CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS
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Tlf. 239 430 603 / 239 430 757
Rua Adriano Lucas Edifício Portas 

São Miguel
Loja B, R/Ch 3020-430 COIMBRA

info@princalculo.com

CONTABILIDADE GESTÃO
ASSESSORIA FISCAL
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O R Ç A M E N T O S  G R Á T I S
V E N D A D E  T E L E M Ó V E I S  E  A C E S S Ó R I O S

M
I
R
Z
A

MOBILE HOSPITAL
R E PA R A Ç Õ E S  N A H O R A

+
         933 001 550 / 938 227 215

239 055 605

Horário 9h00 às 19h00

bm920132957@gmail.com

Avenida Fernão de Magalhães, 462 - 3000-173 Coimbra

45
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Freixial Shopping, Loja 12
CANTANHEDE

Poder fazer tudo  Mais barato

Especialista em Seguros de Condomínios
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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

Rua da Figueira da Foz n.º 11 - r/c Dt.º
3000-184 Coimbra

Tel. 239 824 737 | Tlm. 935 163 095
Conheça os nossos postos

de colheitas em:
www.actualab.pt

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
A SUA SAÚDE VEM PRIMEIRO
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Agência
A Funerária 
de Coimbra, Ld.ª

(24horas)

Funerais – Cremações – Transladações

Serviços Funerários

239 824 479 - 917 226 023

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

www.funerariadecoimbra.pt
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1947 - 2022

Ponte Velha | Foz
3200-037 L

Telef. 235 7
L
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a 12

MIJACÃO

Rua Nova, 8
Coimbra

Casa de 
Vinhos 

e Petiscos

António da Costa 
Marques

Unipessoal, Lda.

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

CONSTRUÇÃO CIVIL
GESSO PROJECTADO E PLADUR

Ilda 
Peres

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

3000-274 Coimbra

Telef.: 239 53 17 06 | Fax: 239 53 16 59
Rua Dr. Mota Pinto, 300 

 3220-201 Miranda do Corvo 
geral@cruzbranca.pt

Zona Industrial S. Miguel | 3350-214 V.N. Poiares
Telf.  239 423 028

e-mail: geral@cipabe.pt
www. cipabe.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 
de 2.ª a 6.ª das 8:30h às 13h e das 14h às 18h30 (dias úteis) 

CENTRO DE CATEGORIA B

Rua do Cardal, Lote 7 e 8
3040-575 Pedrulha - Coimbra

Telf.  239 981 257

email: papelpeculiar@sapo.pt

Compra de Materiais
Ferrosos e não Ferrosos

Venda 
de Peças usadas 
para todo o tipo 

automóvel

Augusto Pinheiro  
Tel.  915 261 212
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Trav. Vale Gordo, 115 - Moinhos da Barosa
Barosa - 2400-431 LEIRIA

Tel.:   919 856 539
www.tetorevy.com.pt

TECTOS FALSOS, DIVISÓRIAS 
E REVESTIMENTOS, UNIPESSOAL, LDA.

Aguardamos por si no IC2, n.º 22 - Travassos - Pombal
www.pedradecor.pt            ASL.pedradecor

Tlm. 963 050 055

André S. Lopes

Comércio de Produtos Decorativos para Jardins

6 ANOS A INOVAR JARDINS

 

BARBOSA
LEITÕES DO

SR E S T A U R A N T E

ESPECIALIDADE
LEITÃO  ASSADO

RESTAURANTE CERTIFICADO PELA REAL CONFRARIA DA CABRA VELHA

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
 (FRENTE À CÂMARA DE MIRANDA DO CORVO) 

Take-Away

AMI 7145

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

Preço:
69.000 €

Ref: 1075FB



O 
Instituto Superior 
de Engenharia de 
Coimbra (ISEC) en-

cerrou, ontem (6), as celebra-
ções do seu centenário com 
o lançamento do livro “100 
anos de Engenharia em Por-
tugal, 1921-2021” da autoria 
do historiador José Amado 
Mendes.

Esta obra resulta da in-
vestigação, recolha de tes-
temunhos e organização 
de elementos da memória 

colectiva, desde a criação do 
instituto até ao momento ac-
tual. Recorde-se que foi a 5 de 
Dezembro de 1921 que o Ins-
tituto Industrial e Comercial 
de Coimbra lançou o que vi-
ria mais tarde a tornar-se no 
ISEC e no ISCAC – Coimbra 
Business School.

Acerca deste livro, Mário 
Velindro, presidente do ISEC, 
referiu ser um orgulho presi-
dir uma instituição que tanto 
tem trabalhado no desenvol-

vimento científico e garantiu 
ser nesse sentido que o ISEC 
trabalha. Desenvolver a en-
genharia e qualificar cienti-
ficamente os seus alunos é 
uma prioridade. Aproveitou 
a ocasião para agradecer o 
contributo de todos na ela-
boração desta obra histórica. 

A abertura da sessão 
coube a Manuel Castelo 
Branco, em representação 
do ISCAC, que se mostrou 
orgulhoso de fazer parte da 

história da “escola irmã” pois 
partilharam uma “gestação 
comum”. Garantiu ainda que 
tanto o ISEC como o ISCAC 
estão sempre disponíveis 
para colaborar nos projectos 
do Instituto Politécnico de 
Coimbra (IPC).

Ana Ferreira, vice-pre-
sidente do IPC, afirmou que 
o “ISEC é um importante 
parceiro na região” e reforçou 
a importância destas insti-
tuições na criação de mais 

e melhores empregos, no 
desenvolvimento de novos 
processos, novos produtos e 
novas práticas pedagógicas. 
Terminou afirmando que 
“com os olhos postos no fu-
turo, o ISEC vai continuar a 
contribuir para o engrande-
cimento do IPC”.

Marcelo Rebelo de Sou-
sa enviou uma mensagem 
onde felicitou o trabalho 
desenvolvido pelo Politéc-
nico de Coimbra, referindo 
ser um motivo de orgulho 
para o país. O Presidente da 
República parabenizou as 
duas escolas (ISEC e ISCAC) 
pelos 100 anos ao serviço do 

ensino, deixando ainda uma 
palavra de esperança e con-
fiança no futuro.

A apresentação do livro 
esteve a cargo de Manuel 
Ferreira Rodrigues, professor 
da Universidade de Aveiro, 
mestre em História Con-
temporânea de Portugal pela 
Universidade de Coimbra e 
doutor em Ciências Sociais 
pela Universidade de Aveiro. 
Durante a sua intervenção 
destacou um dos anexos do li-
vro onde são enumerados to-
dos os diplomados pelo ISEC, 
cerca de 3.500, referindo que 
esta “é a melhor medalha que 
esta escola podia receber”. 
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PUBLICIDADE

MERCADO NATAL
DE COIMBRA

DE 8 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022
PRAÇA DO COMÉRCIO, COIMBRA

A MAGIA DO NATAL
NO CENTRO DA CIDADE

A CÂMARA MUNICIPAL DE COIMBRA E A UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COIMBRA APRESENTAM O

LANÇADO O LIVRO QUE ENCERROU O CENTENÁRIO

ISEC DE OLHOS POSTOS NO FUTURO


