
FICHA TÉCNICA:  EQUIPA DO CAMPEÃO DAS PROVÍNCIAS  Lino Vinhal, Luís Santos, Nádia Moura, Luís Carlos Melo, Zilda Monteiro, Catarina Duarte, Cristiana Dias e Patrícia Teixeira       PAGINAÇÃO  Grupo Media Centro

DIRECTOR LINO VINHAL
www.campeaoprovincias.pt | telef. 239 497 750 | e-mail: campeaojornal@gmail.com

QUARTA-FEIRA, 28 DE JULHO 2021 | N.º 321 | ANO 1 »» DIGITAL »» DIGITAL »» DIGITAL 

VESPERTINO

DE SEGUNDA A SEXTA, ÀS 16:00 / 17:00 HORAS

EDIÇÃO
DIGITAL
27 PÁGINAS

De 2.ª a 6.ª-Feira, às 17:00 horas vá a 

na barra lateral encontra “Campeão Digital”.   CLIQUE E LEIA!

   Pode também encontrar o link de ligação

          no Facebook do Campeão em

www.campeaoprovincias.pt

www.facebook.com/campeaodasprovincias

NOS CENSOS/21 COIMBRA 
NÃO DESCEU TANTO 

QUANTO SE RECEAVA
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O 
distrito de Coimbra registou um decréscimo de 5% da sua popula-
ção, com todos os concelhos a perderem habitantes na última déca-
da, segundo os resultados preliminares dos Censos 2021, divulga-

dos, esta quarta-feira (28), pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).
Todos os concelhos, incluindo a capital de distrito de Coimbra, viram a 

sua população reduzir nos últimos dez anos, registando uma perda global 
de cerca de 22 mil habitantes (menos 5% face a 2011).

Penacova (-14%), Góis (-10,7%) e Soure (-10,3%) foram os concelhos do 
distrito que registaram os decréscimos mais acentuados, a nível percentual.

Góis mantém-se como o concelho com menor população de todo o dis-
trito, com 3.806 habitantes.

Treze dos 17 municípios sofreram perdas acima dos 5%.
Estão também nesse patamar Arganil (-8,9%), Cantanhede (-6,5%), Mi-

randa do Corvo (-8,3%), Montemor-o-Velho (-6,1%), Oliveira do Hospital 
(-6,9%), Pampilhosa da Serra (-9,2%), Penela (-9%), Tábua (-7,5%) e Vila Nova 
de Poiares (-6,4%).

Também a Figueira da Foz, o segundo concelho mais populoso do distri-
to, teve uma perda de 5,1% na sua população ao longo da última década, 
estando agora abaixo dos 60 mil residentes.

Por outro lado, Coimbra (-1,8%), agora com 140.796 residentes, Condei-
xa-a-Nova (-2%), Mira (-2,7%) e Lousã (-3,4%) foram os concelhos que tive-
ram uma menor redução da sua população, ficando os quatro abaixo da 
média do distrito.

Em termos absolutos, Figueira da Foz foi o concelho que mais residentes 
perdeu (3.143), seguindo-se Coimbra (2.600) e Penacova (2.132).

Também em termos absolutos, as menores perdas foram registadas nos 
concelhos de Mira (339) e de Condeixa-a-Nova (345).

Fazem parte do distrito, Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-No-
va, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, 
Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua e 
Vila Nova de Poiares.

Portugal tem 10.347.892 residentes, menos 214.286 do que em 2011, se-
gundo os resultados preliminares dos censos 2021 divulgados pelo Institu-
to Nacional de Estatística (INE).

Trata-se de uma quebra de 2% relativamente a 2011, consequência de 
um saldo natural negativo (-250.066 pessoas, segundo os dados provisó-
rios).

O saldo migratório, apesar de positivo, não foi suficiente para inverter a 
quebra populacional, segundo o INE, que sublinha que, em termos censi-
tários, a única década em que se verificou um decréscimo populacional foi 
entre 1960 e 1970.

Os dados preliminares mostram que há em Portugal 4.917.794 homens 
(48%) e 5.430.098 mulheres (52%).

O Algarve e a Área Metropolitana de Lisboa foram as únicas regiões que 
registaram um crescimento da população nos últimos 10 anos.

LEIRIA, AVEIRO E VISEU SÃO AS CAPITAIS 
DE DISTRITO DO CENTRO QUE GANHAM POPULAÇÃO

Os municípios de Leiria, Aveiro e Viseu são as três únicas capitais de distri-
to da região Centro que ganharam população face a 2011, embora a região, 
no seu todo, tenha perdido 4,3% de população nos últimos dez anos.

De acordo com os resultados preliminares dos Censos 2021, Aveiro é a 
capital de distrito da região Centro que mais ganha população (3,1%), pas-
sando de 78.450 residentes em 2011 para 80.880 em 2021 (mais 2.430 pes-
soas).

Segue-se Leiria, a segunda capital de distrito mais populosa do Centro, 
com um acréscimo de 1,4%: 128.640 residentes este ano, contra 126.884 em 
2011 (mais 1.756 pessoas em dez anos).

Viseu também cresce, embora num valor quase residual de 0,4%, ga-
nhando 419 residentes e passando de 99.274 em 2011 para 99.693 em 2021.

Enquanto Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos 
(NUTS) II, a região Centro é constituída por 100 municípios, os quais fazem 
parte de oito comunidades intermunicipais (Oeste, Região de Aveiro, Re-
gião de Coimbra, Região de Leiria, Viseu Dão-Lafões, Beiras e Serra da Estre-
la, Beira Baixa e Médio Tejo).

Inclui a maioria dos municípios de Aveiro, Viseu e Guarda, uma parte nor-
te dos distritos de Lisboa e Santarém, e a totalidade dos municípios de Cas-
telo Branco, Coimbra e Leiria.

Segundo os resultados preliminares divulgados pelo INE, apenas 13 dos 
100 municípios do Centro ganham população, mas sempre abaixo dos 5% e 
quase todos, à excepção de Viseu, localizados na faixa litoral.

O município da região Centro que mais população ganhou desde 2011 
foi Torres Vedras (4,6%), a exemplo de quatro concelhos que lhe são próxi-
mos: Arruda dos Vinhos (4,4%), Sobral de Monte Agraço (3,8%), Alenquer 
(2,7%) e Lourinhã (2%), todos pertencentes ao distrito de Lisboa.

Para além de Aveiro, Leiria e Viseu, os restantes municípios que ganha-
ram residentes na região Centro foram Ílhavo (1,7%), Óbidos (1,4%), Mari-
nha Grande (0,9%), Oliveira do Bairro (0,5%) e Vagos (0,2%, um acréscimo de 
54 pessoas em dez anos).

Do lado de quem perdeu população, todos os municípios dos distritos de 
Coimbra, Guarda e Castelo Branco apresentam variações negativas: no dis-
trito da Guarda estão os dois concelhos com maior perda populacional no 
Centro – Almeida (-18,8%) e Figueira de Castelo Rodrigo (-17,7%) – seguidos 
de Castanheira de Pera (Leiria), com -17%.

Guarda cai 5,6% face a 2011 (de 42.541 para 40.155, menos 2.386 pesso-
as) e Castelo Branco perde 6,8% de residentes em dez anos, menos 3.837 
pessoas, passando de 56.109 em 2011 para 52.272 em 2021.

Capitais de 
distrito Censos 2021 Censos 2011 Variação da 

população
Aveiro 80.880 78.450 3,1%
Castelo Branco 52.272 56.109 -6,8%
Coimbra 140.796 143.396 -1,8%
Guarda 40.155 42.541 -5,6%
Leiria 128.640 126.884 1,4%
Viseu* 99.693 99.274 0,4%

*Assim se corrige a informação errada que consta da edição impressa 

do “Campeão das Províncias” a 29 de Julho. 

Distrito de Coimbra perde 5% 

da população em dez anos
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Temas principais do 
“Campeão das Províncias”

DESTA SEMANA (29 DE JULHO) 
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PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
AUTORIZADO A CIRCULAR EM INVÓLUCRO

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

PORTUGAL
CCE TAVEIRO

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

ALMOÇOS 
E JANTARES

Encerra ao Sábado

42
30

8

ESTAMOS ABERTOS DE ACORDO 
COM AS NORMAS DA DGS

41
ANOS

PUBLICIDADE

Helena Freitas 
e

Álvaro Pereira
Convidada pessoalmente 

por António Costa em 2016 
para elaborar um plano de valo-
rização do interior do país que 
passaria necessariamente pelo 
estudo de descentralização de 
competências, Helena Freitas 
assumiu então a liderança da 
Missão para a Valorização do 
Interior (UMVI), fazendo re-
cair em si, no seu saber, na sua 
dedicação à causa  e no sentido 
ético que empresta às tarefas a 
que se entrega, a esperança das 
comunidades regionais e de 
parte da sociedade portuguesa 
que vê no desenvolvimento do 
interior a grande oportunidade 
para o reequilíbrio de que o país 
necessita, para as correcções e 
ajustamentos que caminhassem 
no sentido de termos uma so-
ciedade mais igual, menos distri-
buída entre ricos e pobres, com 

Página 2

PROGRAMA MUNICIPAL 
DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR

DO PRÉ-ESCOLAR 
AO 12º ANO
ANO LETIVO 2021/2022

REDE PÚBLICA E SOLIDÁRIA [PRÉ-ESCOLAR COM ACORDO COM O ISS,IP.]

INSCRIÇÕES A DECORRER
EXCLUSIVAMENTE ONLINE
MAIS INFORMAÇÕES: 
https://www.cm-coimbra.pt/areas/estudar
e-mail: educacao@cm-coimbra.pt

TRANSPORTES 
ESCOLARES

DO PRÉ-ESCOLAR AO 12º ANO

 GRATUITO 12 MESES

DA REDE PÚBICA E SOLIDÁRIA COM ACORDO COM O ISS,IP.
PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO

GRATUITO

2º CICLO AO 12º ANOAPOIO

Cantanhede: 
Rua Marquês de Marialva, 55 
Coimbra:
Edif. Novo Horizonte - Baixa
Telm.:  917 644 914

COMPRAMOS OURO USADO
Ouro | Prata | Moedas | Relógios  

Jóias | Libras | Cautelas de Penhor

 IC2 (EN1) - Tinto | Pombal
Alojamento Local reg. n.º 43224/AL

43
02

3

44
24

0

Eiras - Coimbra

Conheça as listas completas
do CpC e do PS a Coimbra
O “Campeão” divulga todos os candidatos 

do movimento “Cidadãos por Coimbra” (CpC) e 
do PS que vão concorrer à Câmara, Assembleia 
Municipal e Juntas de Freguesias nas próximas 
eleições autárquicas. A entrega das listas termina 
a 2 de Agosto e as eleições são a 26 de Setembro.

Página 3

Estamos perto dos
10 milhões e meio

915 222 0790

44
24

1

Portugal tem hoje 10.347.892 habitantes residentes de acordo com os resultados preliminares dos 
Censos 2021 ontem divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. Estes números representam 
um decréscimo de 2% relativamente aos Censos de 2011.  No que a Coimbra respeita,  desceu 
1,8% no mesmo período (10 anos), tendo hoje 140.796 habitantes residentes, sendo 65.435 
homens e 75.361 mulheres. 

Na área do distrito de Coimbra (17 concelhos) e na CIM (19 concelhos), a população diminuiu 
na casa dos 5%, sendo que todos eles diminuíram, sendo Penacova o que mais diminuiu (14%). 

A Área Metropolitana de Lisboa e o Algarve são as únicas regiões que registam aumento de 
população e o Alentejo é o que maus gente perdeu.

Portugal registou um ligeiro crescimento do número de edifícios e de alojamentos destinados 
à habitação, embora num ritmo bastante inferior às décadas anteriores. Coimbra cresceu 0,5%, 
passando em 10 anos de 40.642 edifícios para 40.837. Na área da CIM há 10 anos éramos 460.139 
e hoje somos 436.949. Os tais menos 5% atrás referidos. Última página

No Dia da Freguesia de S. Martinho do Bispo 
foi anunciado que este território vai receber a nova 
Escola Superior de Educação do Instituto Politéc-
nico de Coimbra, assim como a Escola Superior 
de Turismo. Isto a juntar aos seis mil alunos que já 
frequentam ali as outras três escolas do IPC.

Página 20

S. Martinho do Bispo
cativa ensino superior

Tlf. 239 538 691 | geral@biopower.com.pt

SEDE:  Largo Serpa Pinto, n.º 16, 2.ºC

7080-083 Vendas Novas

FILIAL:  ZI da Pereira, Lote 5-27

3220-119 Miranda do Corvo

44
19

7

44
24
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União de Freguesias 
de Santa Clara 

e Castelo Viegas

Visite Santa Clara 
e os Fontenários

de Castelo Viegas

Consultar edição impressa do “Campeão das Províncias” 

Dados provisórios dos Censos 2021 indicam que Portugal está perto dos 10 milhões e meio

Listas completas do CpC e do PS a Coimbra

S. Martinho do Bispo comemorou aniversário com emoção

Manuel Machado mais realista no que deseja para Coimbra

Câmara de Coimbra inconformada com desactivação dos Covões

Campanha “Confinados até quando?” pretende alertar para falta de acessibilidades

Entrevista com Madalena Martins, uma alma criativa que dá vida às ruas portuguesas

Fucoli Somepal celebra 75 anos
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ACOMPANHE O PULSAR DA REGIÃO NO RÁDIO DO SEU CARRO

SINTONIZADO EM    100 FM    OU    101.8 FM (ÁGUEDA)

OU NA APLICAÇÃO PARA  TELEMÓVEL  (DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD EM                                           )

234 621 805 radiobotareu@gmail.com

Ao anunciar a sua empresa nesta Rádio
os produtos que fabrica e / ou os serviços que presta,

bastam 20 segundos para que milhares e milhares
de pessoas conheçam o seu trabalho 

e o contributo que dá à Região e ao nosso País!

(DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD EM                                           )                   

BOA DISPOSIÇÃO

SEMPRE
EM PORTUGUÊS

DISCOS PEDIDOS

PASSATEMPOS
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A 
directora Regional de Cultu-
ra do Centro defendeu a ins-
crição das seculares Festas 

do Bodo no Inventário Nacional do 
Património Cultural e Imaterial. Su-
zana Menezes presidiu, no passado 
dia 23 de Julho, à sessão solene de 
abertura da programação “Em Dias 
de Bodo”, que pretendeu assinalar 
os dias em que, tradicionalmente, 
se realizavam as Festas do Bodo, 
mas que as restrições impostas pela 
pandemia não permitiram.

Suzana Menezes considerou que 
o Inventário Nacional do Patrimó-
nio Cultural e Imaterial “é um siste-
ma de inventariação que permite 
e pretende a participação efectiva 
das comunidades na valorização do 
património que criam, do patrimó-
nio que mantêm e do património 
que desejam preservar para as ge-
rações presentes e vindouras.”

“Ainda que as Festas do Bodo pos-
sam ter hoje em dia novas configu-
rações, há por certo dois rituais que 
tornam esta festa única e especial 
no nosso país: o Bodo Antigo e a 
Procissão em Honra da Senhora do 
Cardal, que na sua génese apelam 
precisamente ao sentido da dádiva 
e da partilha”, disse, vincando que 
“certamente queremos manter pro-
fundamente na nossa comunidade”.

Suzana Menezes enalteceu que 
“a cultura, sobretudo o nosso patri-
mónio cultural e imaterial é um ele-
mento indispensável e dissociável 

do crescimento pessoal e colectivo 
porque, por intermédio dele, conse-
guimos articular as três dimensões 
chave do ser humano: a razão, a 
imaginação e a emoção.”

Ainda na sua opinião, o patrimó-
nio cultural e imaterial “aproxima-
-nos, cria laços, cimenta relações 
e gerações diferentes, promove o 
conhecimento, fortalece a auto-
-estima e autonomia individual, es-
timula e aprofunda o respeito por 
nós e o respeito pelos outros, criam, 
assim, condições perfeitas para um 
exercício pleno da nossa cidadania.

Antes, o presidente da Câmara 
Municipal de Pombal, Diogo Ma-
teus, destacou um universo de ini-

ciativas que “catapulta, fomenta e 
potencia o desenvolvimento turísti-
co associado ao concelho de Pom-
bal, na vertente cultural.”

Para além de ter sublinhado os pro-
jectos em rede, em que o Município 
participa, o autarca referiu-se à impor-
tância que é dada à “cultura mais pró-
xima”, envolvendo ranchos folclóricos, 
filarmónicas, artistas locais e grupos 
de música popular”, entre outros. “Ma-
nifestações que podem ser mais sim-
ples, mais antigas, mas que são ama-
das por todos porque são mais nossas, 
porque são feitas pela nossa gente, 
com a nossa cultura e que muitos, du-
rante anos, mantêm vivas e querem 
transmitir aos outros”, disse.

Directora Regional 
quer Festas do Bodo no inventário 

nacional do património



QUARTA-FEIRA, 28 DE JULHO 20216 »» DIGITAL »» DIGITAL  »» DIGITAL »» DIGITAL »» DIGITAL »» DIGITAL »» DIGITAL »» DIGITAL »» DIGITAL »» DIGITAL »» DIGITAL

www.campeaoprovincias.pt/pdf/campeaodigital.pdf  

A 
Cáritas está agora a testar, 
junto dos cidadãos mais ve-
lhos que usufruem das res-

postas sociais de Centro de Dia e 
de Serviço de Apoio Domiciliário, 
um conjunto de botões progra-
máveis à medida de cada utente, 
para que estes não se esqueçam 
de tarefas que têm que realizar 
diariamente. É este o projecto Kli-
kkit.

A solução Klikkit foi concebida 
para melhorar a adesão à tera-
pêutica dos utentes mais velhos, 
tornando-os mais independentes 
e, como consequência, aliviando 
a carga dos profissionais de saúde 
ao nível da monitorização, acon-
selhamento e prestação de cui-
dados. O sistema consiste em três 

botões e um tablet que lembram 
o utente da ingestão de água, 
medicação ou de outras tarefas 
diárias como ir jantar ou levantar-
-se da cama.

Esta investigação vai abranger 
100 utentes da Cáritas de Coimbra 
e, à semelhança de projectos já 
implementados, os participantes 
serão divididos em dois grupos: 
o de intervenção e os de contro-
lo. As 100 pessoas serão monito-
rizadas nestas tarefas pelos seus 
cuidadores habituais, mas apenas 
50 experimentarão estes novos 
dispositivos tecnológicos. No fi-
nal, pretende-se fazer uma com-
paração sobre a eficácia destes 
botões e dos seus lembretes, em 
comparação com a autonomia 

destas pessoas ao fazerem estas 
três actividades, sem qualquer 
tipo de estímulo tecnológico. O 
resultado esperado, de forma ge-
ral, é o aumento ou, pelo menos, 
a manutenção da autonomia do 
adulto mais velho.

O Klikkit já está em andamen-
to e as pessoas que receberam 
o sistema garantem que é muito 
útil. Uma das utentes, de 84 anos, 
tem dois dos seus botões progra-
mados para beber água e tomar 
a sua medicação antes de ir para 
o Centro de Dia. “Às vezes ainda 
estou na cama e ouço o botão a 
tocar e já sei que me devo levan-
tar para ir tomar a medicação.” A 
utente reforça a sua afirmação, 
dizendo que é um sistema muito 
útil e acha mesmo que poderia 
ser utilizado por pessoas de qual-
quer idade que devem também 
ser relembradas da importância 
de beber água, por exemplo.

A Cáritas de Coimbra está a 
testar o sistema devido a uma 
subcontratação e parceria com a 
empresa Hablab, coordenadora 
do projecto a nível europeu. Este 
estudo de avaliação está inserido 
nas actividades do projecto de in-
vestigação – Klikkit - cofinancia-
do pelo Programa Horizonte 2020 
(H2020) da União Europeia Grant 
Agreement ID: 959492.

Utentes da Cáritas de Coimbra 
experimentam botões 

que os lembram de beber água
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O 
consórcio Termas Centro apresen-
tou ontem o site e os primeiros re-
sultados do projecto “Aldeias do 

Conhecimento”, que está a proceder a uma 
recolha audiovisual das memórias e histó-
rias das estâncias termais da região Centro 
e dos territórios onde estão implantadas. A 
apresentação decorreu no Hospital Termal 
das Caldas da Rainha.

As primeiras recolhas estão já disponí-
veis no site criado para o efeito, em https://
termascentro-aldeiasdoconhecimento.
org. Como explicou Luís Costa, coordena-
dor da associação Binaural Nodar, que está 
a realizar o projecto, este é um processo 
contínuo, a decorrer até ao final do ano, 
altura em que estarão disponíveis 400 ví-
deos: 20 por cada uma das 20 estâncias ter-
mais que integram o consórcio.

“As 20 termas formam um grande puzzle 
de conhecimentos, memórias e histórias. É 
essa multiplicidade de aspectos que esta-
mos a recolher, num site organizado como 
um arquivo digital, com todas as recolhas 
catalogadas. O ‘Aldeias do Conhecimento’ 
é um projecto perene, construído de forma 
a poder continuar no futuro. Um arquivo 
nunca tem fim”, frisou Luís Costa.

Em cada um dos territórios termais são 
entrevistadas várias pessoas, sendo reco-
lhidas e documentadas as suas memórias 
sobre temáticas que aprofundam o co-
nhecimento sobre os estabelecimentos 
termais e os locais onde se situam. As re-
colhas consistem em entrevistas a antigos 
funcionários, a aquistas que frequentam as 
termas há várias décadas, aos proprietários 
dos alojamentos com história, por exem-
plo, mas também é ilustrado o universo 
sensorial das termas, com os sons, imagens 
e sensações que a água termal faz desper-
tar.

Também presente na conferência de im-
prensa, Adriano Barreto Ramos, coordena-

dor do consórcio Termas Centro, explicou 
que este é um projecto inserido numa es-
tratégia mais vasta, que pretende aumen-
tar a visibilidade das zonas termais. “As 
termas ainda são vistas por muita gente 
como sendo locais frequentados pelas ge-
rações mais velhas, o que não corresponde 
à verdade. Com os projectos de promoção 
turística dos territórios que estamos a de-
senvolver, queremos inverter essa imagem 
e guardar essas memórias”, sublinhou.

Hugo Oliveira, vice-presidente da Asso-
ciação das Termas de Portugal, em repre-
sentação da Comissão Executiva do Pro-
vere Termas Centro, destacou o facto de 
este Provere ter como missão promover os 
territórios termais. “As termas, ao longo da 
sua história, sempre trouxeram visitantes 
aos territórios, não apenas pelos tratamen-
tos, mas também por tudo o que envolve 
as águas termais. Ao promovermos o pa-
trimónio estamos a atrair pessoas”, disse, 
elogiando o projecto: “Não podemos ouvir 
a Rainha D. Leonor a falar sobre as Caldas 
da Rainha, mas, graças a esta ideia, as ge-

rações futuras vão poder ouvir os testemu-
nhos dos seus antepassados sobre as ter-
mas da região”.

A encerrar a apresentação, Tinta Ferrei-
ra, presidente da Câmara Municipal das 
Caldas da Rainha, destacou o facto de 
esta apresentação acontecer no Hospital 
Termal e recordou a ligação que sempre 
existiu entre a cidade e as Termas. “Fomos 
o primeiro município português a integrar 
a Associação Europeia de Cidades Termais 
Históricas”, lembrou, antes de enaltecer a 
iniciativa “Aldeias do Conhecimento”: “Este 
projecto permite que, no futuro, os nossos 
descendentes tenham informação do que 
eram as termas em tempos anteriores. Mas 
também permite que os visitantes actuais 
fiquem a saber mais sobre as estâncias ter-
mais, ajudando à sua escolha”.

O projecto “Aldeias do Conhecimento” 
está a ser realizado para as Termas Centro 
pela associação cultural Binaural Nodar, 
que se dedica há mais de quinze anos à et-
nografia e criação artística sonora e audio-
visual.

Termas Centro apresentou 

primeiros resultados do projecto 

“Aldeias do Conhecimento”
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O 
Centro Cultural Pe-
nedo da Saudade do 
Instituto Politécnico 

de Coimbra acolhe, hoje, pe-
las 18h00, a palestra intitula-
da “Família em viagem” por 
Maria do Castelo Costa e sua 
filha, Laura Carvalho, no âm-
bito da “Conversa de Viajan-
tes”.

Na conversa, mãe e filha 
partilham as suas vivências 
relacionadas com viagens 
feitas em família bem como 
sentimentos, sensações e re-
cordações que associam a 
cada local visitado.

A reserva de lugar pode ser 
feita através do email cultu-
ra@ipc.pt.

“Conversa de Viajantes” 

com Maria do Castelo Costa 

e Laura Carvalho 

no Centro Cultural do IPC
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A 
freguesia de São João do 

Campo tem dois novos 

espaços de lazer, que fo-

ram ontem, dia 27, inaugurados 

pelo presidente da Câmara Mu-

nicipal (CM) de Coimbra, Ma-

nuel Machado, e pelo presiden-

te da Junta de Freguesia, Dinis 

Pereira. 

A profunda requalificação do 

espaço dos antigos Lavadouros, 

na rua Coronel António Eliseu, 

resulta dos esforços conjugados 

da freguesia e da Câmara, que 

financiou a obra com cerca de 

20 mil euros, enquanto o novo 

Parque de Lazer do Paúl é uma 

iniciativa da Junta de Freguesia 

de São João do Campo.

O que antes era um espaço 

abandonado e com acumula-

ção de lixo deu lugar a um es-

paço verde de lazer, aprazível, 

ecológico e de convivência fa-

miliar ao ar livre.

O local foi limpo, foram plan-

tadas árvores e relva, instalados 

bancos e mesas de jardim e os 

antigos Lavadouros foram re-

qualificados, sendo ainda utili-

zados com alguma regularida-

de. 

Já no cruzamento da Cioga 

do Campo, na estrada Serafim 

Gomes Ferreira, nasceu o novo 

Parque de Lazer do Paúl. Uma 

iniciativa da Junta de Fregue-

sia de São João do Campo, que 

transformou um local ermo e 

inutilizável num espaço agra-

dável para promover o convívio 

dos fregueses.

São João do Campo

 tem agora dois novos 

espaços verdes de lazer
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O 
autor do “Livro com 
Fome”, André Madale-
no, vai marcar presen-

ça na Feira do Livro da Figuei-
ra da Foz, a 30 de Julho e 13 
de Agosto, pelas 22h00, com 
“As Histórias do Madaleno”.

De acordo com a Câmara 
Municipal, o professor de ex-
pressão dramática e técnicas 
teatrais vai, a partir de títulos 
disponíveis na Feira, “contar e 
explorar o mundo da fantasia 
e dos sonhos”.

Recorde-se que a Feira do 
Livro decorre até 5 de Se-
tembro, das 10h00 às 22h30 
– enquanto a Figueira da Foz 
integrar a lista dos concelhos 
de risco elevado, passando 
depois o evento a funcionar 
até às 24h00 –, no Meeting 
Point, na Praceta Ledesma 
Criado. À disposição dos visi-
tantes estão cerca de 14 500 
livros, de mais de 60 editoras, 
entre novidades, promoções 
e oportunidades de fundo de 
catálogo.  

A entrada é livre, mas sujei-
ta à lotação do espaço e às 
normas de combate à pande-
mia emanadas pela Direcção-
-Geral da Saúde (DGS). 

Professor e autor André Madaleno 

marca presença 

na Feira do Livro da Figueira da Foz
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POR 50 EUROS ANUAIS RECEBA:
-  A EDIÇÃO IMPRESSA EM PAPEL, ENVIADA ATRAVÉS DOS CTT

-  A EDIÇÃO EM PDF NO SEU E-MAIL, HORAS ANTES DO JORNAL SAIR PARA A RUA;

- O VESPERTINO “CAMPEÃO DIGITAL” NO SEU ENDEREÇO ELECTRÓNICO

  (www.campeaoprovincias.pt/pdf/campeaodigital.pdf)

  DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, QUE SAI POR VOLTA DAS 17 HORAS. 

  LEIA-NOS TAMBÉM NO SEU TELEMÓVEL.

Apoie-nos, na nossa forma diferente e educada de comunicar.

Apoie a imprensa respeitadora dos direitos das Pessoas,

dos Animais e das Coisas.

Exija-nos qualidade, rigor, isenção e respeito pela verdade.

Faça de nós um projecto editorial colectivo.

Exija de nós um Jornal que melhore todos os dias.

Ajude-nos a cumprir dois desígnios editoriais

que nos esforçamos por cultivar a cada instante:

 RESPEITO PELA VERDADE.                  RESPEITO POR SI.

O B R I G A D O !

FAÇA-SE ASSINANTE DO
“CAMPEÃO DAS PROVÍNCIAS”

E APOIE A LIBERDADE DE IMPRENSA
RESPONSÁVEL!

1

1

Contactos:
Rua Adriano Lucas, 216 - Fracção D - Eiras 3020-430 Coimbra 

2

3

2
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O 
Estudo para o Desenvolvimento do 
Sistema de Recolha de Biorresíduos 
no concelho de Pombal, resultante 

da aprovação de uma candidatura ao Fundo 
Ambiental, vai ser apresentado hoje, 28 de 
julho, às 18h00, nos Claustros dos Paços do 
Concelho.

O documento, elaborado por uma equipa 
técnica da ATTCEI – Associação de Transfe-
rência de Tecnologia para Empresas e Insti-
tuições, teve como principal objectivo iden-
tificar a melhor estratégia a implementar 
para a gestão dos biorresíduos produzidos 
no concelho de Pombal, tendo em conside-
ração as características demográficas e geo-
gráficas do mesmo.

Pretendeu ainda encontrar as melhores so-
luções com vista a assegurar que os biorre-
síduos são separados e reciclados na origem 
ou recolhidos selectivamente com a máxima 
eficiência, pelo Município de Pombal, e de-
vidamente encaminhados para tratamento 
e valorização nas infraestruturas dedicadas 
do sistema em alta (Valorlis - Valorização e 
Tratamento de Resíduos, S.A.).

As soluções a implementar devem ter por 
objectivo: o aproveitamento local dos bior-
resíduos produzidos (compostagem domés-
tica); a disponibilização de equipamentos de 
separação e reciclagem na origem (compos-
tagem comunitária); a disponibilização de 

uma rede de recolha selectiva de biorresídu-
os; o desvio de biorresíduos de aterro e valo-
rização energética; a recolha de biorresíduos 
com qualidade e em quantidade suficientes 
para justificar o tratamento em alta; e, a va-
lorização orgânica dos biorresíduos recolhi-
dos selectivamente ocorre apenas em linhas 
dedicadas, não sendo permitida a mistura 
de resíduos recolhidos selectivamente com 
os resíduos indiferenciados.

Uma boa gestão dos biorresíduos exige 
que estes sejam encarados e geridos como 
matéria-prima, numa perspectiva de eco-
nomia circular, que tem um custo e valor 
associado e que vai permitir a obtenção de 
produtos com valor de mercado, nomeada-
mente o biogás, a energia eléctrica e o com-
posto, desde que produzido com qualidade, 
a qual depende essencialmente da separa-
ção na fonte.

A gestão do fluxo de biorresíduos exige 
uma visão e uma perspectiva global em to-
das as suas dimensões e cadeia de valor, que 
inclua: a separação na fonte; a valorização 
na origem; a recolha selectiva; o transporte; 
o tratamento e valorização em alta, os pro-
dutos com valor de mercado que se obtém, 
mas também os efluentes líquidos (poluen-
tes) de difícil tratamento que resultam da 
valorização dos biorresíduos no sistema em 
alta.

CM de Pombal apresenta 

estudo para sistema de recolha 

de biorresíduos no concelho
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Mário Frota*

Os “corta-unhas” com garantia de 3 
anos!

Uma cabana para a vida não terá 
mais de 5!

A garantia dos bens de consumo 
está na ordem do dia!

O Código Civil dispõe de norma que 
prevê que a garantia da coisa, a não se 
achar prevista no contrato, é de seis 
meses a contar da entrega.

Coisas, temo-las móveis e imóveis.
Não se suscitavam, em geral, pro-

blemas no que toca aos móveis.
Porém, não estando prevista ex-

pressamente uma garantia para os 
imóveis, os tribunais superiores oscila-
ram entre a garantia de seis meses e a 
de cinco anos, que decorria do regime 
da empreitada:

“se a empreitada tiver por objecto a 
construção … de edifícios ou outros 
imóveis destinados por sua natureza a 
longa duração e, no decurso de cinco 
anos a contar da entrega…, a obra, por 
vício do solo ou da construção … ou 
por erros na execução dos trabalhos, 
ruir total ou parcialmente, ou apresen-
tar defeitos, o empreiteiro é responsá-
vel pelo prejuízo causado ao dono da 
obra ou a terceiro adquirente.”

Houve, estranhamente, decisões 
num sentido e noutro por parte do Su-
premo Tribunal de Justiça.

Perante a controvérsia, o legislador 

foi chamado a verter uma norma que 
pusesse cobro a tais divergências: e 
em 1994, veio a estabelecer a garantia 
de 5 anos para os imóveis.

No entanto, uma lide que principia-
ra antes ainda do aditamento da lei, 
na disciplina da venda de coisas de-
feituosas, que consagrou 5 anos para 
a reclamação dos vícios ou defeitos da 
construção de imóveis, viu consagra-
da a solução da garantia de seis meses 
por um acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça tirado a 04 de Dezembro de 
1996: seis meses de garantia para os 
imóveis.

Teixeira da Mota, no Público de 1 de 
Fevereiro de 1997, dizia com proprie-
dade: 

“Com um período de seis meses…, 
muitas vezes, quando se dava pelas 
infiltrações de humidade com as chu-
vadas de inverno, já não era possível 
reclamar!”

A decisão é, em seus termos, muito 
simples, mas de uma enorme injustiça:

“A acção destinada a exigir a repara-
ção de defeitos de coisa imóvel vendi-
da, no regime anterior ao Decreto-Lei 
n.º 267/94, de 25 de Outubro, estava 
sujeita à caducidade nos termos pre-
vistos no artigo 917 do Código Civil 
(seis meses).

O caso provocou forte celeuma um 
pouco por toda a parte. Com votos de 
vencido de Conselheiros com nome 
e peso: Cardona Ferreira, Sousa Inês e 
Lopes Pinto.

A LDC – Lei de Defesa do Consu-
midor -, no anteprojecto, conferia 10 
anos de garantia na compra e venda 
de consumo. 

O Grupo Parlamentar Socialista 
(Vera Jardim como presidente) dene-
gou esse direito aos portugueses, cor-
tando para 5 anos. E confirmando o 
prazo da lei de 1994.

Inúmeras propostas surgiram, ao 
longo dos anos, com a chancela da 
apDC: garantia nos dez anos. Em vão.

A “lei das garantias dos bens de con-
sumo” está de novo na iminência de 
ser mudada. Mas o prazo da garantia 
dos imóveis não muda. O dos móveis, 
sim.

Um corta-unhas passará a ter uma 
garantia de 3 anos e, por cada uma das 
reparações que sofra, somará mais seis 
meses: logo, se tiver 4 reparações, o 
corta-unhas passa a ter uma garantia 
de 5 anos. Tanto como uma moradia, 
um apartamento… Que o povo se es-
falfa para pagar. As economias de uma 
vida. Ou uma vida com a ‘corda ao pes-
coço’ para comprar uma casa com cré-
dito hipotecário, pagar 5 ao longo da 
vida e acabar com uma só, se não hou-
ver problemas de insolvência em que 
paga mais que uma casa, tantas vezes, 
e fica a morar debaixo da ponte…

A lei está para mudar mas é uma 
vergonha que a garantia dos imóveis 
continue nos 5 anos. Uma vergonha!

“Que quem já é pecador, sofra tor-
mentos, enfim”, 

“Mas [os consumidores], Senhor,
Porque lhes dais tanta dor, 
Porque padecem assim”?
Nota: 
No Código dos Contratos Públicos, 

o Estado chamou a si a garantia, em 
proveito próprio, para defeitos estru-
turais, em 10 anos… Legislou em be-
nefício próprio e ampliou a garantia, 
pois claro!

Os cidadãos que se “lixem”!
Em que ficamos?
Dois pesos, duas medidas?
Garantia de 10 anos para os imóveis, 

já!

*apDC – DIREITO DO CONSUMO - 
Coimbra

Tratar a garantia 
com enorme antipatia
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O 
Município de Arganil apre-
sentou aos presidentes de 
Junta a empreitada que 

prevê a recuperação de estradas 
e arruamentos em nove fregue-
sias do concelho, numa extensão 
de cerca de 12 km. 

Estima-se que a empreitada irá 
representar um investimento su-
perior a 620 mil euros, sendo que 
no total estão previstas 24 inter-
venções que, de acordo com a 
autarquia, “se propõem a melho-
rar a mobilidade e a tornar mais 
seguras as deslocações rodoviá-
rias” das populações de Arganil, 
Folques, Pomares, Pombeiro da 
Beira, Secarias, Cepos e Teixeira, 
Cerdeira e Moura da Serra, Côja e 
Barril de Alva e Vila Cova de Alva 
e Anseriz.

“Depois de ter partilhado con-
vosco a minha intenção de sus-
pender o plano de intervenções 
de pavimentação a partir de Ju-
nho, devido ao aproximar das 
eleições autárquicas, vocês con-
seguiram convencer-me de que 
devíamos continuar a trabalhar 
com normalidade, e é nessa se-
quência que estamos aqui hoje”, 
disse o presidente do Município 
de Arganil, Luís Paulo Costa, diri-
gindo-se aos presidentes de Jun-
ta.

A empreitada tem a duração de 
10 meses e as primeiras interven-
ções a executar têm como alvo as 
estradas que se encontram mais 

deterioradas, devido, nomeada-
mente, a trabalhos de substitui-
ção de condutas de água. 

“Temos três ou quatro arrua-
mentos nestas condições e é por 
aí que iniciaremos a empreitada, 
estando previsto que se realizem 
durante o mês de Agosto”, infor-
mou Luís Paulo Costa. 

As restantes intervenções de 
pavimentação serão já concretiza-
das depois das eleições autárqui-
cas. “Existe, neste momento, uma 
grande pressão sobre os emprei-
teiros porque mesmo quem não 
fez pavimentações nos últimos 
três anos está agora empenhado 
em fazê-las”, alertou o autarca. 

Da empreitada em causa fazem 
parte situações sinalizadas no iní-
cio do mandato, tendo sido inte-
gradas no programa de reabilita-
ção da rede viária do concelho, 
planeado conjuntamente com as 
Juntas e Uniões de Freguesia. “Foi 
um processo em construção, que 
temos noção que nunca acaba, 
mas a verdade é que as 80 inter-
venções então assinaladas, que 
envolveram alguns milhões de 
euros, já estão maioritariamen-
te executadas”, referiu Luís Paulo 
Costa, apontando “duas ou três 
situações que ficaram pendentes 
e que exigem algum esforço mais 
da autarquia”.

Arganil vai reabilitar 

estradas e arruamentos 

em nove freguesias
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Rua Adriano Lucas, 216 - Fração D, Eiras | 3020-430 Coimbra

OUÇA A

www.radioregionalcentro.pt
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O 
Município de Anadia 
vai comemorar o Dia 
Internacional da Ju-

ventude, que se assinala a 
12 de Agosto, com a dinami-
zação de um conjunto de ac-
ções direccionadas para os 
jovens do concelho.

No Cineteatro Anadia irá 
ser promovida uma ses-
são de cinema extra, pe-
las 20h30, com a projecção 
do filme “Space Jam – Uma 
Nova Era VP”. A sessão é gra-
tuita para todas as crianças e 
jovens até aos 30 anos e para 
os acompanhantes dos me-
nores de 12 anos. 

As Piscinas Municipais de 
Anadia vão estar abertas em 
regime livre, com entrada 
gratuita para crianças e jo-
vens até aos 30 anos, porta-
dores do Cartão Jovem Ana-
dia. 

Também o Museu do Vi-
nho Bairrada está associado 
às comemorações, uma vez 
que terá entradas livres para 
aqueles com idade até aos 30 
anos. Os visitantes poderão 
visitar a exposição “Percur-
sos do Vinho”, assim como a 
mostra temporária dedicada 

à vida e obra do cantor José 
Cid.

Devido ao actual contex-
to pandémico, a frequência 
nos vários espaços públicos 
deverá obedecer às regras 
de contingência sanitária. 
Assim, será obrigatório usar 
máscara, manter o distancia-
mento de segurança e higie-
nizar as mãos à entrada e sa-
ída dos respectivos espaços 

municipais. 
O Dia Internacional da Ju-

ventude é assinalado a 12 de 
Agosto nos termos da reso-
lução, tomada em 1999, pela 
Assembleia Geral da ONU, na 
sequência da recomendação 
emanada da Conferência 
Mundial de Ministros Res-
ponsáveis pela Juventude, 
realizada em Lisboa, entre 8 
e 12 de Agosto de 1998.

Anadia prepara descontos 
e iniciativas para jovens 

no Dia Internacional da Juventude
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S
. Martinho do Bispo está a tornar-se o 
maior espaço do Instituto Politécnico 
de Coimbra (IPC) e irá receber a nova 

Escola Superior de Educação, a construir de 
raiz e que representa um investimento de 20 
milhões de euros, assim como acolher a Es-
cola Superior de Turismo.

O anúncio foi feito, terça-feira, na cerimó-
nia que assinalou os 917 anos da Freguesia 

de S. Martinho do Bispo, pelo presidente do 
IPC, Jorge Conde, um dos homenageados 
pela Junta presidida por Jorge Veloso, pelo 
contributo que o Instituto Politécnico tem 
dado a este território da margem esquerda, 
pois tem aqui a sua sede, a Escola Superior 
Agrária, o Instituto Superior de Contabili-
dade e Administração, a Escola Superior de 
Tecnologias de Saúde, duas cantinas e irá 

S. Martinho do Bispo 

viveu dia de emoções

Jorge Conde recebe a distinção atribuída ao Instituto Politécnico de Coimbra Paulo Barradas com a medalha atribuída à empresa farmacêutica Bluepharma

O pároco Manuel Carvalheiro e Celina Almeida, das Conferências
 de S. Vicente de Paulo

O Agrupamento de Escuteiros 893 de Fala foi agraciado 
pela Freguesia de S. Martinho
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Lançada monografia
de S. Martinho do Bispo

surgir uma nova residência estudantil com 
500 camas.

No empreendedorismo a homenagem foi 
para a Bluepharma, indústria farmacêutica 
sediada na freguesia que está a ampliar as 
instalações, tem 580 pessoas altamente qua-
lificadas a trabalhar e já se estende por 20 
empresas (700 colaboradores) e, conforme 
sublinhou Paulo Barradas, exportar 58 por 

A Ginástica Acrobática do Vigor conquistou o título de campeão nacionalJorge Veloso, Manuel Machado e João Pinho, autor da monografia

Mário Fernandes, presidente do Vigor, clube que foi campeão distrital 
de futebol

cento da produção para 40 países. Vai tam-
bém ter novas instalações na estada de Eiras 
e em Cernache, para além de Taveiro.

As homenagens estenderam-se à Confe-
rência S. Vicente de Paulo, que apoia mais de 
150 famílias, ao pároco Manuel Carvalheiro, 
ao Agrupamento de Escuteiros 893 de Fala, 
a Vigor da Mocidade, cuja equipa de futebol 
venceu o campeonato distrital da AFC, e à 
ginástica acrobática do mesmo clube, que se 
sagrou campeã nacional e terá dois jovens a 
competir, em Itália, no Campeonato da Eu-
ropa.

A “cereja no topo do bolo” foi o lançamento 
da monografia de S. Martinho do Bispo, da 
autoria do historiador e investigador João 
Pinho. “Perder a memória é perder o futuro”, 
assinalou o presidente da Câmara de Coim-
bra, Manuel Machado, acompanhado dos 
vereadores Carlos Cidade e Carina Gomes, 
entre muitas entidades que estiveram pre-
sentes, incluindo a presidente da ARSC.
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Ao anunciar a sua empresa nesta Rádio
os produtos que fabrica e / ou os serviços que presta,

bastam 20 segundos para que milhares e milhares
de pessoas conheçam o seu trabalho 

e o contributo que dá à Região e ao nosso País!

ACOMPANHE O PULSAR DA REGIÃO NO RÁDIO DO SEU CARRO SINTONIZADO EM  99.3 FM

OU  WWW.RADIOSOBERANIA.PT

OU NA APLICAÇÃO PARA  TELEMÓVEL  (DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD EM                                          )                   

234 602 133 radiosoberaniafm993@gmail.com
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A
s recentes sondagens ar-
queológicas que estão a ser 
realizadas em Conímbriga 

revelaram “singulares índices de 
preservação das estruturas arque-
ológicas identificadas”, anunciou 
hoje o município de Condeixa-a-
-Nova, no distrito de Coimbra.

Os trabalhos arqueológicos in-
cidiram na fachada Norte da Casa 
dos Repuxos e revelaram “singu-
lares índices de preservação das 
estruturas arqueológicas identifi-
cadas”, resultando “num diagnós-
tico muito revelador do enorme 
potencial patrimonial e museo-
lógico de todo o designado vale 
norte, que geomorfologicamente 
converge no sentido de Condei-
xa-a-Velha”, adiantou Vítor Dias, 
diretor do Museu Monográfico de 
Conímbriga.

As ruínas romanas de Coním-
briga, abertas ao público desde 
1930, estão classificadas como 
monumento nacional, sendo uma 
das maiores povoações romanas 
de que há vestígios em Portu-
gal, situada a 16 quilómetros de 
Coimbra, embora a maior parte 
da antiga cidade esteja por estar 
a descoberto.

“É fundamental prosseguir os 
trabalhos de investigação sobre 
um dos achados arqueológicos 

romanos mais importantes do 
país e, nesse sentido, estaremos 
sempre disponíveis a apoiar to-
dos os projetos que favoreçam a 
realização de novas escavações, 
iniciadas há mais de um século, 
e novas pesquisas que promo-
vam o conhecimento e a con-
servação do património de Co-
nímbriga”, sublinha Nuno Moita, 
presidente da Câmara de Con-
deixa-a-Nova.

O autarca salienta o “enorme 
potencial patrimonial e museoló-
gico” dos mais recentes trabalhos 
arqueológicos, cujas investiga-

ções na estação arqueológica ro-
mana de Conímbriga decorreram 
ao abrigo do Projeto de Investi-
gação Plurianual de Arqueologia 
(PIPA), intitulado CONÍMBRIGA 
MMXX – Avaliação do potencial 
científico do Vale Norte de Co-
nímbriga.

Lideradas pelo arqueólogo Ri-
cardo Costeira da Silva, da Facul-
dade de Letras da Universidade 
de Coimbra, e pelo Museu Mono-
gráfico de Conímbriga - Museu 
Nacional, as escavações contam 
com o apoio da Câmara Munici-
pal de Condeixa-a-Nova.

Escavações 

nas ruínas de Conímbriga 

revelam enorme potencial 

arqueológico
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A 
Escola de Hotelaria e Turismo de Coim-

bra, atendendo ao volume de procura da 

sua oferta formativa, abriu a 2.ª fase de 

candidaturas aos seus cursos para o ano lectivo 

2021/2022. 

Face aos desafios da actual conjuntura, as 12 

escolas da rede do Turismo de Portugal têm vin-

do a introduzir mudanças significativas na sua 

organização e metodologia de formação. Força-

das a uma adaptação global e confrontadas com 

a necessidade de criar soluções, as escolas refor-

çaram os seus projectos de transformação digi-

tal, criando soluções de ensino à distância que 

serão a base para as mudanças introduzidas.

Os cursos leccionados no ano lectivo que se 

avizinha serão:

Nível V (12.º ano ou Ensino Superior) Turismo 

Cultural e do Património; Turismo de Natureza e 

Aventura; Gestão Hoteleira e Alojamento; Ges-

tão de Restauração e Bebidas; Gestão e Produ-

ção de Cozinha

Nível IV (Dupla Certificação) gratuitos, 

Técnico/a de Restaurante/Bar; Técnico/a de Co-

zinha/Pastelaria; Técnicas de Serviço de Restau-

ração e Bebidas OnTheJob; Técnicas de Cozinha/

Pastelaria OnTheJob (candidatos com idade até 

25 anos e escolaridade igual ou superior ao 11.º 

ano).

As candidaturas às Escolas do Turismo de Por-

tugal, através de um processo exclusivamente 

online e gratuito, deverão ser efectuadas através 

do website da Escolas do Turismo de Portugal 

(escola.turismodeportugal.pt; separador candi-

daturas).

Escola de Hotelaria de Coimbra 

abre 2.º fase de candidaturas 

para 2021/2022
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O 
Campo de Trabalho Inter-
nacional “LixoZero - Pro-
moção da consciência am-

biental” nas freguesias de Foz de 
Arouce e Casal de Ermio e de Ser-
pins já terminou. 

Foram doze dias de trabalho in-
tenso, desde a recolha de peque-
nos lixos em bermas e espaços de 
lazer, ao desenterrar de monos, 
pneus e materiais de vários tipos 
em zonas de depósito indevido. 
Os jovens participantes tiveram a 
preocupação de agrupar os mate-
riais por tipologia, para facilitar a 
recolha e tratamento diferencia-
dos, em articulação com os parcei-
ros locais.

O Campo permitiu ainda contri-
buir com pequenas melhorias em 
espaços de utilidade pública, como 
a pintura de um palco e de portões 
que servem a comunidade local.

Além do trabalho, o projecto con-
templou ainda vários momentos de 
partilha e interculturalidade, bem 
como de lazer e socialização entre o 
grupo e a comunidade local.

Os momentos de vagar permi-
tiram aos participantes experi-
mentar a gastronomia nacional e 
ter contacto com a cultura tendo 
ainda visitado a cidade de Coim-
bra e da Figueira da Foz, o Caste-
lo da Lousã e Santuário de Nossa 
Senhora da Piedade, culminando 
numa caminhada noturna à aldeia 
de xisto do Talasnal.

A iniciativa possibilitou aos 

envolvidos desenvolver compe-
tências pessoais, sociais e de ci-
dadania, tais como a autonomia, 
autoconhecimento, comunicação, 
capacidade de resolução de pro-
blemas e de gestão de conflitos, 
competência intercultural, solida-
riedade, entre outras, enquanto 
exerciam um papel socialmente 
activo, através do voluntariado.

O evento contou com a presen-
ça de vinte jovens oriundos de: 
Croácia, Espanha, França, Hungria, 
Itália, Paquistão, Polónia e Portu-
gal.

Durante o campo os participan-
tes estiveram alojados no Pavilhão 
do Rancho Folclórico das Flores de 
Serpins e foram asseguradas pela 
Activar todas as medidas de segu-
rança de acordo com as recomen-
dações da DGS e do IPDJ (Instituto 
Português do Desporto e Juventu-
de).

A iniciativa financiada pelo IPDJ 
contou com o apoio logístico da 
Junta de Freguesia de Foz de Arou-
ce e Casal de Ermio, da Junta de 
Freguesia de Serpins e da Câmara 
Municipal da Lousã.

Lousã terminou 

Campo de Trabalho 

Internacional “LixoZero” 
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nós podemos ajudá-lo!
FALE CONNOSCO.

a sua empresa

AQUIPROMOVA

CONTACTE-NOS:
239 497 750 // 917 039 033

jornalcp.adelaidepinto@gmail.com
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VINAGRETAS
BANHO? SÓ SE NECESSÁRIO

METER OS PÉS PELAS MÃOS

M
ila Kunis, conhecida ac-
triz dos ecrãs america-
nos, revelou durante um 

podcast que só dava banho aos 
filhos quando fosse mesmo ne-
cessário. Ou seja, quando a su-
jidade fosse notória. Esta amiga 
do ambiente, possivelmente po-
derá juntar-se, em breve, a Greta 
Thunberg (no combate às altera-
ções climáticas). 

D
urante o casamento, um 
momento tão importan-
te para os pombinhos, é 

normal que, por vezes, se meta 
os pés pelas mãos. Mas tanto? 
“Sempre serei infiel”, exclamou 
um noivo, durante os votos na 
Igreja. É caso para dizer... fugiu-
-lhe a boca para a verdade. 
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   ALGUÉM DISSE QUE...
“O subsídio de risco é uma urgência e a proposta do Governo foi um insulto”.

Daniel Oliveira, jornalista, sobre subsídio de risco para polícias

“Gostava que as coisas ficassem hoje resolvidas e que se chegasse a um consenso”.

José Miguel, vice-presidente da Associação dos Profissionais da Guarda, sobre manifestação 

para exigir um subsídio de risco “digno e justo”

“Se eu tivesse sido eleito Presidente da República, o chefe de estado não estaria hoje [ontem] no 

velório de um homem que, por muitos contributos que tenha dado, foi também um terrorista”.

André Ventura, líder do Chega

“Faz-nos supor que haja pessoas favorecidas e penalizadas que o Ministério não quer que se 

saiba. Não faz sentido um concurso público como este, cada candidato não saber porque está à 

frente ou atrás do outro”.

Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof

“É essencial podermos aproveitar estes recursos – e aproveitá-los bem”.

António Costa, primeiro-ministro, sobre planos de investimentos do Governo

“Este acordo [de formação e qualificação] é decisivo e fundamental. Há 14 anos que não havia 

um acordo com os parceiros sociais dedicado à formação”.

Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

“Não há apenas uma condição de entrada mas sim uma condição de permanência na União 

Europeia e a adesão a este conjunto de princípios e de valores que não são abstractos”.

Augusto Santos Silva, ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros
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