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A 
Câmara Municipal de Cantanhede viu 
aprovada a candidatura a fundos co-
munitários para reflorestar 1.503 hec-

tares do perímetro florestal das dunas de 
Cantanhede, área afectada pelo incêndio de 
Outubro de 2017.

O investimento de 1,6 milhões de euros é 
“comparticipado pelo Programa de Desen-
volvimento Rural 2014-2020 em 80%, sendo o 

restante da responsabilidade da comunidade 
local dos baldios da freguesia da Tocha”, disse 
o Município, acrescentando que o processo 
irá passar pela plantação de árvores, uma vez 
que “a regeneração natural do pinheiro-bravo 
é manifestamente insuficiente para garantir 
em condições satisfatórias o repovoamento 
da zona afectada”.

“Há necessidade de a recuperar [a área] ra-
pidamente do ponto de vista florestal e lhe 
devolver a importância ambiental, turística e 
social que tem para o concelho de Cantanhe-
de e especialmente para a freguesia da Tocha”.

O projecto de reflorestação conta com um 
prazo de execução de dois anos.

Este plano contempla “a execução de ope-
rações de controlo da vegetação espontâ-
nea, mobilização do solo para a instalação 
das plantas e a plantação de pinheiro-bravo, 
pinheiro-manso e choupo-negro, borrazeira-
-preta e salgueiro-branco”, informou a autar-
quia. 

Vão ser instaladas duas parcelas experimen-
tais, uma de pinheiro-bravo e sobreiro, e uma 
outra só com pinheiro-manso.

A reflorestação tem em consideração as 
orientações regionais de ordenamento flo-
restal que constam no Programa Regional de 
Ordenamento Florestal (PROF).

A candidatura resultou de um acordo de 
posições entre a Câmara Municipal de Can-
tanhede, a Comunidade Local dos Baldios da 
Freguesia da Tocha e o Instituto de Conserva-
ção da Natureza e Florestas.

Cantanhede refloresta 

1.503 hectares afectados 

pelo incêndio de 2017
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Freixial Shopping, Loja 12  - CANTANHEDEPoder fazer tudo  Mais barato

Por pouco José Manuel Silva 
não limpava tudo

Ganhou a presidência da Câmara de Coimbra e foi por um triz que não alcançou o pleno com a vitória na 
Assembleia Municipal. O novo presidente (ao centro na foto) espelha a convicção de que, com a ajuda 
dos vereadores eleitos (na foto: Miguel Fonseca, Carlos Lopes, Francisco Veiga, Ana Bastos e Ana Cortez 
Vaz - todos da coligação JSC – e Francisco Queirós – da CDU), conseguirá que Coimbra seja uma cidade 
“mais competitiva”.                                Página 3

Maternidade pronta daqui a três anos
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Saiba quais são
as 50 Maiores Empresas 

de Cantanhede
Páginas 10 a 14 
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POCARIÇA - Cantanhede

A decisão foi tomada em Agosto deste ano mas só agora foi tornada pública. A 
nova Maternidade de Coimbra vai localizar-se nos HUC, conforme já tinha noticiado 
o “Campeão”, e a sua inauguração está prevista para 2024. O concurso para o projecto 
de arquitectura foi lançado ontem (20).              Página 9

de Vitor Lourenço

AutoCrew
Uma marca de 

Telef.: 231 469 466 | Email: cafebres@autocrew.pt
Rua Professor Fernando Serra de Oliveira, 31 Febres - Cantanhede

44
53

0
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28 de Outubro - Dia Mundial da Terceira Idade

28 de Outubro
Dia Mundial
da Terceira Idade

Consultar edição impressa do “Campeão das Províncias” 

Por pouco José Manuel Silva não limpava tudo

Saiba quais são as 50 Maiores Empresas de Cantanhede

Maternidade é para estar pronta daqui a três anos 

Autarcas das Juntas de Freguesia focados nos problemas das pessoas

“Responsabilidade acrescida” para sucessores na presidência das Câmaras de Tábua, Pombal e Góis

Nobre Casa da Cidadania distingue “Cidadãos Nobres”

Socialistas de Coimbra continuam a reunir para preparar futura Concelhia

“Cidadãos por Coimbra” acredita em novas oportunidades para corrigir erros antigos

Jorge Veloso está disponível para recandidatura à ANAFRE
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A 
Direcção de campanha da candidatura 
de Paulo Rangel à presidência do PSD 
integra o seu assessor Pedro Esteves, o 

deputado Emídio Guerreiro, o ex-presidente 
do PSD/Setúbal Bruno Vitorino e o líder dis-
trital do PSD/Coimbra, Paulo Leitão.

De acordo com a candidatura, o director 
de campanha será Pedro Esteves, assistente 
parlamentar com as funções de chefe de ga-
binete e assessoria de imprensa da delega-
ção do PSD no Parlamento Europeu, e que 
trabalha com Paulo Rangel desde 2011.

Emídio Guerreiro é deputado, já foi vice-
-presidente da bancada do PSD e secretário 
de Estado do Desporto e Juventude dos go-
vernos liderados por Pedro Passos Coelho.

Segundo a mesma fonte, Rangel indicará 
para a futura comissão eleitoral (que integra 
um elemento de cada candidatura e outro 
da secretaria-geral) o ex-presidente da Con-
celhia do Porto Hugo Neto. 

Paulo Rangel apresentou publicamente a 
sua candidatura à liderança do PSD na sex-
ta-feira, depois de o Conselho Nacional ter 
marcado as eleições directas para 04 de De-
zembro e o Congresso para entre 14 e 16 de 
Janeiro, em Lisboa.

Na terça-feira, foi anunciada a recandida-
tura do actual presidente do PSD, Rui Rio, 
que a deverá apresentar publicamente em 
breve.

O anúncio foi feito através de um comuni-
cado do vice-presidente do PSD e líder da 
Distrital de Aveiro Salvador Malheiro, que 
assinou na qualidade de director de campa-
nha da recandidatura de Rio.

O prazo para a apresentação de candida-
tos termina em 22 de Novembro, mas, já na 
terça-feira, o antigo vice-presidente do PSD 
Jorge Moreira da Silva afastou-se da corrida, 
tal como tinham feito os ex-candidatos à li-
derança Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz 
(este último já declarou apoio a Paulo Ran-
gel).

Líder distrital de Coimbra do PSD 
na Direcção de campanha 

de Paulo Rangel
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O 
novo presidente da Câmara de Oliveira do 
Hospital, José Francisco Rolo, disse, ontem 
(19), que os cidadãos do concelho terão uma 

autarquia de “porta aberta” nos próximos quatro 
anos.

“A equipa que lidero tem um vasto trabalho pela 
frente e é uma equipa experiente e preparada para 
os desafios que tem em mãos, quer no plano institu-
cional, quer na relação próxima que cultivamos com 
todos os munícipes”, afirmou o autarca do PS, na 
cerimónia ao ar livre em que a presidente cessante 
da Assembleia Municipal (AM), a antiga ministra do 
Ambiente Dulce Pássaro, conferiu posse aos eleitos 
da AM e do Executivo.

Para o primeiro mandato na liderança da Câmara 
de Oliveira do Hospital, o até agora vice-presiden-
te do Executivo liderado por José Carlos Alexandri-
no, que terminou ontem (19) as funções para que 
foi eleito por três vezes consecutivas, desde 2009, 
anunciou “um futuro que se faz da esperança e da 
confiança” que existe “em cada uma e em cada um 
dos cidadãos do concelho, incluindo os da diáspora”.

“Vamos incentivar os cidadãos mais jovens a inter-
vir, em novos canais e espaços de participação cívi-
ca, mantendo uma postura proactiva, encontrando 
soluções para os seus anseios e realizações”, afirmou 
José Francisco Rolo.

O autarca socialista disse que o seu Executivo pre-
tende “instituir a figura do provedor do cidadão, 
simultaneamente provedor do ambiente, (…) um 
porta-voz dos munícipes, atento ao trabalho e ao 
exercício das competências do município nos vários 
sectores da comunidade”.

“Queremos somar perspectivas e contributos, que-
remos cultivar opiniões. Acreditamos nesta visão de 

transparência”, referiu, perante algumas centenas de 
pessoas que assistiram à cerimónia, no exterior dos 
Paços do Concelho.

Na sua opinião, sublinhou, “só há poder local efi-
caz se souber ouvir e dialogar”.

“Não poderá haver fixação de pessoas e combate 
à perda de população sem haver novas oportunida-
des de emprego e investimento, seja público, seja 
privado. Seremos aliados permanentes e diários dos 
nossos empresários”, prometeu.

Presidente 
de Oliveira do Hospital quer 

Câmara de “porta aberta”
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O anúncio da instalação da nova Materni-
dade de Coimbra nos Hospitais da Universi-
dade “é uma má notícia”, afirmou o líder da 
bancada da CDU na Assembleia Municipal, 
defendendo a sua construção junto aos Co-
vões.

“É uma má notícia para Coimbra, uma vez 
que não é capaz de viabilizar uma questão 
essencial – a reabilitação de um grande hos-
pital que é os Covões”, afirmou o número um 
da lista da CDU à Assembleia Municipal, Ma-
nuel Rocha, que falava aos jornalistas numa 
conferência de imprensa no Centro de Traba-
lho do PCP sobre a instalação dos novos ór-
gãos autárquicos de Coimbra.

Manuel Rocha salientou que a CDU vai 
continuar a defender “que uma Maternidade 
deve estar junto a um hospital central” e que 
a solução passaria pelo reforço e reabilitação 
dos Covões, hospital que também faz parte 
do Centro Hospitalar e Universitário de Coim-
bra (CHUC).

O vereador eleito pela CDU, Francisco 
Queirós, realçou que “durante anos destru-
íram-se os serviços dos Covões”, passando 
agora a surgir “como uma inevitabilidade” a 
solução de colocar uma nova maternidade 
nos Hospitais da Universidade de Coimbra 
(HUC).

Na perspectiva de Francisco Queirós, a re-
abilitação e reforço dos Covões não atrasaria 
a construção da Maternidade, considerando 
que haveria “tempo mais do que suficien-
te para simultaneamente criarem-se outras 
condições” naquela unidade hospitalar.

Questionado sobre a possibilidade de um 
estudo sobre a fusão dos hospitais de Coim-
bra, tal como foi proposto pelo presidente 
da Câmara, Francisco Queirós realçou que 
as consequências “estão bem à mostra”, mas 
que nada tem a opor face a estudos isentos 
feitos com o objectivo de avaliar essa mesma 
operação, concretizada em 2011.

O Movimento Cidadãos por Coimbra (CpC) 
considera a anunciada localização da nova 
Maternidade nos HUC uma “decisão errada, 
numa lógica sucessivamente acumulada de 
hipercentro hospitalar, com graves conse-
quências para a cidade”.

“Quem agora consuma esta decisão e se 
associa ao seu anúncio, naquilo que, salien-
te-se, o presidente da Câmara denominou de 
‘parceria estratégica’, fica responsável por dar 
resposta eficiente aos gravíssimos problemas 
urbanos que ela acarreta”, considera o CpC. 
O CpC refere que “sempre se pronunciou pela 
urgência da construção da nova Maternida-
de. Fê-lo, há mais de três anos, através de pe-
tição pública, num tempo em que era ainda 
possível associá-la ao reequilíbrio da rede 
hospitalar e à revalorização do Hospital dos 
Covões”. “Essa urgência agravou-se muito e é, 
no mínimo, lamentável que não tenham sido 
anunciadas as medidas de emergência para 
os três anos em que as actuais maternidades 
terão que continuar a assegurar as respostas 
às grávidas e aos recém-nascidos”, considera.

Para o CpC, “há muito que a decisão está 
tomada e agora não se pode esperar mais”. 
Contudo, o movimento, que tem Jorge Gou-
veia Monteiro como coordenador, exprime “o 
seu profundo desagrado pela forma pouco 
transparente que rodeou todo o processo de 
planeamento e decisão”, acrescentando que 
se “baterá para que esta seja a última grande 
obra pública em que a população de Coim-
bra e os seus representantes não são ouvidos 
nem respeitados”.

A Concelhia do PS de Coimbra congratu-
lou-se, esta quarta-feira, com o anúncio da 
construção da nova Maternidade, mas mani-
festou a sua preocupação por ter sido esco-
lhida a zona já “sobrecarregada” dos Hospi-
tais da Universidade.

O anúncio feito na terça-feira da constru-
ção da nova Maternidade nos Hospitais da 
Universidade de Coimbra (HUC) corresponde 
“a uma reivindicação e justa luta do Partido 
Socialista em Coimbra, desde há longos anos, 
por inadaptação das actuais maternidades 
em estruturas e recursos humanos”, afirma a 
Concelhia.

No entanto, o PS, que defendia a instala-
ção da nova Maternidade no Hospital dos 
Covões, manifestou “a sua preocupação por, 
após sucessivas propostas de implantação 
dentro do campus hospitalar dos HUC” pelo 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
(CHUC), ter-se optado por “uma localização 
específica, sem a existência de projectos de 
arquitectura ou de qualquer pedido de licen-
ciamento para a sua implantação ou revalori-
zação urbana desse campus hospitalar”.

A decisão resume-se “à implantação de 
mais um edifício em zona urbana sobrecar-
regada, sem perspectivas de requalificação 
do campus do HUC, sem articulação com 
os estudos de acessibilidade e mobilidade 
para a Praceta Mota Pinto e ligação à Circu-
lar Interna e sem articulação concreta com o 
projecto MetroBus e respectiva paragem no 
interior do campus do HUC até ao Hospital 
Pediátrico”.

A Concelhia salienta que não se conhece 
“qualquer reformulação dos espaços exterio-
res, designadamente ligações aéreas inter-
-edifícios e acessibilidade pedonal, viária e 
de estacionamento”.

O PS de Coimbra recorda que defendia a 
construção da nova Maternidade no Hospital 
dos Covões, desde que este fosse “conside-
rado e valorizado como hospital central”, tal 
como era até à fusão com os HUC, em 2011.

O anúncio de serviços complementares 
nos Covões, tal como foi feito na terça-feira, 
“não constitui a valorização de um verdadei-
ro hospital”, sustenta o PS, realçando que não 
ficam garantidos “os serviços de internamen-
to especializados” ou um serviço de urgência 
polivalente.

A nova Maternidade de Coimbra vai ser 
construída no polo dos Hospitais da Univer-
sidade, anunciou na terça-feira o presidente 
do Centro Hospitalar e Universitário de Coim-
bra (CHUC), Carlos Santos.

O presidente do CHUC espera que a Ma-
ternidade possa ser inaugurada em Dezem-
bro de 2024.

A estimativa quanto ao custo de investi-
mento será de 38 milhões de euros para a in-
fraestrutura e 6,8 milhões de euros em equi-
pamento, acrescentou.

CDU diz que nova
 Maternidade nos HUC 

“é uma má notícia”

CpC: localização 
da nova Maternidade
 “é lógica acumulada 

de hipercento hospitalar”

PS preocupado com 
instalação da Maternidade 

em zona de Coimbra
 “sobrecarregada”
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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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C
oimbra recebe, esta quinta (21) e sexta-feira 
(22), um encontro internacional que reunirá 
professoras, investigadoras e dirigentes uni-

versitárias, provenientes de países francófonos de 
vários continentes.

A reunião internacional tem como tema “A lide-
rança das mulheres como alavanca para a transfor-
mação institucional nas universidades”.

Esta é uma iniciativa da “Rede Francófona das Mu-
lheres Dirigentes no Ensino Superior e Investigação” 
(RESUFF), de cuja Direcção mundial faz parte Cristi-
na Robalo-Cordeiro, Professora da Universidade de 
Coimbra.

O encontro é apoiado pela Universidade de Coim-
bra, pela Agência Universitária da Francofonia (AUF), 
que reúne um milhar de universidades de todo o 
mundo, e pelo Centro de Mulheres Árabes para o 
Ensino e Investigação (CAWTAR).

PROGRAMA

Quinta-feira, 21 de Outubro
09h30 - Sessão de Abertura
Cristina Robalo Cordeiro, secretária da RESUFF; 

Leila Saadé, presidente da RESUFF; Slim Khalbous, 
Reitor da AUF; e Rosa Monteiro, secretária de Estado 
para a Cidadania e Igualdade

10h00 – Conferência inaugural
Maria João Seixas, jornalista e escritora

11h00 - 13h00
Sessão 1: Igualdade de género nas universidades e 

políticas públicas: do geral ao específico
Moderadora: Anastasie Masanga Maponda (Repú-

blica Democrática do Congo), membro do Comité 
Científico da RESUFF 

 - Mónica Lopes, responsável do projecto SU-
PERA – Centro de Estudos Sociais – Universidade de 
Coimbra

- Madeleine Dubé, vice-Reitora da Universidade 
de Moncton, envolvida na política há vinte anos 

- Helena Freitas, antiga deputada, responsável de 
uma Cátedra da UNESCO na Universidade de Coimbra

Apresentação: Exemplo de uma acção francófona 
para a igualdade no campus: o Consórcio EFH apoia-
do pela AUF

15h00 - 16h30 – Sessão 2: Violência e assédio con-
tra as mulheres na Universidade

Moderadora: Aïcha Derdour (Argélia), membro do 
Comité Científico da RESUFF 

- Yvette Onibon, Professora Principal de Sociologia 
do Desenvolvimento, Investigadora na Universidade 
de Parakou - Benin, coordenadora do Laboratório de 
Sociologia e Antropologia Aplicadas 

- Soukaina Bouraoui, directora executiva do CA-
WTAR, presidente do Comité Científico da RESUFF

- Christine Rivalan Guégo, presidente da Universi-
dade de Rennes 2, membro do Conselho da RESUFF

17h00 - Visita ao Convento
19h00 - Espectáculo musical: “Segue-me à Capela”

Sexta-feira, 22 de Outubro
09h30 – Sessão 3: Mesa Redonda: Liderança das 

mulheres dentro e fora da Universidade
Moderadora: Dolla KARAM-SARKIS (Líbano), mem-

bro do Comité Científico da RESUFF 
- Sabah Chraibi, presidente da Associação ESPOD 

- Marrocos 
- Aida Robbana, chefe do Gabinete da Tunísia da 

UN-HABITAT (Programa das Nações Unidas)
- Susana Viseu, presidente da “Business as Nature”

11h30 – Sessão de encerramento
-Conclusões e recomendações: Marie-Linda Lord, 

Mahadié Outhman Issa e Marie-Monique Rasoaza-
nanera, membros da Mesa da Resuff

- Relatório de síntese: Valérie LEGROS, Smaranda 
Angheni e Nathalie Vumilia Nakabanda, Membros 
do Comité Científico da RESUFF

14h30 - 16h30 - Assembleia Geral da RESUFF

Coimbra recebe encontro

 internacional de universitárias
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A 
Escola Superior de Enfermagem de 

Coimbra (ESEnfC) organiza, dia 21 e 

22, o seminário internacional “Edu-

cação e Saúde em Tempos de Covid-19” 

numa colaboração entre Portugal, Marro-

cos e Espanha.

Para além da ESEnfC a iniciativa é cons-

tituída também pelo projecto Rede de 

Enfermagem de Saúde Infantil: Portugal 

(Rede ENSI Portugal) e três organismos 

espanhóis – Consejo Independiente de 

Protección de la Infancia (CIPI), Asociaci-

ón Infancia, Cultura y Educación (AICE) e 

Laboratorio Internacional de Promoción 

de Buen Trato y Participación Infantil.

Trata-se de uma actividade académica 

e científica, com possibilidade de partici-

pação presencial (sala de reuniões do Pólo 

B) e online, desenhada numa colaboração 

entre profissionais de Portugal, Marrocos 

e Espanha.

O evento, que reúne especialistas em 

educação e saúde, em torno de diversos 

temas relacionados com as consequên-

cias da pandemia, começa, pelas 09h30, 

de quinta-feira, com a intervenção (ses-

são de abertura) da presidente da ESEnfC, 

Aida Cruz Mendes.

Segue-se, às 10h00, a comunicação “A 

escola face às dificuldades: educação para 

a saúde em tempos de pandemia”, a pro-

ferir por Miguel Ángel Martín Sánchez, da 

Universidade da Extremadura (Espanha).

Ainda no período da manhã, Jorge Cá-

ceres Muñoz (Laboratorio Internacional 

de Promoción de Buen Trato y Participa-

ción Infantil) e Otman Ghannami (AICE), 

falarão, respectivamente, sobre “Escola e 

comunidade face à Covid-19: chaves para 

a reconstrução socioeducativa” e sobre 

“Inserção sociolaboral durante a Covid-19 

com adolescentes e jovens marroquinos 

em contextos de risco”.

A tarde do primeiro dia de trabalhos 

inicia com uma preleção do presidente do 

Conselho Técnico-Científico da ESEnfC, 

Paulo Queirós, intitulada “Reorganização 

do ensino na licenciatura em enferma-

gem em situação pandémica” (às 14h00).

“O ensino na ESEnfC em tempos de Co-

vid-19”, por elemento da Associação de 

Estudantes da ESEnfC, e “Dinâmicas aca-

démicas e saúde mental dos estudantes 

em tempos de Covid-19 (International 

Student Well-Being Study (C 19 ISWS)” pe-

las docentes da ESEnfC, Beatriz Xavier e 

Ana Paula Camarneiro, são outros assun-

tos em destaque ainda no dia 21. 

Já no dia 22, sexta-feira, o docente da 

ESEnfC, Manuel Chaves, discursará sobre 

o tema “Vacinação Covid-19 – uma expe-

riência de ensino” e a enfermeira Eugénia 

Rainha Pereira (ACES Guarda – UCC Seia) 

sobre “A protecção das crianças em tem-

pos de Covid-19”.

Pelas 11h00, Tomás Campoy Aranda 

(CIPI) falará sobre “A abordagem qualita-

tiva da pesquisa ao exercício da profissão 

de saúde em tempos de pandemia” e, 45 

minutos depois, António Salvador Jimé-

nez Hernández (também do CIPI) trará 

para a discussão “Os desafios da escola 

pós-Covid”.

O seminário internacional termina pe-

las 12h30, com a intervenção do presi-

dente do Conselho Pedagógico da ESEn-

fC, Rui Gonçalves.

ESEnfC organiza seminário 

sobre “Educação e Saúde 

em Tempos de Covid-19”
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A 
Federação Nacional dos Profes-

sores (Fenprof ) e a Federação Na-

cional da Educação (FNE) anun-

ciaram que vão convocar uma greve 

nacional de professores para o dia 05 de 

Novembro, uma semana antes da greve 

nacional da função pública.

A Fenprof refere que a greve de pro-

fessores e educadores acontece no 

mesmo dia em que o ministro da Edu-

cação, Tiago Brandão Rodrigues, estará 

no Parlamento para debater a propos-

ta de Orçamento do Estado para 2022 

(OE2022).

Outros sindicatos de professores vão 

também convocar greve para o mesmo 

dia, como a Associação Sindical de Pro-

fessores Licenciados e o Sindicato Na-

cional dos Profissionais de Educação.

As duas principais federações sin-

dicais representativas dos professores 

justificam a greve precisamente com o 

OE2022, que dizem ignorar os proble-

mas do sector, designadamente, ques-

tões que afectam a carreira docente e 

também os trabalhadores não docentes.

“Mais uma vez, e agora de uma forma 

ainda mais gravosa, o Orçamento do Es-

tado esquece a educação, as escolas, os 

alunos e os professores”, escreve a FNE, 

acusando o Executivo de prosseguir 

“uma política de falta de investimento 

na Educação”.

Concretamente, a Fenprof e a FNE 

defendem que a verba para a Educação 

prevista no próximo orçamento suba 

dos atuais 3,5% do Produto Interno Bru-

to (PIB) para 6%.

Sobre os problemas do setor, a FNE 

refere como exemplo medidas com vis-

ta à atratividade da profissão, que com-

batam o excessivo desgaste associado à 

profissão docente.

Já a Fenprof quer respostas à falta de 

professores, a recuperação do tempo de 

serviço, a eliminação do regime de va-

gas, alterações aos regimes de avaliação 

de desempenho e aposentação, a me-

lhoria das condições gerais de trabalho, 

designadamente no que respeita aos 

horários, e a revogação do processo de 

municipalização.

Por outro lado, os representantes dos 

professores exigem também reunir com 

o Ministério da Educação para discutir o 

documento, uma vez que não estão pre-

vistos quaisquer encontros.

Aquilo que descrevem como um “blo-

queio negocial” por parte da tutela le-

vou até uma delegação da Fenprof de 

cerca de 20 pessoas a concentrar-se na 

terça-feira em frente ao edifício do Mi-

nistério da Educação, onde permanece-

ram durante cerca de oito horas.

Sobre esta questão, a FNE escreve 

que, no seu entender, é “incontornável 

a concretização de um efetivo diálogo 

social no setor da Educação, com o re-

conhecimento do direito à participação 

das organizações sindicais na determi-

nação e acompanhamento das políticas 

educativas”, e avança que antes mesmo 

da greve, no dia 03, vai entregar no mi-

nistério uma carta crítica sobre o orça-

mento.

Nos dias 22 e 23 de Outubro, a Fen-

prof realiza uma reunião do Conselho 

Nacional, em que estarão em cima da 

mesa acções e formas de luta adicionais.

A greve de professores e educadores 

já anunciada antecede a greve nacional 

da função pública convocada pela Fren-

te Comum para o dia 12 de Novembro.

Fenprof e FNE convocam 

greve nacional de professores 

para 05 de Novembro
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Mário Frota *

“De Devedores Naturais”
 Se fazem listas bizarras
De gestos tão desleais                                                 
  A tremendas algazarras                                                                                                             

O Regulador das Comunicações 
Electrónicas adverte:

“Se tiver facturas em dívida de va-
lor superior a 20% do salário mínimo 
nacional (ou seja, a 133€ desde 1 de 
Janeiro de 2021), os seus dados po-
dem ser incluídos numa lista de deve-
dores. Esta lista é partilhada entre os 
operadores de comunicações aderen-
tes.

Antes de incluir os seus dados na 
lista, o operador deve notificá-lo para, 
em 5 dias, pagar o valor em dívida, 
provar que a dívida não existe ou que 
não lhe é exigível (por exemplo, por-
que já prescreveu).

Os seus dados não podem ser ins-
critos na lista de devedores:

durante o cumprimento de acordo 
para o pagamento da dívida, se o tiver 
celebrado;

se justificar a falta de pagamento 
das facturas com o não cumprimento 
do contrato pelo próprio operador; ou

se tiver reclamado do valor factura-
do ou provar que não deve o montan-
te que lhe é cobrado.

Assim que for pago o valor em dívi-
da, os dados devem ser imediatamen-
te eliminados da lista.

Qualquer operador pode recusar-
-se a contratar um serviço com um uti-
lizador que tenha quantias em dívida, 
mesmo que a outro operador, salvo se 
a facturação em causa tiver sido recla-
mada.”

No entanto, situações do mais di-
verso jaez ocorrem, revelando que, 
para além da Lista Negra de Devedo-
res, conformemente à lei, autorizada e 
de circulação restrita para evitar que 
os consumidores andem a saltar de 
operador em operador sem cumprir 

as obrigações a que se vinculam, ou-
tros listas saem da cartola, como a dos 
Devedores de Obrigações Naturais, 
como o revelam as próprias empresas 
que operam neste segmento do mer-
cado.

Dos  Gabinetes Municipais de 
Apoio ao Consumidor a notícia de 
que os consumidores são interpela-
dos a pagar ou dívidas inexistentes 
ou dívidas prescritas, cuja prescrição 
terá sido oportunamente invocada, 
dívidas que remontam a 2009, 2010, 
2012, 2014…

Dívidas que são apresentadas por 
uma tal INTRUM Portugal, agência de 
cobrança de dívidas.

Dever primeiro a que se adscreve 
qualquer dos fornecedores, no merca-
do, é a observância da cláusula geral 
da boa-fé.

Aliás, no pórtico da Lei dos Ser-
viços Públicos Essenciais que vigora 
em Portugal desde o 1.º de Agosto de 
1996 inscreve-se de modo impressivo 
um tal princípio-regra:

“O prestador do serviço deve pro-
ceder de boa-fé e em conformidade 
com os ditames que decorram da na-
tureza pública do serviço, tendo igual-
mente em conta a importância dos in-
teresses dos utentes que se pretende 
proteger.”

Como o registámos num outro 
escrito, “invocada a prescrição, judi-
cial ou extrajudicialmente, remanes-
ce uma obrigação natural: a dívida 
jamais poderá ser exigida através de 
acção ou injunção. Daí a contradição, 
ao ameaçar-se o consumidor com a 
instauração de um processo ou pro-
cedimento  judicial, como consta do 
nefando rol de intimidações que a 
empresa de cobranças remeteu ao 
consumidor.”

Nem sempre se tem a noção do 
que seja uma obrigação natural: é a 
que  se funda num mero dever de 
ordem moral ou social, cujo cumpri-
mento não é judicialmente exigível: 
se espontaneamente satisfeita, o seu 
cumprimento corresponderá  a um 
dever de justiça. 

LISTA NEGRA DOS DEVEDORES DE 
OBRIGAÇÕES NATURAIS

A criação de uma LISTA NEGRA 
DOS DEVEDORES DE OBRIGAÇÕES 
NATURAIS é um artifício e é uma aber-
ração, em vista das consequências 

que se assacam às dívidas prescritas 
que apagam as obrigações jurídicas 
e de que remanescem meras obriga-
ções naturais, judicialmente inexigí-
veis.

Ademais, como noutro escrito o 
assinalámos, expõem os consumido-
res e os seus dados pessoais a uma 
empresa estranha ao tráfego negocial 
e, nessa medida, há também uma cla-
ra violação do Regulamento Geral de 
Protecção de Dados, que cumpre, a 
justo título, denunciar.

Se tiver havido uma qualquer 
cessão de dívidas a esse cobrador, a 
MEO infringe o Código Civil que, no 
seu artigo 577, proíbe o crédito que, 
pela própria natureza da prestação, se 
acha ligado à pessoa do credor por se 
tratar de um serviço público essencial.

A INVOCAÇÃO PRESCRIÇÃO É INI-
BITÓRIA

Se o consumidor se recusar a pa-
gar, porque invocada a prescrição, 
não pode daí advir qualquer desvan-
tagem:

Nem pode ser decretada a suspen-
são do serviço;

Menos ainda a extinção do contra-
to;

Eventuais exigências de caução ou 
outras garantias para poder continuar 
a fruir do serviço;

A recusa de celebração de um outro 
contrato que ao consumidor impor-
te…

A inserção em qualquer lista de 
baixo teor reputacional (a origem do 
fenómeno está no credor, que não no 
devedor: a prescrição não é um favor, 
é um direito, em homenagem à segu-
rança jurídica, e pelo exercício de um 
direito, conformemente às normas não 
poderão advir prejuízos sejam de que 
ordem for sob pena de se actuar a res-
ponsabilidade civil, onde quer que se 
entenda).

O ASSÉDIO COMO PRÁTICA NEGO-
CIAL AGRESSIVA

O assédio (as ameaças, as intimida-
ções), constitui prática negocial agres-
siva: Lei das Práticas Comerciais Desle-
ais de 2008, de 26 de Abril.

“Assediar mais não é do que “perse-

guir com propostas, sugerir com insis-
tência; ser inoportuno ao tentar obter 
algo; molestar; abordar súbita ou ines-
peradamente”.

A Lei das Práticas Comerciais Des-
leais considera, como agressivas, entre 
outras:

. o fazer solicitações persistentes e 
não solicitadas, por telefone, telecópia, 
correio electrónico ou qualquer outro 
meio de comunicação à distância, …”

Daí que a conduta da (mal afama-
da) agência de cobranças constitua um 
ilícito de consumo, como se descreve 
supra, passível de coima e de sanções 
acessórias.

OS CRIMES PERPETRADOS PELO 
AGENTE ECONÓMICO

Para além do mais, o assédio consti-
tui crime, nos termos do n.º 1 do artigo 
154 - A do Código Penal, passível, ao 
menos, de  prisão até 3 anos ou multa:

“1 - Quem, de modo reiterado, per-
seguir ou assediar outra pessoa, por 
qualquer meio, directa ou indirecta-
mente, de forma adequada a provocar-
-lhe medo ou inquietação ou a prejudi-
car a sua liberdade de determinação, é 
punido com pena de prisão até 3 anos 
ou pena de multa, se pena mais grave 
não lhe couber por força de outra dis-
posição legal.”

A conduta constitui ainda um cri-
me de ofensa à reputação económica 
do consumidor, previsto e punido pela 
Lei Penal Económica (Decreto-Lei n.º 
28/84, de 20 de Janeiro) que, no n.º 1 
do seu artigo 41, prescreve:

“1 - Quem, revelando ou divulgan-
do factos prejudiciais à reputação eco-
nómica de outra pessoa, nomeada-
mente ao seu crédito, com consciência 
da falsidade dos mesmos factos, desse 
modo lesar ou puser em perigo inte-
resses pecuniários dessa pessoa será 
punido com prisão até 1 ano e multa 
não inferior a 50 dias.” 

Por conseguinte, as refracções de 
uma tal conduta lesiva dos direitos de 
personalidade do consumidor pelo or-
denamento jurídico que se lhe afeiçoa 
são abundantes e carecem de uma ac-
tuação conforme das autoridades, sob 
o influxo dos lesados, para que possa 
haver alguma ordem no caos.

* apDC – DIREITO DO CONSUMO - 
Coimbra

Listas negra de devedores 

e comunicações electrónicas
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Ana de Albuquerque * 

Não nos vamos alongar na biografia deste 
personagem único da nossa história. Camões 
refere-se a ele como “o forte Nuno” e este va-
lente guerreiro nasceu a 24 de Junho de 1360 e 
morreu a 1 de Novembro de 1431. Considerado 
um dos maiores estrategas da história militar, 
é o patrono da Infantaria portuguesa e a ele se 
deve a Técnica do Quadrado e as lendárias ba-
talhas de que falaremos mais adiante. Fidalgo 
de longa linhagem, de uma retidão moral exi-
gente, queria manter-se casto mas casou aos 
16 anos com Leonor Alvim, de quem teve dois 
filhos. Após a morte de sua mulher, entra para 
a Ordem Carmelita, tomando o nome de Irmão 
Nuno de Santa Maria. Curiosamente, é o padro-
eiro do Corpo Nacional de Escutas e foi canoni-

zado pelo Papa Bento XVI em 2009.
Nessa ocasião, a Conferência Episcopal Por-

tuguesa afirmou:
«(…) o testemunho de vida de D. Nuno cons-

tituirá uma força de mudança em favor da jus-
tiça e da fraternidade, da promoção de estilos 
de vida mais sóbrios e solidários e de iniciati-
vas de partilha de bens. Será também apelo a 
uma cidadania exemplarmente vivida e um for-
te convite à dignificação da vida política como 
expressão de melhor humanismo ao serviço do 
bem comum…»

Antes de focarmos a sua representação na 
arte, que geograficamente se estende de norte 
a sul do país, temos de lembrar que ele foi peça 
crucial na independência do Reino de Portugal, 
na Crise de 1383-1385.Tanto com a vitória da 
batalha dos Atoleiros como, mais tarde, na Ba-
talha de Aljubarrota. 

Figura inteligente, hábil e perspicaz que sou-
be defender a nação portuguesa ficando como 
referência em termos militares em tantos mo-
mentos, o Santo Condestável D. Nuno Álvares 
Pereira é uma personalidade marcante e ímpar 
da nossa história. Lembramos a Batalha dos 
Atoleiros ou a Batalha de Aljubarrota, que defi-
niu a independência do reino.

Mas debrucemos o olhar sobre a sua repre-
sentação na arte.

Há um património assombroso das represen-
tações artísticas sobre o Condestável, assentes 
nas unidades e órgãos do exército. São tape-
çarias, azulejos, esculturas, filatelia, tumulária, 
toponímia, vitrais, espaços arquitetónicos, que 
mostram o herói como chefe militar estratega 
e Comandante. Uma personalidade complexa 
que faz parte do imaginário luso.

 Na escultura, ao longo do território nacional 
as suas representações como militar ou bea-
to são várias, desde o Arco da Rua Augusta ao 
Convento do Carmo, à coleção de Leopoldo de 
Almeida - autor da magnifica estátua equestre 

de Nuno no átrio do Mosteiro da Batalha, pas-
sando pela estátua de Belém, do artista Augus-
to Cid (2016). Em Porto de Mós, o escultor Paulo 
Honorato realizou uma impressionante instala-
ção denominada “o momento da ação” (2013). E 
muitas outras poderíamos citar.

Na azulejaria, comecemos pela Igreja da N. 
Sra. da Orada, toda forrada com painéis do séc. 
XVIII, com cenas da Batalha dos Atoleiros. Em 
Coimbra, no Palácio da Justiça, temos os traba-
lhos de Jorge Colaço. E não podemos esquecer 
a Estação de São Bento, no Porto, que é um pos-
tal ilustrado da tomada de Ceuta ou da Batalha 
de Aljubarrota. Mas, mais perto dos nossos tem-
pos, temos o colorido painel do pintor Joaquim 
Nobre, na Câmara Municipal de Braga (2013). 
Seguimos para a pintura Mural, onde a Igreja do 
Santo Condestável tem uma obra esmagadora, 
da autoria de Portela Júnior e Joaquim Rebocho 
(1950). Igualmente monumental é o painel de 
Martins Barata no Tribunal de Fronteira (1965).

Foquemos também a tapeçaria, com um tra-
balho assombroso do pintor Amândio Silva (ta-
peçarias de Portalegre 1970) no Palácio da Jus-
tiça, em Lisboa.

Nos vitrais não podem ficar no esquecimento 
os da Capela do Paço Ducal, de Guimarães, tal 
como os da Igreja Matriz, em Barcelos.

Por último na filatelia, arte que vai de “mão 
em mão” dando novas daqui e dali, são muitos 
os selos com a sua representação. A coleção 
do centenário, que é baseada na 1ª Edição da 
Chronica do Condestável de 1626 é, sem dúvi-
da, uma obra de arte.

Muito mais referências pode o leitor encon-
trar no recente livro de Augusto Moutinho Bor-
ges, intitulado O Exército e o Condestável D. 
Nuno Álvares Pereira, lançado pela editora “By 
the Book”, que ao longo das suas duzentas pá-
ginas ilustra o tema com elegância e sabedoria.

* Editora

D. Nuno Álvares Pereira 

– O Combatente na Arte
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A
s Reservas da Biosfe-
ra promovem um Co-
lóquio Internacional, 

amanhã (21), pelas 09h00, 
no Museu da Ciência da Uni-
versidade de Coimbra. 

Promover investigação 
científica, impulsionar o de-
senvolvimento socioeconó-
mico de territórios e partilhar 
as experiências das Reservas 
da Biosfera classificadas pela 
UNESCO são alguns dos ob-
jectivos que definem o  pro-
jecto Reservas da Biosfera: 

Territórios Sustentáveis, Co-
munidades Resilientes e que 
irão a debate neste Colóquio.

Em análise estarão os de-
safios da sustentabilidade, a 
valorização dos territórios e 
as perspectivas de futuro dos 
territórios classificadas pelo 
programa Man & Biosphere 
da UNESCO, num encontro 
que reúne investigadores, 
gestores de reservas da Bio-
sfera e entidades ligadas ao 
Programa MaB da UNESCO, 
de Portugal, Noruega e Is-

lândia. 
As Reservas da Biosfera da 

UNESCO representam labo-
ratórios vivos de sustenta-
bilidade e assumem, assim, 
a partilha de conhecimento 
e experiências sobre os seus 
territórios, com vista a pro-
mover mais cooperação na-
cional e internacional.

Em Portugal, a UNESCO 
classificou já 12 territórios 
como Reservas da Biosfera, 
tendo sido o primeiro o Paul 
do Boquilobo, em 1981.

Reservas da Biosfera 

promovem Colóquio 

Internacional em Coimbra
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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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A 
Confraria da Rainha Santa Isa-
bel vai assinalar, em Coimbra, 
o aniversário da dupla trasla-

dação do corpo da Rainha Santa Isa-
bel nos próximos dias 27, 29 e 30 de 
Outubro.

No dia 27 de Outubro de 1677 
ocorreu a trasladação do corpo da 
Rainha Santa Isabel do túmulo de 
pedra, onde jazia desde 1336, para 
o túmulo de prata mandado fazer 
por D. Afonso de Castelo Branco, 
41.º Bispo de Coimbra, 6.º Conde de 
Arganil, que chegou a ser vice-rei 
de Portugal.

No dia 29 de Outubro seguinte 
(de 1677), ocorreu a trasladação do 
corpo santo da Rainha Santa Isabel, 
já no túmulo de prata, desde o ve-
lho Mosteiro (Santa Clara-a-Velha) 
para o novo Mosteiro de Santa Clara 
(Santa Clara-a-Nova).

O dia 29 de Outubro foi, durante 
mais de um século, a 2.ª data mais im-
portante do novo Mosteiro de Santa 
Clara (o Mosteiro de Santa Clara-a-
-Nova) – era o dia da Festa da Titular 
da Igreja da Rainha Santa Isabel.

No Calendário da Igreja da Rainha 
Santa Isabel, “a Festa da Titular não 
se faz, como pareceria mais natural, 
a 4 de Julho, que é a Festa natalícia, 
ou aniversário da morte e entrada 
na glória da Rainha-Santa, mas a 29 
de Outubro, a Festa da Trasladação 
do seu santo Corpo para este mos-
teiro novo de Santa Clara”, recorda 
a Confraria, acrescentando que “as-
sim se fez sempre, desde o ano em 
que o templo foi sagrado, no fim do 
século XVII, certamente porque, no 

acto de Sagração, o Bispo sagrante 
designou este dia para a Festa da Ti-
tular”. - cfr. António Ribeiro de Vas-
concelos “Liturgia da Rainha-Santa”, 
Coimbra, 1934.

Por esse motivo, a Confraria da 
Rainha Santa Isabel pretende evo-
car a data com a maior dignidade e 
neste ano de 2021, para a evocação 
da “Festa da Titular”, a realizar na 
Igreja da Rainha Santa Isabel, está 
previsto o seguinte programa:

No dia 27 de Outubro, a partir das 
21h30, realizar-se-á um concerto 
pelo grupo de cordas da Orques-
tra Clássica do Centro, executando 
obras alusivas a temas religiosos, 
particularmente à devoção salve re-
gina, com peças da autoria de dife-
rentes compositores;

No dia 29 de Outubro, às 18h00, 
celebrar-se-á missa de acção de 
graças pela exemplar vida aconteci-
da de Santa Isabel de Portugal;

No dia 30 de Outubro, a partir das 
21h30, realizar-se-á um concerto 
musical com peças sacras pelo coro 
vocal familiar AnçãBle.

Conforme refere o presidente da 
Mesa Administrativa da Confraria 
da Rainha Santa Isabel, Joaquim 
Leandro Costa e Nora, nos eventos 
culturais do programa a entrada é 
gratuita, mas sujeita a inscrição pré-
via por haver limitação do número 
das pessoas presentes.

Este programa de “Evocação” não 
altera nenhuma das celebrações re-
ligiosas habituais na Igreja da Rai-
nha Santa Isabel, que se mantêm.

Confraria evoca aniversário 

da dupla transladação 

de Rainha Santa Isabel
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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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P
aula Veiga, professora 
da Faculdade de Direi-
to da Universidade de 

Coimbra (FDUC), foi eleita 
membro efectivo do Conse-
lho Superior dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais. 

Docente nas áreas do Di-
reito Constitucional e do 
Direito Internacional Públi-
co, Paula Veiga tem inves-
tigado sobretudo as temá-
ticas do direito do espaço 
extra-atmosférico, da orga-
nização do poder político 
no mundo cosmopolita, da 
cidadania, dos direitos hu-
manos, da corrupção (polí-
tica) e do constitucionalis-
mo global. 

É membro do Instituto Ju-
rídico da FDUC e integra a 
direcção de dois Institutos: 
o  Ius Gentium Conimbri-
gae (IGC) e o Instituto Jurí-
dico da Comunicação (IJC).

A par da actividade aca-
démica, desempenhou fun-
ções no Comité Económico 

e Social da União Europeia, 
no Gabinete do Secretário 
de Estado do Ministério da 
Administração Interna, na 
Comissão Nacional de Pro-
tecção de Dados (CNPD) e 
no Comité para a Utilização 
Pacífica do Espaço Extra-at-
mosférico da ONU (COPU-
OS).

No biénio 2021-2023, de-

sempenha funções na Di-
recção da Faculdade de 
Direito da Universidade de 
Coimbra (subdiretora com 
delegação de competên-
cias nas áreas académica 
e pedagógica). Desde 1 
Outubro 2021 é Vogal do 
Conselho Superior dos Tri-
bunais Administrativos e 
Fiscais.

Docente de Coimbra eleita 

para o Conselho dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais 
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A 
Comunidade Municipal da Re-

gião de Coimbra (CIM-RC) ins-

talou 19 abrigos de passagei-

ros inovadores na Região, de forma a 

valorizar e promover a utilização de 

transportes públicos. 

Esta acção insere-se no pojecto “De-

monstração e Inovação na Adaptação 

às Alterações Climáticas”, liderado pela 

CIM de Coimbra e cofinanciado pelo 

POSEUR, PORTUGAL 2020 e Fundo de 

Coesão.

“Esta acção passou pela implemen-

tação de abrigos que fossem ao en-

contro dos objectivos globais do pro-

jecto e que apresentassem soluções 

inovadoras, ou seja, que se pudessem 

assumir como exemplo de boas prá-

ticas no âmbito da adaptação às al-

terações climáticas, principalmente 

ao nível do conforto térmico na frui-

ção destes espaços e do equilíbrio 

Homem-Ambiente, ainda que a título 

de experimental (numa óptica de pro-

jecto-piloto), demonstrativos de solu-

ções possíveis no combate às altera-

ções climáticas”, afirmou Jorge Brito, 

secretário Executivo da Comunidade 

Intermunicipal da Região de Coimbra. 

Nesse sentido, construiu-se uma 

solução de abrigo que inclui uma co-

bertura reforçada tecnicamente para 

oferecer um conforto térmico distinto, 

representando um equilíbrio entre a 

natureza e as infraestruturas urbanas 

que se pretende restabelecer, promo-

vendo o conforto térmico e estético 

da estrutura. 

Seis pés da planta Jasmim Polyan-

thum foram plantados numa floreira, 

na parte traseira do abrigo, e com o 

seu crescimento formarão um “muro” 

verde que emoldurará a parede em 

vidro e que se prolongará pela cober-

tura. “Este abrigo possuirá, assim, uma 

parede e cobertura verdes, tornando-

-se visualmente mais agradável, e per-

mitindo uma maior filtragem de poei-

ras, retenção de água e alimento para 

polinizadores, transmitindo ainda um 

maior conforto térmico aos utentes 

dos transportes públicos que utilizem 

esta paragem”, disse a CIM de Coim-

bra. 

A espécie escolhida apresenta-se 

como uma espécie pouco exigente 

nas suas necessidades de água e com 

forte resistência à exposição solar, 

aguentando a pouca luminosidade do 

Inverno. Trata-se de uma planta pe-

rene, relativamente densa e capaz de 

envolver toda a parede traseira e co-

bertura do abrigo e com isso melhorar 

o conforto térmico. Apresenta flor du-

rante grande parte do ano e tem com 

um longo ciclo de vida.

Do abrigo faz ainda parte um banco 

com assento em madeira que garante 

o conforto ao utente.

Para a CIM, este é “um abrigo de 

passageiros inovador, que pode ser 

facilmente reproduzido e aplicado em 

qualquer local e que, pela sua estrutu-

ra, materiais e estética, contribui para 

a melhoria do conforto na utilização 

dos transportes públicos, da qualida-

de de vida das cidades e para a sua 

sustentabilidade ambiental”.

De acordo com a CIM-RC, este é 

mais um projecto que demonstra o 

seu comprometimento para o desen-

volvimento sustentável e a ambição 

de tornar a Região de Coimbra pionei-

ra na adaptação às alterações climáti-

cas.

Instalados 19 abrigos de passageiros 
para promover utilização 
de transportes públicos
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V
ários protagonistas do sector do turismo, concluíram, na 

conferência Hotel 4.0 Talks, que a transformação digital é 

fundamental para o sector, mas que os empresários não 

podem esquecer que as pessoas devem continuar em primeiro 

lugar.  

A segunda edição da conferência, promovida pela Associação 

da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, decorreu na 

loja Comur, em Coimbra, e teve como tema a transição digital 

como factor de sustentabilidade no turismo.

Pedro Machado, presidente da Turismo Centro de Portugal, 

numa mensagem de boas-vindas aos presentes, destacou a ne-

cessidade de a discussão sobre a transição digital na actividade 

turística não esquecer a nova agenda da sustentabilidade. “Esta 

sustentabilidade tem para nós várias premissas. A primeira está 

relacionada, naturalmente, com o negócio da actividade do tu-

rismo e passa pela sua sustentabilidade económica. Mas a sus-

tentabilidade tem também de ser cultural e social. Quando pro-

jectamos o mundo para 2050, percebemos que há alterações 

profundas que vão naturalmente surgir desta agenda da susten-

tabilidade”, sublinhou.

Em conversa com o moderador da conferência, o jornalista 

Miguel Midões, Tiago Quaresma, vice-presidente da AHRESP e 

administrador do grupo O Valor do Tempo, considerou que o 

turismo é um protagonista da transformação digital. “O turis-

mo, e a hotelaria em particular, são sectores que, há muito, li-

deram esta transformação. Mas não podemos ver a tecnologia 

como um fim em si mesmo. A digitalização ajuda a simplificar 

as soluções, mas a digitalização não é desumanização: as pesso-

as serão sempre essenciais no processo. Com esta transforma-

ção, estamos a caminhar para um futuro em que as pessoas irão 

ocupar funções onde realmente acrescentam valor”, explicou o 

empresário.

A mesma mensagem esteve presente num painel de discussão 

e debate, que teve como tema “A Transição Digital Como Factor 

de Sustentabilidade no Turismo”. O painel foi constituído por Luís 

Ferreira, director-executivo da Birds & Trees, Dina Ramos, Profes-

sora na Universidade de Aveiro; Alberto Gradim, director geral do 

Hotel Quinta das Lágrimas; Ana Paula Pais, directora coordena-

dora da Rede Nacional de Escolas de Hotelaria; e Roberto Antu-

nes, director executivo do Centro de Inovação do Turismo.

Luís Ferreira começou por dizer que a transformação digital 

em curso e a recente pandemia alteraram o panorama geral. “O 

mercado do turismo mudou. O mercado de 2021 não é o mesmo 

de 2019. Os turistas estão cada vez mais selectivos e autónomos. 

Hoje, três quartos do tempo da compra de uma viagem são usa-

dos sem contacto com empresas, pelo utilizador, sozinho. O tu-

rista está, muitas vezes, mais digitalizado que o hotel”, frisou.

Já Dina Ramos destacou que a transformação digital cria opor-

tunidades nos territórios de baixa densidade. “A tecnologia está 

hoje em todo o lado. Incluindo nas zonas de baixa densidade. 

Não é por acaso que estes territórios estão a ser escolhidos pelos 

novos nómadas digitais”, lembrou.

Mas a digitalização não pode ser um fim em si mesmo, voltou a 

recordar Roberto Antunes. “Nem tudo precisa de ser digitalizado. 

É preciso conhecer o cliente e perceber o que ele quer que esteja 

digitalizado. A digitalização não deve estar à frente das necessi-

dades, mas sim o contrário”, sublinhou.

Coube a Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, o en-

cerramento da conferência. Em jeito de resumo, o dirigente fri-

sou que Portugal está bem colocado a nível de digitalização do 

sector turístico. “Estamos bem posicionados, mas podemos me-

lhorar e proporcionar melhores experiências aos turistas. O di-

gital ajuda-nos a ter experiências fluidas, mas o digital não é o 

que nós queremos, mas sim o que os clientes querem. Por isso, a 

transição digital só faz sentido se as pessoas forem as suas bene-

ficiárias”, concluiu.

Turismo precisa de transformação 
digital, mas pessoas 

devem continuar em primeiro

Da esquerda para a direita: Luís Ferreira, 
Roberto Antunes, Jorge Loureiro, Ana Jacinto, 

Luís Araújo, Dina Ramos, Pedro Machado, 
Ana Paula Pais, Tiago Quaresma, 
Miguel Midões e Alberto Gradim  
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O 
Centro de Neurociências e 
Biologia Celular da Universi-
dade de Coimbra (CNC-UC) 

assinala, esta quinta-feira (21), pe-
las 14h00, o primeiro aniversário da 
série de seminários virtuais “Pillow 
talks”, iniciativa que promove o de-
bate sobre temas como o sono, rit-
mo circadiano e o envelhecimento. 

A iniciativa “Pillow talks”, que co-
meçou há um ano, é organizada 
pelo grupo de investigação “Neuro-
endocrinologia e Envelhecimento” 
do CNC-UC, liderado por Cláudia 
Cavadas. 

Os seminários realizados ao lon-
go deste ano contaram com a pre-
sença de investigadores nacionais 
e internacionais, especialistas nos 
diferentes temas indicados, o que 
permitiu abordar vários temas aces-
síveis a toda a comunidade acadé-
mica, profissionais de saúde, inves-
tigadores ou ao público em geral. 

Segundo a UC, o formato virtual 
desta iniciativa deu oportunidade 
de contactar e aceder ao conheci-
mento e experiência de investiga-
dores de seis países – Alemanha, 
Reino Unido, Países Baixos, Dina-
marca e Suíça e EUA – com uma as-
sistência média de 50 pessoas por 
sessão.

“Os seminários ‘Pillow talks’ surgi-
ram como uma estratégia de divul-
gação e disseminação de uma nova 

linha de investigação implementa-
da no CNC-UC ‘Ritmos biológicos e 
sono no envelhecimento e doenças 
associadas”, disse a investigadora 
responsável pelo projecto, Ana Rita 
Álvaro. 

Este subtópico do grupo de in-
vestigação “Neuroendocrinologia e 
Envelhecimento” já obteve financia-
mento competitivo (destacando-
-se o projecto da Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia “NoOSAno-
AGEING - POCI-01-0145-FEDER- 
029002”) e prémios da Sociedade 
Portuguesa de Pneumologia e da 

Fundação Resmed (EUA).
O primeiro aniversário da “Pillow 

talks” é assinalado com a realiza-
ção do seminário “Circadian Clocks 
and their Role in Metabolism and 
Longevity”, com a participação do 
professor e investigador Joseph 
Takahashi (Howard Hughes Medi-
cal Institute, Department of Neu-
roscience, University of Texas Sou-
thwestern Medical Center, Dallas, 
USA). Será possível assistir ao se-
minário, bastado realizar inscrição 
em https://bit.ly/PillowTalksSemi-
nar.

UC assinala 
primeiro aniversário 

de seminários virtuais
 “Pillow talks”
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OU NA APLICAÇÃO PARA  TELEMÓVEL  (DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD EM                                           )
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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!

(DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD EM                                           )                   

BOA DISPOSIÇÃO

SEMPRE
EM PORTUGUÊS

DISCOS PEDIDOS

PASSATEMPOS
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VINAGRETAS

COMIDA INUSITADA

O AMOR VENCE TUDO

U
m homem sofria de fortes dores no 

estômago e acabou por se dirigir ao 

Hospital, tendo deixado os médicos 

chocados quando descobriram que este 

tinha um telemóvel no estômago, o que 

impedia a passagem de comida. O paciente 

acabou por confessar que engoliu o objec-

to, mas afirmou não ter pedido ajuda mais 

cedo por ter ficado “demasiado embaraça-

do”. Que conceito de coragem esquisito! O 

homem foi capaz de “comer” um telemóvel, 

mas pedir ajuda revelou-se mais difícil… 

A
s cheias que têm atingido o Sul da Índia 

estão, naturalmente, a afectar toda a po-

pulação. No entanto, não há obstáculo que 

impeça o amor, nem mesmo ruas alagadas. Prova 

disso é um jovem casal de noivos que se viu impe-

dido de ir de carro até ao templo onde iria decorrer 

o seu matrimónio. Um barco ajudaria neste mo-

mento, mas não foi preciso chegar a tanto. Com a 

ajuda dos convidados, os noivos enfiaram-se den-

tro de uma panela gigante e os dois foram reboca-

dos até ao local. Depois disto, não há dúvidas que 

serão felizes para sempre, pois não haverá proble-

ma que lhes dificulte a vida.
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   ALGUÉM DISSE QUE...
“[União Europeia] deve manter a coerência no objectivo de enfrentar a emergência cli-
mática, sem desconsiderar todas as medidas que sejam necessárias adoptar de modo 
transitório para responder à crise dos combustíveis”.

António Costa, primeiro-ministro

“Se somássemos todas as propostas, não havia dez orçamentos que chegassem”.
Idem

“Mo momento extraordinário que o país vive importa que exista também um Orça-
mento igualmente extraordinário”.

Inês de Sousa Real, líder do PAN 

“A luta pelos portugueses comuns, a luta na rua contra a corrupção e contra este au-
mento absurdo do preço dos combustíveis, num país que tem dos salários e pensões 
mais baixos da UE, apenas é feito pelo Chega”.

André Ventura, líder do Chega

“Estamos a fazer tudo para que isso aconteça [a aprovação do OE], o país quer tudo 
menos uma crise política”.

João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Acção Climática

“O Serviço Nacional de Saúde está a transferir recursos para os privados”.
Jorge Roque da Cunha, presidente do Sindicato Independente dos Médicos

“Com a Rússia, lamentamos a posição em que estamos agora; especialmente quando 
as tensões são altas e as coisas estão difíceis, é importante ter um diálogo”.

Jens Stoltenberg, secretário-geral da NATO
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