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À 
hora em que encerrámos esta edição 
estava a terminar o debate final do Or-
çamento de Estado para 2022 na Assem-

bleia da República, sendo certo o “chumbo” na 
votação na generalidade, pelo sentido de voto 
anunciado pelas forças políticas.

A favor votaram os 108 deputados do PS, mas 
os votos contra foram superiores (117), do BE, 
PCP, PEV, PSD, CDS-PP, Chega e IL, com cinco abs-
tenções (PAN e duas deputadas não inscritas).

O Presidente da República já tinha anuncia-
do que a reprovação do Orçamento de Estado 
representava a dissolução do Parlamento e a 
convocação de eleições legislativas, com o Go-
verno a ficar em gestão, sendo aplicado o regi-
me de duodécimos.

Costa avisa que chumbar é travar avanços e 
impedir novas medidas na especialidade
O primeiro-ministro dramatizou hoje as con-

sequências de um chumbo do Orçamento logo 
na generalidade, dizendo que a reprovação in-
viabiliza o aumento do salário mínimo, a redu-
ção do IRS ou a gratuitidade das creches.

“Chumbar a proposta é impedir a consoli-
dação de avanços e impedir a concretização 
de novas medidas em sede de especialidade. 
Qual é a racionalidade?”, questionou António 
Costa na intervenção de encerramento do de-
bate parlamentar na generalidade proposta do 
Governo de Orçamento do Estado para 20022, 
momentos antes de este diploma ser votado 
e provavelmente reprovado com os votos das 
bancadas à direita do PS, mas também do Bloco 
de Esquerda, PCP e PEV.

O primeiro-ministro abriu a sua segunda in-
tervenção de fundo dizendo que no final destes 
dois dias de debate se apresenta “com a sereni-
dade e a liberdade da consciência tranquila”.

BE acusa Costa de ter preferido crise política 
e de romper todas as pontes 

A coordenadora do BE, Catarina Martins, acu-
sou o primeiro-ministro de ter optado por “abrir 
uma crise política” e romper “todas as pontes”, 
considerando que a geringonça “foi tempo ga-
nho” e que os bloquistas estão prontos para so-
luções.

“Tivesse o governo aceitado a proposta de 
Arnaut e Semedo para a exclusividade das pro-
fissões da saúde, tivesse concretizado que o 
próprio PS já defendeu para as pensões anteci-
padas ou para as indemnizações por despedi-
mento e teria o acordo do Bloco de Esquerda 
para este Orçamento do Estado”, afirmou Cata-
rina Martins no encerramento do debate na ge-
neralidade da proposta orçamental (OE2022).

De acordo com a líder do BE, o “Governo não 
trouxe nada de novo a este debate” que hoje 
termina no Parlamento, considerando que “o 

primeiro-ministro não avança” num documento 
cujas escolhas “não tem nada de esquerda nem 
respostas aos problemas do país”.

“[António Costa] Preferiu abrir uma crise po-
lítica, rompeu todas as pontes, recusou todas 
as propostas e preferiu ontem voltar ao infeliz 
discurso da campanha autárquica, prometendo 
milhões para todo o lado, embalado para elei-
ções antecipadas”, criticou.

No entanto, para Catarina Martins, “a gerin-
gonça não foi tempo perdido, foi tempo ganho”.

PCP diz que “esteve nas mãos” do Governo 
dar respostas até “nos últimos dias” 

O líder parlamentar do PCP sustentou que 
“esteve nas mãos do Governo, ainda nos últi-
mos dias, dar a resposta que faltava” e que ao 
longo do debate orçamental o partido fez “esse 
desafio repetidamente”, sem resposta.

“Não estava nas nossas mãos dar a resposta 
que só o Governo podia dar. Esteve nas mãos 
do Governo, ainda nos últimos dias, dar a res-
posta que faltava para que pudesse prosseguiu 
a discussão sobre o conjunto de decisões a to-
mar. Ao longo do debate fizemos esse desafio 
repetidamente”, referiu o líder parlamentar co-
munista, João Oliveira, enquanto intervinha no 
encerramento do debate de apreciação na ge-
neralidade da proposta de Orçamento do Esta-
do para 2022 (OE2022).

O dirigente comunista disse que, “ao longo 
da discussão” com vista à viabilização do docu-
mento, o partido não ficou fixado em “reivindi-
car o tudo ou nada, o tudo já ou nunca mais”.

Rio acusa Costa de ter contribuído
 para ingovernabilidade ao afastar

 entendimentos com PSD
O presidente do PSD acusou o primeiro-mi-

nistro de ter contribuído para aumentar a ingo-

vernabilidade ao afastar os sociais-democratas 
de qualquer entendimento, avisando que para 
“sonhar” com negociar com o seu partido teria 
de mudar radicalmente.

“Para agradar à esquerda radical, o primeiro-
-ministro, António Costa, resolveu agravar ain-
da mais a sua já enorme dependência, dizendo 
que no dia em que precisasse do voto do PSD 
para fazer aprovar um Orçamento do Estado, o 
seu Governo se demitiria”, recordou Rui Rio, na 
intervenção de encerramento do debate na ge-
neralidade do Orçamento do Estado para 2022.

Rio admitiu que, “para poder sonhar com 
uma negociação com o PSD, o Governo teria de 
mudar o rumo da política económica em 180 
graus”.

“Mas dizer o que disse, só enfraqueceu a sua 
posição negocial e só contribuiu para o país fi-
car mais perto da ingovernabilidade”, acusou.

O presidente do PSD reiterou, como tinha fei-
to no discurso de abertura, que o PS se radica-
lizou e “ultrapassou inequivocamente, as linhas 
vermelhas que o seu próprio fundador, Mário 
Soares, sempre traçou e respeitou”, o que mere-
ceu alguns protestos da bancada do PS.

CDS-PP defende que Portugal “precisava de 
tudo menos de uma crise política”

A deputada do CDS-PP Cecília Meireles de-
fendeu que Portugal precisava neste momento 
“de tudo menos de uma crise política” e que a 
esquerda “caiu exclusivamente pelas suas mãos” 
e não merece outra oportunidade.

“Portugal, agora, precisava de tudo, de tudo 
menos de uma crise política. E é lamentável que 
tenham que ser os portugueses a colher a tem-
pestade semeada pelos ventos do oportunismo 
da geringonça”, afirmou a centrista.

PAN defende que “fazer oposição não é só 
votar contra” e aponta o dedo à esquerda

A porta-voz do PAN defendeu que “fazer 
oposição não é só votar contra” e que o “bom 
senso não imperou” no debate do Orçamento 
para 2022, num discurso no qual foi várias vezes 
aplaudida pelo PS.

“Este debate sobre o Orçamento do Estado 
foi um medir de forças, um ver quem cede pri-
meiro e uma forma de servir interesses partidá-
rios. Foi tudo aquilo que não deve ser, porque 
estamos a decidir o futuro das pessoas, a sua 
qualidade de vida, e o seu bem-estar. Aspetos 
estruturais como a saúde, a justiça, a habitação, 
educação, medidas ambientais e de proteção 
animal. No entanto, o bom senso não imperou 
neste debate”, defendeu.

A líder partidária apontou que o orçamento 
em discussão, à semelhança de anteriores, “está 
longe da perfeição ou dos consensos” que pre-
tendiam alcançar.

Chumbo do Orçamento 
abre caminho a eleições

António Costa vai governar em 
2022 com duodécimos
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A falta de entendimento entre PS e PSD para a Direcção da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região 
de Coimbra levaria a que a liderança fosse assumida pelo autarca mais idoso, o que no caso caberia 
a Santana Lopes, que conquistou, como independente, a presidência da Câmara da Figueira da Foz. 
O acordo alcançado entre os dois partidos resultou na eleição da Direcção da CIM, por unanimidade, 
presidida por Emílio Torrão, presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, tendo como vice-presidentes 
Raul Almeida e Luís Costa, presidentes das Câmaras de Mira e Arganil, respectivamente.         Página 3

PS e PSD entenderam-se para a Direcção da CIM da Região de Coimbra

Emílio Torrão gerou
consenso para evitar
liderança a Santana

Conheça as 50 maiores
empresas de Soure e Mira

O tecido empresarial de Mira e Soure continua a superar as 

maiores empresas.            Página 9 a 16

Coimbra perde Jorge Veloso
como presidente da ANAFRE

optar por outro candidato.       Página 7
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Convida a visitar o Bodo das Castanhas
este fim-de-semana em Vermoil

Consultar edição impressa do “Campeão das Províncias” 

Emílio Torrão gerou consenso para evitar liderança de Santana na CIM de Coimbra

Conheça as 50 maiores empresas de Soure e Mira

Coimbra perde Jorge Veloso como presidente da ANAFRE

Diplomacia de José Manuel Silva na primeira reunião ao vivo e a cores

Pensar Coimbra: temos de nos abrir ao mundo

“Festival do Arroz Doce” da ANAI foi um sucesso e já se pensa na próxima edição

Construção do Edifício UC Biomed tem conclusão prevista para 2023
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O 
Estádio Municipal “Cidade de 
Coimbra” será o palco escolhi-
do para o jogo entre Portugal e 

Japão, em rugby, que se irá realizar no 
dia 13 de Novembro, pelas 17h10. 

Já o Estádio Municipal de Taveiro e o 
Estádio Universitário vão voltar a aco-
lher o Campeonato Europeu de Rugby 
Sub-20, à semelhança do que ocorreu 
em 2019, entre os dias 7 e 12 de No-
vembro.

As competições foram apresentadas 
no Salão Nobre dos Paços do Conce-
lho, na qual participou o presidente 
da Câmara Municipal de Coimbra, José 
Manuel Silva, o vereador do Desporto, 
Carlos Lopes, o presidente da Federa-
ção Portuguesa de Rugby (FPR), Carlos 
Amado da Silva, o vice-presidente da 
FPR, Ricardo Nunes, o treinador princi-
pal da Selecção A, Patrice Lagisquet, e 
o jogador dos Lobos, Nuno Gomes.

A selecção portuguesa de Rugby – 
os Lobos – vão defrontar a equipa do 
Japão, a 13 de Novembro, no Estádio 
Municipal “Cidade de Coimbra”. Um 
jogo sob a égide da World Rugby, na 
designada “Janela Internacional de 
Novembro”, que traz a Coimbra a equi-
pa do Japão, actual 10.ª classificada do 
ranking mundial da modalidade, no 
âmbito da sua digressão pela Europa. 
Este será mesmo o primeiro Portugal-
-Japão oficial que concederá interna-
cionalizações aos participantes e cujo 
resultado contará para o ranking da 
World Rugby. 

Mas Coimbra vai ainda ser palco do 
Campeonato Europeu de Rugby Sub-
20, que se irá realizar nos estádios Mu-
nicipal de Taveiro e Universitário, entre 
os dias 7 e 12 de Novembro. A selecção 
lusa vai defender o título de tricampe-
ões desta competição, que vai ser dis-

putada com as seleções de Espanha, 
Roménia, Alemanha, República Checa, 
Rússia, Países Baixos e Bélgica.

Na conferência de imprensa de apre-
sentação destes eventos internacio-
nais de rugby, que decorreu terça-feira, 
o presidente da Câmara de Coimbra, 
José Manuel Silva, salientou que “não 
há dúvida que o nosso apoio a estes 
dois eventos não é só pelo desporto”, 
sendo “um investimento na divulgação 
da imagem de Coimbra”. “É uma opor-
tunidade de divulgação de Portugal e 
Coimbra no Japão”, destacou o autarca.

O presidente da FPR também salien-
tou que este evento, para além da ver-
tente desportiva, terá uma forte índole 
turística, uma vez que o jogo da sele-
ção principal será também transmiti-
do no Japão. Carlos Amado da Silva 
elogiou o progresso que a modalida-

de tem tido em Coimbra, incentivan-
do à continuidade do investimento e 
no apoio público a estes eventos. “Eu 
gostava muito de ver o campo cheio”, 
disse o dirigente, incentivando as fa-
mílias de todo o país a visitarem Coim-
bra.

Por seu turno, o vereador do Des-
porto, Carlos Lopes, destacou que para 
Coimbra “é um orgulho ter um jogo 
desta importância entre nós”. “Histo-
ricamente o Japão tem enormes liga-
ções ao nosso país e Coimbra deverá 
empenhar-se em articular essa relação 
e este poderá ser um ponto de partido 
para essa união”, concluiu.

Na cerimónia intervieram também 
o vice-presidente da FPR, Ricardo Nu-
nes, o treinador principal da Selecção 
A, Patrice Lagisquet, e o jogador dos 
Lobos, Nuno Gomes.

Coimbra acolhe vários jogos 

internacionais de rugby 

em Novembro
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F
rei Domingos Celebrin, 
vigário paroquial de 
Santo António dos Oli-

vais e da Reitoria do Diantei-
ro faleceu aos 65 anos. 

A viver em Coimbra des-
de 2005, Domingos Celebrin 
é natural de Sabaudia, Itália. 
Completou estudos no Semi-
nário da Ordem Franciscana 
em Itália, com profissão sacer-
dotal em 1985. No ano seguin-
te foi ordenado sacerdote. 

Frade menor conventual 
pertenceu ainda ao Arcipres-
tado da Diocese de Coim-
bra tendo mostrando desde 
sempre uma grande abertu-
ra à colaboração com todas 
as instituições do concelho, 
como foi por exemplo o caso 
da Junta de Freguesia de 
Santo António dos Olivais, no 
que toca à vertente mais so-
cial e caritativa da autarquia. 

Em 2020, Domingos Cele-

brin participou activamente 
no Jubileu de Santo António 
e dos Mártires de Marrocos 
como conferencista. 

O funeral do frei realiza-
-se amanhã (29) na Sé Nova, 
pelas 15h30, e as cerimónias 
religiosas serão presididas 
pelo bispo de Coimbra, Vir-
gílio Antunes. O corpo será 
cremado e as cinzas serão 
enviadas para a terra natal, 
Itália. 

Morreu frei Domingos Celebrin 

vigário paroquial 

de Santo António dos Olivais
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C
oimbra é um dos 14 distri-
tos do continente que vão 
estar, na quinta-feira (28), 

sob aviso amarelo devido à pre-
visão de chuva por vezes forte, 
segundo o Instituto Português 
do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para além de Coimbra, tam-
bém os distritos de Viana do 
Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Vila 
Real, Bragança, Viseu, Guarda, 
Castelo Branco, Leiria, Setúbal, 
Lisboa e Santarém vão estar sob 
aviso amarelo entre as 17h00 de 
quinta-feira e as 03h00 de sexta-
-feira.

Este aviso amarelo estende-se 
aos distritos de Portalegre, Évora, 
Beja e Faro a partir das 00h00 de 
sexta-feira e as 06h00 de sábado.

O aviso amarelo é emitido pelo 
IPMA sempre que existe risco 
para determinadas actividades 
dependentes da situação meteo-
rológica.

O IPMA prevê a partir de quin-
ta-feira e pelo menos até domin-
go (31) períodos de chuva, que 
pode ser por vezes forte, descida 
da temperatura máxima e vento 
moderado a forte nas terras altas.

Para além da chuva, prevê-se 
também uma descida de tem-
peratura. “Hoje será ainda um 
dia de céu pouco nublado ou 
limpo, vento em geral fraco e 
temperatura sem grandes varia-
ções significativas, mas a partir 
de amanhã [quinta-feira] à tarde 

começa a aumentar a nebulosi-
dade e por vezes precipitação 
no Minho e Douro Litoral, esten-
dendo-se depois às restantes re-
giões do Norte e Centro”, disse 
Madalena Rodrigues, meteoro-
logista do IPMA.

De acordo com Madalena Ro-
drigues, na sexta-feira, a chuva, 
que poderá ser por vezes forte 
e persistente, vai estender-se a 
todo o território do continente, 
mantendo-se “pelo menos até ao 
fim do mês”.

Relativamente às temperatu-
ras, a meteorologista do IPMA 
indicou que está prevista uma 
descida gradual das máximas até 
sábado (30).

“Amanhã [quinta-feira] prevê-
-se uma pequena descida da 
[temperatura] máxima e na sex-
ta-feira nova descida. A partir de 

sábado, as temperaturas não têm 
variação significativa. Hoje temos 
máximas da ordem dos 20/23 
na região Sul e Vale do Tejo e na 
sexta-feira nas mesmas regiões 
20/21”, disse.

No que diz respeito às mínimas, 
Madalena Rodrigues adiantou 
que na quinta-feira descem ligei-
ramente e na sexta-feira sobem, 
prevendo-se 4/5 graus Celsius no 
Interior e 16/17 nas restantes re-
giões.

“Está também prevista uma in-
tensificação do vento a partir de 
sexta-feira, soprando com raja-
das e sendo forte nas terras altas”, 
referiu.

Quanto à agitação marítima, 
Madalena Rodrigues indicou que 
não se antevê que seja elevada, 
com ondas de 2/3 metros no má-
ximo na Costa Ocidental.

Coimbra sob aviso amarelo 

esta quinta-feira devido à chuva
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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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O 
Centro de Documentação 25 de Abril (CD25A), 
da Universidade de Coimbra, apresenta, ama-
nhã (28), a sessão “A criação do Serviço Nacio-

nal de Saúde: a conquista de um direito (1974-1979)” 
Adiada devido à crise sanitária que o mundo atra-

vessou, irá agora realizar-se com  projecção de um 
documentário realizado pelo projecto 25AprilPTLab 
com apoio de toda a equipa do CD25A.

O documentário, com guião de Pierre Marie e edi-
ção de Eduardo Albuquerque, além de  reflectir  as 
colecções do CD25A, incluindo imagens de dezenas 
de documentos originais, conta sobretudo com vi-
vos testemunhos  de alguns intervenientes diretos 
nos primórdios do lançamento do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS), como aconteceu com Carlos Leça 
da Veiga, Francisco George, Jorge Seabra, Margarida 
Gil e João Paulo Pereira de Almeida, Graça Patrício e 
Manuel Valente Alves.

A exibição do documentário, com cerca de 
1h17 minutos de duração, será seguida de um deba-
te com o público.

Paralelamente, a exposição documental sobre o 
mesmo tema inaugurada no passado dia 28 de Se-
tembro, vai manter-se aberta ao público no  Piso 3 
do Colégio da Graça (Rua da Sofia), nos dias úteis en-
tre as 10h00 e as 17h30 até 31 de Dezembro deste 
ano.

A exposição documental virtual preparada no ano 
passado mantém-se online.

Esta é uma iniciativa realizada em colaboração 
com o projecto 25AprilPTLab  financiado pela Fun-
dação para a Ciência e a Tecnologia e incluída na Se-
mana Internacional de Acesso Aberto ao Conheci-
mento - 2021.

Centro de Documentação 

25 de Abril apresenta

 “A criação do SNS: 

a conquista de um direito” 
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O 
Núcleo de Coimbra da Liga Portu-
guesa dos Combatentes promove, 
no próximo fim-de-semana (30 e 31), 

no Colégio da Graça, o “1.º Festival do Gui-

tarrinho de Coimbra”.
“O guitarrinho encontrava-se quase ex-

tinto, mas com a nossa intervenção de in-
vestigação histórica, construção de réplicas 
do instrumento e preparação de repertório 
musical, vimos divulgar ao público o guitar-
rinho neste evento, na sua primeira edição”, 
disse o Núcleo da Liga, acrescentando que 
este projecto se destina a interessados em 
música portuguesa e na história dos instru-
mentos musicais portugueses, assim como 
a toda a comunidade local. 

No sábado (30), o Festival é inaugura-
do pelas 14h00, seguindo-se, pelas 15h30, 
a palestra online “Os nomes e as formas: 
questões relacionadas com tetracórdios de 
plectro em Portugal” com Nuno Cristo. Já às 
17h00, irá decorrer um concerto do grupo 
“Guitarrinhos do Mondego”.

No domingo (31), a programação começa 
pelas 14h00 com uma visita guiada pela es-
cola de luthiers, ao mesmo tempo em que se 
irá abrir uma exposição que continua aber-
ta ao público durante a tarde. Pelas 15h10, 
decorrerá a palestra “Bandolim, Bandurri-
nho, Guitarrinho?”, que será dinamizada 
por Adamo Caetano. Já às 16h10, Eduardo 
Loio vai dinamizar a palestra “A construção 
de cordofones na música revivalista”, termi-
nado o Festival às 16h40 com um concerto 
do grupo “Toeira Trupe”.

Liga dos Combatentes 

promove Festival 

do Guitarrinho de Coimbra
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O 
novo filme promocional 
das Aldeias Históricas de 
Portugal, produzido pela 

Lobby Films and Advertising, foi 
eleito o Melhor Filme de Turis-
mo do Mundo, na maior com-
petição de filmes do género à 
escala mundial.

Segundo a Associação de De-
senvolvimento Turístico Aldeias 
Históricas de Portugal, o filme 
“De Corpo e Alma”, nomeado 
para os “World’s Best Tourism 
Film Awards – CIFFT Circuit”, re-
alizado por Telmo Martins, ven-
ceu o prémio “CIFFT Best World 
Tourism Film ‘People’s Choice’ 
Award 2021”, tendo sido a pro-
dução mais votada, com 8.133 
votos em 30 países.

“Com uma narrativa marcan-
te e personagens que fizeram 
História, como os reis D. Dinis, 
D. João, e Pedro Álvares Cabral, 
que descobriu o Brasil e nasceu 
e cresceu em Belmonte, uma 
das 12 Aldeias Históricas de Por-
tugal, o filme ‘De Corpo e Alma’ 
leva o espetador numa viagem 
intensa pelas Aldeias Históricas 
de Portugal, explorando a visão, 
a audição e o coração”, disse a 
Associação Aldeias Históricas 
de Portugal.

Dalila Dias, coordenadora 
executiva das Aldeias Históricas 
de Portugal, considera que “as 
conquistas na vida das Aldeias 

Históricas de Portugal são o pre-
térito perfeito e imperfeito” e “a 
prova mais evidente de que as 
conquistas continuam é o pré-
mio ‘Melhor Filme de Turismo 
do Mundo - People´s Choice’”.

“É uma forma de fazermos jus 
aos nossos antepassados pelo 
legado, de agradecermos às co-
munidades que habitam nas Al-
deias Históricas e de conscien-
cializarmos as gerações mais 
novas para fazerem perdurar 
esta identidade”, acrescentou, 
na reacção ao prémio.

A responsável sublinha que 
através da sétima arte é possí-
vel “imortalizar as histórias e es-
tórias de 12 Aldeias Históricas 
de Portugal - um destino que 
são 12”.

“Acreditamos que o prémio 
Melhor Filme de Turismo do 
Mundo - People´s Choice em 
muito contribuirá para o robus-
tecimento das indústrias cul-
turais e criativas no território», 
acrescentou.

O realizador Telmo Martins, 
da Lobby Films and Advertising, 
comentou que “vencer uma 
competição deste altíssimo ní-
vel, com reconhecimento a ní-
vel mundial e comparada aos 
Óscares dos Filmes de Turismo” 
o deixa “profundamente feliz e 
com a sensação de dever cum-
prido”.

“Este prémio atesta, ainda, a 
qualidade do filme produzido, 
entre tantos de grande quali-
dade. Inevitavelmente, não nos 
podemos esquecer que o ob-
jectivo da produção deste filme 
é promover o incrível produto 
‘Aldeias Históricas de Portugal’, 
a sua identidade, história, bele-
za e atmosfera. São realmente 
12 aldeias únicas no mundo, 
que chegam mais longe e per-
mitem uma gigante promoção 
com este valioso prémio”, rema-
tou. 

O filme das Aldeias Históricas 
de Portugal “sagrou-se vence-
dor face a uma forte concorrên-
cia: nesta 4.ª edição do prémio 
CIFFT ‘People’s Choice’, concor-
reram 40 vídeos de 16 países, 
alcançando quase 46 mil votos 
em 30 países”, acrescenta a As-
sociação de Desenvolvimento 
Turístico que reúne as aldeias 
de Almeida, Belmonte, Castelo 
Mendo, Castelo Novo, Castelo 
Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linha-
res da Beira, Marialva, Monsan-
to, Piódão, Sortelha e Trancoso.

O filme “De Corpo e Alma” 
é uma iniciativa apoiada pelo 
Centro 2020, Portugal 2020 e 
Fundo Europeu de Desenvol-
vimento Regional, através do 
Programa de Valorização Eco-
nómica de Recursos Endógenos 
(PROVERE).

Filme promocional 

das Aldeias Históricas de Portugal 

vence prémio mundial
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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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Estudo da UC diz que erupções 

vulcânicas contribuíram 

para extinguir dinossauros

E
rupções vulcânicas gigantes, ocorridas há 66 milhões de anos 
no território da actual Índia, contribuíram para a extinção em 
massa dos dinossauros, revela um estudo internacional de um 

investigador da Universidade de Coimbra (UC).
O novo estudo, liderado pelo investigador Eric Font e que incluiu 

também cientistas alemães, suíços e chineses, “confirma a tese de 
que erupções vulcânicas gigantes contribuíram para a extinção em 
massa dos dinossauros”.

De acordo com a UC, o estudo “acaba de ser publicado na presti-
giada revista científica Geology e promete reacender o debate junto 
da comunidade científica”.

O comunicado lembra que a causa da extinção em massa de es-
pécies terrestres e marinhas, incluindo os dinossauros, no período 
Cretácico-Paleogénico, “tem sido um tema muito debatido entre a 
comunidade científica internacional”.

“Durante várias décadas prevaleceu a teoria de que foi o impacto 
de um meteorito (…) na Terra que provocou a extinção em massa 
dos dinossauros e de outras espécies. No entanto, na mesma época 
[há 66 milhões de anos], houve erupções vulcânicas de dimensões 
gigantescas, na província magmática [vulcânica] do Decão, na ac-
tual Índia, que poderiam ter contribuído também, ou até principal-
mente, para a extinção em massa”, afirma Eric Font.

Porém, o investigador e docente do Departamento de Ciências 
da Terra da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 
Coimbra (FCTUC) assinala a dificuldade em se conseguir “datar com 
precisão” as erupções ocorridas no continente “através do registo 
paleontológico e da camada de irídio (elemento químico raro na 
Terra, mas abundante em meteoritos), essencialmente preservada 
em sedimentos marinhos”.

Essa situação gerou diversas questões, nomeadamente se a acti-
vidade vulcânica começou antes ou depois da extinção em massa 
dos dinossauros, se teve impacto global no planeta, no clima e na 
vida terrestre.

Outro estudo, realizado há cinco anos, em 2016, também por 
uma equipa liderada por Eric Font, “demonstrou que o vulcanismo 
do Decão se iniciou antes do impacto do meteorito e permaneceu 
durante e após este impacto”, refere a UC.

Esta descoberta baseou-se em “quantidades anómalas de mercú-
rio” registadas nos sedimentos marinhos da cidade de Bidart – loca-
lizada no sudoeste de França, na zona dos Pirenéus Atlânticos, junto 
à fronteira com Espanha – “onde estão preservados os sedimentos 
correspondentes ao período do Cretácico-Paleogénico”, explica Eric 
Font.

“Este afloramento é conhecido mundialmente por ter preservado 
a famosa camada de irídio que foi depositada pelo meteorito que 
supostamente matou os dinossauros”, adianta.

O investigador frisa, no entanto, que, na Terra, o mercúrico “é 
produzido essencialmente por actividade antropogénica [deri-
vada da actividade humana] ou pelo vulcanismo”, sendo que o 
estudo de 2016 abriu um debate, porque os meteoritos também 
podem conter “quantidades significativas” de mercúrio.

De acordo com o comunicado, “para esclarecer as dúvidas”, a 
equipa liderada por Eric Font voltou a estudar, ao longo dos últi-
mos três anos, os sedimentos marinhos de Bidart “usando novas 
técnicas (…) que permitem identificar a fonte do mercúrio”.

“Os resultados agora publicados na Geology demonstraram 
uma origem vulcânica” para o mercúrio localizado na cidade 
francesa, “através da sua emissão para a atmosfera e posterior 
deposição dos sedimentos”.

Assim, acrescenta a UC, os resultados obtidos “confirmam que 
as erupções vulcânicas do Decão tiveram início antes de um me-
teorito ter colidido com a Terra, antes da morte dos dinossauros, 
e continuaram depois. Ou seja, o vulcanismo do Decão pode ter 
sido uma das principais causas para a extinção dos dinossauros”, 
assegura Eric Font.

Acrescenta, por outro lado, que o “supervulcão” do actual terri-
tório asiático “teve claramente um efeito global”.

Por esclarecer permanece a questão se o impacto do mete-
orito “foi a gota de água que fez transbordar o copo ou foi um 
evento inconsequente que ocorreu durante uma extinção que já 
tinha sido provocada pelo vulcanismo”, referem os cientistas no 
estudo.

Investigador Eric Font
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A 
Comissão Europeia felicitou a Blue-
pharma pelas conquistas ambien-
tais conseguidas ao longo dos 18 

anos de adesão da empresa ao Sistema 
Comunitário de Ecogestão e Auditoria 
(EMAS). 

A Bluepharma, sediada em Coimbra, 
detém a certificação EMAS desde 2003, 
sendo a única indústria farmacêutica na-
cional e uma das 10 primeiras empresas 
em Portugal a obter este registo.

O EMAS é uma certificação assente 
num Regulamento Europeu que obriga 
as organizações a uma permanente su-
peração de objectivos ambientais, ape-
lando a uma visão estratégica integrada, 
permitindo às organizações responder 
de forma eficiente em termos de consu-
mo de energia, água, emissões de dióxi-
do de carbono, tratamento de resíduos, 
adopção de boas práticas de protecção 
do meio ambiente e preocupação com a 
comunidade.

No âmbito da comemoração dos 25 
anos do EMAS, a Comissão Europeia ho-
menageou as organizações que, em cada 
país, obtiveram os primeiros registos 
neste sistema. A Bluepharma obteve o 
8.º registo nacional, há 18 anos, sendo 
desde então, a única empresa portugue-
sa do sector farmacêutico com esta certi-
ficação. Em Portugal existem no total 47 
empresas certificadas, de diversos secto-

res e em toda a Europa existem actual-
mente 28 indústrias farmacêuticas com 
esta certificação.

Em Portugal, o organismo competente 
no âmbito deste regulamento é a Agên-
cia Portuguesa do Ambiente, existindo, 
por sua vez, verificadores acreditados 
que asseguram a conformidade das or-
ganizações que pretendem registar-se 
no EMAS. Na Bluepharma, esta verifica-
ção é realizada por um auditor com com-
petência para tal, inserido na equipa da 
entidade Certificadora APCER.

Bluepharma 

recebe saudação por parte 

da Comissão Europeia
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A 
15.ª edição do Festival Gastronómico e Cultural 
“O Chícharo da Serra” vai realizar-se entre 25 e 
29 de Novembro, em Santa Catarina da Serra, 

concelho de Leiria. 
De acordo com a organização do evento, espera-se 

“milhares de visitantes para degustar o tradicional chí-
charo” nas cinco tasquinhas disponíveis, mas também 
“para conhecer o comércio e entidades locais, presen-
tes nos cerca de 30 stands empresariais e de artesana-
to” e, ainda, a programação cultural. 

Na tenda das Noites do Chícharo estão já confirma-
dos Sons do Minho, Julinho KSD, Dino D’Santiago, 
Fonzie, Xtinto, Dj Zanova e Dj Fifty.

Este ano, será dinamizada uma caminhada solidária 
pelos trilhos e caminhos de Santa Catarina da Serra, 
sendo o custo da inscrição um bem alimentar que, com 
a colaboração da Conferência São Vicente de Paulo, 
será distribuído por famílias carências da região.

Esta iniciativa, promovida pela ForSerra - Associação 
Desenvolvimento e Gestão Património de Santa Cata-
rina da Serra e Chainça, comemora o dia da padroeira, 
Santa Catarina, e o próprio dia da freguesia de Santa 
Catarina da Serra, que se assinala a 25 de Novembro. 

Os bilhetes de acesso estão à venda em www.ochi-
charodaserra.com, em alguns estabelecimentos locais 
ou à porta do festival dos dias do evento.

Em 2019, a última edição do festival em formato pre-
sencial, foram vendidos cerca de 20 mil bilhetes, con-
sumidas três toneladas de chícharo e duas toneladas 
e meia de bacalhau.

Festival “O Chícharo da Serra” 

decorre 

de 25 a 29 de Novembro
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A 
programação do Con-
vento São Francis-
co conta, nos próxi-

mos dias, com um concerto 
dos D.A.M.A., o espectáculo 
“Killology” e um outro com o 
actor João Reis.

Esta quinta-feira, pelas 
19h00, o actor João Reis irá 
contracenar com Nuno Aroso 
em “A Fog Machine e outros 
poemas para o teu regresso”. 
Este é um espectáculo-con-
certo a acontecer no grande 
auditório do Convento São 
Francisco e, de acordo com 
a autarquia de Coimbra, “re-
flecte a constante procu-
ra poética que caracteriza 
o trabalho de Nuno Aroso, 
bem como a sua procura em 
renovar o conceito de con-
certo enquanto espectáculo 
completo e multidisciplinar”. 
Como resultado, este espec-
táculo-concerto apresenta 
três obras musicais compos-
tas por João Oliveira, Arturo 
Fuentes e Martín Bauer, uma 

obra de Lei Liang e um tra-
balho original de Gonçalo M. 
Tavares, a que se junta ainda 
a encenação e interpretação 
do próprio com o actor João 
Reis.

Já na sexta-feira, pelas 
21h30, a mesma sala irá 
acolher um concerto dos 
D.A.M.A., que, segundo o 
Município de Coimbra, irão 
apresentar-se “num formato 
mais intimista”. 

No sábado, pelas 18h00, 
na black box, Gonçalo Car-

valho interpreta “Killology” 
de Gary Owen, “um espectá-
culo que é também um jogo 
e remete para uma reflexão 
sobre o impacto que os vi-
deojogos têm nas actuais 
sociedades”. Para a Câmara 
de Coimbra, este espectácu-
lo “formula questões sobre 
o rasto de destruição que 
estes deixam, abordando a 
moralidade do jogo, a falta 
de legislação dos mesmos e 
o acesso livre por parte de 
crianças de todas as idades”.

D.A.M.A., “Killology” 

e actor João Reis vão estar 

no Convento São Francisco 

nos próximos dias
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O 
Crédito Agrícola pro-
move, no próximo sá-
bado (30), mais uma 

campanha solidária no âm-
bito do Dia Nacional de Pre-
venção do Cancro da Mama. 

Com esta iniciativa, o Gru-
po pretende “desenvolver 
uma estratégia de proximi-
dade à comunidade, reafir-
mando o seu papel social e 
consciencializando a popu-
lação para as problemáticas 

existentes”, disse o Crédito 
Agrícola.

À semelhança das edições 
anteriores, para contribuir 
para esta causa basta clicar 
no banner alusivo à campa-
nha, presente na homepa-
ge do website do Crédito 
Agrícola. Por cada clique, o 
Crédito Agrícola e a sua se-
guradora CA Vida farão um 
donativo de um euro à Liga 
Portuguesa Contra o Cancro. 

De referir que o valor, cujo li-
mite é de 15 mil euros, servi-
rá para apoiar a investigação 
nesta área.

O Grupo Crédito Agríco-
la frisou que, com esta ini-
ciativa solidária, pretende 
consciencializar a popula-
ção portuguesa para a im-
portância da prevenção, 
incentivar o rastreio e diag-
nóstico precoce da doença 
oncológica.

Crédito Agrícola angaria fundos 

a favor da luta 

contra o cancro da mama
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O 
“ C O N C E R C O I M B R 
– Conselho Empre-
sarial da Região de 

Coimbra”, associação em-
presarial sem fins lucrati-
vos, designado por CERC, 
vai ser constituído a 12 de 
Novembro.

A cerimónia, que irá de-
correr, pelas 18h30, no au-
ditório do ISCAC, em Ben-
canta, Coimbra, contará 
com “a presença de ele-
mentos do Governo, repre-
sentantes dos Municípios 
da Região de Coimbra, os 
líderes das maiores empre-
sas da região de Coimbra 
e entre muitas outras Enti-
dades Públicas e Privadas”, 
disse o CERC.

Esta Associação, formada 
pelas Associações Empre-
sariais da Região de Coim-
bra, “vai a uma só voz, ac-
tuar na promoção e defesa 
dos interesses do comércio, 
indústria, agricultura, ser-
viços e turismo” da região, 
referiu o CERC.

Dos Órgãos Socias do 

CERC fazem parte a ACI-
BA - Associação Comercial 
e Industrial da Bairrada e 
Aguieira, a Associação Co-
mercial e Industrial da Fi-
gueira da Foz (ACIFF), a 
Associação de Desenvolvi-
mento Empresarial de Con-
deixa (ADEC), a Associação 
Empresarial de Cantanhe-
de (AEC), a Associação Em-
presarial de Poiares (AEDP), 
a Associação Empresarial 

de Mira (AEM), a Associa-
ção Empresarial da Pam-
pilhosa da Serra (AEPS), a 
Associação Empresarial de 
Soure (AESOURE), a Asso-
ciação Empresarial Serra 
da Lousã (AESL), a Agência 
para a Promoção da Baixa 
de Coimbra (APBC), o Clube 
de Empresários de Miranda 
do Corvo (CEMC) e o Nú-
cleo Empresarial de Penela 
(NEP).

Conselho Empresarial 

de Região de Coimbra 

será constituído em Novembro



QUARTA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO 202120 »» DIGITAL »» DIGITAL  »» DIGITAL »» DIGITAL »» DIGITAL »» DIGITAL »» DIGITAL »» DIGITAL »» DIGITAL »» DIGITAL »» DIGITAL

www.campeaoprovincias.pt/pdf/campeaodigital.pdf  

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 
Rotary Club de Coim-
bra, presidido por 
Isabel de Carvalho 

Garcia, comemora, esta quin-
ta-feira (28), pelas 20h00, no 
Hotel D. Inês, o seu 68.º ani-
versário.

Este, que é um dos cubes 
mais antigos do Distrito Ro-
tário 1970, celebrará a data 
com uma reunião/jantar 
com o tema “Coimbra em 
Música e Palavras”, no qual 
estará presente o Grupo de 
Canção de Coimbra Praxis 
Nova, com Luis Alcoforado, 
José Rabaça, Luis Carlos San-
tos e Francisco Costa.

Recorde-se que o Rotary 
Club de Coimbra tem como 
padrinho o Rotary Club da 
Figueira da Foz e é clube pa-
drinho do Rotary Club de 
Vila Nova de Gaia, do Rotary 
Club de Condeixa – que en-
tretanto foi extinto –, do Ro-
tary Club de Coimbra Olivais, 
do Rotary Club de Coimbra 
Santa Clara e do Rotary Club 
de Oliveira do Hospital. É 
ainda clube contacto do Ro-
tary Club de Almada (Distri-
to 1960) e do Rotary Club de 
Bordeaux-Ouest.

De referir que o Rotary 
Club de Coimbra teve Isabel 
de Carvalho Garcia como pri-
meira mulher presidente, no 
ano de centenário do movi-
mento rotário (2004/2005). 

Com 68 anos, o Rotary 
Club de Coimbra, sonhado 
por um grupo de conimbri-
genses, foi o 11.º clube Rotá-
rio a ser criado em Portugal 
e o número 12.003 de Rotary 
Internacional. 

A 25 de Outubro de 1953, 

foi entregue a Carta Cons-
titucional pelo Governador 
Salazar Leite e Past-Gover-
nador Carmo e Cunha ao pri-
meiro presidente do Rotary 
Club de Coimbra, Armando 
Gonsalves. 

“Ao longo dos anos tem 
sido feito um percurso de so-
lidariedade, de persistência, 
de amizade e de servir que 
tem ajudado a transformar 
vidas”, disse o Rotary Club de 
Coimbra.

Rotary Club de Coimbra 
comemora 68 anos
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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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VINAGRETAS

CARRO DE OURO

“GERAÇÃO À RASCA”

U
m Fiat Uno Turbo i.e de 1988, de matrí-
cula portuguesa, foi vendido, este mês, 
por 16 800 dólares (cerca de 14 500 eu-

ros), num site de leilões nos Estados Unidos. 
Ao que parece a disputa entre dois amantes 
de carros foi renhida, já que só depois de 29 
licitações é que se chegou à venda do veículo. 
O vencido chegou mesmo a dizer que gostava 
de ficar com “este lindo carro”, mas que se ofe-
recesse mais um dólar a sua mulher o matava. 
Não é para admirar, pois quem compra velho 
por tanto pode bem ser morto por pouco.   

U
ma jovem de 20 anos, que comprou 
uma moradia e para ela se mudou, 
está a enfrentar problemas com a 

nova vizinhança. Os vizinhos, que a consi-
deram demasiado jovem para conseguir 
comprar uma casa e que a acusam de ser 
uma “intrusa”, chegaram mesmo a afirmar 
que a mulher deveria pedir permissão ao 
senhorio para pintar a sua própria casa. 
A jovem já tentou explicar que comprou 
a casa por um preço acessível depois da 
morte do antigo proprietário, mas todas 
as explicações foram em vão. É caso para 
dizer se esta é mesmo a “geração à rasca” 
porque se não é com o dinheiro, é com os 
vizinhos.  
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   ALGUÉM DISSE QUE...
“Eu sou como sou, eu recebo toda a gente, falo com toda a gente”.

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, 
sobre críticas por ter recebido em audiência Paulo Rangel

“Este é dos orçamentos mais importantes para o SNS”.
Marta Temido, ministra da Saúde

“É a Esquerda, toda ela, que é responsável por esta situação”.
João Cotrim Figueiredo, deputado da Iniciativa Liberal,

 durante o debate do Orçamento do Estado

“Se a situação, neste momento, é para levar o país para uma situação insustentável, é 
melhor haver uma clarificação política e dar a voz ao povo”.

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira

“Portugal, agora, precisava de tudo, de tudo menos de uma crise política. E é lamentá-
vel que tenham que ser os portugueses a colher a tempestade semeada pelos ventos do 
oportunismo da geringonça”.

Cecília Meireles, deputada do CDS-PP

“A estagnação económica é um mito da direita. A direita ficou parada no tempo em que 
governou e em que de facto havia estagnação económica”.

João Leão, ministro de Estado e das Finanças

“Primeiro passo para desbloquear o impasse e garantir o fim das leis da troika é defender 
o SNS”.

José Gusmão, deputado no Parlamento Europeu
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