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www.facebook.com/feiteiracoja.calv

Rua Dr. José Albano de Oliveira

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

Felicita 
os Bombeiros 

Voluntários 
de Coja pelo 

serviço 
prestado 

ao longo destes 
60 anos!
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Fiscalva
Artur Miguel Caetano da Fonseca

Contabilidade e Serviços, Unipessoal, Lda.

Felicita os BV de Coja pelo seu 60.º aniversário

Av. Padre José Vicente | 3305-110 Coja

www.facebook.com/amcf.contabilidade/

235 720 140

geral.amcf@gmail.com
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JOVENS EM COIMBRA
COM LIBERDADE
PARA APRENDER

PÁGINA 3

O edifício dos antigos Correios e Telefones de Coimbra, junto ao Mercado, vai acolher um projecto inédito 
no nosso país, que consiste num centro de tecnologias digitais e criativas onde 1.500 jovens podem es-
colher a própria aprendizagem, gratuitamente e fora do tempo de aulas. A concretização representa um 
investimento de 7 milhões de euros viabilizado por vontades empresariais de Coimbra que se juntaram a 
outras a nível nacional. Ao “Campeão”, Gonçalo Quadros, da Critical Software, explica a importância desta 
iniciativa e os passos que foram dados.

Felicita o Vigor da Mocidade
pelo seu 93.º Aniversário

Serviços de bar,
Restaurante
e Take away

Festas
Nossa Senhora
   Candeias 2023

em honra de

das
SAMUEL
2, 3, 4 e 5 Fevereiro

Entradas Grátis

Bombeiros de Côja
assinalam 60 anos

A Associação Humanitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Côja, no concelho de Arganil, come-
mora no próximo domingo (dia 29) o 60.º aniver-
sário. Celebra-se o altruísmo e lança-se a semente 
para no futuro ter um corpo activo rejuvenescido.

PÁGINA 11

Coimbra prepara-se para receber 20.000 jovens na Jornada Mundial 
da Juventude (JMJ). Em Entrevista à Rádio Regional do Centro e ao 
“Campeão” Hugo Monteiro, coordenador de Coimbra, apela à inscrição 
de famílias para acolherem peregrinos de todo o mundo.

COORDENADOR DIOCESANO DA JMJ EM ENTREVISTA

Hugo Monteiro: “Coimbra é 
procurada por centenas de países”

PÁGINA 7

Rua da Escola, Alfafar, Portugal
965 408 718 (chamada rede móvel nacional)

vinisico@gmail.com

Conheça 
e beba vinhos 
Terras de Sicó

ESPECIALIDADES ESPECIALIDADES

ENCERRA À SEGUNDA-FEIRA
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C
oimbra prepara-
-se para ver cres-
cer uma nova ci-

dade para a zona da 
Estação Velha. O plano 
parece simples: fazer da 
estação de Coimbra B o 
ponto de partida para 
uma nova centralidade. 

Joan Busquets é o 
arquitecto responsável 
pelo projecto e recente-
mente apresentou a sua 
visão sobre o futuro de 
Coimbra, a que demos 
destaque na edição an-
terior do “Campeão das 
Províncias” e explica-
mos agora mais porme-
norizado. 

Tirar part ido da 
dimensão média de 
Coimbra e explorar as 
potencialidades que 
a cidade tem ao nível 
ambiental, de susten-
tabilidade e qualidade 
de vida é uma das prio-
ridades do arquitecto.  
Desta forma, ao sair da 
futura estação os passa-
geiros conseguirão ver, 
de um lado, a Universi-
dade, e do outro o rio e 
o Choupal.

SETE FORMAS DE 
MOBILIDADE 

- Bicicleta; - a pé; - au-
tomóvel (riss&ride); - au-
tocarro urbano e expresso; 
- Metro Mondego; - com-
boio convencional; - alta 
velocidade.

CASA DO SAL 

O projecto prevê que a 
Av. Fernão de Magalhães 
e a Rua do Padrão funcio-
nem em complemento e 
em ligação directa e intuiti-
va entre a Baixa e a Estação. 

A Rua do Padrão passa 
a ter duas faixas para cada 
sentido e nasce uma gran-
de separador central na 
zona onde está o viaduto 
da Casa do Sal. Essa zona 
de “esplanada” permitirá 
organizar o trânsito e dar 
espaço aos modos suaves: 
andar a pé, bicicleta ou 
trotineta.

O percurso entre o 
Centro e a Estação de-
morará 15 minutos a pé e 

cinco de bicicleta.
O projecto acautelou 

a eventual criação de uma 
nova ponte para o IC2 e a 
demolição do viaduto da 
Casa do Sal. Se e quando 
isso acontecer, a neces-
sidade de obras no local 
requalificado será muito 
reduzida.

O arquitecto sugere 
que a ponte ferroviária 
possa ser articulada com 
a vertente rodoviária para 
minimizar o impacto.

O CRESCIMENTO 
DO CHOUPAL

A estação desenha-se 
de forma a que o Choupal 
“cresça” para o Vale de 

Coselhas, através da cria-
ção de corredores verdes.

Está prevista uma 
mudança na zona do 
Choupal junto ao Açu-
de de forma a potenciar 
o aproveitamento dessa 
zona que, após conclusão 
da marginal, ficará ligada 
ao centro da cidade.

O canal do Mondego 
será integrado no pro-
jecto passando de zona 
de segregação a área de 
lazer.

LIGAÇÃO 
AO CENTRO

A nova estação terá 
de ter capacidade para 
receber um grande nú-

mero de pessoas em si-
multâneo. Terá ligações 
desafogadas que passam 
por uma Av. Fernão de 
Magalhães mais directa 
à estação e também mais 
arborizada.

Ao mesmo tempo a 
nova marginal é um novo 
eixo rápido de entrada na 
estação através dos meios 
suaves.

3 EDIFÍCIOS 
DE SERVIÇOS 

Prevê-se a constru-
ção de 3 edifícios na 
parte de trás da nova 
estação, com alguma 
dimensão vertical e in-
teressantes do ponto 

de vista arquitectónico, 
que sirvam como pon-
tos de referência e de 
diálogo com o resto da 
cidade, sendo visíveis 
a partir da Fernão de 
Magalhães ou da Alta 
de Coimbra.

Esses edifícios tanto 
poderão ser um hotel, 
como espaço de escritó-
rios ou habitações.

REPENSAR 
A RUA DA SOFIA

A reformulação das 
ligações à nova estação 
é uma excelente oportu-
nidade para repensar a 
Rua da Sofia. Joan Bus-
quets considera que a 
rua recebe um volume 
de tráfego que não é 
admissível dada a im-
portância histórica dos 
seus edifícios. O tráfego 
deve manter-se mas não 
mos moldes actuais.

O BAIRRO 
DA ESTAÇÃO 

De acordo com o ar-
quitecto, é fundamental 
criar cidade junto à es-
tação. Primeiro, porque 
isso favorece a estação, 
integrando-a na cidade 
e depois porque a His-
tória mostra que a Alta 
Velocidade Ferroviária 
obriga a desenvolver os 
espaços em torno do 
caminho de ferro.

NOVO PLANO PARA COIMBRA B ACRESCENTA
CIDADE NA ZONA DA ESTAÇÃO VELHA

Os tempos de ligação de Coimbra a outras cidades, actuais e depois com a alta velocidade: Vigo está a mais 
de quatro horas de Coimbra e estará a menos de duas horas; o aeroporto Sá Carneiro (Porto) está a mais de 
duas horas e ficará a pouco mais de 30 minutos de Coimbra; Lisboa está a hora e meia e passará a 50 minutos

O plano urbanístico para a nova Estação de Coimbra B antevê o desenvolvimento de um “bairro” à volta daquela infra-estrutura, que inclui um edifício ponte 
onde irão confluir os vários modos de transporte. Os novos edifícios a construir tanto poderão ser um hotel, como espaços de escritórios ou habitações
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Campeão das Pro-
víncias [CP]: Como nas-
ceu a ideia de criar o 
Centro TUMO e como 
é que teve contacto com 
este projecto?

Gonçalo Quadros 
[GQ]: O TUMO foi-nos 
apresentado, a mim e ao 
João Carreira, numa visi-
ta à Escola 42 em Lisboa. 
O Pedro Santa Clara e o 
Paulo Rodrigues da Silva 
aproveitaram essa visita 
para nos falarem e apre-
sentarem o projecto. Foi 
arrebatador, esse primeiro 
contacto. A Critical tem 
procurado intervir no 
mundo à sua volta através 
da educação, designada-
mente dos mais novos. 
Este projecto era uma 
forma mais – com ambi-

ção, com escala – para o 
fazermos. Rapidamente 
percebemos que tam-
bém o Paulo Marques, o 
Pedro Bizarro e o Nuno 
Sebastião (fundadores 
da Feedzai) pensavam de 
forma semelhante, e co-
meçou a germinar uma 
força muito poderosa 
entre nós. Tínhamos de 
fazer acontecer!

CP: Imagino que a 
preparação dure há bas-
tante tempo. Foi fácil 
reunir financiadores?

GQ: Não se pode di-
zer que seja fácil levantar 
7 milhões de euros... Mas 
o projecto é tão poderoso, 
tão óbvio, tão luminoso, 
que tornou tudo muito 
mais fácil. A comuni-

dade de empresas em 
Coimbra alinhou-se ra-
pidamente e o caminho 
do financiamento fez-se 
a boa velocidade. A Cri-
tical, os fundadores da 
Feedzai, o Licor Beirão, 
posicionaram-se como 
mecenas, a TUU, Espec-
tro, Rosete Construções, 

disponibilizaram os seus 
serviços, a Fundação La 
Caixa abraçou o projecto 
de alma e coração, a Câ-
mara deu-nos toda a força 
que podia, e a Fundação 
Santander quis também 
apoiar. Também a Gul-
benkian e a Oxy Capital 
se quiseram envolver, e 

com este leque notável de 
instituições – alicerçadas, 
realço, no sector empre-
sarial de Coimbra – o 
projecto tornou-se viável.

CP: Porque escolhe-
ram o centro de Coim-
bra, a Baixa para o ins-
talar?

GQ: Era claro que 
um dos aspectos chave 
do projecto seria o local, 
o edifício, para acolher a 
escola – provavelmente o 
factor de sucesso mais cri-
tico.  Precisavamos de um 
edifício com personalida-
de, alma, dignidade, que 
fosse capaz de projectar 
a ambição do projecto. 
Queríamos também um 
edifício central à cidade, 
que pudesse ser bem ser-
vido de transporte públi-
cos. Pareceia óbvio que só 
poderia ser o edificio dos 
CTT... e foi espectacular 
a forma como a Altice 
acolheu o projecto e a ra-
pidez com que disse “Sim! 
Nós queremos ser parte 

do projecto! É mesmo no 
nosso edifício que a escola 
vai nascer”.

CP: O que representa 
para os jovens e para a 
cidade?

GQ: Este é um pro-
jecto capaz de desafiar, 
transformar, as nossas 
crianças e os nossos jo-
vens. Mostrar-lhes mais, 
de diversos domínios 
criativos. Permitir que 
experimentem, sonhem, 
se apaixonem. Ajudá-los 
a crescer e a desenvolver 
competências que serão 
importantes mais à frente 
quando, adultos, come-
çarem a tomar decisões 
sobre os caminhos para 
a sua vida. Este é um 
projecto que vai ajudar 
a construir adultos mais 
realizados e felizes, e, por 
isso, uma sociedade mais 
próspera, mais justa, mais 
equitativa. Em resumo, 
este é um projecto que 
nos vai ajudar a construir 
um mundo melhor.

GONÇALO QUADROS ENTUSIASMADO
COM PROJECTO AMBICIOSO PARA COIMBRA
O co-fundador e actual Chairman (presi-

dente do Conselho de Administração) 
da Critical Sftware explicou ao “Cam-

peão” a forma como teve conhecimento e 
logo aderiu à concretização de um centro 
TUMO em Coimbra. Gonçalo Quadros mos-
tra-se entusiasmado pelo contributo que po-
der dar na formação de crianças e jovens.

Gonçalo Quadros, da Critical, destaca o envolvi-
mento de empresas de Coimbra

LUÍS SANTOS

U
m centro  de 
tecnologias di-
gitais e criati-

vas irá abrir portas em 
Setembro, após um in-
vestimento de 7 milhões 
de euros, para oferecer 
oportunidades de for-
mação a 1.500 jovens 
de Coimbra. O TUMO  
é um programa educa-
cional gratuito, comple-
mentar ao ensino obri-
gatório, que põe adoles-
centes aos comandos da 
própria aprendizagem.

Este é o primeiro 
centro do género em 
Portugal e em Coim-
bra vai ficar instalado 
no antigo edifício dos 
Correios, Telefones e 
Telégrafo, situado junto 
ao Mercado D. Pedro V, 

construído na década 
de 30 do século passa-
do e que se encontrava 
desocupado.

O memorando de 
entendimento para o 
TUMO foi ontem as-
sinado pelos parceiros 
que permitem viabilizar 
este projecto, com a pre-
sença de Gonçalo Qua-
dros (Critical Software), 
Paulo Marques e Pedro 
Bizarro (fundadores da 
Feedzai), Daniel Redondo 
(Licor Beirão), José Pena 
do Amaral (BPI - Fun-
dação ‘’la Caixa’’), Inês 
Oom de Sousa (Funda-
ção Santander), Martin 
Essayan (Fundação Ca-
louste Gulbenkian), José 
Manuel Silva (Câmara 
Municipal de Coimbra), 
Ana Figueiredo e Alcino 
Lavrador (Altice Por-

tugal) e Miguel Lucas 
(Oxy Capital).

O TUMO é um pro-
grama educacional gra-
tuito, complementar ao 
ensino obrigatório, que 
põe adolescentes aos 
comandos da própria 
aprendizagem. É com-
posto por actividades 
de auto-aprendizagem, 

workshops e projectos 
laboratoriais que acon-
tecem num centro de 
tecnologias criativas fei-
to à medida. O objectivo 
do projecto é capacitar 
os jovens a lidar melhor 
com os desafios e opor-
tunidades do mundo do 
trabalho e da vida em 
sociedade, através des-

te conceito educativo 
inovador e colaborativo 
com capacidade trans-
formacional.

Os jovens, com ida-
des compreendidas en-
tre os 12 e os 18 anos, 
irão adquirir compe-
tências em oito áreas 
temáticas de tecnologia 
e criatividade: Modela-
ção 3D, Animação, De-
senvolvimento de Jogos, 
Programação, Música, 
Design Gráfico, Cine-
ma e Robótica. Os pro-
gramas são presenciais, 
totalmente gratuitos e 
acontecem durante os 
tempos livres.

O TUMO foi funda-
do em 2011 em Erevan, 
na Arménia e o projecto 
tem vindo a expandir-se 
com grande sucesso em 
todo o mundo, estan-

do presente em países 
como a Alemanha e 
França, num total de 14 
Centros e 25 000 alu-
nos activos. Neste ano 
de 2023 abrem novos 
centros na Alemanha, 
Estados Unidos e em 
Portugal (Coimbra).

A  a b e r t u r a  e m 
Coimbra marca o iní-
cio de uma campanha 
de expansão de centros 
de educação TUMO por 
todo o território nacio-
nal e prevê-se a abertu-
ra de mais centros nos 
próximos anos. 

O projecto é lide-
rado por Pedro Santa 
Clara, com a mesma 
equipa que anterior-
mente desenvolveu o 
novo campus da Nova 
SBE e fundou a 42 Lis-
boa e 42 Porto.

CENTRO TUMO IRÁ ACOLHER 1.500 JOVENS DE COIMBRA

ANTIGO EDIFÍCIO DOS CORREIOS ABRE-SE
ÀS NOVAS TECNOLOGIAS E À CRIATIVIDADE

O desocupado edifício dos Correios ganha vida 
nova com formação para 1.500 jovens
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O economista Luís Francisco Filipe, ex-chefe de gabinete da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, foi eleito para o cargo de vogal executivo da Comissão Directiva do Programa Operacional Regional do Centro.

Carlos Cortes, durante vários anos presidente do Conselho 
Regional do Centro da Ordem dos Médicos, foi o candidato mais 
votado há dias, na primeira volta das eleições para Bastonário 
(ver notícia na página 8). Teve mais 2.000 que o segundo clas-
sificado (6.059/4.045) e mais ainda do que os restantes quatro 
candidatos, o último dos quais ficou ligeiramente acima dos 
2000. Este foi, aliás, um não muito vulgar resultado eleitoral, já 
que todos tiveram uma votação relativamente significativa, não 
obtendo nenhum deles um resultado humilhante. Esta densi-
dade de votos traz para a segunda volta, a disputar pelos dois 
primeiros, uma expectativa acrescida, já que tudo dependerá 
do destino que for dado aos mais de 11 mil votos obtidos pelos 
restantes quatro candidatos que agora ficaram soltos. Ganhe 
quem ganhar, o resultado conseguido por Carlos Cortes é já, em 
si mesmo, uma vitória porque ficar à frente de todos os outros 
candidatos, e alguns claramente fortes, é o reconhecimento muito claro pela classe médica do mérito 
que os dois mandatos de Carlos Cortes à frente do Conselho Regional desenvolveram e confirmaram. 
Estamos em crer que, sem desvalorizar seja quem for, Carlos Cortes reúne excelentes características 
para ir assumindo ao longo da vida (é novo ainda) responsabilidades diversas e crescentes no sector 
da Saúde, domínio onde se tem revelado muito conhecedor, atento, estudioso e assumidamente com 
uma estratégia em que acredita e se propõe desenvolver, caso lhe dêem a vitória na segunda volta 
que vai de 7 a 16 de Fevereiro. Na primeira Entrevista após a sua eleição para o Conselho Regional 
do Centro, já lá vão uns anos, dada ao Campeão das Províncias e à Rádio Regional do Centro, o seu 
interlocutor nesse trabalho acabou dizendo que Carlos Cortes tinha perfil para Bastonário. Um mero 
palpite, é certo, mas que os tempos vieram confirmar, a partir da capacidade que se reconhece a Carlos 
Cortes, ao seu dinamismo, à sua coragem interventiva que não precisa de ser deselegante para afir-
mar as divergências quando as tem. A preferência dos médicos nesta primeira volta terá agora de ser 
confirmada, perante um outro candidato igualmente forte, Rui Nunes, da Faculdade de Medicina do 
Porto. Mas um dado está suficientemente confirmado: Cortes não passa de mansinho sobre as coisas. 
Vive-as, nelas participa, intervém, tem ideias, tem projectos, sabe o que quer e para onde ir. E sabe o 
caminho para lá chegar.

JAMILA MADEIRA É BEM UM CASO DE “SUCESSO” 
DAS JUVENTUDES PARTIDÁRIAS

Não vale a pena insistir no ceguinho e voltar à história, tan-
tas vezes repetida, daquela leva de secretários de Estado que se 
deixaram salivar perante ganhos fáceis, saídos ou a sair, directa 
ou indirectamente, dos cofres do Estado. Tanta gula acaba por 
ser indigesta e deixá-los ir. Mas o caso de Jamila Madeira talvez 
mereça uma reflexão acrescida. Não tanto por andar há anos a 
acumular as funções de deputada com as de consultora da REN, 
não tanto pela sua passagem sem brio e sem nada de relevante 
que tenha feito no Parlamento Europeu, nem mesmo pela sua 
participação accionista na EDP, REN, Galp , Pharol e ainda na 
Nós. Tudo isso pode causar alguma estranheza mas pelos vistos 
é vulgar, é legal e deixamos para lá. Se moral ou não… adiante. 
Trazemos o assunto a este espaço para relevar o contributo positivo que Jamila, e outras Jamilas, podem 
ter trazido ao sistema político português que assenta muito numa cultura de aproveitamento interesseiro 
dentro dos – ou de alguns – partidos políticos, a começar pelas juventudes partidárias. Pensadas para serem 
escolas de formação política e moral das forças partidárias a caminho de futuros quadros, com os anos foram-
-se transformando em grupos de recrutamento para serviçais do Governo em funções secundárias mas que 
lhes permitem conhecer os carreiros de chegar lá cima na primeira oportunidade. Têm-se vindo a transfor-
mar, algumas dessas Juventudes partidárias, em escolas de gula sem limites – pela notoriedade, pelo poder, 
pelo dinheiro – e com pesadas responsabilidades para os dirigentes dos partidos que não só conhecem estes 
esquemas como os fomentam até, pagando com lugares na Administração – nacional quase sempre, regional 
e local algumas vezes – o carreirismo que iniciam antes de fazer o crisma. Acompanhem a carreira política da 
deputada Jamila Madeira – apenas como exemplo concreto porque ela fez e faz o que fazem muitos outros 
do PS e fora do PS – e vejam o desenho do progresso, de eventuais ganhos, de imaginado sucesso político. 
Depois comparem isso com os feitos, os contributos trazidos à causa do combate à pobreza, da melhoria das 
condições de vida, da moralização dos dinheiros públicos, à reforma do sistema eleitoral, político, fiscal, da 
saúde, do ensino. Chega? Deve chegar. Não sem antes concluir dizendo que o Costa e todos os Costas sabem 
disto, permitem isto e quando inventam, tarde e a más horas, putativos esquemas para moralizar o sistema de 
recrutamento, o que estão a fazer é atirar areia para os olhos das pessoas, ou seja alijar responsabilidades. 

JORGE DE ALARCÃO – O professor, historiador 
e arqueólogo lançou o livro “Coimbra – o ressur-
gimento da cidade em 1537” onde fala sobre os 
anos de 1537 em Coimbra, numa altura em que o 
Rei D. João III transfere a Universidade de Lisboa 
para Coimbra. O aparecimento da Universidade 
provocou, em Coimbra, profundas transformações 
urbanísticas, demográficas, sociais, económicas e 
culturais. Jorge de Alarcão é um dos maiores in-
vestigadores sobre temas ligados à História, como 

a Arqueologia Clássica, a História Antiga, a Pré-His-
tória e a Proto-História.

RICARDO SANTOS – É o novo vereador no Execu-
tivo Municipal da Mealhada. Ricardo Santos, que era 
o número quatro da lista da do Mais e Melhor Movi-
mento Independente (MMMI), foi até agora  chefe de 
Gabinete de Apoio ao presidente e vereação, e preen-
che o lugar deixado por Gil Ferreira, que renunciou 
ao cargo por motivos pessoais, no início de Janeiro.

ANA RAQUEL MONIZ – É a primeira presiden-
te da Entidade para a Transparência que se espe-
ra que comece a funcionar na parte final do mês 
de Fevereiro próximo, logo estejam concluídas as 
adaptações necessárias à sua instalação. A nomea-
ção de Ana Raquel Moniz confirma uma carreira 
académica muito sólida que se iniciou com a li-
cenciatura em Direito em 2001 na Universidade 
de Coimbra e continuada com o mestrado em 
2004 e o doutoramento em 2011, onde foi aprova-
da com distinção e louvor, por unanimidade. As-
sumidamente discreta, Ana Raquel Moniz tem à 
sua frente uma carreira muito promissora na sen-
da dos melhores Professores com que a Faculdade 
de Direito de Coimbra se tem afirmado como a 
primeira entre as demais. 

RUI ROCHA – Pouco mais de dois anos depois de 
se ter tornado membro da Iniciativa Liberal (en-
trou em Agosto de 2020), Rui Rocha tornou-se, no 
passado domingo, o quarto presidente do partido, 
vencendo a deputada Carla Castro e o conselheiro 
nacional José Cardoso. Natural de Angola, onde 
nasceu há 52 anos, casado e com dois filhos, Rui 
Rocha foi eleito deputado pelo círculo de Braga 
nas eleições legislativas de 2022 e, agora, sucede na 
liderança do IL a João Cotrim Figueiredo. Licen-
ciado em Direito pela Universidade Católica do 
Porto, Rui Rocha trabalhou como advogado, con-
sultor jurídico e director de recursos humanos em 
empresas de construção, automóvel, banca e reta-
lho especializado. Eleito em Congresso com 51,7% 
dos votos e 24 dos 50 lugares no Conselho Nacio-
nal, órgão máximo entre Convenções, o novo líder 
promete unir o partido para uma transformação 
“muito rápida” a fim de o preparar para “as bata-
lhas” que quer travar no país. Como presidente da 
IL, Rui Rocha garantiu que qualquer acordo futu-
ro com o PSD terá um “caderno de encargos” que 
contempla, para além da visão do país, a “ausência 
de acordos paralelos do PSD com partidos extre-
mistas, como o Chega”. 

MÉDICOS RECONHECEM EM CARLOS CORTES UM DOS 
TRUNFOS DE QUE O PAÍS PRECISA NO SECTOR DA SAÚDE

JOÃO GOMES CRAVINHO – Outro governante 
que foi apanhado no “não sabia”, afinal “já sabia”, 
mas “nada decidiu”. O actual ministro dos Negó-
cios Estrangeiros assume, agora, que enquanto an-
terior ministro da Defesa se apercebeu que, “em 
Março de 2020, se tornou claro que o custo da 
obra de requalificação do Hospital de Belém ia ser 
superior ao custo inicial estimado”, admitindo que 
tinha essa informação à época. A estimativa e tec-
to do Governo era de 750 mil euros, mas segundo 
o ofício da Direcção-Geral de Recursos de Defesa 
Nacional (de 27 de Março de 2020) revelado pelo 
Expresso, a obra precisava de um acréscimo de in-
vestimento da ordem dos 920 mil euros, passando 
os custos para 1,7 milhões, sem IVA. Mas a obra 
acabaria a ascender a 3,2 milhões de euros no fi-
nal. João Gomes Cravinho descarta as acusações 
de ter mentido, feitas pelo Chega, e de a sua verda-
de não coincidir com a verdade dos factos, como 
diz o PSD. Mais esclarecimentos seguem quando 
for à Comissão de Defesa do Parlamento.

         A descer
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facto da semana
CORRIDA 4 ESTAÇÕES E CAMINHADA 
SOLIDÁRIA EM PROL DA COZINHA 
ECONÓMICA DE COIMBRA

O Parque da Canção, em Coimbra, vai receber, no 
dia 5 de Fevereiro, pelas 10h30,  a corrida de 10km de 
estrada, integrada no Circuito Corrida 4 Estações Por-
tugal, Corrida 4 Estações_Coimbra_2023. Esta prova 
pertence a um leque restrito de corridas de 10km, cer-
tificadas em Portugal, com percurso homologado pela 
World Athletics - Federação Portuguesa de Atletismo. A 
organização tem como objectivo obter uma das corridas 
de estrada mais rápidas de Portugal, de forma a atrair 
os melhores atletas nacionais para este evento. Compo-
nente importante do evento é a Caminhada Solidária de  
5km, que permite a prática de actividade física informal, 
com passagem pela Ponte Rainha Santa Isabel, onde a 
organização reverte um euro em bens alimentares de 
todos os inscritos, válidos na caminhada, em prol da 
Cozinha Económica de Coimbra-ACESRSIS.

ESTUDANTES DA ESAC PROMOVEM 
RECOLHA DE RESÍDUOS ELÉCTRICOS 
E ELECTRÓNICOS

A turma do 1.º ano da Licenciatura em Tecnologia 
e Gestão Ambiental da Escola Superior Agrária do Po-
litécnico de Coimbra (ESAC-IPC) encontra-se a dina-
mizar uma campanha de recolha de resíduos eléctricos 
e electrónicos. A acção, que decorre até ao dia 27, tem 
como objectivo reciclar estes resíduos, que não são de 
fácil reciclagem, e ajudar quem mais necessita, sendo que 
os fundos angariados serão doados na sua totalidade. 
Trata-se de mais uma actividade no âmbito do progra-
ma EcoCampus e conta com o apoio da Associação de 
Estudantes da ESAC e do seu Núcleo de Ambiente. O 
ponto de recolha localiza-se no corredor do edifício 
principal da ESAC.

FEUC ALARGA COMEMORAÇÕES 
DOS 50 ANOS

A Faculdade de Economia da Universidade de 
Coimbra (FEUC) decidiu organizar até 2 de Dezembro 
de 2023 um conjunto de iniciativas de forma a assinalar 
os seus 50 anos, feitos no passado dia 2 de Dezembro de 
2022. As acções são dirigidas a toda a comunidade aca-
démica, bem como ao público da cidade e às empresas 
e entidades que fazem parte da sua rede de parcerias. 
Por um lado, destacam-se as iniciativas de carácter 
transversal que colocam em evidência o dinamismo das 
principais áreas de saber da FEUC, bem como o papel 
de relevo dos seus centros de investigação. Haverá tam-
bém eventos internacionais organizados pelos centros 
de investigação, uma exposição fotográfica sobre o 25 
de Abril (da autoria de Alfredo Cunha), o Brigth Futu-
re (dinamizado pelas 10 organizações de estudantes da 
FEUC), uma Partners Summit (organizada pelo Gabine-
te de Empregabilidade e Empresas da FEUC), ou ainda 
a conferência de encerramento das comemorações dos 
50 anos da FEUC (proferida por Boaventura de Sousa 
Santos, professor catedrático jubilado) e a apresentação 
do livro FEUC, 50 anos a construir o futuro. Em para-
lelo, sob o lema “5 dimensões para 5 décadas” e com a 
mediação da associação cultural Gerador, a FEUC or-
ganiza ciclos de debate, em torno de conversas, livros, 
filmes, projectos e entrevistas. 

RAMPA.0 SELECCIONA 13 JOVENS 
PARA FESTIVAL DE DANÇA 

O projecto RAMPA.0 seleccionou 13 jovens para 
um espectáculo no Festival Abril Dança em Coimbra. 
A audição obteve um total de 51 inscrições, de jovens 
entre os 15 e os 25 anos, oriundos na sua maioria da 
região Centro, ligados a escolas de dança e a conserva-
tórios, e foram seleccionados pelo coreógrafo Rui Horta 
e pelo bailarino Miguel Oliveira. O objectivo final deste 
processo é a apresentação, numa versão remontada e 
ampliada, da icónica peça “Einstein Dreams” (que Rui 

O assunto de uma nova Estação de Coimbra B volta 
agora à tona e apresenta-se para ser relativamente em 
breve, correspondendo não apenas a uma necessidade 
há muito reconhecida e reclamada, mas também a uma 
imposição do Metro de Superfície que ali vai ter – e essa 
parte está em andamento – um pólo fundamental para 
o novo plano de mobilidade que se prepara para Coim-
bra. Sem pompa, mas com a circunstância adequada, 
esse novo empreendimento foi apresentado na semana 
passada, como o “Campeão” então noticiou e explica na 
página 2. Que seja e assim se espera, com a salvaguarda de que de passo em passo não se criem as condições 
para dar uma forte dentada no Choupal, um dos activos mais singulares, mais representativos e mais actu-
ais da cidade. Não vá a comunidade reagir ao corte de algumas arvores exigido pelas obras do Mondego e 
depois, numa assentada, bata palmas aos catrapilos com que a Administração Central costuma passar por 
cima de toda a folha, indiferente ao património, à cultura e à sensibilidade dos povos da província. Vem isto 
a propósito da reforma da ferrovia anunciada há poucos meses, ainda era Pedro Nuno Santos ministro das 
Infra-estruturas. Essa reforma, aldrabadamente prometida para daqui a 25/27 anos, contempla o comboio 
de Alta Velocidade, porque o pessoal da pasta e de pasta quer fazer Lisboa - Porto numa hora e meia, não 
vá o jantar arrefecer. Nada contra e que ande descansado Pedro Nuno Santos que ele foi e vai voltar e ainda 
essa reforma continuará de fraldas. Sem querermos ser velhos do Restelo e contestar que a alta velocidade 
é cada vez mais uma exigência dos tempos de hoje, apenas admitimos que a ferrovia tem muitas outras va-
lências que não são menos urgentes em Portugal e eventualmente bem mais necessárias. A linha da Beira 
Alta que anda ali aos soluços e cuja retoma voltou a ser adiada lá para o fim do ano, a linha do Oeste, meter 
o comboio norte acima (comboio não são aquelas pandeiretas que avariam a meio do percurso) e interior 
dentro (Viseu precisa de comboio como de pão para a boca) são exigências feitas velhas e que bem pode-
riam ir andando, ainda que a passada lenta de que o país tanto gosta. País que gosta de encher o olho com 
promessas de grandeza mas que depois não tem capacidade de concretização, entretendo-se uns Governos 
a mudar os projectos que outros tinham pensado e prometido. Ou seja: Coimbra B, obviamente; Choupal, 
não; Alta Velocidade sim, se não sacrificar a reforma de dimensão nacional; retomar a ferrovia como factor 
de mobilidade e coesão no país visto, olhado no seu todo, claramente que sim e urgente.      

AO RITMO DA LINHA DA BEIRA ALTA 
A REFORMA DA FERROVIA BEM PODE ESPERAR

Horta criou para o Ballet da Ópera de Gotemburgo, 
em 2010) no âmbito da programação do Festival Abril 
Dança em Coimbra, a 21 de Abril, no Grande Auditório 
do CSF. Ao longo dos próximos, os ensaios vão decorrer 
no Convento São Francisco e vão ter lugar dois dias por 
semana (quartas-feiras das 18h00 às 21h00; e sábados 
das 10h00 às 16h00), com um período mais intenso 
durante as férias da Páscoa e subsequente semana da 
estreia, segundo um calendário predefinido. A audição 
realizou-se numa articulação estratégica entre o Con-
vento São Francisco (CSF), o Teatro Académico de Gil 
Vicente (TAGV), o Teatrão e a Escola da Noite. 

CURSO DE COZINHA E PASTELARIA 
DO CEARTE COM ÚLTIMAS VAGAS 

O CEARTE tem abertas as inscrições para as últimas 
vagas do curso de Cozinha Pastelaria destinado a jovens 
com idades entre os 15 e os 24 anos e com habilitações 
mínimas do 9.º ano. Este curso de carácter profissional, 
com uma forte componente prática, aposta no desenvol-
vimento de competências de ‘saber-fazer’ além de visar, 
objectivamente, a integração no mercado de trabalho, 
tem ainda a vantagem da equivalência ao 12.º ano (Cer-
tificado nível IV), na formação de Técnico de Cozinha/
Pastelaria, permitindo a prossecução de estudos. Aos 
jovens é atribuída uma bolsa de profissionalização, bolsa 
para material de estudo, subsídio de transporte, refeição 
e seguro. O CEARTE garante também transporte em 
viatura do Centro, a partir de Coimbra e de Miranda 
do Corvo, para o seu Pólo de Formação de Semide. Os 
jovens vão poder realizar estágio nas melhores empresas 
e participar em estágios Erasmus em países europeus. 
O curso vai iniciar em Fevereiro. 

IPC NA ALIANÇA OBJECTIVOS 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) formali-
zou, esta semana, a sua adesão à Aliança Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e assume agora o 
compromisso de trabalhar para a realização das metas, 
aprovadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 
Setembro de 2015. A adesão foi feita em 2021 tendo sido 
agora formalizada. Para Ana Ferreira, vice-presidente 

do IPC, a decisão de aderir à Aliança ODS “reforça o 
caminho que o Politécnico de Coimbra tem vindo a tra-
çar em prol de uma comunidade e uma sociedade mais 
sustentáveis, posicionando-se como parte interessada e 
parceira ao nível da promoção, concretização e partilha 
de boas práticas para o desenvolvimento sustentável”. 
O evento, com realização anual desde 2017, tem como 
objectivo debater os Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável, numa perspectiva de concretização da 
Agenda 2030 da ONU, envolvendo as organizações 
portuguesas como força indutora da sua realização. 
O IPC tem implementado diversas acções suportadas 
nos ODS, com destaque para o projecto “Politécnico de 
Coimbra +Sustentável”, que implicou a entrega de gar-
rafas de vidro a todos os trabalhadores e, anualmente, 
aos novos alunos que ingressam na Instituição, bem 
como a disponibilização de ecopontos e dispensadores 
de água da rede nos diversos edifícios. Foram também 
tomadas medidas em termos de prevenção do desper-
dício alimentar nas cantinas e cafetarias e foi integrado 
o projecto Centro Green Deal, através do qual se tem 
desenvolvido a economia circular com a inclusão de 
critérios circulares em alguns dos procedimentos de 
aquisição da Instituição.

O 1.º Estágio Nacional de Arbitragem 2023 de-
correu em Coimbra, no passado dia 21, e contou 
com os judocas da ACM Coimbra (Fausto Car-
valho, António Morais e Jorge Pimentel) e com o 
Conselho de Arbitragem da FPJ, presidido pelo 
acemista Nuno Carvalho.

A Sala D. João III, no Arquivo da Universidade de Coimbra, vai receber, amanhã (27), pelas 18h00, a sessão “Um latoeiro, um barbeiro e um moço-de-botequim na Cidade dos Doutores: Evocação de Joaquim Martins de Carvalho, 
António Francisco Barata e Manuel da Cruz Pereira Coutinho”.



CAMPEÃO DAS PROVÍNCIAS
www.campeaoprovincias.pt6 26 DE JANEIRO DE 2023ACTUALIDADE / SAÚDE

           s a ú d e

CÁTIA BARBOSA

(Jornalista do “Campeão” no Porto)

E
m 2022 foram 
estudados 83.436 
recém-nascidos 

em Portugal, o que cor-
responde a um aumento 
de 4.219 “testes do pe-
zinho” em comparação 
a 2021.

A análise surge no 
âmbito do Programa 
Nacional de Rastreio 
Neonatal (PNRN) e teve 
a coordenação do Insti-
tuto Nacional de Saúde 
Doutor Ricardo Jorge 
(INSA), através da sua 
Unidade de Rastreio 
Neonatal, Metabolismo 
e Genética do Depar-
tamento de Genética 
Humana.

“Os dados do PNRN 
referentes ao ano de 
2022 mostram que o 
maior número de be-
bés rastreados se ob-
servou nos distritos de 
Lisboa e do Porto, com 
24.842 e 15.255 testes 
efectuados, respecti-
vamente, seguidos de 
Braga (6.407) e Setúbal 

(6.373). Por outro lado, 
Bragança (574), Por-
talegre (584) e Guarda 
(612) foram os distri-
tos com menos recém-
-nascidos estudados”, 
adianta o INSA.

De recordar que, 
desde 1979, o PNRN 
tem vindo a realizar 
testes de rastreio de 
várias doenças consi-
deradas graves em to-
dos os recém-nascidos. 
“O painel das doenças 
rastreadas é constituí-
do por 26 patologias: 
hipotiroidismo congé-

nito, fibrose quística e 
24 doenças hereditá-
rias do metabolismo, 
sendo o exame efec-
tuado através da reco-
lha de umas gotículas 
de sangue no pé da 
criança, para permitir 
diagnosticar algumas 
doenças graves que 
clinicamente são difí-
ceis de identificar nas 
primeiras semanas de 
vida, e que mais tarde 
podem provocar atra-
so mental, alterações 
neurológicas graves e 
alterações hepáticas ou 

até situações de coma”, 
explica o Instituto.

O ano passado mar-
cou a conclusão do ob-
jectivo de estudar 100 
mil recém-nascidos no 
âmbito do estudo piloto 
do rastreio da drepano-
citose (Anemia de Cé-
lulas Falciformes), com 
o intuito de a incluir na 
lista de doenças rastre-
adas do PNRN. “Este 
estudo-piloto iniciou-se 
em 2021 e foi alargado 
a todo o país em Feve-
reiro de 2022, encon-
trando-se em fase de 
avaliação da viabilidade 
da implementação da 
drepanocitose no painel 
de doenças rastreadas”, 
revela o INSA.

Desde 1979 e até 
ao final de 2022, foram 
rastreados 4.127.139 
recém-nascidos e iden-
tificados 2.525 casos de 
doenças raras. Actu-
almente, o PNRN tem 
uma taxa de cobertura 
de 99,5%, sendo o tem-
po médio de início do 
tratamento de cerca de 
10 dias.

MAIS 4.219 DIAGNÓSTICOS EM 2022

REALIZADOS “TESTES DO PEZINHO”
A MAIS DE 83 MIL RECÉM-NASCIDOS

O painel das doenças rastreadas é constituído 
por 26 patologias

CHUC REALIZA PRIMEIRA 
MIOTOMIA ENDOSCÓPICA

O Serviço de Gastrenterologia do Centro Hospi-
talar e Universitário de Coimbra (CHUC) realizou, 
recentemente, o primeiro tratamento por endoscopia 
digestiva a um doente com acalásia (Peroral Endosco-
pic Myotomy – POEM). A acalásia é uma doença que 
afecta o aparelho digestivo não permitindo a deglutição 
dos alimentos o que leva a grande desconforto e redu-
ção da qualidade vida dos portadores desta patologia. 
Esta situação ocorre porque o esófago está afectado 
e não permite que os alimentos cheguem com facili-
dade ao estômago. Com esta técnica, em que, por via 
endoscópica, se procede à realização da miotomia no 
esfíncter esofágico inferior, é possível alcançar bons 
resultados na resolução da sintomatologia disfágica 
que os doentes portadores desta patologia apresen-
tam. Pedro Narra Figueiredo, director do Serviço do 
CHUC, afirma que esta intervenção é uma mais-valia 
para o doente. 

CLÍNICA PREVIDÊNCIA SAÚDE COM 
RASTREIOS NA PREVENÇÃO NA SAÚDE ORAL

A Clínica Previdência Saúde promove, hoje 26, 
um rastreio de saúde oral. A iniciativa consistirá numa 
avaliação gratuita com a médica dentista, Dulce Gou-
veia, e decorrerá nas instalações da Clínica Previdência 
Saúde, na Rua Dr. Manuel Rodrigues, em Coimbra. 
Esta avaliação procura indicar métodos preventivos 
para doenças orais, tratamentos e procedimentos ade-
quados à comunidade. De quase todas as doenças que 
afectam a população, as orais são aquelas que podem 
ser mais facilmente evitadas, não esquecendo que a 
saúde oral faz parte da saúde geral.

APCL ORGANIZA WEBINAR SOBRE LEUCEMIA 
LINFOCÍTICA CRÓNICA 

A Associação Portuguesa Contra a Leucemia 
(APCL) realiza, hoje (26), às 17h00, um webinar de-
dicado à Leucemia Linfocítica Crónica (LLC). Com 
o contributo de especialistas convidados, a  sessão 
destina-se não só a doentes como a cuidadores e pro-
fissionais de saúde com interesse no tema. O objectivo 
da sessão é criar um espaço de partilha de informação 
e experiências relevantes para pessoas que vivem ou 
lidam com doenças hemato-oncológicas. O evento, 
moderado pelo jornalista Paulo Farinha, vai centrar-
-se na abordagem dos sintomas e no diagnóstico da 
LLC bem como na evolução da doença e nas opções 
terapêuticas. As temáticas serão abordadas, respectiva-
mente, pelos hematologistas Daniela Alves, do Centro 
Hospital Universitário Lisboa Norte, e José Carda, do 
Hospital Universitário de Coimbra. No final da sessão, 
os participantes terão ainda oportunidade de conhecer 
o testemunho real de um doente.

LPCC LANÇA “DESAFIO 5KM” 
E ALERTA PARA “CUIDADOS MAIS JUSTOS”

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) assi-
nala, este ano, o Dia Mundial do Cancro, a 4 de Feve-
reiro, com o “Desafio 5Km”, em parceria com a União 
Internacional para o Controlo do Cancro (UICC). A 
iniciativa pretende alertar as pessoas para a importân-
cia do acesso a cuidados mais justos. Assim o percurso 
consiste em completar cinco quilómetros de bicicleta, 
a nadar, a correr ou, simplesmente, a caminhar. De-
pois de concluir o exercício, o objectivo é publicar a 
conquista dos 5Km nas redes sociais com o hashtag 
#LPCCdesafio5km e desafiar cinco amigos a fazer o 
mesmo e a divulgar a mensagem. Somando o total de 
iniciativas dos participantes, pretende-se alcançar os 
40.075 Km, distância que representa o perímetro da 
Terra. Para tal, são necessárias 8.015 participações.

P
ortugal transplan-
tou 814 órgãos em 
2022 e atingiu um 

novo recorde ao reali-
zar 76 transplantes de 
pulmão, revelou, em 
Coimbra, o ministro da 
Saúde, Manuel Pizarro.

“Em 2022 foram 
transplantados 814 ór-
gãos em Portugal, dos 
quais 476 são transplan-
tes de rim. É normal que 
assim seja, mas nós atin-
gimos um recorde no 
transplante pulmonar. 
Fizemos 76 transplantes 
de pulmão, em Portugal, 
e esse é mesmo o maior 
número de sempre nesta 
área específica”, afirmou 
o ministro, à margem 
das Jornadas Nacionais 
de Doação de Órgãos, 

que decorreram na sex-
ta-feira, em Coimbra.

Na sequência dos 
dois anos de pandemia 
provocada pela covid-19 
- 2020 e 2021 -, em que 
os hospitais estavam “de 
tal forma pressionados” 
que esta actividade se 
reduziu um pouco, o 
ano de 2022 foi “um 
ano bom para a trans-
plantação de órgãos em 
Portugal”.

“Somos um dos paí-
ses que, em relação à po-
pulação, mais transplan-
ta no mundo”, lembrou 
o governante. Manuel 
Pizarro referiu que tem 
a expectativa de que, nos 
próximos anos, seja pos-
sível, “aumentar o nú-
mero de transplantes”.

O país está a recupe-
rar da quebra provocada 
pela pandemia, mas ain-
da não atingiu os núme-
ros de 2019. “Espero que 
2023 seja o ano em que 
vamos libertar-nos desta 
pandemia e recuperar 
plenamente a nossa ca-
pacidade de transplan-
tação de órgãos”, frisou.

O ministro da Saúde 
confessou que ainda é 
necessário tornar o tema 
da transplantação “mais 
visível”, o que irá “poten-
ciar mais a possibilidade 
haver maior doação de 
órgãos”.

“Com maior doação 
de órgãos, poderá haver 
mais transplantação de 
órgãos e mais transplan-
tação de órgãos significa 

literalmente isto: mais 
vidas salvas e mais pes-
soas com muito melhor 
qualidade de vida”.

Manuel Pizarro, na 
sua intervenção em 
Coimbra, aproveitou 
para agradecer a todas 
as instituições e profis-
sionais que no seu dia-
-a-dia constroem este 
“caso de sucesso que 
é a transplantação em 
Portugal”.

O governante ma-
nifestou ainda a sua to-
tal “solidariedade” para 
com as medidas “que 
sejam necessárias tomar, 
no plano legislativo, or-
ganizativo e financeiro 
para assegurar que esta 
actividade possa ainda 
crescer”.

DADOS DE 2022 MONSTRAM RECUPERAÇÃO DA PANDEMIA

TRANSPLANTADOS 814 ÓRGÃOS
E BATIDO RECORDE NO PULMÃO

O Convento São Francisco vai assinalar o Dia dos Namorados, 14 de Fevereiro, com o jantar- concerto “Colectivo Tanto Mar - Especial Dia dos Namorados”, pelas 20h00, na Sala D. Afonso Henriques. 
O evento está integrado no ciclo programático “Saudades do Brasil em Coimbra”. 



LUÍS SANTOS/JOANA ALVIM

Campeão das Provín-
cias [CP]: Como surge 
a missão de coordenar 
o Comité Organizador 
Diocesano de Coimbra 
da JMJ Lisboa 2023?

Hu g o  M o n t e i r o 
[HM]: Em 2019, quando 
o Papa anunciou o local 
onde esta Jornada se iria 
realizar eu sabia que de 
alguma forma ia estar 
envolvido, nunca pensei 
foi receber um telefo-
ne do Bispo Virgílio do 
Nascimento Antunes a 
convidar-me para liderar 
o COD. Foi um desafio 
ao qual não respondi logo 
porque tive que reflectir e 
falar com a minha família, 
pois é um desafio que nos 
absorve, no entanto, de-
pois de ponderar, e tendo 
participado já em duas 
Jornadas, não consegui 
dizer que não e entrei em 
2019 nesta grande aven-
tura.

[CP]: A escolha de 
um leigo para esta mis-
são faz sentido?

[HM]: A Diocese de 
Coimbra está a apostar 
muito na capacidade dos 
leigos e isso é um avanço 
muito importante na Igre-
ja Local. Por exemplo, a 
equipa do COD de Coim-
bra são aproximadamente 
70 pessoas, divididas em 
diversas áreas, das quais 
97% são leigos. Claro que 
também temos sacerdotes 
na equipa, mas o abraçar 
dos leigos e a aceitação de 
toda a igreja de Coimbra 
deixa-me feliz porque  são 
passos que reforçam mui-
to a Igreja do futuro.

[CP]: Em que consiste 
este Comité?

[HM]: Em 2019 ficou 
decidido que cada Diocese 
iria fazer parte na constru-
ção desta Jornada Mun-
dial da Juventude, e desse 
momento cada uma tem 
o chamado COD que faz a 
ligação com o COL que é o 
Comité Local, neste caso é 
Lisboa. Fazemos reuniões 
periódicas a nível nacional 
para coordenar e avaliar 
diversos trabalhos globais, 
principalmente na gestão 
das dioceses do capítulo 
JMJ no seu todo. Para além 
disto, o COD tem também 
a responsabilidade de dina-
mizar a Jornada dentro do 
seu território e preparar os 
Dias na Diocese (DND), de 
26 a 31 de Julho, que é quan-
do os peregrinos são aco-
lhidos nas várias dioceses 

para conhecerem melhor 
as regiões, culturas e igreja 
católica local, as pessoas, os 
costumes, a gastronomia, 
em resumo quem nós so-
mos. Para colocar isto tudo 
em prática, a Diocese de 
Coimbra tem mais de mil 
pessoas a colaborar.

[CP]: O que tem sido 
feito até agora?

[HM]: A primeira fase 
de trabalho foi de divulga-
ção sobre o que é uma JMJ, 
porque é um evento recente. 
A primeira Jornada, fora de 
Roma, foi em Buenos Aires, 
em 11 e 12 de Abril de 1987, 
ainda no modelo inicial de 
um fim de semana, sendo 
que actualmente temos 

uma semana de encontro 
mundial, em Lisboa será 
de 1 a 6 de Agosto e ainda 
temos os Dias Nas Dioceses 
que cá serão de 26 a 31 de 
Julho.  Lançámos, no início 
deste ano, a plataforma de 
inscrições para voluntários 
e famílias de acolhimento 
dos jovens peregrinos para 
os DND. Assim que se sou-
be, que Portugal era o País 
que ia acolher esta jornada, 
Coimbra foi contactada 
por centenas de países que 
queriam fazer junto de nós 
os DND. Fomos até obri-
gados a colocar um “tra-
vão” nas 20.000 pessoas que 
nos propusemos a receber. 
Vamos acolher peregri-
nos de países como Ale-
manha, Argentina, Brasil, 

Colômbia, Canadá, Japão, 
Coreia do Sul, El Salvador, 
Emirados Árabes Unidos, 
Equador, Espanha, Estados 
Unidos, França, Itália, Ma-
lawi, Uganda, Austrália, Ni-
carágua, Panamá, Polónia, 
Suíça e outros tantos. 

Estamos também a 
preparar uma progra-
mação para o mês de 
Abril, uma vez durante 
esse período vamos ter 
na Diocese de Coimbra os 
Símbolos da JMJ, a Cruz 
da Jornada Mundial da 
Juventude e o Ícone de 
Nossa Senhora, que es-
tão em peregrinação nas 
Dioceses de Portugal e 
que Coimbra receberá de 
Aveiro no dia 2 de Abril.

[CP]: Coimbra está 
preparada?

[HM]: Está a preparar-
-se! Temos muitas institui-
ções envolvidas porque, a 
Jornada e no nosso caso 
os Dias Nas Diocese, obri-
gam a um trabalho muito 
articulado entre todos os 
intervenientes da nossa so-
ciedade, e não só da Igreja.  
Vejamos por exemplo o 
caso da vila de Pampilhosa 
da Serra que vai acolher 
1.000 peregrinos. Algum 
outro evento levaria tanta 
gente de várias nacionali-
dades a estes locais? É uma 
oportunidade única e os 
municípios estão a apoiar 
e envolverem-se com todas 
as equipas, estando também 
preparar programas muito 
interessantes para essas da-
tas, por exemplo, há muni-
cípios que estão a agendar 
as suas festas tradicionais 
para coincidir com as da-
tas dos DND, para que os 
peregrinos conheçam a sua 
cultura e participem nas 
suas festividades. 

No dia 30 de Julho, vai 
realizar-se o Dia da Famí-
lia onde se pretende que 
todas as famílias, sejam 
de acolhimento ou não, se 
juntem e convivam com os 
peregrinos que estão na sua 
Diocese e na sua paróquia. 
No sábado, dia 29, será 
um momento de festa, em 
princípio na Praça da Can-
ção de Coimbra, com uma 
tarde cultural, onde se con-
vidam todos os peregrinos 
a mostrar a sua arte, depois 
realiza-se a celebração da 
Eucaristia e festa musical 
à noite. 

[CP]: O COD criou a 
Rota dos Patronos, o que 
é isso?

[HM]: Cada Diocese 
escolheu os seus Patronos 
e Coimbra escolheu quatro 
figuras que a representam: 
Rainha Santa Isabel, São 
Teotónio, Santo António e 
Santo Agostinho.

A peregrinação traz a 
oportunidade de conhecer 
locais emblemáticos da ci-
dade de Coimbra, nomea-
damente o Mosteiro de Sta. 
Clara-a-Nova, Mosteiro de 
Sta. Cruz, Igreja de Santo 
António dos Olivais e Semi-

nário Maior de Coimbra, a 
que se junta ainda a Sé Ve-
lha de Coimbra, local onde 
os jovens se encontram to-
dos os dias 23 de cada mês 
para celebrar e rezar. É uma 
proposta interactiva, com o 
apoio do Turismo Centro de 
Portugal, em que cada inscri-
to recebe uma credencial que 
vai carimbando em cada um 
dos lugares que visita. Essa 
credencial tem um QR Code 
onde é disponibilizada toda 
a informação para a visita. Já 
tivemos milhares de visitan-
tes e temos outros tantos em 
lista de espera.

Também criámos o 
Coro COD Coimbra que 
conta com a direcção mu-
sical de José Rebola, a direc-
ção técnica de Filipe Ferrei-
ra e com o maestro e padre 
João Paulo Vaz, com cerca 
de 70 vozes e que anda agora 
em digressão pela Diocese 
de Coimbra. A digressão, 
chamada “Há pressa no ar”, 
que também é o nome do 
Hino da JMJ, arrancou em 
Julho no Convento de São 
Francisco, seguiu-se Tábua, 
Pedrógão Grande e vai estar 
em Miranda do Corvo, no 
dia 26 de Fevereiro.

[CP]: A Banda da Pa-
róquia, da qual é funda-
dor e vocalista, ganhou 
o concurso do Hino da 
JMJ 2023, o que sentiram 
quando foi escolhido?

[HM]: Houve alguma 
dificuldade com a letra, 

não estava a sair como nós 
queríamos. Falámos com 
o Padre João Paulo Vaz 
que entrou connosco nesta 
aventura e fez a letra. En-
tregámos a candidatura no 
último dia e por causa da 
pandemia demorou muito 
tempo até sabermos qual a 
música escolhida. Ficámos 
a saber em Abril de 2020 e 
não pudemos contar a nin-
guém. Só em Novembro é 
que foi divulgado e foi um 
sofrimento guardar este se-
gredo. Saber que este Hino 
vai ser cantado em todo o 
Mundo, uma música saída 

aqui de Coimbra, deixa-
-nos com um sentimento 
de grande gratidão.

[CP]: A semana em 
Lisboa é o culminar disto 
tudo, o que é que vai acon-
tecer por lá?

[HM]: No dia 1 de 
Agosto realiza-se a Missa 
de abertura, presidida por 
D. Manuel Clemente. Vão 
realizar-se várias catequeses 
pela cidade de Lisboa e nas 
dioceses de acolhimento, 
Lisboa, Santarém e Setúbal. 
Durante a tarde, a progra-
mação da JMJ 2023 inclui 
o Festival da Juventude, 
com palcos espalhados 
pela cidade para que os 
jovens inscritos apresen-
tem conteúdos culturais 
que querem partilhar com 
outros peregrinos. Have-
rá a Feira Vocacional, o 
Parque do Perdão, com 
vários confessionários e 
padres disponíveis para o 
Sacramento da Confissão, 
em diversos idiomas. Mais 
para o final da semana, já 
com a presença do Papa 
Francisco, teremos a ce-
lebração da Via-Sacra. No 
fim de semana teremos o 
“maior acampamento do 
mundo”, no Parque Tejo, 
onde teremos entre vários 
momentos a Vigília com 
o Papa no Sábado à noite 
e no Domingo o encer-
ramento com a Missa de 
Envio, em que se anuncia 
o local da próxima edição.
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a Diocese de Coimbra tem mais de mil 
pessoas a colaborar”

Hugo Monteiro é fundador da Banda da Paróquia, 
autora do Hino da JMJ 2023 “Há Pressa no Ar”

COORDENADOR DE COIMBRA CONSIDERA QUE A JMJ É O MAIOR EVENTO QUE PORTUGAL ACOLHE

HUGO MONTEIRO REFERE QUE A JORNADA 
DA JUVENTUDE É PARA TODOS

Hugo Monteiro, coordenador do Comité 
Organizador Diocesano (COD) de Coim-
bra da Jornada Mundial da Juventude 

(JMJ) Lisboa 2023, formado em Engenharia Ci-
vil pela Universidade de Coimbra, garante que 
a JMJ é o maior evento que Portugal alguma vez 
recebeu e quem sabe receberá. Já foi membro 
do Secretariado da Pastoral Juvenil de Coimbra, 
sendo actualmente membro do Secretariado da 
Pastoral da Família. Em Entrevista à Radio Re-
gional do Centro e ao “Campeão” Hugo Montei-
ro desvendou o que se podeesperar da Jornada 
Mundial da Juventude 2023.

Diocese de Coimbra está a apostar muito 
na capacidade dos leigos (…) são passos 

que reforçam muito a Igreja do futuro

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

PUBLICIDADE
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O 
ter obtido na 
primeira volta 
a maior votação 

entre os seis concor-
rentes confere a Car-
los Cortes, presidente 
cessante da Secção Re-
gional do Centro da 
Ordem dos Médicos, 
com sede em Coim-
bra, reforçado empenho 
na disputa da segunda 
volta das eleições para 
bastonário.

Carlos Cortes, es-
pecialista em Patologia 
Clínica, obteve 6.059 
votos suplantando os 
4.045 votos de Rui Nu-
nes, otorrinolaringolo-
gista e professor na Fa-
culdade de Medicina na 
Universidade do Porto, 
com ambos a prosse-
guirem a campanha até 
à votação que decorrerá 
de 7 a 16 de Fevereiro.

“Ao longo dos úl-

timos meses falei com 
milhares de médicos, vi-
sitei Hospitais e Centros 
de Saúde, de norte a sul 
do país e ilhas, e apesar 
da desmotivação e dos 
problemas que encontrei 
senti esperança. Espe-
rança de, juntos, poder-
mos melhorar a Saúde 
e defender os Médicos”, 
declara Carlos Cortes.

“Juntos pela Saú-
de” é o mote da can-
didatura à Ordem dos 
Médicos, com Carlos 
Cortes, em Entrevista à 
Rádio Regional do Cen-
tro e ao Campeão das 
Províncias, publicada 
recentemente, a expli-
car que o lema reflecte 
exactamente o que é 
este projecto. “É uma 
proposta de união dos 
médicos e de agregação 
dos vários agentes do 
sector. Houve, durante 

muito tempo, um con-
flito permanente entre 
a Ordem dos Médicos 
e o poder decisor, tanto 
o Ministério da Saúde 
como outros organis-
mos, como os Hospitais 
e Centros de Saúde. Há 
um caminho que tem de 
se abrir, um caminho de 
construção e para isso 
temos de estar todos 
à mesa a dialogar. Te-
mos de reflectir sobre 
os vários problemas 
que existem, pensar nas 
soluções e concretizá-
-las. É isto que a minha 
candidatura pretende”, 
referiu.

Carlos Cortes consi-
dera que “Portugal está a 
atravessar um momento 
sensível e importante no 
sector da saúde” e que 
“os médicos identificam 
este momento e querem 
efectivamente uma mu-

dança, com uma saúde 
diferente, uma saúde 
melhor para os doentes, 
mas também uma saúde 

que saiba respeitar os 
seus profissionais”.

O candidato a bas-
tonário entende que 

“a Ordem só pode de-
fender a qualidade dos 
cuidados de saúde se 
também defender os 
médicos, porque são 
eles que prestam esses 
serviços”. “A classe tem 
sido maltratada nos úl-
timos anos, desde logo 
porque não tem con-
dições para exercer a 
profissão de forma dig-
na, há falta de recursos. 
Mas além disso existe a 
falta de reconhecimento 
do papel dos médicos 
no sistema de saúde, 
nomeadamente na pro-
gressão de carreiras, que 
é praticamente inexis-
tente, e também ao nível 
remuneratório. O Ser-
viço Nacional de Saúde 
tem de criar condições 
de atractividade para 
fixar médicos nos locais 
onde são necessários”, 
considera.

CANDIDATO DE COIMBRA NA 2.ª VOLTA DA ELEIÇÃO PARA BASTONÁRIO

MÉDICOS RECONHECEM EM CARLOS CORTES
PAPEL INTERVENTIVO NA DEFESA DA SAÚDE

Carlos Cortes propõe um caminho de construção 
de soluções para a Saúde

A 
defesa dos mé-
dicos, dos do-
entes e da qua-

lidade da Saúde é um 
dos compromissos do 
novo presidente da Sec-
ção Regional do Centro 
da Ordem dos Médicos 
(SRCOM), o Professor 
Manuel Teixeira Ve-
ríssimo, que sucede ao 
candidato a bastonário 
Carlos Cortes.

O novo líder da SR-
COM, médico inter-
nista e ex-presidente 
do Hospital da Figuei-
ra da Foz, revelou ser 
uma figura consensual 
e prestigiada, em con-
junto com a equipa que 
apresentou, pois esta foi 
a única lista concorren-
te às eleições.

Em declarações, na 
segunda-feira, à Rádio 
Regional do Centro, 

Teixeira Veríssimo re-
afirmou ser seu pro-
pósito cumprir o lema 
da candidatura - “Ser 
médico hoje, pensar 
o amanhã”. “Nos últi-
mos tempos tem havi-
do alguma agudização 
de conflitos, mas estou 
cá e a minha equipa 
para ajudar a resolver 
os problemas”, afirmou, 
considerando que “está 
na mão da Ordem dos 
Médicos colaborar para 
os ajudar a resolver”.

Teixeira Veríssimo e 
todos os órgãos da SR-
COM vão tomar posse 
em Fevereiro, em data 
a marcar, declarando 
estar apostado no sen-
tido de contribuir em 
“encontrar os caminhos 
para que a população 
tenha melhor saúde e 
os médicos melhores 

condições de trabalho”.
“Necessitamos de 

nos reorganizarmos 
porque as sociedades 

evoluem, a saúde mui-
to rapidamente e nós 
mantemos praticamen-
te as mesmas coisas em 

muitas das áreas. Em 
alguns sectores temos 
uma organização de 
quando começou o Ser-
viço Nacional de Saúde 
e isso não se resolve 
só com dinheiro, mas 
com abertura aos novos 
ventos da evolução da 
sociedade”, considera.

Na liderança da Sec-
ção Regional do Centro 
da Ordem dos Médicos, 
Manuel Teixeira Verís-
simo é acompanhado 
pela professora e médi-
ca de Medicina Geral e 
Familiar Inês Rosendo, 
como vice-presidente, 
pelo neurocirurgião 
Henrique Cabral, como 
secretário, e pelo pato-
logista clínico João Pego 
como tesoureiro. Os 
vogais são vogais: Lara 
Sutil, Carolina Aires, 
Ana Bernardino, Ana 

Sofia Cabral, Catarina 
Melo, Anabela Pereira, 
Luís Silva, João Pesta-
na, Ana Rita Fradique e 
Gonçalo Costa.

Na Mesa da Assem-
bleia Geral da SRCOM 
o cirurgião Guilherme 
Tralhão é o presidente, 
enquanto o médico de 
Saúde Pública Rui Pas-
sadouro lidera o Conse-
lho Fiscal. A intensivis-
ta Paula Coutinho é a 
presidente do Conselho 
Disciplinar da SRCOM 
e o professor e médico 
de Medicina Geral e 
Familiar Luiz Santiago 
o presidente do Con-
selho Sub-regional de 
Coimbra. 

O professor e inter-
nista Armando Carva-
lho lidera a Assembleia 
Sub-regional de Coim-
bra.

NOVO PRESIDENTE DA SECÇÃO REGIONAL DO CENTRO DA ORDEM DOS MÉDICOS

TEIXEIRA VERÍSSIMO QUER PUGNAR 
PELA QUALIDADE DA SAÚDE

Teixeira Veríssimo defende 
a reorganização do SNS
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C O M É R C I O  &  S E R V I Ç O S

www.quantumortopedicos.pt 
mail:quantumortopedicos@gmail.com

Parque Empresarial de Eiras
Rua das Arroteias, 3 | 3020-264 Coimbra

A quantum é a sua ortopedia em Coimbra, especializada

em próteses ortopédicas de alta tecnologia, ortóteses standard 

e por medida, palmilhas moldadas e personalizadas.

Temos uma oferta em cadeiras de rodas desde as mais simples

às elétricas sofisticadas, construídas de forma personalizada.

46
08

5 Telf.: 239 531 546 - Rua João Paulo II, 317 - Loja A
3220-205 MIRANDA DO CORVO 46

08
6

Maria Cidália de Noronha
Rodrigues Mendes

de: Rogério Moniz Rodrigues

Telem.: 912 629 277

Rua da Azinhaga, 1 N/A | Monforte
 3040-472 Almalaguês -  Coimbra  

239 095 962 - 914 920 763
drylook@gmail.com

Compra e Venda  de automóveis, 
peças e acessórios



JOANA ALVIM

É 
já na próxima quar-
ta-feira, 1 de Feve-
reiro, que o Grupo 

Recreativo “O Vigor da 
Mocidade” comemora 
93 anos e, ao contrário 
dos dois anos anteriores, 
a data vai ser celebrada. 
Este ano os festejos vão 
decorrer ao longo de todo 
o mês de Fevereiro, estan-
do previsto um convívio, 
no dia 11, entre todas as 
secções (natação, ginás-
tica, patinagem artística, 
futebol), uma noite de 
fados, o já habitual pedi-
tório com a arruada com 
gaiteiros no dia 3, um 
campeonato de sueca, um 
jogo de futebol entre casa-
dos e solteiros e o jantar 
de aniversário e encerra-

mento dos festejos, onde 
vão estar presentes várias 
entidades e onde serão 
reconhecidos sócios com 
alguma antiguidade. 

A história do clube 
remonta a 1930, no lu-
gar de Fala, freguesia de 
São Martinho do Bispo, 
Coimbra. Foi a 1 de Fe-
vereiro, desse ano, que um 
grupo de jovens fundou o 
Vigor da Mocidade. Se-
rafim Oliveira, António 
Arede das Neves, José 
Lemos Ferreira, António 
Lemos Pimenta, José de 
Lemos, António de Oli-
veira Júnior, José Maria 
Campos, Domingos Bar-
roca, José da Silva Ferrei-
ra, Manuel Lopes Negrão, 
António Mano Pimenta, 
Luís Melo da Cruz e José 
Reis Pinheiro formaram 
o clube.  Reunidos os pri-
meiros sócios, instalou-se 

a sede social na casa do 
benemérito Dr. Fernan-
des de Oliveira, onde aliás 
ainda hoje se mantém e 
que, após a sua morte em 
1985, foi doada definitiva-
mente ao Grupo. 

A sede tornou-se um 

ponto de encontro e esta-
va ao serviço não só dos 
sócios, mas da popula-
ção em geral. Foi apenas 
no final da década de 
cinquenta que o Grupo 
começou a despertar in-
teresse pelo futebol e em 
pouco tempo constituiu 
as primeiras equipas. Sem 
campo próprio e sempre 
com visão para o futuro, 
o clube inaugurou, a 6 
de Dezembro de 1964, o 
“Campo dos Sardões” o 
que lhes viria a permi-
tir participar em provas 
oficiais da Associação de 
Futebol de Coimbra.

Desde então a for-
mação não parou mais. 
O clube conta com uma 
Escola de Futebol criada 
em 2002. Ao longo dos 
tempos foram celebra-
dos protocolos com os 
grandes clubes de Futebol 

Nacional com destaque 
para o que se fez a 28 de 
Agosto de 2004, com o 
Sport Lisboa e Benfica.

Em 1978, teve início 
a construção do Pavilhão 
Gimno-Desportivo, um 
sonho que demorou cerca 
de 20 anos a concretizar, 
mas que a 8 de Janeiro de 
2000 se tornou uma rea-
lidade. O pavilhão é hoje 
uma das grandes mais 
valias da colectividade, 
equipado com ringue de 
jogos, bar, sete balneários, 
diversas salas de apoio e 
em 2005 na cave do pavi-
lhão, onde outrora se rea-
lizavam bailes, encontros 
políticos e até casamentos 
e baptizados, foi inaugu-
rado um ginásio.  

A 12 de Novembro 
de 2001 o Conselho de 
Ministros do Governo de 
Portugal, declarou o Gru-
po Recreativo Vigor da 
Mocidade como Institui-
ção de Utilidade Pública.

Em 2005 nasce a sec-
ção de natação, em 2010 
abraça a ginástica acrobá-
tica e em 2015 o ecletismo 
do Vigor da Mocidade 
torna-se uma evidência 
com a criação da secção 
de patinagem artística.

A pandemia trouxe 
alguns dissabores ao clu-
be dos quais, segundo o 
presidente da Associa-
ção Recreativa, Mário 
Fernandes, ainda está a 
tentar recuperar, nome-
adamente na natação em 
que perdeu muitos pra-
ticantes.  Mas apesar das 
dificuldades o “Vigor da 

Mocidade” continua vivo 
e com a mesma determi-
nação de sempre, tem 
neste momento cerca de 
410 atletas, no conjunto 
de todas as modalida-
des, e 500 sócios que são 
um apoio fundamental 
no desenvolvimento do 
Clube e a quem o Grupo 
Recreativo “O Vigor da 
Mocidade” retribui dando 
algumas vantagens, por 
exemplo, a utilização do 
ginásio com valores re-
duzidos e descontos nas 
entradas dos jogos. 

Mas se a pandemia 
trouxe alguns dissabores 
o mesmo não se pode di-
zer dos atletas que muitos 
pódios têm conquistado. 
Destaque para a secção 
de Ginástica que no ano 
de 2019/2020 teve atletas 
no campeonato do Mun-
do e no campeonato da 
Europa, arrecadando um 
terceiro lugar. O número 
de atletas desta secção 
cresceu, ultrapassando 
neste momento os 120 
praticantes. Para os ex-
celentes resultados do 
Clube o presidente não 

tem dúvidas em afirmar 
que se devem também a 
toda a equipa técnica, ao 
quadro de treinadores e a 
todos os coordenadores. 

No ano de 2022, o Vi-
gor da Mocidade sagrou-
-se campeão distrital de 
futebol na Divisão de 
Honra, título ganho pelo 
segundo ano consecuti-
vo, campeão nacional de 
Ginástica Acrobática, em 
vários escalões, subiu ao 
pódio do Campeonato da 
Europa e do Campeona-
to do Mundo, o que de-
monstra o vigor do Clube. 

Para o ano de 2023 o 
Grupo tem em mente o 
crescimento do Clube em 
todas as modalidades, am-
biciona ganhar mais títu-
los, reestruturar as secções, 
realizar obras no Pavilhão 
e requalificar a iluminação 
para melhorar as condi-
ções aos seus utilizadores, 
estando estas previstas 
para meio do ano. 

Mário Fernandes afir-
ma que a sua equipa, desde 
directores, coordenadores 
e treinadores, ajuda a que 
tudo se concretize com 
sucesso, mas este sucesso 
também se deve em gran-
de parte aos patrocinado-
res. Há 29 anos a presidir 
o Grupo Recreativo “O 
Vigor da Mocidade”, é com 
grande orgulho que Mário 
Fernandes olha para todo 
o percurso do Clube e 
todas as vitórias consegui-
das e refere que os títulos 
alcançados e as obras re-
alizadas “são resultado do 
trabalho que fizemos ao 
longo dos anos”. 
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GRUPO DE FALA, S. MARTINHO DO BISPO 

VIGOR DA MOCIDADE A VENCER DESDE 1930

Ginástica foi a modalidade que mais cresceu, tendo 
alcançado vários pódios nacionais e internacionais

O Clube de Fala, na União de Freguesias de S. Martinho do Bispo e Ribeira 
de Frades, é considerado um dos mais distinguidos da região de Coimbra

Em 2022, o Vigor da Mocidade sagrou-se campeão
 distrital de futebol na Divisão de Honra, título 

ganho pelo segundo ano consecutivo

Mário Fernandes preside ao Grupo Recreativo 
“O Vigor da Mocidade” há 29 anos

O executivo da União de Freguesias de S. Martinho do Bispo e Ribeira de Frades
felicita o Grupo Recreativo “O Vigor da Mocidade” pelo seu 93.º aniversário

PUBLICIDADE
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PUBLICIDADE

CRISTIANA DIAS 

A 
Associação Hu-
manitária dos 
Bombeiros Vo-

luntários de Côja (AHB-
VC), no concelho de 
Arganil, celebrou, esta 
quarta-feira (25), o seu 
60.º aniversário. Contudo, 
as comemorações alusi-
vas à data vão decorrer 
apenas no domingo (29) 
de forma a ter presente o 
maior número de sócios 
e entidades. 

Segundo Paulo Silva, 
presidente da Direcção 
da Associação, este ano 
é motivo para festejar o 
aniversário visto que a 
Associação decidiu, há 
alguns anos, celebrar com 
mais fulgor a data de cin-
co em cinco anos, quando 
o número fosse mais cer-
to. “Este ano são 60 anos, 
é uma data importante. 
Esperamos que seja mais 
um de muitos”, sublinhou. 

Do programa cons-
tam vários momentos, 
mas para o presidente 
esta celebração serve es-
sencialmente para re-
cordar um “punhado de 
pessoas altruístas” que 
em 1961 começaram a 
trabalhar para que em 
1973 fosse possível haver 
a Associação de Bombei-
ros Voluntários de Côja. 
“Essencialmente é uma 
homenagem aos funda-
dores, aos operacionais, 
bombeiros e civis que 
ajudaram à evolução da 
Associação”, destaca. 

As comemorações 
vão decorrer no Quartel 
dos Bombeiros de Côja e 
está previsto iniciar pelas 
14h30 com a formatura 
e hastear das bandeiras. 
Pelas 15h00 decorre a 
recepção às entidades 
convidadas e logo de se-
guida acontece a bênção 
de viaturas. O programa 
segue com as condecora-
ções, pelas 15h30, onde 
serão atribuídos alguns 
crachás de ouro. Pelas 
16h00 está prevista a ses-
são solene. Para terminar, 
pelas 17h00, decorrerá o 
porto de honra. 

Paulo Silva reforça 

que os 60 anos da AHB-
VC são um marco impor-
tante, mas é necessário 
projectar os próximos 
tempos. “É importan-
te a comemoração dos 
60 anos, mas pensando 
sempre no futuro e o fu-
turo prende-se na parte 
operacional. A aposta 
primordial para o futuro 
é a captação de mais ele-
mentos para salvaguardar 
a continuidade do corpo 
de bombeiros”, conta. 

MAIOR 
DIFICULDADE É O 
RECRUTAMENTO 

Actualmente com 64 
operacionais no quadro 
activo e uma Escola de 
Infantis e Cadetes com 
cerca de 15 elementos, a 
Associação de Bombei-
ros Voluntários de Côja 
dispõe de várias valên-
cias, tais como: combate 
a incêndios, desencar-
ceramento, veículos de 
comando operacional e 
táctico, ambulâncias de 
emergência e transporte 
de doentes não urgentes. 
No entanto, o número de 
elementos não é suficiente 
e cada vez mais há menos 
interesse nesta profissão. 

“A nossa grande di-
ficuldade é mesmo o re-
crutamento de pessoal. 
Estamos situados numa 
zona  mais interior e a 
população é já bastante 
envelhecida. Em Côja 
só temos escola até o 9.º 
ano e depois os jovens 
deslocam-se para Arga-
nil e muitos deles já não 
voltam. Seguem o ensino 
superior e deixam de vir 
aqui à origem”, disse Hugo 
Correia, comandante da 
AHBVC. 

A juntar a está situa-
ção está a falta de incen-
tivos e financiamento. 
“Não há financiamento 
e nós temos que sobre-
viver basicamente com 
os donativos e ajuda das 
pessoas, de sócios e ami-
gos, porque o apoio fi-
nanceiro é diminuto e 
insuficiente para manter 
um corpo de bombeiros 
operacional”, esclarece o 

comandante deixando 
ainda um alerta. “Deve-
ria existir mais alguma 
sensibilidade porque os 
bombeiros pertencem à 
protecção civil  e fazemos 
um trabalho que devia ser 
mais bem reconhecido. 
Os bombeiros deviam 
ter incentivos diferentes 
para que fosse permitido 
um maior recrutamento 
e maiores incentivos ao 
voluntariado, coisa que 
infelizmente não existe”, 
lamenta Hugo Correia. 

OBJECTIVOS 
FUTUROS 

O recrutamento de 
novos elementos é um 
claro ponto em foco para 
a AHBVC. Neste mo-
mento, a Direcção está a 
recrutar elementos para 
a constituição da segunda 
Equipas de Intervenção 
Permanente (EIP) para 
entrar em funcionamen-
to já nem Fevereiro e que 
servirá várias valências, 
sendo uma delas a lim-
peza e prevenção às ques-
tões da meteorologia, em 
condições extremas. 

Também o melho-
ramento das condições 
do corpo de bombeiros 
é um factor relevante. 
No ano transacto foram 
feitas melhorias nas ca-
maratas masculinas ten-
do sido construída uma 
nova com capacidade 
para 13 pessoas. No en-
tanto, ainda não está em 
funcionamento por falta 
de mobiliário. Para este 
ano está prevista a re-
qualificação da camarata 
feminina e algumas obras 
de intervenção que são 
necessárias para o bem-

-estar da corporação. 
Com 37 viaturas ope-

racionais e “um parque 
bastante diversificado”, o 
comandante Hugo Cor-
reia realça que há a ne-
cessidade de adquirirem 
uma viatura de comba-
te a incêndios urbanos 
com vertente de desen-
carceramento. “O que 
nós aqui temos como 
lacuna grande será no 
veículo para combate a 

incêndios urbanos e in-
dustriais com o material 
desencarceramento. O 
actual já é bastante antigo. 
Necessitávamos de uma 
aquisição de veiculo que 
tivesse as duas vertentes”, 
sublinhou. 

Há ainda a preocupa-
ção em adquirir algum 
material para combate a 
incêndios urbanos e in-
dustriais e algum mate-
rial para a protecção dos 
bombeiros. 

Este ano, o coman-
dante espera ainda reacti-
var a 5.ª Secção em Poma-
res que neste momento 
se encontra inactiva. “A 
nossa ideia é reactivar 
essa Secção com pesso-
al e com meios que nos 
possa dar apoio naquela 
área de intervenção do 
alto concelho. De Côja a 
Pomares são cerca de 16 
quilómetros de distância 

e com o quartel lá ia-nos 
dar bastante apoio”. 

Também a reactiva-
ção do aeródromo de 
Côja é um objectivo a 
completar. Com vista 
a transformar o espaço 
num Centro Operacional 
e Logístico de Instrução 
e Treino dos Bombeiros 
Voluntários de Côja, a 
Direcção encontra-se na 
fase inicial de limpeza do 
espaço. 

“Existem dois edifí-
cios bastante degradados 
que necessitam de cuida-
dos. É um espaço bastante 
grande que poderá ser 
bastante útil em termos 
de formação. Podemos 
construir um centro de 
formação interno para os 
nossos bombeiros e tam-
bém servir para formação 
conjunta de vários corpos 
de bombeiros”, finalizou 
Hugo Correia. 

COMEMORAÇÕES DECORREM NO SÁBADO (29)

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CÔJA 
ASSINALAM 60 ANOS COM FOCO NO FUTURO

Bombeiros realizaram limpeza das vias que 
ficaram intransitáveis da Serra do Açor
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breves
APP E MAXIVISÃO 

JUNTAS NA 
RECOLHA DE 

ÓCULOS USADOS
A Previdência Por-

tuguesa (APP) juntou-
-se à Maxivisão, óptica 
de Vila Nova de Poiares, 
na promoção a inicia-
tiva “Caixa Solidária”, 
com o objectivo de re-
colher óculos usados, 
de modo a reaproveitar 
as armações. O proces-
so passa por identificar 
crianças e adultos em 
países em vias de de-
senvolvimento, que se 
encontrem em situação 
de carência económica, 
com doenças oculares, 
que de outro modo não 
conseguiriam resposta 
para as mesmas. 

IPN COMO 
REFERÊNCIA 

INTERNACIONAL 
O Instituto Pedro 

Nunes (IPN), através 
do seu departamento 
de Valorização do Co-
nhecimento e Inovação, 
realizou uma actividade 
de consultoria junto do 
Lithuanian Energy Ins-
titute em Kaunas, Lituâ-
nia. A colaboração entre 
ambos pretende apro-
fundar e implementar 
as boas práticas desen-
volvidas pelo IPN, no-
meadamente as relativas 
à promoção e avaliação 
de tecnologias, proprie-
dade intelectual e criação 
de empresas spin-off. A 
delegação do Lithuanian 
Energy Institute irá fa-
zer uma visita ao IPN e 
ecossistema de inovação 
da Região Centro em 
meados de 2023.

VINHO DA REGIÃO 
DA BAIRRADA 
DISTINGUIDO
O vinho Marquês de 

Marialva Baga Reserva 
2017, da Adega Coope-
rativa de Cantanhede, 
da Região da Bairrada, 
recebeu a distinção com 
medalha de ouro cor-
respondente à 9.ª edição 
do Concurso de Vinhos 
do Crédito Agrícola, na 
categoria vinhos tintos. 
Esta é uma iniciativa do 
Crédito Agrícola  em 
parceria com a Associa-
ção dos Escanções de 
Portugal. 

A 
empresa Epedal, 
sediada em Ana-
dia, fornecedora 

de componentes metáli-
cos e subconjuntos para 
a indústria automóvel, vai 
investir, nos próximos dois 
anos, cerca de 2,5 milhões 
de euros (ME) em equipa-
mentos e infra-estruturas. 

João Aleixo, adminis-
trador da Epedal, expli-
cou que este investimento 
será realizado ainda este 
ano e ao longo de 2024. 
“Vamos comprar equipa-
mentos novos e realizar as 
devidas infra-estruturas 
para estes equipamentos. 
Pretendemos ainda levar 
a cabo o alcatroamento 

de uma área do nosso 
parque”, informou.

Já no ano de 2021, a 
empresa investiu cerca 
de dois milhões de euros, 
que permitiu a expansão 
da área fabril, com a adi-
ção de três mil metros de 
área coberta.

“A indústria automó-
vel requer que estejamos 
sempre em constante evo-
lução e nós temos de ir 
acompanhando, investin-
do em novos equipamen-
tos, espaço, ‘layout’ e de-
senvolvimento de novas 
tecnologias”, justificou.

De acordo com o ad-
ministrador da Epedal, 
nos últimos anos foram 

realizados “investimentos 
significativos”, à medida 
que os clientes lhes con-
fiaram novos negócios.

“De 2005 até aos dias 
de hoje foram investidos 
30,5 milhões de euros. 
Impomo-nos no merca-
do pela qualidade, pois 
a questão da confiança é 
muito importante”, sus-
tentou.

José Aleixo recordou 
que, ao longo de quatro 
décadas, a empresa, que 
começou com 30 traba-
lhadores, teve de se adap-
tar às necessidades de 
mercado, tendo passado 
“do pedal da bicicleta para 
o pedal do carro”.

“A empresa nasceu 
muito virada para o ciclis-
mo, que era muito forte no 
concelho, mas acabámos 
por ir derivando para o 
sector automóvel, por ter 
um mercado mais cons-
tante e certo. Hoje, estamos 
a 99% dedicados ao sector 
automóvel”, explicou.

Contudo, uma das 
maiores dificuldades da 
Epedal prende-se com 
a falta de mão-de-obra 
qualificada. “Temos difi-
culdade em encontrar e 
fixar mão-de-obra espe-
cializada”, concluiu.

A Epedal é uma em-
presa fornecedora de 
componentes metálicos 

e subconjuntos para a in-
dústria automóvel: com-
ponentes e subconjuntos 
para assentos, escapes, 
sistemas de refrigeração, 
chassis e carroçaria. Con-
ta atualmente com 270 
trabalhadores, produ-
zindo cerca de 500 refe-
rências, num total de 30 
milhões de peças por ano. 
47% da sua produção é 
para exportação directa.

Entre os maiores 
clientes estão a Volkswa-
gen, Mitsubishi Faurecia, 
Tenneco, Gestamp ou 
Kirchhoff. Em 2022, a 
Epedal facturou aproxi-
madamente 38 milhões 
de euros.

A 
empresa SunE-
nergy, sediada 
em Coimbra, al-

cançou um volume de 
negócios de 12 milhões 
de euros (ME) em 2022, 
um aumento de 50% em 
relação ao período ho-
mólogo.

A especialista em so-
luções de produção de 
energia eléctrica a partir 
do sol passou “de oito 
milhões de euros [em 
2021] para 12 milhões de 
euros [em 2022], o que re-
presenta um crescimento 
na casa dos 50%”, referiu 

Raul Santos, director-
-geral da empresa. 

Em 2022, a SunEner-
gy instalou 17.000 painéis 
solares fotovoltaicos para 
a produção de energia 
eléctrica a partir do sol 
em modelo de autoconsu-
mo, o que correspondeu a 
sete megawatts (MW) de 
potência instalada, num 
total de energia produzi-
da de 10 megawatts-hora 
(MWh), que daria para 
alimentar mais de três mil 
casas. “O nosso volume 
de negócios tem vindo a 
aumentar. Isto acontece 

porque o tipo de serviços 
que nós prestamos, em 
particular, os serviços de 
instalação de sistemas de 
autoconsumo têm tido 
uma procura crescente”, 
afirmou.

Raul Santos explicou 
que, em 2022, assistimos 
a um “aumento significa-
tivo do custo da energia”, 
que resultou num impac-
to “não só directo, porque 
o custo da energia subiu 
bastante, como indirecto 
porque fez subir o custo 
de muitos bens, nomea-
damente bens de primeira 

necessidade”.
Contudo, o contribu-

to das empresas é o que 
justifica mais este volume 
de negócios, em 2022, já 
que, normalmente são 
projectos de maior di-
mensão. “O contributo 
que os projectos [empre-
sariais ou públicos] dão 
para o nosso volume de 
negócios é sempre su-
perior, apesar de serem 
em menor número [que 
os particulares]”, referiu 
Raul Santos, sublinhando 
a importância da rede Su-
nEnergy a nível nacional 

que permite uma “pre-
sença muito mais próxi-
ma também no mercado 
residencial”.

No ano transato, a 
SunEnergy iniciou uma 
nova área de negócio, 
que passa pela instalação 
e operação de postos de 
carregamento de viaturas 
eléctricas, que deu um 
forte contributo para o 
crescimento do seu volu-
me de negócios.

A empresa tem 22 
delegações e emprega, 
no total, 120 pessoas em 
todo o país.

SERÁ PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS NOVOS E ALCATROAMENTO DO PARQUE

EMPRESA EPEDAL DE ANADIA INVESTE 
2,5 MILHÕES NOS PRÓXIMOS DOIS ANOS

EMPRESA TEVE AUMENTO DE 50% FACE AO ANO ANTERIOR

SUNENERGY ALCANÇA 12 MILHÕES 
DE FACTURAÇÃO EM 2022

A 
empresa de me-
diação imobiliá-
ria Prabitar, com 

sede em Coimbra, ce-
lebrou, no dia 21, o seu 
41.º aniversário de acti-
vidade.

São mais de quatro 
décadas a servir o ramo 
imobiliário em que as 
palavras “confiança” e 
“credibilidade” são a por-
ta de entrada para quem 
procura as melhores so-
luções. 

A empresa oferece 
serviços de mediação de 
compra e venda, arrenda-
mento, gestão de imóveis 
e intermediários de crédi-
to. “Prabitar é mais do que 
um slogan, é uma meta, 
sempre presente, na nossa 
forma de estar. Uma com-
pra e venda mediada pela 
Prabitar será sempre uma 
garantia de qualidade”, 
refere a empresa. 

Para além de se afir-
mar no sector da me-

diação imobiliária como 
uma das empresas mais 
prestigiadas, a Probi-
tar baseia-se em quatro 
vectores essenciais, tais 
como: o rigor, profissio-
nalismo, conhecimento 
e experiência. Através 
destes vai mantendo um 
serviço exemplar e sólido 
no mercado. 

Com sete lojas, di-
vididas entre Coimbra, 
Lousã, Figueira da Foz e 
Aveiro, a Prabitar aposta 

na área da formação, ca-
pacitação, especialização 
e na experiência dos seus 
colaboradores. Por essa 
razão, a empresa garan-
te uma constante actu-
alização dos que com 
ela colaboram e uma 
maior capacidade para 
responder aos desafios 
do mercado. “Investimos 
em formação contínua, 
estudamos as tendências 
da mediação imobiliária 
e trabalhamos diaria-

mente para melhorar 
o acompanhamento ao 
cliente, de forma a des-
cobrir novas maneiras de 
agilizar todos os proces-
sos. Comprar ou vender 
uma casa não tem que 
ser uma acção demora-
da e complicada”, refere 
a imobiliária. 

Actualmente a em-
presa tem cerca de 40 
pessoas que recebem 
formação de forma cons-
tante. 

IMOBILIÁRIA TEM SETE LOJAS 

PRABITAR CELEBROU 41 ANOS

A Minisom investe meio milhão de euros em cinco novos centros auditivos em Portugal, um deles está localizado em Cantanhede, na Praça Marquês de Marialva, 46. Cada centro tem uma dimensão entre 60 a 90 m2,
 encontrando-se devidamente equipado com a mais recente tecnologia. 
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Já são conhecidos 
alguns dos nomes das 
estrelas que vão mar-
car presença: Rui Costa 
(Intermarché-Circus-
-Wanty), Campeão do 
Mundo de Fundo em 
2013; Fabio Jakobsen e 
Kasper Asgreen, da Sou-
dal Quick-Step e o cole-
ga Remi Cavagna, um 
dos melhores contrar-
relogistas do mundo, 
ao lado de Asgreen; o 
alemão John Degenkolb 
(Team DSM); o francês 
Tony Gallopin (Trek-
-Segrafredo) e Magnus 
Cort Nielsen (EF Edu-
cation-Easypost), um 
nome sonante que, cer-
tamente estará na dis-
cussão da corrida, sem 
esquecer o Campeão 
Europeu de Contrarre-

lógio, Stefan Bissegger, 
seu colega de equipa.  O 
percurso da prova to-
taliza 197 quilómetros, 
num sobe e desce cons-
tante pelas 14 freguesias 
da Figueira da Foz, onde 
não vai faltar um am-
biente dominado por 
muita adrenalina. O dia 
que antecede a prova, 

o “Granfondo Cham-
pions Day”, já conta, 
actualmente, com 1200 
inscritos, terminando 
as inscrições no dia 30 
de Janeiro. O evento terá 
a transmissão em direto 
no canal Eurosport, em 
Portugal e para todo 
o mundo, assegurada 
também pela CMTV.

FIGUEIRA DA FOZ CHAMPIONS/CASINO FIGUEIRA 
RECEBE OS MELHORES CICLISTAS DO MUNDO Martinho da Vila é 

um dos cabeças de car-
taz do festival BR Fest, 
agendado para 15 e 16 
de Julho. O festival dedi-
cado à cultura brasileira 
vai decorrer na praia do 
Relógio, na Figueira da 
Foz. Para além de Marti-
nho da Vila, de 84 anos, 
uma das lendas do sam-
ba, o primeiro dia do BR 
Fest conta com Pocah, a 
cantora e compositora 
brasileira de 28 anos, 
que, há cerca de uma 
década, iniciou a carreira 

musical e ficou conhe-
cido por todo o Brasil 
com o hit “Mulher do 
Poder”. No dia 16 de Ju-
lho, um domingo, o car-
taz já conhecido inclui 
o funk carioca de Kevin 
o Chris, de 25 anos, um 
regresso ao distrito de 
Coimbra, onde actuou 
em Maio, para cerca de 
30 mil pessoas, na Quei-
ma das Fitas. O outro 
nome já anunciado é o 
de Gloria Groove, can-
tor, rapper e ‘drag queen’ 
brasileira, que, segundo 

a organização, “rasga 
dia-a-dia preconceitos” 
nos seus espectáculos e 
contará com a presença 
de Zeca Pagodinho, um 
dos maiores nomes do 
samba e pagode. Temas 
como “Deixa a vida me 
levar”, “Sonho meu” ou 
“Camarão que dorme a 
onda leva”, farão parte da 
“banda sonora” de Zeca 
Pagodinho no BR Fest 
“levando os fãs numa 
verdadeira viagem às raí-
zes da cultura e identida-
de brasileira”, adiantou.

MARTINHO DA VILA E ZECA PAGODINHO
 CONFIRMADOS NO BR FEST 

O Centro de Artes e 
Espectáculos da Figueira 
da Foz apresenta, ama-
nhã, 27 de Janeiro, pelas 
21h30, no Auditório João 
César Monteiro, uma 
sessão de cinema com 
o filme “Broker - Inter-
mediários”, de Hirokazu 
Koreeda. Este é um filme 
sobre caixas. Mas umas 
caixas especiais, coloca-
das em igrejas, onde po-
dem ser deixados bebés 
para que sejam entregues 
para adopção. Numa noi-
te chuvosa, uma mãe re-
gressa a uma igreja para 
buscar o seu bebé que 

tinha deixado ali para ser 
adoptado. Acaba por en-
contrar dois homens que 
roubam os bebés para 
os vender no mercado 
negro para adopção. A 

partir desse encontro, os 
três decidem realizar uma 
viagem para entrevistar 
os potenciais pais adop-
tivos do seu filho, sem 
imaginar que a presença 
dessa criança irá marcar 
as suas vidas. Este Dra-
ma, para maiores de 12 
anos, recebeu o prémio 
de Melhor Actor e Pré-
mio Ecuménico do Júri 
no Festival de Cannes 
2022, o Prémio Robert 
Bresson no Festival de 
Veneza e o prémio de Me-
lhor Filme Internacional, 
no Festival Internacional 
de Munique 2022.

CAE APRESENTA AMANHÃ O FILME 
“BROKER - INTERMEDIÁRIOS”, DE HIROKAZU KOREEDA

A ponte Edgar Car-
doso só vai encerrar ao 
trânsito durante a noite a 
partir da primeira quinze-
na de Março, excepto nas 
noites de sexta-feira para 
sábado e sábado para do-
mingo, anunciou o vere-
ador Manuel Domingues. 
O autarca referiu ainda 
que a isenção de porta-
gens na A17 irá coinci-
dir com esse período. 

Durante, pelo menos 17 
meses, será proibido cir-
cular durante o período 
nocturno, entre as 20:30 
e as 06:30, com excepção 
para os veículos de emer-
gência. Recorde-se que 
além da substituição dos 
tirantes da ponte, nesta 
beneficiação estão con-
templados, entre outros 
trabalhos, a protecção 
das superfícies de betão 

das torres e anti-corrosiva 
da estrutura metálica do 
tabuleiro da ponte, a lim-
peza, decapagem e pin-
tura dos guarda-corpos, 
incluindo reparação dos 
módulos danificados, a 
substituição do revesti-
mento existente nos pas-
seios e das juntas de di-
latação, e a alteração do 
sistema de iluminação 
pública.

PONTE EDGAR CARDOSO SÓ ENCERRA AO TRÂNSITO 
A PARTIR DE MARÇO

O Núcleo Museoló-
gico do Mar da Figuei-
ra da Foz vai realizar, 
este sábado (28), mais 
uma acção no âmbito do 
projecto Histórias com 
Ciência, que teve início 
em 2019. Uma acção 
gratuita com o objectivo 

de despertar a curiosida-
de dos pequeninos pela 
ciência experimental. O 
evento ocorre uma vez 
por mês, aos sábados 
por volta das 15h00 e 
conta com a apresenta-
ção de um livro infantil. 
A actividade é dirigida 

a crianças dos 3 aos 12 
anos, cada sessão com 
um máximo de 10 par-
ticipantes. A inscrição é 
gratuita, mas obrigatória 
através do email nucleo.
mar@cm-figfoz.pt ou 
do telefone 233 413 490 
/ 233 433 019.

NÚCLEO MUSEOLÓGICO DO MAR REALIZA NO SÁBADO 
HISTÓRIAS COM CIÊNCIA

A Guarda Nacional 
Republicana realizou 
na sexta-feira, dia 20 de 
Janeiro, no Centro de 
Formação da Figueira da 
Foz, a cerimónia de Ju-
ramento de Bandeira do 
51.º Curso de Formação 
de Guardas que ainda 
não o tivessem efectua-
do nas Forças Armadas. 
“Trata-se de uma ceri-
mónia em que os mili-
tares se comprometem a 

cumprir a Constituição, 
as demais leis da Repú-
blica, bem como todos 
os deveres militares, ao 
serviço da Guarda Na-
cional Republicana, ju-
rando defender a Pátria, 
mesmo com o sacrifício 
da própria vida”, refere a 
GNR, O evento foi pre-
sidido pelo ministro da 
Administração Interna, 
José Luís Carneiro, con-
tando com a presença 

do Comandante-Geral 
da Guarda Nacional Re-
publicana, Tenente-Ge-
neral José Manuel Lopes 
dos Santos Correia e de 
diversas entidades civis e 
militares. Dos 313 Guar-
das-provisórios que es-
tão a frequentar o curso, 
194 (168 masculinos e 26 
femininos) realizaram o 
seu juramento em ceri-
mónia pública, perante 
o Estandarte Nacional.

194 GUARDAS FIZERAM O JURAMENTO DE BANDEIRA 
NO CENTRO DE FORMAÇÃO

O projecto MICRO-
NINHO registou o apoio 
a mais de 653 pessoas, 
correspondendo a 260 
agregados familiares di-
ferentes, sendo que des-
tas, 132 pessoas foram 
retiradas de uma situa-
ção de desemprego ou 
de precariedade, com o 
regresso sustentado ao 
mercado de trabalho, 
e 11 criaram o seu mi-
cronegocio. No total, 
o projecto contou com 
mais 41 novas ideias de 
negócio, algumas ainda 

em fase de incubação, 
às quais se somam 6 na 
área da inovação social. 
A Incubadora Microni-
nho ISI é um projecto 
de inovação e empreen-
dedorismo social, pro-
movido pela Incubado-
ra do Mar & Indústria, 
pela Associação de De-
senvolvimento Social 
e Cultural dos Cinco 
Lugares e pela Asso-
ciação das Colectivida-
des do Concelho da Fi-
gueira da Foz, contando 
com co-financiamento 

do programa parcerias 
para o Impacto, e pelo 
Município da Figuei-
ra da Foz na qualidade 
de investidor social. A 
Incubadora Social e de 
Inovação destina-se a 
promover o desenvolvi-
mento local sustentável, 
através do microempre-
endedorismo inclusivo 
e empregabilidade e da 
inovação social, traba-
lhando com pessoas em 
situação de desemprego 
ou trabalhos precários e 
respectivos agregados. 

MICRONINHO ISI FECHA O ANO 2022 
COM MAIS DE 650 PESSOAS APOIADAS

O Ginásio Clube Fi-
gueirense conseguiu três 
vitórias fora no fim-de-
-semana, com as equi-
pas de sub-16 e sub-14 
a derrotarem o Guarda 
UP apurando-se para as 
finais four destinadas a 
apurar os Campeões des-
tas categorias. No Cam-

peonato Nacional da 1.ª 
Divisão, a equipa do Ca-
sino Ginásio deslocou-
-se ao Porto para vencer 
o F. C. Porto - sub-13 
por 85-68. Ainda nesta 
secção, o Ginásio viu 
serem convocados oito 
jovens atletas, num total 
de 30, para os treinos 

das Selecções Distritais, 
os quais tiveram lugar, 
no dia 23, no Pavilhão 
de Montemor-o-Velho. 
Em 21 de Fevereiro, a 
Selecção de Sub-16 vai 
participar no Torneio 
de Carnaval promovido 
pela Associação de Bas-
quetebol de Coimbra.

GINÁSIO FIGUEIRENSE COM BONS RESULTADOS 
NO FIM-DE-SEMANA
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A empresa Fruti Tai-
pina, na zona industrial 
de Cantanhede, distrito 
de Coimbra, investiu oito 
milhões de euros numa 
nova unidade, que de-
verá começar a laborar 
em Março. Fundada em 
1989, a empresa Fruti 
Taipina comercializa fruta 
e legumes, sobretudo da 
região, e tem mais de 70 
produtores da área fru-

tícola e mais de 70 pro-
dutores da área hortícola. 
O investimento total de 
oito milhões de euros en-
volve não só o armazém 
da nova unidade, como 
a compra de um novo 
equipamento destinado 
a calibrar e categorizar a 
fruta, câmaras de armaze-
namento, assim como in-
vestimento em três linhas 
de embalamento. A nova 

unidade, denominada de 
Taipina Export, que está 
actualmente em fase de 
testes, além de agilizar 
o processo. Em 2018, a 
empresa empregava 84 
trabalhadores e, em 2022, 
conta já com 125 empre-
gados. A Fruti Taipina 
exporta ainda para 13 pa-
íses, nomeadamente para 
a Alemanha, Cabo Verde, 
Marrocos e Suíça

O Hospital Arce-
bispo João Crisóstomo 
(HAJC), em Cantanhe-
de, passou a integrar a 
lista internacional de 
participantes em Siste-
mas de Saúde Amigos 
do Idoso, intitulada “Age 
friendly healthsystem”. 
O Hospital de Canta-
nhede foi desta forma 
reconhecido, a nível in-

ternacional, por práti-
cas de saúde amigas do 
Idoso. O HAJC foi ava-
liado por um consórcio 
de entidades ligadas ao 
sector social e da saúde, 
tornando-se “a primeira 
instituição portuguesa a 
constar desta lista de or-
ganizações reconhecidas 
por promover o respeito 
pelos direitos da pessoa 

mais velha”, afirmou o 
HAJC. A Age-Friendly 
Health Systems é uma ini-
ciativa da Fundação John 
A. Hartford e do Institute 
for Healthcare Improve-
ment, em parceria com a 
American Hospital Asso-
ciation (AHA) e a Catho-
lic Health Association of 
the United States, Age 
friendly healthsystem.

HOSPITAL RECONHECIDO POR PRÁTICAS 
DE SAÚDE AMIGAS DO IDOSO

EMPRESA DE FRUTA E LEGUMES INVESTE OITO MILHÕES 
DE EUROS EM NOVA UNIDADE

O Executivo Muni-
cipal aprovou a atribui-
ção de um subsídio de 
55.784,70 euros ao Clube 
de Golfe de Cantanhede 
para manutenção do rel-
vado natural da Acade-
mia Municipal de Golfe, 
assim como para a inter-
venção nos relvados da 
zona de treino, com tro-
ca de relva sintética por 
natural. Este apoio surge 
na sequência de alguns 
problemas identificados 
pelo Clube de Golfe de 
Cantanhede – que assu-
miu em 2010 a utilização 
e gestão das instalações 
desportivas da Acade-
mia Municipal de Golfe 
-, mas que por falta de 
disponibilidade finan-
ceira, não consegue re-
solver. Em comunicação 

enviada ao Município, o 
Clube refere que após a 
mudança dos relvados 
sintéticos para naturais 
no Campo de Golfe, se 
constatou uma grande 
diferença na qualidade 
do jogo e, consequente-
mente, maior interesse de 
todos os jogadores. Além 
disso, e especialmente 
nos torneios mais impor-
tantes, os jogadores ape-
nas criticam a existência 
de relvados sintéticos na 
zona de treino, onde a 

bola assume um com-
portamento totalmente 
diferente em comparação 
com os relvados naturais 
da zona de jogo. A par 
disso, a manutenção da 
relva natural do campo 
implica um trabalho 
permanente, desde a 
limpeza e recolha de 
resíduos, à gestão e ma-
nutenção do sistema de 
rega, corte da relva e 
outros tratamentos, que 
o Clube de Golfe não 
consegue assegurar.

CANTANHEDE CÂMARA ATRIBUI SUBSÍDIO 
SUPERIOR A 55 MIL EUROS AO CLUBE DE GOLFE

A Câmara de Canta-
nhede aprovou o proto-
colo de parceria com a As-
sociação António Fragoso 
com vista à dinamização 
da Escola Municipal de 
Música. A Associação 
compromete-se a desen-
volver um “programa 
pedagógico de ensino da 
música muito ambicioso 
e de grande alcance cultu-

ral”, que dê continuidade 
ao trabalho efectuado no 
âmbito dos projectos da 
Escola Municipal de Mú-
sica António Fragoso. A 
Câmara Municipal, por 
seu lado, garante o apoio 
à Escola Municipal de 
Música António Fragoso 
até final de 2023. O Mu-
nicípio de Cantanhede 
assegura a gratuidade do 

ensino a todos os alunos 
carenciados, em situação 
devidamente comprovada 
pelos serviços municipais 
competentes, numa lógica 
de promover a igualdade 
de oportunidades. Do 
protocolo consta ainda a 
atribuição pela autarquia 
de um subsídio global 
de 7.500 euros à Asso-
ciação António Fragoso. 

ASSOCIAÇÃO ANTÓNIO FRAGOSO DINAMIZA 
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Já está disponível o 
novo parque de estacio-
namento no Apeadeiro 
de Formoselha, na Linha 
do Norte, que foi objecto 
de uma intervenção de re-
qualificação e ampliação. 
A empreitada compre-
endeu a beneficiação e o 
reordenamento do espa-

ço na zona envolvente ao 
edifício de passageiros, 
melhorando as condições 
de disponibilidade de es-
tacionamento e o reforço 
da oferta e comodidade 
para a população que 
acede ao transporte ferro-
viário neste Apeadeiro. A 
zona de estacionamento 

está agora dotada de: 64 
lugares de estacionamen-
to para veículos ligeiros; 
três lugares de estaciona-
mento para pessoas com 
mobilidade condiciona-
da; área de estacionamen-
to para motociclos e área 
para parqueamento de 
bicicletas

No próximo dia 29 
de Janeiro, domingo, vai 
realizar-se uma acção in-
formativa sobre rastreios 
do cancro da mama, pul-
mão e cólon, na Acade-

mia Musical Arazedense, 
em Arazede. A acção, que 
conta com a participação 
de técnicos da Escola 
Superior de Tecnologia 
da Saúde de Coimbra, 

tem início às 15h00 e é 
organizada pela Asso-
ciação de Moradores e 
Amigos de Vila-Franca 
e pela Academia Musical 
Arazedense.

As piscinas munici-
pais de Montemor-o-
-Velho vão reabrir ao 
público a 1 de Fevereiro, 
recomeçando as aulas de 
natação para bebés, adap-
tação ao meio aquático, 
aprendizagem, aperfeiço-

amento, hidroginástica e a 
natação livre. Os utiliza-
dores das piscinas podem 
revalidar as inscrições 
nas piscinas municipais 
entre as 9h00 e as 12h30 
e das 14h às 17h30. As 
novas inscrições decor-

rem a partir de amanhã, 
dia 27 de Janeiro, sendo 
necessária apresentação 
do cartão de cidadão. 
Mais informações através 
do telefone 239 688 180 
ou email desporto@cm-
-montemorvelho.pt

MONTEMOR-O-VELHO PISCINAS MUNICIPAIS 
REABREM A 1 DE FEVEREIRO

NOVO PARQUE DE ESTACIONAMENTO 
NO APEADEIRO DE FORMOSELHA

ACADEMIA MUSICAL ARAZEDENSE REALIZA NO DOMINGO 
ACÇÃO INFORMATIVA DE RASTREIOS DO CANCRO

No domingo passado 
(22), tomaram posse os 
novos Corpos Sociais da 
Misericórdia de Tentúgal. 
Presente na cerimónia, que 
decorreu na Casa do Des-
pacho, a adjunta do Presi-
dente da Câmara Munici-
pal de Montemor-o-Velho, 

Célia Craveiro, acompa-
nhada pelo presidente da 
Junta de Freguesia de Ten-
túgal, Ricardo Monteiro, 
deixou palavras de incenti-
vo aos recém empossados. 
Reconhecendo o trabalho 
desenvolvido pela direc-
ção cessante, a adjunta 

do Presidente da Câmara 
elogiou “os trabalhadores 
e trabalhadoras da institui-
ção que, com o desafio da 
pandemia, nestes últimos 
anos, mantiveram o espíri-
to de missão, garantindo a 
continuidade dos cuidados 
humanizados aos utentes”.

MISERICÓRDIA DE TENTÚGAL COM NOVOS CORPOS SOCIAIS

A Águas do Centro 
Litoral (AdCL) consignou 
a construção da ETAR de 
Cantanhede orçada em 
cerca de nove milhões de 
euros. O empreendimen-
to surge da necessidade 
de solucionar o sanea-
mento nos municípios 
de Cantanhede e de Mira, 
onde o extenso emissário 
que recebe os efluentes 
dos dois municípios, e 
é encaminhado para a 

ETAR de Ílhavo, começou 
a registar excesso de cau-
dais, ocorrendo descar-
gas. Após dois concursos 
públicos internacionais, 
em Fevereiro e Agosto 
de 2020, que não recebe-
ram propostas, a obra foi 
agora consignada. A nova 
ETAR, com um prazo 
de execução de 450 dias, 
que representa um inves-
timento de cerca de nove 
milhões de euros, co-fi-

nanciada pelo Programa 
Operacional Sustentabi-
lidade e Eficiência no Uso 
de Recursos (POSEUR), 
vai ficar situada em Co-
chadas, na Tocha, e servi-
rá 37 mil habitantes. Além 
desta obra, a AdCL já tem 
em curso a empreitada 
“Aumento da capacidade 
das infra-estruturas”, no 
valor de 3,7 milhões de 
euros, co-financiada por 
fundos comunitários.

ÁGUAS DO CENTRO LITORAL CONSIGNA 
CONSTRUÇÃO DE ETAR DE CANTANHEDE POR 9 ME

Já foi divulgado o car-
taz das Festas em Honra 
de Nossa Srª das Can-
deias, que decorre de 2 a 5 
de Fevereiro, em Samuel. 
Durante quatro dias não 
vai faltar animação à loca-
lidade, com música e gas-
tronomia. No dia da aber-
tura, pelas 20h00, realiza-

-se a Missa e a Procissão 
das Velas acompanhadas 
pelo Grupo Etnográfico 
de Samuel. Na sexta-feira, 
a animação está a cargo 
dos Dexys, Rock Luso e 
do Dj Batista. No sábado 
(4) a música chega-nos 
com As Bombocas e o 
Grupo GMB. No domin-

go, último dia das Festas, 
realiza-se a Missa Solene 
e a Procissão acompanha-
das pela FIRA que depois 
dará um concerto. Pelas 
21h00 actua o Rancho 
Folclórico do Cercal e 
para encerrar as festivi-
dades realiza-se um baile 
com a banda Tema.   

SOURE FESTAS DE NOSSA SRª DAS CANDEIAS 
DE 2 A 5 DE FEVEREIRO EM SAMUEL
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ARGANIL EXPOSIÇÃO “ESCRITORAS 
PORTUGUESAS” PATENTE ATÉ 15 DE FEVEREIRO

A  Escola de dan-
ça E-Motion  apresenta 
uma adaptação do icó-
nico bailado de Natal 
“O Quebra Nozes”, ori-
ginal de L. Ivanov e M. 
Petipa, de 1892, pela 
professora Inês de Cas-
tro, com interpretação 
dos alunos de ballet, 
no dia 29 de Janeiro, 
pelas 17h00. O ballet 
remonta para a noite de 
natal, onde Clara recebe 

um mágico presente: o 
boneco Quebra-Nozes. 
Juntos embarcam numa 
aventura pelo Reino das 
Neves, onde assistem a 
uma esplêndida e im-
pressionante dança dos 
flocos de neve. A viagem 
continua, desta vez para 
o Reino dos Doces, sen-
do recebidos pela Fada 
Açucarada e pelos seus 
companheiros.  No final, 
Clara desperta e então 

dá-se conta de que tudo 
não passou de um so-
nho. Mas os feitos extra-
ordinários vividos nesta 
noite de Natal, mesmo 
no universo da imagina-
ção, permanecerão para 
sempre na sua memória. 
O espectáculo terá uma 
primeira parte, onde os 
alunos de dança con-
temporânea farão uma 
apresentação pública 
dos seus trabalhos.

“Escritoras Portugue-
sas” é o título da exposi-
ção de pintura que está 
patente, desde o dia 9 de 
Janeiro, no Átrio de expo-
sições Guilherme Filipe, 
em Arganil. Trata-se de 
uma mostra da autoria de 

Maria Leonor Correia e 
Jorge Correia que, a duas 
mãos e constituída por 
10 trabalhos, óleos sobre 
telas, presta homenagem 
a dez escritoras portugue-
sas: Ana Castro Osório, 
Agustina Bessa Luís; Clara 

Pinto Correia; Florbela Es-
panca; Isabel Alçada; Lídia 
Jorge; Natália Correia; 
Rosa Lobato Faria; Sofia 
de Mello Breyner Andre-
sen e Teolinda Gersão. A 
mostra vai estar exposta 
até ao dia 15 de Fevereiro.

TÁBUA CENTRO CULTURAL RECEBE ADAPTAÇÃO 
DO “O QUEBRA NOZES”

O Museu do Vinho 
Bairrada, em Anadia, 
vai inaugurar, no pró-
ximo sábado (28), pelas 
15h30, o novo ciclo de 
exposições temporárias, 
“José d’Almeida - O Po-
eta da Luz” e “Artistas 
Portugueses na Tapeça-
ria de Portalegre”, que 
estará patente ao público 
até 31 de Maio, no âmbi-
to das comemorações do 
20.º aniversário daquele 
espaço museológico. O 
núcleo “José d’Almeida 
- O Poeta da Luz” é uma 
homenagem póstuma 
que o Município presta 
ao artista plástico, fa-
lecido em Outubro de 
2022. De salientar que, 
em vida, colaborou di-
versas vezes com o Mu-
seu do Vinho Bairrada.  

A exposição “Artistas 
Portugueses na Tapeça-
ria de Portalegre” é uma 
parceria com a Manu-
factura Tapeçarias de 
Portalegre. Esta mostra 
conta ainda com a co-
laboração e parceria de 
vários coleccionadores, 
bem como destacadas 
instituições de âmbito 

nacional e local, nome-
adamente o Museu da 
Presidência da Repúbli-
ca, Museu da Tapeçaria 
de Portalegre, Fundação 
Mário Soares e Maria 
Barroso, Fundação Nadir 
Afonso e ainda a Associa-
ção Rota da Bairrada e a 
Comissão Vitivinícola da 
Bairrada.

ANADIA MUSEU DO VINHO BAIRRADA INAUGURA 
NOVO CICLO DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS

A antiga escola primá-
ria de Chelo, na freguesia 
de Lorvão, concelho de 
Penacova, vai ser rea-
bilitada e transformada 
em alojamento urgente 
e temporário, num in-
vestimento de mais de 
200 mil euros, revelou o 
município. O projecto 
prevê a divisão da antiga 
escola primária em dois 
apartamentos de tran-

sição, “com capacidade 
para alojar oito pessoas, 
em quatro quartos duplos 
para o mesmo agregado 
familiar, distribuídos por 
dois fogos independentes, 
de tipologia T2”, referiu a 
Câmara de Penacova. A 
reconversão daquele an-
tigo edifício escolar sur-
ge na sequência de uma 
candidatura submetida 
pela Câmara de Penaco-

va à Bolsa Nacional de 
Alojamento Urgente e 
Temporário, do Plano de 
Recuperação e Resiliência 
(PRR). O investimento é 
justificado pelo municí-
pio pela necessidade de a 
autarquia conseguir dar 
resposta a situações de 
vulnerabilidade “que têm 
vindo a ser detectadas, 
com frequência, pelos 
serviços municipais”.

A Câmara de Vila 
Nova de Poiares inte-
grou a Rede Europeia 
de Autarquias Amigas 
das Famílias. Segundo a 
autarquia, ao estar asso-
ciado à rede o município 
de Vila Nova de Poiares 
“está a aderir a um mo-
vimento a favor de uma 
Europa mais amiga da 

família, partilhando das 
melhores práticas a nível 
comunitário no âmbito 
desta temática”. A adesão 
à rede “resulta daquilo 
que tem sido o reco-
nhecimento por parte 
do Observatório de Au-
tarquias Familiarmente 
Responsáveis (OAFR) 
do trabalho que tem vin-

do a ser desenvolvido 
pela Câmara Municipal 
nestas matérias, e que 
permitiu a sua candi-
datura a membro da re-
ferida rede”, sustentou, 
recordando que já foi 
distinguido como “autar-
quia mais familiarmente 
responsável” por quatro 
anos consecutivos.

MEALHADA JARDEL E JACIARA VÃO SER 
OS REIS DO CARNAVAL 

PENACOVA ANTIGA ESCOLA VAI SER 
TRANSFORMADA EM ALOJAMENTO TEMPORÁRIO

VILA NOVA DE POIARES INTEGRA REDE EUROPEIA 
DE AUTARQUIAS AMIGAS DAS FAMÍLIAS

A Câmara Muni-
cipal de Condeixa-a-
-Nova, apoiou o trans-
porte de 2.200 livros de 
literatura infantil para 
equipar três bibliotecas 
escolares de Cabo Ver-
de, no âmbito do projec-
to “Viajar com livros”. 
A recolha de livros, que 
decorreu entre Julho 
e Dezembro de 2022, 
foi coordenada por So-
fia Gonçalves, docente 

da Escola Superior de 
Educação de Coimbra 
(ESEC), com o apoio 
da Biblioteca Munici-
pal Eng. Jorge Bento, 
do Colégio Bom Jesus e 
da Associação de Pais e 
Encarregados de Educa-
ção do Colégio Bissaya 
Barreto. O projecto de 
cooperação internacio-
nal, conta com a cola-
boração de vários par-
ceiros, designadamente 

da Mota-Engil, Instituto 
Politécnico de Coimbra 
(IPC) e Escola Superior 
de Educação de Coim-
bra (ESEC), do Politéc-
nico de Coimbra, Cen-
tro de Estudos Sociais 
(CES) da Universidade 
de Coimbra, Instituto 
Camões, Ministério da 
Educação, Governo de 
Cabo Verde e Comissão 
Nacional de Cabo Verde 
para a UNESCO.

CONDEIXA-A-NOVA MUNICÍPIO APOIA ENVIO DE 
LIVROS PARA BIBLIOTECAS DE CABO VERDE

Marcando o início 
de uma nova época des-
portiva, será o enduro 
a primeira disciplina a 
ligar os seus motores em 
2023. A primeira prova 
será a 18.ª edição de uma 
jornada pontuável para 
o Campeonato Nacional 
de Enduro sob a batuta 
do Góis Moto. Para esta 
edição a partida dos dois 

primeiros concorrentes 
estará marcada para as 
9h00 de domingo (29) 
e desta forma iniciarão 
um percurso de 47 qui-
lómetros que comporta 
as três especiais. O pri-
meiro controlo horário 
(CH), em Celavisa, an-
tecede a especial Enduro 
Test. Será uma especial 
com 4,3 quilómetros de-

senhada em piso de relva 
e com alguns relevos. Os 
4,5 quilómetros da Cross 
Test estão desenhados no 
crossódromo de Carva-
lhinha. O segundo CH 
está localizado no parque 
do Baião (junto ao Parque 
Fechado) e de seguida os 
concorrentes enfrentarão 
a especial extreme com 
1200 metros.

GÓIS MUNICÍPIO RECEBE NO DOMINGO 
PROVA DE ENDURO 

O antigo futebolista 
Jardel e a ‘influencer’ 
Jaciara vão ser os reis 
do Carnaval da Mea-
lhada, que regressa três 
anos depois, com alte-
rações no percurso e 
uma programação de 
dez dias, que recupera 
a tradição do baile de 
gala. Na noite do dia 11 
de Fevereiro ocorrerá o 
“Desfile Trapalhão”, em 
que “qualquer pessoa 
pode participar”, tendo 
lugar no dia seguinte 
o “Carnaval de Palmo 
e Meio”, que este ano é 
organizado pela Câmara 
da Mealhada e pela As-

sociação de Carnaval da 
Bairrada. Para a noite do 
dia 18 de Fevereiro está 
previsto “um regresso 
ao passado”, com o baile 
de gala, um evento pri-
vado, que irá funcionar 
por convites, no Liceu. 
Já o desfile nocturno 

terá lugar no dia 20 de 
Fevereiro, com “um per-
curso muito idêntico ao 
diurno”. O programa de 
Carnaval da Mealhada 
que decorre de 11 a 21 
de Fevereiro, prevê ain-
da animação musical 
nas “Noites da Tenda”.



A 
Comissão Diocesana Justiça e Paz de 
Coimbra, em parceria com a Asso-
ciação Cristã de Empresários e Ges-

tores e a Coimbra Business School/ ISCAC, 
realizou o colóquio “A Pobreza em Portugal 
- Reflexões no primeiro quartil do Século 
XXI” no dia 13 de Janeiro, tendo como ora-
dores o Professor Doutor Carlos Farinha 
Rodrigues e Monsenhor Jardim Moreira 
Gonçalves, presidente da Rede da Rede 
Europeia Anti-Pobreza.
O colóquio teve uma adesão muito significativa ao ní-
vel de participantes e do mesmo extraem-se as seguintes 
conclusões e reflexões:
1 - As políticas públicas de combate à pobreza devem, 
para serem eficazes e consistentes, ter o indivíduo - cada 
individuo - como preocupação central. Devem ser orien-
tadas para o crescimento sócio-económico, mas tendo 
presente a dignidade integral da pessoa humana.
A eficiência do combate à pobreza tem, também, como 
pressuposto uma economia dinâmica, apostada no au-
mento da produtividade e competitividade. Nenhum 
país pode distribuir riqueza que não produz.
2 - O mesmo combate deve emergir de uma visão es-
tratégica, e global, em que estejam presentes os grandes 
desafios de natureza sócio-económica com que a nossa 
sociedade se vai debater nas próximas décadas e que vão 
desde as carências económicas (e ausência de alternati-
vas/oportunidades) de uma grande parte da população, 
incluindo jovens licenciados e activos empregados, até à 
pobreza e natalidade, passando pela própria estrutura 
e prioridades do Estado Providência.
3 - Pressupõe um pacto de regime e um contrato de ge-
rações em que deve estar presente o princípio da solida-
riedade, abrangendo todas as população e territórios.
4 - Mais do que investir em mais recursos a nível do po-
der central (e em subsídios sem retorno) importa criar/
operacionalizar fóruns locais de combate à pobreza 
(comissões de freguesia e redes sociais a nível concelhio) 
com o apoio e participação das instituições particulares 
de solidariedade social e todos os sectores da economia.
5 - Importa que as transferências de natureza social 
estejam integradas em programas de iniciativas locais 
de apoio à criação de emprego e de inserção social e in-
clusão, nomeadamente associados ao RSI. O combate 
à pobreza não se pode limitar à mera distribuição de 
recursos.
6 - A educação é, como sempre foi, um instrumento es-
sencial para quebrar o círculo de pobreza. Tanto quanto 
possível todas as crianças e jovens devem ter igualdade 
de oportunidades de alcançar o nível de educação que 
as suas capacidades permitem. Os jovens pobres devem 
ter assegurados os mesmos direitos de acesso ao ensino 
que os mais favorecidos e o Governo deve garantir-lhes 
um especial acompanhamento nas atividades escolares, 
nomeadamente na satisfação das necessidades básicas 

de alimentação e educação. É essencial reforçar 
significativamente a formação média e profis-

sional, com a retoma da criação de compe-
tências técnicas e profissionais, de que o país 
é enormemente carente.
7 - Os apoios à infância constituem outra 

vertente fundamental da luta contra a pobre-
za. Importa reforçar a intervenção junto 
das famílias carenciadas, com crianças 
a seu cargo. As mesmas constituem um 
foco de pobreza – que importa promover 

e dignificar - e, consequentemente, os elementos centrais 
a apoiar neste combate. A promoção e dignificação da 
criança tem de ser um elemento fulcral na estratégia de 
luta contra a pobreza.
8 - É importante repensar o modelo de atribuição do 
Rendimento Social de Inserção. Sendo um instrumento 
importante de combate à pobreza o mesmo deve ter um 
nível quantitativo que tenha em atenção as alterações 
impostas pela sua insuficiência bem como pelo aumento 
do custo de vida. A concessão do Rendimento Social de 
Inserção deve ser conjugada com políticas de inserção 
no mercado do trabalho. Apelando ao proverbio ances-
tral “Mais do que dar a cana importa ensinar a pescar”.
9 - Importa repovoar o “interior” do país pois que 40% 
da população se concentra em cerca de 5% do territó-
rio. A criação de oportunidades de novos empregos e 
fixação de empresas e serviços aptos a proporcionar 
condições de vida com qualidade no “interior” do país, 
através políticas integradas, será um factor importante 
de equilíbrio social e económico.
10 - As empresas desempenham um papel fundamen-
tal no desenvolvimento sócio-económico. É importante 
o apoio daquela que garantam o primeiro emprego aos 
jovens e, sobretudo, as que apostam em criar condições 
de sustentabilidade e apostam na formação e qualifica-
ção profissional. A existência de uma economia saudável 
e competitiva, com o apoio de quem efectivamente cria 
riqueza, é essencial no combate à pobreza.
11 - Os cuidados de saúde deverão ser assegurados em 
condições de igualdade de tratamento entre todos os 
cidadãos e deverão ser eficientes, garantindo que são 
assegurados para todos e em todo o país.
12 - Importa equacionar o direito a uma habitação dig-
na o que pressupõe uma política habitacional efectiva a 
longo prazo. Sendo um direito a habitação deverá sem-
pre pressupor a assunção de obrigações que derivam do 
contrato social de que cada cidadão é portador.
13 - A Estratégia Nacional Contra a Pobreza deve ter 
como pressuposto um foco preciso e actualizado da rea-
lidade social e económica do país e não uma perspectiva 
ultrapassada temporalmente em que nos limitamos a 
“olhar para o retrovisor”.

(*) Presidente da Comissão Diocesana 
Justiça e Paz de Coimbra
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Os vários ângulos do combate
à pobreza

SANTOS CABRAL*

J
ustamente no final de Janeiro de 
2022, ano em que se comemo-
rava o segundo centenário do 

nascimento de Joaquim Martins de 
Carvalho (1822-1898), director do 
jornal “O Conimbricense”, alertei 
para o facto de a cidade de Coimbra 
lhe dever um maior agradecimento do 
que a mera atribuição do seu nome 
à antiga rua das Figueirinhas, onde 
morreu e viveu os últimos anos de vida.
Para o homenagear, alvitrei, nada melhor do que proceder à 
digitalização de “O Conimbricense”, colocando-o “on line”, à 
disposição dos interessados e dos estudiosos. José Pinto Lourei-
ro escreveu no “Índice Ideográfico de O Conimbricense” que 
o periódico representa um repositório de valor inestimável 
para a história de Coimbra, pela “vastidão e a importância 
dos assuntos publicados no jornal ao longo dos anos”, o que 
“faz dele uma fonte inultrapassável sobre os acontecimentos 
económicos, políticos, sociais e literários [e artísticos, digo eu, 
que o investiguei na totalidade] de finais do século XIX” [e 
inícios da centúria seguinte].
A consulta do periódico assume-se como uma tarefa nada 
fácil devido aos anos que nos separam da sua publicação e 
à consequente degradação a que o tempo e o manuseamen-
to o sujeitaram. Acresce, ainda, que a colecção existente na 
Biblioteca Municipal de Coimbra, tanto quanto se sabe, é a 
única existente no mundo, pelo que a mesma não deveria 
estar à consulta do público, mas sim, depois de digitalizada, 
guardada em local adequado que garantisse a sua conserva-
ção. Estamos a falar de papel de jornal cuja degradação com 
o tempo é uma realidade ineludível. Consequentemente, no 
atual contexto direi que “O Conimbricense”, se não se lhe 
acode, corre mesmo sério risco de desaparecer.
Face à sugestão, a Edilidade mostrou-se disponível para pro-
ceder a este trabalho de digitalização, consequentemente, 
presumo que no orçamento do presente ano económico se 
encontrem contemplados os custos necessários para o paga-
mento deste serviço a uma empresa especializada. É que co-
locar na Internet, de forma correcta e eficiente um periódico 
não é tarefa para amadores concretizarem. Obedece a regras 
a que apenas profissionais podem dar resposta.
Contudo, se o cabimento de tal verba não se encontrar con-
signado e os custos da digitalização contribuírem para abrir 
um “buraco” nas finanças municipais, atrevo-me a propor 
que, tal como outrora o fez um grupo de conimbricenses ao 
cotizarem-se para comprar a biblioteca de Joaquim Martins 
de Carvalho e para, posteriormente, a oferecerem à Biblioteca 
Municipal de Coimbra (que este ano festeja o seu centená-
rio), se avance com a possibilidade de, pelo mesmo processo, 
conseguir o montante necessário, a fim de salvaguardar um 
periódico que, como se compreende, assume uma particular 
importância para a história local.

REGINA ANACLETO

“O Conimbricense, 
uma vez mais

N
uma Democracia responsável e transpa-
rente a pedagogia política é uma impor-
tantíssima arma contra a demagogia 

populista reinante.
Ouvi uma discussão na Assembleia da Repúbli-
ca sobre o gravíssimo problema da habitação e 
mudei de canal e ouço os comentadores to-
dos os dias a falar do impacto dos juros na 
habitação sem enaltecerem o BCE.
Falta a pedagogia política democrática da 
discussão do País real ou por ignorância ou por dema-
gogia populista. Somos o País com o maior número de 
casas por família da Europa.
Temos mais de 700.000 casas não habitadas abandona-
das, não são segundas habitações, perante um enorme e 
criminoso silêncio político.
Os custos por metro quadrado da habitação na minha 

linda cidade de Oliveira do Hospital e Lisboa 
são de mais de 600 por cento.
Na minha cidade o metro quadrado ronda 
os 650 euros, em Lisboa os 3.700, um indi-
cador político escandaloso da falta de coesão 
territorial silenciado.

Os baixos juros devem-se ao Euro, porque 
se estivéssemos no orgulhosamente sós se-
riam um enorme desastre e se se discutisse 
a coesão territorial a economia de juros 

seriam de cerca de 600 por cento.
Ou há ignorância e demagogia populista a mais ou há 
um insuportável e inadmissível desconhecimento políti-
co do País real.
A questão da discussão política da. habitação não é um 
caso, é uma enorme e responsável causa.política.
Falta pensar o País.

Habitação, uma causa política

ANTÓNIO CAMPOS*
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A 
palavra mudança é quase sem-
pre atractiva, sugerindo re-
solução de problemas, es-

timulando novas oportunidades, 
criando um estado de espírito que 
proporcione novas atitudes mais 
diligentes e abertas, compreensão 
dos obstáculos e contratempos su-
cessivos, e vontade de mais e me-
lhor fazer.
Não acreditei que a mudança da 
gestão autárquica em Coimbra gerasse o que está exposto, 
embora os cidadãos maioritariamente tenham acreditado, 
pelo que confiaram que as suas atribulações do domínio 
público fossem resolvidas por quem prometeu resolvê-las.
Serei suspeito por, com clareza, ser socialista e ter optado 
por uma outra solução dirigente do Município, acreditando 
nos princípios humanitários e solidários que tenho perfi-
lhado ao longo da vida, mas também tendo a longa expe-
riência que as promessas leva-as o vento, o entusiasmo de 
neófitos na política cansa e desmotiva, e quem tem novas 
responsabilidades tem dificuldade em resolver as contra-
riedades esperadas ou inesperadas, sendo a prática muito 
diferente da propaganda.
Tudo isto se agrava, quando a prepotência se sobrepõe ao 
consenso, quando a presunção ultrapassa a capacitação, 
quando o compadrio ultrapassa a competitividade natu-
ral, quando o auto endeusamento faz perder o discerni-
mento, quando a vénia pública é mais importante que o 
diálogo, quando o diálogo é conversa de café travestida de 
redes sociais, quando se ignora que os outros (adversários?) 
também pensam.
A estratégia do passa culpas passou a dominar a incapa-
cidade de melhorar os transportes públicos, de aplicar as 
estratégias já amplamente definidas para a saúde e a edu-
cação no concelho, de modernizar a intervenção social em 
grupos vulneráveis, de desburocratizar urbanismo e gerar 
habitação sem guetos, de desatino perante as grandes obras 
da cidade e suas consequências em trânsito, abate de árvo-
res e deficiente articulação institucional para minimização 
e benefícios.

COIMBRA PRECISA

Coimbra precisa de potenciar a centralidade, ter dinâmica 
e logbook de competências de Coimbra como motor da Re-
gião Centro, ter MetroBus à vista com paisagem protegida, 
ter mais arborização e espaços verdes, menos automóveis 
e motociclos, mais ciclovias e vias pedonais, menos circu-
lação na Alta.
E precisa do Choupal reabilitado, em articulação com o rio 
Mondego, criação de actividades e responsabilidade par-
tilhada. E de higiene e salubridade exemplares, medidas 
laborais dignas e pedagogia do civismo. E de mais investi-
mento nos transportes públicos, alargamento e não redu-
ção dos circuitos e pontualidade. E de criação de espaços 
indoor para crianças em dias de frio e chuva, mais parques 
infantis outdoor de proximidade. E passeios sem obstáculos, 
pavimentos corrigidos, mais vias pedonais, meeting point, 
via verde cidade-rio.
E Coimbra precisa muito, muito mais, que a seu tempo ou-
tra gestão autárquica terá de fazer, para fruição e satisfa-
ção dos cidadãos, e que este Executivo municipal centrado 
na sua verve, nem sequer no seu programa que prometeu, 
não irá fazer, mantendo-se na sua couraça da Praça 8 de 
Maio, na comunicação via redes sociais e na estratégia e 
táctica do passa culpas.
A incapacidade de praticar o programa e valores que o 
Executivo municipal defende e a estratégia que Coimbra 
precisa, está expressa em provérbio popular: “bem prega 
Frei Tomás, faz o que ele diz, não faças o que ele faz”.
José Mário Branco, que viveu na República dos Kágados, 
em Coimbra, e foi aluno da Faculdade de Letras da Uni-
versidade de Coimbra, dizia: “E se todo o mundo é com-
posto de mudança, troquemos-lhe as voltas que ainda o 
dia é uma criança”.

(*) Médico e vereador do PS na CMC

A mudança 
para pior

HERNÂNI CANIÇO*

DECLARAÇÃO DE INTERESSES

G
ostaria de deixar claro desde o início 
que não sou um político no sentido 
tradicional da palavra, isto é, não pertenço a ne-

nhum partido político. Como ser humano inserido numa 
comunidade, claro que sim, claro que sou um político. Vejo 
os problemas que se desenrolam à minha volta, o sofrimento 
das pessoas que não têm os meios de chegar ao lance de es-
cada de uma vida medianamente aceitável, a um emprego 
digno, a uma casa habitável para ela e a sua família; vejo 
a ganância dos poderosos que só pensam em enriquecer e 
esmagar o seu semelhante no sofrimento e miséria; vejo 
também os que se dão muito bem com o pequeno subsídio 
que lhes permite não ter de trabalhar e sujeitar-se a um 
horário de trabalho e às suas regras; vejo os que preferem 
viver de estratagemas de vigarice e ludíbrio sobre os que 
os rodeiam, vendem drogas, matam por um prego no pão, 
ofendem física e verbalmente pelo prazer de ver o outro  
sofrer; vejo os que arregalam os olhos de alegria quando 
as labaredas se alçam no pinhal ou na casa do vizinho e 
por aí fora; vejo as inenarráveis misérias de  carácter que, 
como o joio, crescem e se alimentam do mesmo chão que 
alimenta o trigo de que todas as sociedades humanas se 
urdem.  E também penso nas possíveis soluções para es-
ses problemas, tenho um ideal de justiça social  para onde 
gostaria que a humanidade caminhasse; percebo como 
a paz e o amor fraterno poderiam ser um emblema pelo 
qual valeria a pena lutar; recordo com saudade os tempos 
da minha infância e adolescência onde se respirava uma 
maior harmonia entre a vida humana e  a natureza, onde 
cada coisa se encaixava no todo, onde uma visão holística 
do mundo impregnava o perfume das flores e o canto dos 
canários. Neste sentido, e só neste sentido, eu também sou 
um homem político. Mas quanto aos jogos do poder, aos 
jogos florais, às tramas e urdiduras de que se tecem as inve-
jas e malquerenças, quanto aos jogos baixos e às caneladas 
por baixo da mesa; a isso de se transferir dinheiros para as 
ilhas Caimão ou mesmo contramão, paraísos fiscais e ou-
tras coisas mais, disso realmente não sei nada, nem tenho 
nada para transferir, nem me valeria nada para aprender 
o que quer que fosse se não há guita.

O PORQUÊ DE UMA CÁBULA 
PARA SELECCIONAR OS GOVERNANTES

Feita a minha declaração de interesses, queria hoje falar 
da cábula que o governo preparou para estremar o trigo 
do joio na selecção dos candidatos a postos de governação. 
Para a elaboração desta lista de questões, a que uma líder 
política chamou de cábula, em comentário na TV, reuniu 
o Conselho de Ministros uma tarde inteira que se prolon-
gou pela noite dentro. Tudo doutores, homens de inusitada 
inteligência, mestres das governanças, eleitos das maiorias, 
parlamentares de verbo fácil, esgrimistas de reconhecida 
notoriedade. Políticos, como sói dizer-se, de alto gabarito, 
muito além e muito acima do comum cidadão que paga 
para eles todos, e paga com língua de fora. 
Não me admiro muito da cábula rascunhada pelos dou-
tores da governança. Eu já as usava, miúdo do colégio, 
quando ia para o teste de biologia ou de geografia e outros 
que me exigiam mais da memória. Que aquilo de saber 
de cor os afluentes da margem esquerda do rio Douro, ou 
os ramais da linha do oeste, não era bicho que se deixasse 
morder. Por sorte, e porque era obrigatório, as minhas co-
legas de carteira colavam as cábulas na banda interna das 
batas, e nós íamo-nos servindo consoante a necessidade. 
Portanto, sobre esta matéria, nada de novo debaixo do sol. 
Nem mesmo na política, pois todos temos em mente ainda 
aquela cabulice que os futuros juízes fizeram para aprovar 
no exame que lhes dava acesso ao cargo. Como diria um 
latinista de feira, que é o que eles verdadeiramente são, 
«rorate caeli de super».
Mas o de que mais me admiro é que a cábula sirva só aos 
candidatos ao poder, quando ela teria muito mais proveito 
e oportunidade na admissão dos filiados no partido. Em 
boa lógica, para qualquer um poder inscrever-se num qual-

quer partido político deveria ser-lhe exigida 
identificação com os ideais e objectivos po-
líticos perseguidos no programa partidário 

e cumulativamente uma trajectória de vida condizente 
com as exigências para que aponta a cábula fabricada no 
conselho de ministros, ou  seja, zero de assaltos à caixa do 
dinheiro, zero de conivência com ladrões da coisa públi-
ca, zero de padrinhos e afilhados, zero de corrupções na 
distribuição de benesses, zero de compadrios,  zero de li-
tigâncias de má fé, zero de traições  e maledicências, zero 
de calúnias e maus tratos, zero de fugas aos impostos, zero 
de património oculto, zero de negócios das arábias, zero de 
retenções nos paraísos fiscais, zero de contrabando, negó-
cios de droga e droga de negócios. Não sei se uma lista de 
trinta e seis questões chegaria, mas isso era o menos, porque 
o mesmo conselho de ministros, à falta de melhor, poderia 
continuar por mais uma tarde e uma noite para concluir 
uma lista muito maior. Dizem que o que custa é começar 
e, como eles já começaram, bem poderiam continuar até 
esgotar o tema ou pelo menos até esgotar o churrasco e o 
vinho nas canecas. E, pelos entrementes, poderiam aclarar 
a legislação que regulasse os sistemas de lobbies.

SER OU NÃO SER MILITANTE POLÍTICO
Não basta dispor de centenas de milhares de euros para 
alimentar a máquina do partido para fazer do candidato 
um bom quadro;  ser um lambecuecas não faz do candi-
dato um elemento qualificado para um partido com ob-
jectivos de elevação ética e moral; um histórico de dívidas 
não resolvidas, de litigância com funcionários e credores, 
de fraudes claras ou dissimuladas, de condenações na jus-
tiça, de fuga aos impostos, de relações duvidosas ou com o 
mundo do crime não são garantia de militância imaculada, 
como convém a um político realmente interessado na causa 
nacional. Não há almoços grátis, diz a sabedoria popular. 
A selecção dos candidatos a militantes de partidos, essa 
sim pode beneficiar da cábula produzida pelo conselho de 
ministros, se é que os dirigentes do partido não têm sufi-
cientemente claros e interiorizados esses quesitos, o que, 
naquela idade, bem pode acontecer. 
Certamente um partido político não tem que ser um con-
vento de virgens e celibatários, mas também não seria bom 
que fosse uma casa de correcção. Prefiro imaginá-lo como 
uma tertúlia de gente de bem para o debate de ideias e 
projectos políticos, uma assembleia para o estudo de so-
luções mais justas para uma sociedade mais equilibrada e 
progressista. Gosto de pensar os partidos políticos como a 
união de arquitectos, obreiros e construtores  de democra-
cia, onde cada um contribui com o seu melhor, abrindo a 
seu modo e com a sua contribuição individual o caminho 
para uma maior justiça social. 
A adesão à causa pública por parte dos jovens e da popu-
lação em geral só poderá ter sucesso quando for palpável 
nos operacionais da política os grandes princípios e objec-
tivos programáticos dos partidos. Até que isso aconteça, 
a abstenção tenderá a aumentar, os excessos da direita e 
da esquerda tenderão a impor-se e a serem debitados nas 
manifestações de rua, com os correlatos ataques à polícia 
e forças da ordem, os incêndios a carros e às portas dos 
bancos, ao aumento do descrédito e do desespero, da fome 
e da míngua.

O olhar de um leigo sobre a política 
e os políticos

Parte 1: Uma cábula para fazer perguntas e para passar nos exames?

ANTÓNIO VINHAL

CONSULTAS DE CARDIOLOGIA

ÁGUEDA: Rua Rio Grande - n.º 11, 2.º andar, Sala M - 3750-137 Águeda
Telef. 234 603 468
AVEIRO: Rua Nova, n.º 60 - Bloco C - Bairro de Santiago - 3814-501 Aveiro
Telef. 234 385 220 
COIMBRA: 

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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F I C H A  T É C N I C A

QUEIMA DAS FITAS JÁ ESTÁ 
EM PREPARAÇÃO

A Comissão Organizadora da Queima das Fi-
tas de Coimbra 2023 já tomou posse e deu início 

aos trabalhos de preparação desta tradicional festa 
estudantil que irá decorrer de 19 a 26 de Maio. A 
equipa tem Carlos Missel como coordenador geral e 
Bruno Ferreira como vice-cordenador geral, sendo 
a Comissão Central assim constituída, com indi-
ciação da Faculdade e do pelouro atribuído: Filipa 
Mariana Carvalho Lima, FPCEUC (Bailes); Sara 
Alves Simões Rodrigues, FFUC (Cultura); Jorge 
Gabriel da Rocha Castelhano, FCDEF (Desporto); 
Maria Carolina do Vale Folhas da Silva Fernandes, 
FEUC (Formação e Intervenção Cívica); Catarina 
Rebelo Crespo, FCTUC (Logística Geral); Vanes-
sa Zagareanu, FLUC (Marketing e Divulgação); 
José Francisco Pimenta Caldeira de Matos Or-

fão, FMUC (Representação Institucional); Flávia 
Cristina da Silva, FDUC (Tradição). A Comissão 
Técnica: António Fernando Batista Alves (Admi-
nistrativo e Financeiro); Ricardo Augusto Vieira 
Ferreira (Tesouraria); Pedro Miguel Valério Lopes 
(Alimentação); Diogo José Vaz Vieira (Comercial); 
Patrícia Beatriz Silva Costa (Comunicação e Ima-
gem); Rodrigo dos Reis Marques (Credenciação); 
Catarina da Silva Costa Cardoso (Imprensa); Pe-
dro Macieira Veiga (Infraestruturas); Luís Xavier 
Marcos Abrantes (Logística de Parque); Marta Cruz 
Grilo de Oliveira Garcia (Protocolo); Gabriel Ibéri-
co Inácio Ferreira (Transportes); Emília do Carmo 
Simões Correia, (Entidades).

CONTA-QUILÓMETROS DE MARCELO

O antigo comentador político e professor universitá-
rio de Direito, entretanto jubilado, hoje com 74 anos, 
que presidiu ao PSD entre 1996 e 1999, foi eleito nas 
presidenciais de 24 de Janeiro de 2016 com 52% dos 
votos expressos e reeleito em 24 de Janeiro de 2021 
com 60,67%. Com uma agenda continuadamente in-
tensa desde o início de funções, mas particularmente 
no primeiro ano, Marcelo Rebelo de Sousa segue a 
opção de não a divulgar oficialmente na totalidade, 
o que impede uma reconstituição rigorosa da história 
da sua atividade, sobretudo em território nacional. No 
plano externo, as suas idas ao estrangeiro são obriga-
toriamente comunicadas à Assembleia da República, 
e é assim que no geral se tornam do conhecimento 
público. Foi até agora a 48 países diferentes, num total 
de 123 deslocações, das quais 18 foram visitas de Esta-
do. A que gerou mais controvérsia na Assembleia da 
República foi a ida ao Mundial de Futebol do Qatar, 
em Novembro do ano passado, que teve votos contra 
de Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PAN, Livre 
e quatro deputados do PS e abstenções de Chega, 
três deputados do PS e três do PSD. Também não 
foi pacífica a ida a Angola para o funeral do antigo 
Presidente José Eduardo dos Santos.

ONDE (AINDA) NÃO FOI MARCELO

Durante sete anos como Presidente da República, os 
países mais visitados por Marcelo Rebelo de Sousa 

foram Espanha, onde já foi 17 vezes, França, onde 
esteve 12 vezes, e Estados Unidos da América, país 
a que se deslocou nove vezes, seis das quais à sede 
das Nações Unidas, em Nova Iorque. O Presidente 
da República deslocou-se oito vezes ao Brasil, seis a 
Angola e a Cabo Verde, cinco a Itália, quatro ao Reino 
Unido, três a Moçambique e a São Tomé e Príncipe 
- sem contar com escalas. Foi também três vezes ao 
Vaticano - o primeiro país que visitou no início de 
cada mandato, seguido da Espanha no mesmo dia , 
bem como à Bélgica, Grécia e Andorra e duas vezes 
à Alemanha, Rússia, Bulgária e Malta. Esteve ain-
da em Marrocos, Suíça, Cuba, Colômbia, Senegal, 
Croácia, Luxemburgo, México, Lituânia, República 
Centro-Africana, Egito, Áustria, Letónia, Guatemala, 
Panamá, China, Costa do Marfim, Tunísia, Afeganis-
tão, Israel, Índia, Guiné-Bissau, Eslovénia, Hungria, 
Países Baixos, Timor-Leste, Chipre, Irlanda, Qatar e 
Roménia. Fez visitas de Estado a Moçambique, Suíça 
e Cuba, em 2016, Cabo Verde, Senegal, Croácia, Lu-
xemburgo e México, em 2017, São Tomé e Príncipe, 
Grécia, Egito e Espanha, em 2018, Angola, China, 
Costa do Marfim e Itália, em 2019, Índia, em 2020 - 
ano em que a pandemia de covid-19 o obrigou a adiar 
praticamente toda a sua agenda internacional - e à 
Irlanda, em 2022. Marcelo Rebelo de Sousa visitou 
forças nacionais destacadas para missões militares em 
Kaunas, Lituânia, e em Málaga, Espanha, em 2017, na 
República Centro-Africana, em 2018, no Afeganistão, 
em 2019, e na Roménia, em 2022. Para comemorar 
o Dia de Portugal junto de comunidades emigrantes, 
num modelo original que lançou com o primeiro-
-ministro, António Costa, o chefe de Estado esteve 
em Paris, em 2016, no Rio de Janeiro e São Paulo, em 
2017, na Costa Leste dos Estados Unidos da América, 
em 2018, na Praia e no Mindelo, em Cabo Verde, em 
2019, e em Londres, em 2022.

COM DECORAÇÃO
Marcelo Rebelo de Sousa, eleito Presidente da Re-
pública há sete anos, atribuiu desde o início do seu 
primeiro mandato mais de mil condecorações. Se-
gundo a listagem no portal das Ordens Honoríficas 
na Internet, já atribuiu mais de mil a cidadãos ou 
entidades nacionais, cerca de 750 nos cinco anos do 
primeiro mandato e 275 neste segundo mandato, até 
ao fim de Outubro de 2022. As condecorações com 

o mais alto grau das ordens honoríficas  - o grande-
-colar - foram para os antigos chefes de Estado Aníbal 
Cavaco Silva, António Ramalho Eanes e Jorge Sam-
paio, para o antigo governador do Banco de Portu-
gal e ex-vice-presidente do Banco Central Europeu 
(BCE) Vítor Constâncio e, a título póstumo, para os 
escritores José Saramago e Sophia de Mello Breyner 
e a pintora Paula Rego. Para comparação, os números 
de insígnias entregues pelos seus antecessores eleitos 
em democracia, no conjunto dos respectivos dois 
mandatos, foram os seguintes: Aníbal Cavaco Silva 
teve o menor número, aproximadamente 1.500, Jorge 
Sampaio cerca de 2.400, Mário Soares perto de 2.500 
e António Ramalho Eanes cerca de 1.900. Isto conta-
bilizando apenas condecorações atribuídas no plano 
nacional. Os estrangeiros condecorados pelo actual 
Presidente da República foram 270, até Dezembro 
do ano passado. Num caso e noutro, Marcelo Rebelo 
de Sousa optou por realizar várias cerimónias sem 
publicitação.

FALTAM 90 SEGUNDOS PARA A MEIA-NOITE

O “relógio do apocalipse” simboliza a iminência de 
uma catástrofe mundial. Criado após a II Guerra 
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Mundial, o relógio marcava inicialmente meia-noite 
menos 7 minutos. Em 1991, no final da Guerra Fria, 
foi acertado para a meia-noite menos 17 minutos. Em 
1953, assim como em 2018 e 2019, marcava meia-
-noite menos 2 minutos. Desde 2020, o relógio andou 
100 segundos a partir da meia-noite, um recorde 
desde a sua criação. Agora, o “relógio do apocalipse” 
foi fixado nesta quarta-feira a apenas 90 segundos da 
meia-noite, aproximando-se mais da hora fatídica. 
Segundo os  responsáveis, o novo horário do reló-
gio deve-se à guerra da Rússia na Ucrânia, com um 
risco de utilização de meios nucleares, mas também 
influenciado pelas ameaças relacionadas com a crise 
climática e pelo colapso das normas e instituições 
globais necessárias para mitigar os riscos associados 
ao avanço das tecnologias e ameaças biológicas, como 
a covid-19. Como se costuma dizer... “o Mundo está 
perigoso”.

UM NÉCTAR DE VÁRIOS SUMOS
Nout ro s  te m -
pos designava-se 
como “Centrão” as 
áreas de interesses 
que eram parti-
lhadas pelos dois 
maiores partidos, 
o PS e o PSD. Ago-
ra, com a moda de 
utilização de no-
mes de código em investigações criminais, temos o 
processo “Tutti-frutti”. Aqui não se trata de um sumo 
de néctares de frutos variados, mas de uma investi-
gação sobre alegados favorecimentos de dirigentes 
políticos a militantes do PSD e do PS, conforme con-
firma a própria Procuradoria-Geral da República. Na 
terça-feira decorreram buscas no Departamento de 
Apoio aos órgãos e serviços municipais da Câmara de 
Lisboa, no âmbito do processo conhecido por “Tutti 
Frutti”. Esta investigação, iniciada em 2017 e já divul-
gada em 2018, incide sobre alegados favorecimentos 
de dirigentes políticos a militantes do PSD e do PS, 
envolvendo Juntas de Freguesia de Lisboa e várias 
Câmaras Municipais. Em 2018, a Procuradoria-Geral 
da República indicou que são investigados neste in-
quérito alegados crimes de corrupção passiva, tráfico 
de influência, participação económica em negócio e 
financiamento proibido, por suspeitas do exercício 
de “influências destinadas a alcançar a celebração de 
contratos públicos, incluindo avenças com pessoas 
singulares e outras posições estratégicas”. Em Ou-
tubro, a CNN Portugal noticiou haver “mais de 500 
escutas telefónicas com relevância criminal a envolver 
altos dirigentes do PS e do PSD […], nomeadamente 
por esquemas de alegado conluio em pactos de ‘Blo-
co Central’, em que alguns dos suspeitos envolvidos 
são membros do actual Governo, como Fernando 
Medina ou Duarte Cordeiro [ministro do Ambiente 
e ex-vice-presidente da Câmara de Lisboa]”.

O QUE QUER DIZER STOP
“STOP” é um sinal 
que pertence ao re-
gulamento do Códi-
go da Estrada e que 
impõe, a quem o en-
contre, uma paragem 
obrigatória. Como 
sigla agora aplicada 
ao mundo sindical 
escreve-se S.TO.P e, 
conforme a organiza-
ção coordenada por André Pestana da Silva, designa-

-se Sindicato de Todos os Profissionais da Educação 
(e não de “Todos os Professores” como ainda alguns 
Media referem). Em comunidado, a organização sin-
dical esclarece: «Esta grandiosa luta/greve que tem 
encerrado de forma crescente centenas de escolas por 
todo o país, desde 4 de Janeiro, é inequivocamente 
uma greve de Todos os Profissionais da Educação - PE 
(e não, como alguns Media insistem em referir e/ou 
colocar em notícias de que é uma “greve de professo-
res”)». E o S.TO.P  acrescenta: «Como em qualquer 
luta/greve que está a incomodar poderosos interesses 
instalados (Governo, Municípios e outros), têm sur-
gido intensas campanhas de desinformação/calúnias, 
numa tentativa desesperada de tentar manchar esta 
luta inédita que, representando um novo tipo de sin-
dicalismo, é apenas controlada e decidida por quem 
trabalha nas escolas. Esta luta/greve é de Todos os PE 
(pessoal docente e não docente) e todos têm o Direi-
to de fazer greve total ou parcial a cada dia (sendo 
apenas descontado no salário proporcionalmente as 
horas que fez greve)». A próxima grande iniciativa 
será no sábado, com autocarros a rumarem a Lisboa 
para outra “Marcha Nacional pela Escola Pública”.

POR HUMOR A COIMBRA

O Movimento de Humor é uma página criada há 
alguns anos, que se assume como partido político, 
e que se destaca pelos cartoons que satirizam a vida 
político-social de Coimbra. Nota-se a posição ide-
ológica de centro-direita, pelo que foi com alguma 
naturalidade que se assistiu à colagem da página aos 
interesses da coligação que governa Coimbra, estan-
do intimamente ligada ao desaire socialista onde 
desempenhou papel crucial na denúncia pública de 
graves questões, envolvendo conflitos de interesses 
e gestão danosa, por exemplo. Parecia aberto ca-
minho para que no pós-eleições os elementos que 
alimentam a página fossem recompensados pelo 
actual executivo. Teria sido natural, embora estra-
nho, dado que a página se assumiu sempre como 
contra-corrente, sem filtros e sem medos. No entan-
to, nas últimas semanas, aconteceu o improvável. O 
Presidente da CMC desancou na página, acusou o 
cartoonista e ilustrador José Gomes de esquizofré-
nico, e dos colaboradores da página andarem à pro-
cura de tacho. Tudo a propósito de uns cartoons que 
visavam as atitudes questionáveis do presidente e da 
própria coligação. JMS sentiu-se e reagiu a quente, 
sobrevalorizando a independência do Movimento de 
Humor. Que não se ficou, reagindo no espaço públi-
co, efetivamente, sem filtros e sem medo, colocando 
JMS no pedestal da sátira e crítica a que Machado e 
Cª também haviam sido sujeitos. É caso para dizer: 
tudo por humor a Coimbra!

SEM MOITA PELA FRENTE

O caminho para a liderança da Federação Distrital 
de Coimbra do PS está livre depois de Nuno Moita, 
que também é presidente da Câmara de Condeixa-
-a-Nova, ter apresentado a demissão do cargo par-
tidário, justificando com o propósito de “proteger, 
defender e salvaguardar a imagem do partido”, após 
ter sido condenado a quatro anos de prisão, com a 
execução da pena suspensa. O presidente da Mesa 
da Comissão Política da Federação, Pedro Coim-
bra, já veio defender a realização de eleições para a 
escolha de um novo líder. O antigo deputado João 
Portugal, opositor de Nuno Moita na sua primeira 
eleição, integrou há dois meses uma candidatura 
conjunta com o ex-adversário, tendo assumido o lu-
gar de vice-presidente da Federação de Coimbra e já 
disse que está disponível para concorrer à liderança. 
Também Victor Baptista, que em Novembro perdeu 
as eleições para Nuno Moita, declara estar disponí-
vel, recordando que na campanha até já tinha alu-
dido a esta possibilidade. Mas há, também, quem 
anteveja outro candidato. É que Pedro Coimbra, a 
vaticinar para breve a eleição do(a) sucessor(a) de 
Nuno Moita, poderá voltar a ser candidato, pois já 
interrompeu o período de limitação de mandatos 
(depois de haver cumprido quatro). 

ARQUITECTURAS SOCIALISTAS
No seio dos socialistas conimbricenses não há 

apenas reuniões oficiais para cumprir o tradicional 
ponto da ordem de trabalhos: análise da situação 
política. Criado em 2006, na órbita do PS, existe o 
Clube de Coimbra, que vai fazendo espaçadamente 
reuniões e perspectivando o futuro. O mais recente 
encontro decorreu na passada semana e, através das 
várias conversas, as “Vinagretas” pressentiram que 
o arquitecto António Monteiro é um dos que está 
bem posicionado para ser o candidato do partido 
a 2025.

ACALMAR ONDAS FIGUEIRENSE

O mar tem andado agitado pela Figueira da Foz, 
com as fortes ondas a causarem uma elevada erosão 
costeira. A temática ambiental foi a escolhida na 
visita do líder nacional do PSD à Cova-Gala, por 
ocasião da semana que dedicou a percorrer o distri-
to de Coimbra. Ladeado pelo presidente da Câmara 
da Figueira da Foz, Luís Montenegro disse estar a 
trabalhar para o PSD local ser menos hostil em re-
lação a Santana Lopes. Com a líder concelhia, Ana 
Oliveira, sempre presente, o recado só podia ir para 
o único vereador do PSD no Executivo da Câmara, 
o que recentemente jantou com Paulo Pereira Coe-
lho, que apoiou a candidatura de Pedro Machado.



O
s Casamentos 
da Rainha Santa 
Isabel, padroeira 

da cidade de Coimbra, 
vão ser retomados após 
30 anos de interregno. O 
evento vai decorrer em 
todos os anos ímpares, no 
domingo anterior ao Dia 

da Cidade e da Rainha 
Santa Isabel, que se realiza 
a 4 de Julho. 

A organização fica 
a cargo da Câmara de 
Coimbra, Turismo Cen-
tro de Portugal, Confraria 
da Rainha Santa Isabel, 
Associação da Hotelaria, 

Restauração e Similares 
de Portugal (AHRESP) e 
da Escola de Turismo de 
Portugal de Coimbra.

O presidente da Con-
fraria, Joaquim Nora, es-
clareceu que a vontade de 
retomar os casamentos 
surgiu após uma expo-

sição feita em 2021 por 
aquela entidade, na qual 
foram exibidos dois ves-
tidos de noiva oferecidos 
à Rainha Santa, tendo 
desafiado depois as res-
tantes entidades agora 
envolvidas.

As inscrições já se en-

contram abertas desde o 
dia 23 e decorrem até ao 
dia 28 de Fevereiro, atra-
vés do correio electróni-
co casamentos@rainha-
santaisabel.org.

De acordo com Joa-
quim Nora, haverá um 
limite máximo de sete ca-
samentos, estando ainda 
por definir o processo de 
selecção, antevendo que a 
condição socioeconómi-
ca possa ser um critério 
diferenciador.

Sabe-se já que os can-
didatos têm de estar em 
situação legal, que lhes 
permita, nos termos da 
lei, a realização do ma-
trimónio católico; que 
necessitam de uma pro-
va, a emitir pela Junta de 
Freguesia da área de resi-
dência, de que pelo me-
nos um dos noivos tem 
residência permanente 
no concelho de Coimbra; 
e que devem assegurar a 
entrega dos documentos 
que sejam necessários 
para a realização do ca-
samento católico, de acor-
do com a lei portuguesa 
vigente e as normas da 
Igreja Católica.

Os casais, após a ce-
lebração do casamento, 
vão ser acolhidos pelas 
entidades organizadoras 
nos Claustros do Mostei-
ro de Santa Clara-a-Nova, 
onde se realizará o corte 
dos bolos de casamento.

Questionado sobre o 
investimento financeiro 
que será realizado neste 
evento, o presidente da 
Confraria Rainha Santa 
Isabel salientou que o 
mesmo terá “um orça-
mento zero”, querendo 
a organização garantir 
donativos por parte de 
vários agentes económi-
cos para assegurar hotel 
para a noite de núpcias, 
alianças, fatos de noivo e 
noiva ou até a boda.

O presidente da Câ-
mara, José Manuel Sil-
va, afirmou que “o reto-
mar dos casamentos terá 
também a sua importân-
cia numa vertente turís-
tica e de promoção da ci-
dade”. Opinião partilha-
da por Pedro Machado, 
presidente da Turismo 
Centro, que destacou o 
potencial turístico do 
evento.
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T
rês personalidades 
de Coimbra que 
se tornaram mar-

cantes na vida cultural na 
segunda metade do sécu-
lo XIX vão ser evocadas 
pelo magistrado jubilado 
Mário Araújo Torres, esta 
sexta-feira (dia 27), pelas 
18h00, na Sala de D. João 
III, no Arquivo da Uni-
versidade de Coimbra 
(UC).

Esta iniciativa - “Con-
versas Abertas” - vai 
abordar um latoeiro, um 
barbeiro e um moço-de-
-botequim na “Cidade 
dos Doutores”. Trata-se 
da evocação de Joaquim 
Martins de Carvalho 
(que começou como lato-
eiro e depois se dedicou 
ao jornalismo, fundando 
e redigindo “O Conim-

bricense”, além de inten-
sa actividade política e 
associativa); de António 
Francisco Barata (bar-
beiro da Rua de S. João, 
em Coimbra, que, tendo-
-se fixado em Évora, aí 
desenvolveu meritória 
actividade na organiza-
ção da Biblioteca Pública 
e do Arquivo e intensa 
produção editorial); e 
de Manuel da Cruz Pe-
reira Coutinho (que co-
meçou como moço de 
um botequim no Largo 
da Sé Velha e se tornou 
um reputado arqueólogo, 
paleógrafo, historiador e 
biobibliógrafo).

A inicitiva é co-orga-
nizada pelo  Arquivo da 
UC, o blogue “A’Cerca de 
Coimbra” e o Clube de 
Comunicação Social.

NO ARQUIVO DA UC

CONVERSAS EVOCAM
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