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VESPERTINO

DE SEGUNDA A SEXTA, ÀS 17:00 / 18:00 HORAS

EDIÇÃO
DIGITAL
27 PÁGINAS

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

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

   Pode também encontrar o link de ligação

          no Facebook do Campeão em

www.campeaoprovincias.pt

www.facebook.com/campeaodasprovincias

A PREVIDÊNCIA PORTUGUESA 
OFERECE 5 MIL QUILOS DE ARROZ 

AO BANCO ALIMENTAR
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A 
Previdência Portu-
guesa entregou, esta 
quarta-feira (15), cinco 

toneladas de arroz carolino 
do Baixo Mondego ao Banco 
Alimentar Contra a Fome de 
Coimbra, estimando-se que 
a oferta contribua para reali-
zar cerca de 50 mil refeições 
para famílias a viver em situ-
ação de carência económica 
e social. 

O presidente d’ A Previdên-
cia Portuguesa, António Mar-
tins de Oliveira, explicou, du-
rante a entrega do arroz, que 
decorreu em Cernache, que 
a iniciativa surgiu pelo facto 
de a pandemia não permitir 
realizar o habitual jantar de 
Natal, cujas receitas rever-
tem a favor de instituições. 

Assim, foi decidido “apoiar 
o Banco Alimentar com um 
produto que é de agricul-
tores da região”, disse o res-
ponsável, frisando que a ac-
ção assenta em “dois vértices 
solidários”: ajudar os produ-
tores e pessoas carenciadas. 

“Queremos estar juntos de 
uma forma activa na nossa 
comunidade, mais directa 
naqueles que têm menos 
recursos e estão mais des-
protegidos, promovendo a 
economia local, o patrimó-
nio natural e cultural e assim 

enriquecer o tecido social”, 
refere o responsável. 

Por seu lado, o presidente 
da Direcção do Banco Ali-
mentar contra a Fome de 
Coimbra, Luís Serpa Oliva, 
refere que a oferta surge 
numa “altura boa”, uma vez 
que estão já a ser distribu-
ídos cabazes de Natal. “To-
das as ajudas são preciosas 
nesta altura. Realmente, A 
Previdência Portuguesa vai 
fazer muito jeito ao Banco 
Alimentar e, sobretudo, às 
famílias que ajudamos”, dis-
se Luís Serpa Oliva. 

Segundo A Previdência 
Portuguesa, o Banco Alimen-
tar de Coimbra apoia cer-
ca de 13 mil pessoas e tem 

acordos com 68 instituições 
de solidariedade social do 
distrito.

Esta acção, que se realiza no 
âmbito da campanha “Previ-
dência Solidária”, insere-se 
na Política de Responsabili-
dade Social e Ambiental d’ 
A Previdência Portuguesa, 
cujos valores passam pela 
entreajuda, solidariedade e 
a partilha. A Instituição refe-
re, ainda, que a sua missão 
é “sensibilizar a sociedade 
civil, cidadãos, instituições 
e agentes económicos para 
que se possa dar uma res-
posta conjunta e concertada 
às problemáticas sociais e ao 
mesmo tempo valorizar os 
produtos locais”. 

Oferta d’ A Previdência Portuguesa 

vai permitir realizar 50 mil refeições

Hélder Almeida e António Martins de Oliveira, membros da Direcção d’ A Previdência Portuguesa, 
e Maria Helena Ramos e Serpa Oliva, da Direcção do Banco Alimentar de Coimbra
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Um doce
e Feliz Natal!

Temos tudo para
o proporcionar!!!
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Telef.: 239 829 156 - Coimbra
restaurante@jardimdamanga.net

www. jardimdamanga.net

Jantares de Grupos 
personalizados

44
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Deixe o seu Natal 
nas nossas mãos! 

Aceitamos encomendas.
Aberto dia 1 de Janeiro

Revista de 40 páginas

Nesta Edição

evista de 40 páginas

Nenhum dos quatro partidos quis arriscar e, para as próximas eleições legislativas, mantiveram os 
mesmos cabeças-de-lista de candidatos a deputados pelo círculo de Coimbra que apresentaram em 
2019. O PS, apesar das convulsões para completar o elenco, foi o mais conservador e repete os quatro 
primeiros nomes. O PSD foi buscar dois ex-presidentes de Câmara para o pódio, enquanto BE e PCP 
apostam de novo na relevância de duas figuras bem conhecidas.     Páginas 3, 4, 11 e 22

PS, PSD, BE e PCP mantiveram cabeças-de-lista de candidatos a deputados

Partidos em Coimbra
são conservadores

Marca de roupa 
de Coimbra

destaca-se na Europa
Em plena pandemia nasceu uma marca de roupa 

em Coimbra que combina sustentabilidade e elegân-
cia e que, apenas em ano e meio, já lançou quatro co-
lecções. Sílvia Silva, designer e co-fundadora da marca 

Página 12

José Manuel Pureza em Entrevista

O país precisa de
“vitalidade democrática”
e, naturalmente, foco na estratégia do Bloco de Es-
querda (BE), são os temas abordados em Entrevista ao 
cabeça-de-lista do BE pelo círculo eleitoral de Coimbra 
e vice-presidente da Assembleia da República, José 
Manuel Pureza.                    Página 11

A força das Freguesias
que dão vida a Coimbra

Rua Cruz Vale do Seixo
Edifício Vaco Inox -  3020-085 COIMBRA
Telef.: 239 436 056 |  Email: info@vaco.pt

www.vaco.pt

VACO METALURGICA 
E EQUIPAMENTOS INOX, LDA.

44
71

8

Zona Industrial de Viadores - Lote 15
3050-184 MEALHADA - PORTUGAL

Tel. +351 231 281 240
geral@simetriaxial.pt

www.simetriaxial.pt

Manutenção Preventiva e Corretiva
Montagens Industriais

Boas FestasBoa

Rua da Tábua - Casal Ermio - 3200 LOUSÃ
Telem.: 917 206 495 (Paulo Vinagre) - Telem.: 917 573 672 (Armando)

44
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Festas 
FelizesF

Consultar edição impressa do “Campeão das Províncias” 

Partidos em Coimbra são conservadores

José Manuel Pureza diz que o país precisa de “vitalidade democrática”

Marca de roupa de Coimbra destaca-se na Europa

Pensar Coimbra: novas empresas são determinantes para o futuro

Presidente de Penela desafia freguesias a criar “Roteiro dos Presépios” do concelho

Cantanhede em destaque nos Autarcas Sociais Democratas

João Francisco Campos quer estruturar o PSD de Coimbra

Reportagem: Sport Conimbricense quer mais clubes a formar equipas de futebol para cegos

“Cidadãos por Coimbra” quer maior atenção pela floresta

Académica de Coimbra vai oferecer brinquedos ao Hospital Pediátrico

Coimbra apresenta livro que retrata a história da região

Nesta edição: Revista de 40 páginas sobre a força das freguesias que dão vida a Coimbra
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Rua Adriano Lucas, 216 - Fração D, Eiras | 3020-430 Coimbra
Tel.: 239 497 750  | radioregionaldocentro@gmail.com

OUÇA A

www.radioregionalcentro.pt
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A 
Bluepharma, em parceria 
com a Universidade de 
Coimbra (UC), lança edi-

ção fac-similada da  Pharmaco-
pea Bateana. 

Este é o oitavo lançamento 
que integra um projecto de ree-
dição de dez Farmacopeias Por-
tuguesas emblemáticas, numa 
colaboração com a Biblioteca 
Geral da UC e a Imprensa da UC.

A apresentação da obra, re-
alizada, ontem (14), na Sala de 
São Pedro da Biblioteca Ge-
ral, esteve a cargo de João Rui 
Pita, professor da Faculdade de 
Farmácia da Universidade de 
Coimbra, contando ainda com 
a presença de Amílcar Falcão, 
Reitor da Universidade, de João 
Gouveia Monteiro, director da 
Biblioteca Geral da UC e de Ale-
xandre Dias Pereira, director da 
Imprensa da Universidade.

Publicada pela primeira vez 
em 1690 pelo prestigiado clí-
nico britânico George Bate, 
a  Pharmacopea Bateana  chega 
a Portugal em 1713 numa tra-
dução de Caetano de Santo An-
tónio, que explica mesmo  por-
que se decidiu avançar com 
este trabalho “lendo a achei 
nela tão excelentes receitas que 
as comuniquei a alguns sapien-
tíssimos Professores assim da 
Medicina, como da Pharmaceu-
tica, os quais me pediram que 
as mandasse imprimir.”

A reedição agora apresentada 
conta ainda com alguns tópicos 

importantes que Caetano, com 
base na sua experiência profis-
sional, acrescentou ao original.

Num ano em que celebra 20 
anos de história, a Bluephar-
ma afirma desta forma o com-
promisso para com um projec-
to que teve início em 2014 e 
prolongar-se-á por mais dois 
anos. No total, dez farmaco-
peias serão reeditadas, numa 
criteriosa selecção do profes-
sor João Rui Pita, para evocar 
o conhecimento do passado e 
facilitar a sua partilha no futu-
ro.

Para o presidente da Blue-
pharma, Paulo Barradas Rebe-
lo, “a partilha de conhecimen-
to histórico é fundamental. 
Reconhecemos e respeitamos 

o contributo dos nossos ante-
passados, que nos trouxe até 
ao momento presente, e consi-
deramos importante celebrá-lo 
sempre com os olhos postos no 
futuro.”

“A Universidade de Coimbra 
orgulha-se de continuar a di-
vulgar, em condições de grande 
dignidade científica e editorial, 
o nosso mais rico património 
bibliográfico e documental. 
Numa parceria que se tem reve-
lado muito produtiva e afectuo-
sa, prosseguimos numa rota de 
disseminação do conhecimen-
to no seio da sociedade, pres-
suposto crucial para a tomada 
de decisões informadas e para 
a existência de políticas susten-
táveis”, sublinha.

Bluepharma lança nova edição 

da Pharmacopea Bateana
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O 
Centro Cultural Pene-
do da Saudade do Ins-
tituto Politécnico de 

Coimbra organiza, amanhã 
(16), às 18h30, no auditório 
da Escola Superior de Educa-
ção de Coimbra (ESEC-IPC), a 
conversa “Pinho Dinis: o Ho-
mem e a Obra”. 

Esta é uma iniciativa do 
Centro Cultura em parceria 
com a ESEC, no âmbito do 
programa “O Centro Cultural 
visita...” que será moderada 
por Bartolomeu Paiva.

A acção assinala o centená-
rio do nascimento de Pinho 
Dinis, reconhecido artista 
da composição, da cerâmica 
e do desenho, nascido em 
Coimbra a 16 de Dezembro 
de 1921. Apaixonado pela 
sua cidade, que envolveu na 
sua obra, Pinho Dinis parti-
cipou activamente na vida 
cultural, tendo sido presi-
dente do Movimento Artís-
tico de Coimbra e, em 2001, 
recebido a medalha de Mé-
rito Cultural da Câmara Mu-
nicipal de Coimbra. Do seu 
currículo fazem parte diver-

sos prémios e distinções, en-
tre os quais o prémio mone-
tário do Salão Anual de Arte 
Moderna no Rio de Janeiro 
(1959) e a menção honrosa 
no Salão de Arte Moderna 
de Curitiba (1960), recebidos 
no Brasil.

A sessão realiza-se em re-
gime presencial, no Auditó-
rio da ESEC, e em formato 
online através das páginas 
Facebook do Centro Cultural 
e da Escola:  https://www.fa-
cebook.com/centrocultural-
penedosaudade. 

Centro Cultural do IPC assinala 

centenário do nascimento 

de Pinho Dinis
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O 
Tribunal das Caldas da Rainha tinha decidido manter as visi-
tas parentais depois de o progenitor ter sido condenado por 
oito crimes de abuso sexual contra a filha, mas o Tribunal da 

Relação de Coimbra contrariou agora o despacho e suspendeu os 
encontros.

A Relação decidiu contrariar o despacho do Tribunal de Família 
e Menores das Caldas da Rainha e suspender as visitas entre uma 
criança e o seu pai, condenado por oito crimes de abuso sexual con-
tra a menor, quando esta tinha quatro anos, referiu a decisão, datada 
de 23 de Novembro.

Em Abril, a Relação de Coimbra determinou que o pai da crian-
ça tinha cometido oito crimes de abuso sexual contra a sua filha, 
mas o processo ainda não transitou em julgado, ficando a primeira 
instância com a responsabilidade de determinar a pena, podendo a 
decisão ainda ser contestada no Supremo - algo que o progenitor já 
manifestou ter intenção de fazer.

Após a condenação de Abril, a mãe da criança pediu junto do Tri-
bunal de Família e Menores que as visitas entre pai e filha fossem 
suspensas. 

Pai, Ministério Público e o Tribunal das Caldas da Rainha conside-
raram que as visitas, que eram feitas com acompanhamento e su-
pervisão de técnicos da Segurança Social e que tinham uma duração 
máxima de uma hora, deveriam ser mantidas.

Nessa decisão do Tribunal de Família e Menores, foi considerado 
que, não tendo ainda o processo transitado em julgado, e por os 
contactos entre pai e filha decorrerem sem incidentes, as visitas de-
veriam continuar.

“Uma abrupta interrupção de uma relação, que se vem estabe-
lecendo nas instalações deste Tribunal e de forma vigiada, tem ne-
cessariamente consequências mais nefastas, caso ocorra nova ab-
solvição do requerido, do que a sua manutenção. Caso o progenitor 
venha a ser condenado, com trânsito em julgado, e dependendo das 
penas aplicadas, aí sim, com segurança, poderá a situação ser revis-
ta”, referiu esse Tribunal, considerando na altura que não lhe parecia 
“prudente” que depois de se ter conseguido “uma reaproximação 
entre pai e filha, que se os afaste de novo, deitando a perder o traba-
lho de mediação da Segurança Social”.

Apesar de defender a manutenção das visitas, o Ministério Público 
reconheceu no processo que a menor não tem quaisquer memórias 
positivas do pai, reafirma no final dos encontros que “apenas quer 
a mãe” e manifesta o desejo de que o progenitor vá “para a prisão, 
porque ele foi mau”.

“A menor não se aproxima do pai nem fala com ele directamente, 
mas responde-lhe por intermédio das técnicas”, acrescentou, con-
cluindo que “não se vislumbra que as poucas visitas supervisiona-
das” entre os dois “sejam contrárias” ao interesse da criança.

Já o juiz relator da Relação de Coimbra apresentou uma vi-
são oposta da situação, considerando que “o facto das visitas 
se efectuarem na presença de dois técnicos da Segurança So-
cial não altera a conclusão a que se chegou, porque tal pre-
sença não apaga a recordação da menor em relação ao que 
se passou, nem suprime a postura mental do recorrente em 
relação à filha”.

No acórdão, é também referido que, apesar de o processo ainda 
não ter transitado em julgado, é mais provável que o Supremo, em 
caso de recurso, confirme a condenação e não o seu contrário.

No entanto, a decisão da Relação centrou-se em pesar os riscos da 
decisão para a criança e apontar para aquela que menor impacto lhe 
poderá causar.

“Se forem suspensos os encontros e os factos não se mantiverem 
[em caso de absolvição], quem sai prejudicado é o pai da menor e 
esta última também, na medida em que não se relaciona com o seu 
pai, mas esta carência pode ser recuperada mais tarde ao longo da 
vida. Se não forem suspensos os encontros e os factos se mantive-
rem [em caso de confirmação da condenação], quem sai prejudicada 
é a menor, eventualmente de um modo difícil de atenuar”, sustentou 
o juiz.

Nesse sentido e numa situação de incerteza, “deve optar-se pela 
decisão que menos prejudica (presumivelmente) a menor”, concluiu 
o Tribunal da Relação de Coimbra, decidindo, por isso, suspender as 
visitas entre pai e filha.

Relação de Coimbra suspende 

encontros entre filha e pai 

condenado por abusos
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ACOMPANHE O PULSAR DA REGIÃO NO RÁDIO DO SEU CARRO

SINTONIZADO EM    100 FM    OU    101.8 FM (ÁGUEDA)

OU NA APLICAÇÃO PARA  TELEMÓVEL  (DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD EM                                           )

234 621 805 radiobotareu@gmail.com

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

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

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

(DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD EM                                           )                   

BOA DISPOSIÇÃO

SEMPRE
EM PORTUGUÊS

DISCOS PEDIDOS

PASSATEMPOS
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A 
plataforma académica online 
UC Teacher, da Universidade 
de Coimbra (UC), foi distin-

guida como o melhor projecto no 
sector da educação (Best Education 
Project), nos Portugal Digital Awar-
ds

Os prémios foram entregues ter-
ça-feira à noite, no Casino Estoril e 
estes galardões são uma iniciati-
va conjunta da IDC Portugal e da 
Axians, que premeia os melhores 
projectos e práticas de transforma-
ção digital de organizações nacio-
nais.

Depois de se ter destacado entre 
as mais de 300 candidaturas aos Por-
tugal Digital Awards 2021, a Univer-
sidade de Coimbra estava nomeada 
na categoria Best Education Project, 
ao lado da estação televisiva SIC e 
da Unidade de Computação Cientí-
fica da Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia.

O projeto UC Teacher é uma pla-
taforma académica online que, em 
ligação com o sistema académico 
Nonio, disponibiliza salas virtuais 
por unidade curricular/turma para 
a realização de aulas síncronas, des-
materializa o lançamento de sumá-
rios e a gestão de presenças e apre-
senta diversas funcionalidades de 
acompanhamento dos estudantes, 
através da disponibilização de ma-
teriais de apoio, conteúdos grava-
dos, grupos de conversação, salas 
de vídeo privadas e tradução auto-

mática, entre outras.
Lançada em Setembro de 2020, 

no arranque do ano lectivo 2020/21, 
com versões para docentes (UC Te-
acher) e para estudantes (UC Stu-
dent), e adaptada à utilização em 
computador, tablet ou telemóvel, 
esta plataforma veio dar resposta 
à necessidade de digitalização de 
processos potenciada pela pande-
mia de covid-19, permitindo uma 
maior proximidade entre docentes 
e estudantes. No período de um 
ano registou cerca de 40.000 au-
las e reuniões virtuais, envolvendo 
30.000 utilizadores ativos, e gerou 
400 TB (Terabyte) de tráfego áudio 
e vídeo.

“Esta distinção é o reconhecimen-
to de uma grande aposta da Uni-
versidade de Coimbra que, perante 

uma circunstância adversa, soube 
procurar soluções – e soluções de 
vanguarda. Soubemos transformar 
a dificuldade numa oportunidade 
e, como tenho sublinhado, a UC Te-
acher é muito mais que uma ferra-
menta para fazer face às vicissitudes 
resultantes da situação pandémica: 
é um salto qualitativo na digitaliza-
ção da UC que ficará para o futuro” 
- afirma o Reitor da instituição, Amí-
lcar Falcão.

Na cerimónia dos Portugal Digi-
tal Awards, o prémio foi recebido 
pelo Vice-Reitor da UC, Luís Neves, 
acompanhado pelo Director Técni-
co da UC Framework, Valentim Bran-
quinho. O momento pode ser visto 
[a partir do minuto 1:50:00] em ht-
tps://idcportugal.com/portugal-di-
gital-awards-2021/cerimonia/.

UC vence 

Portugal Digital Awards com o 

melhor projecto de educação

Valentim Branquinho e Luís Neves (ambos da UC) e Clara Raposo (membro do júri)
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A 
Câmara Municipal de 
Penacova vai distri-
buir, no domingo (19), 

alimento para as abelhas, 
com o objectivo de apoiar os 
apicultores do concelho.

Os interessados devem di-
rigir-se, a partir das 15h00, 
aos armazéns municipais, 
na Espinheira, fazendo-se 
acompanhar do número de 

apicultor e do registo de 
apicultor actualizado, com 
indicação do número de 
colmeias registadas no con-
celho de Penacova até 30 de 
Novembro deste ano.

“Consciente da importân-
cia que as abelhas têm no 
nosso ecossistema, o Mu-
nicípio pretende, com esta 
iniciativa, apoiar o sector da 

apicultura, que nos últimos 
anos tem sofrido com os in-
cêndios florestais, alterações 
climáticas e com a presença 
da vespa velutina (vespa asi-
ática)”, disse a autarquia de 
Penacova, sublinhando que, 
este ano, a equipa dedicada 
ao combate da vespa asiáti-
ca eliminou cerca de 400 ni-
nhos.

Penacova apoia apicultores 

com distribuição de alimento 

para abelhas
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O 
Executivo municipal 
de Pampilhosa da Ser-
ra aprovou, na última 

reunião de Câmara, atribuir 
bolsas de estudo referentes 
ao ano lectivo de 2021/2022 
a oito alunos do Ensino Supe-
rior residentes no concelho.

De acordo com o Municí-
pio, este é um apoio que varia 
entre os 750 e os 1.050 euros, 
consoante a média final do 
ensino secundário e que será 
concedido “de uma única vez”.

Para o presidente da Câma-
ra Municipal, Jorge Custódio, 
esta “é apenas uma primeira 
ajuda para fazer face às des-
pesas que as famílias têm que 
suportar devido ao ingresso 
destes alunos no Ensino Su-
perior”. O autarca acrescentou 
que a entrega dos apoios está 
prevista para 23 de Dezembro. 

Também na reunião de Câ-
mara, foram aprovados dois 
protocolos de colaboração 
com a Associação Conhecer 
Caminhos, sediada na aldeia 
de Moradias, com vista à cria-
ção de um novo posto de tra-
balho e a manutenção de um 
já existente. Esta Associação 
“continua a fazer aquilo que 

nós gostaríamos que outras 
colectividades fizessem: criar 
postos de trabalho na sua al-
deia”, neste caso “para fazer a 
limpeza das faixas de gestão 
à volta da aldeia” e também 
para manter o “projecto mag-
nífico da Aldeia das Cabras 
que tem dinamizado e feito a 
diferença no concelho”, disse 
Jorge Custódio. 

Tendo em vista a afirmação 
e expansão do tecido empre-
sarial do concelho, foi apro-
vado um protocolo financeiro 
com a Associação Empresarial 
e de Serviços de Pampilhosa 

da Serra. “Entendemos que é 
no sector privado que está a 
grande diferença do conce-
lho”, destacou o presidente 
da Câmara Municipal, frisan-
do que a autarquia ajudará a 
fazer com que “a Associação 
Empresarial continue dinâmi-
ca e mais activa, se possível”. 
Nesse sentido, será atribuído 
um apoio de 27 500 euros, 
que se destina a apoiar a as-
sociação sem fins lucrativos a 
realizar iniciativas que visem 
a defesa e estímulo da missão 
empresarial dos 64 associa-
dos.

Pampilhosa da Serra 

atribui oito bolsas 

a estudantes universitários
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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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Mário Frota *

Quem contrata, nas comu-
nicações electrónicas, um 
pacote em que se incluam 
canais com filmes e séries 
parte do pressuposto que os 
verá sequencialmente, sem 
cortes nem injunções inopi-
nados.

Quem contrata televisão 
por cabo, em meio a outros 
serviços, paga, nessa exacta 
medida, por algo livre de es-
colhos.

De forma manifestamente 
abusiva, as empresas, nada 
concorrenciais perante as 
suas congéneres europeias, 
ainda carregam as famílias 
com pesados blocos de pu-
blicidade, de que auferem 
somas caladas.

A carga de tais blocos com 
que se “brinda” os especta-
dores é algo de excessivo, 
ferindo equilíbrios e razoa-
bilidade…

Mal principia o filme e há 
logo um espaço de publici-
dade, de duração variável e 
em proporção inimaginável 
(dos 59 segundos aos cinco 
minutos): e o fenómeno ar-
rasta-se até ao termo da pe-
lícula.

A impotência dos consu-
midores esbarra na sobran-
ceria, apanágio de empresas 
que repartem entre si o mer-
cado.

Se os canais são já financia-
dos pela publicidade o seu 
acesso pelos consumidores 
terá de ser gratuito.

Não é lícito que se ofereça 
um sem-número canais cuja 
vocação é a da apresentação 
de películas e, por tabela, os 
consumidores suportem pu-
blicidade a rodos, num des-
medido desrespeito a que 
há que pôr cobro.

Os consumidores estão, 
afinal, a pagar duplamente o 
serviço: com o preço da assi-
natura e com a publicidade 
cujos custos indirectamente 

suportam no mercado. E as 
empresas a receber a “dois 
carrinhos”…

Há um enriquecimento in-
justo das empresas através 
da mensalidade que se exige 
do consumidor [ou, ao me-
nos, da parte que lhe cabe 
pela adjunção dos canais, 
de par com a telefonia fixa, a 
móvel, a Internet, outras for-
mas de transmissão de da-
dos…]. E da publicidade que 
vendem em tais espaços.

Mas há também uma des-
programação incrível, o que 
leva as operadoras a repetir, 
quase sucessivamente, os 
mesmo filmes, fazendo com 
que a oferta seja limitada, 
muito reduzida, numa an-
gustiante situação de frus-
tração de expectativas e di-
reitos, sem que se inscrevam 
pontual e expressamente no 
contrato de adesão que os 
consumidores subscrevem 
sem hipótese de influencia-
rem o seu conteúdo.

Até quando abusarão da 
nossa paciência?

* Presidente emérito da 
apDC – DIREITO DO CON-

SUMO - Portugal

Comunicações electrónicas: 

o acesso a canais livres de publicidade
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A 
Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra 
(FMUC), juntamente com 

profissionais de saúde, está a rea-
lizar um estudo que visa a detec-
ção precoce de leucemia a pesso-
as com mais de 18 anos inscritas 
nos centros de saúde do conce-
lho de Coimbra.

A UC refere que este estudo in-
tegra o “IDIAL-NET”, “um projecto 
inovador e colaborativo entre Por-
tugal e Espanha, intitulado ‘Rede 
Transfronteiriça de Inovação no 
Diagnóstico Precoce da Leucemia 
para um envelhecimento saudá-
vel’”, o qual envolve uma equipa 
de investigadores da FMUC e da 
Administração Regional de Saúde 
Centro (ARSC).

Os interessados em participar 
neste programa devem entrar em 
contacto com o seu médico de fa-
mília, sendo o agendamento da 

colheita de sangue efectuada por 
este profissional e a colheita rea-
lizada na Faculdade de Medicina.

Liderado pela Fundacion de 
Investigacion del Cáncer da Uni-
versidad de Salamanca (FICUS), o 
projecto é desenvolvido no âmbi-
to da “IDIAL-NET”, uma rede mul-
tidisciplinar na área de medicina 
preventiva populacional, finan-
ciada pela União Europeia em 1,15 
milhões de euros, através progra-
ma INTERREG/POCTEP. Segundo a 
UC, esta rede “visa promover o en-
velhecimento saudável e ganhos 
em saúde em ambas as regiões 
(região Centro de Portugal e Leão 
e Castela de Espanha), apostando 
na prevenção e detecção preco-
ce da leucemia linfocítica crónica 
(LLC), a leucemia mais frequente 
no mundo ocidental, bem como 
das complicações da doença”.

De acordo com a docente da 

FMUC e coordenadora do projec-
to em Portugal, Ana Bela Sarmen-
to Ribeiro, com a investigação 
pretende-se “melhorar o conhe-
cimento sobre os mecanismos 
moleculares envolvidos no de-
senvolvimento e progressão da 
linfocitose B monoclonal (MBL), 
uma doença benigna que pode 
preceder o desenvolvimento da 
LLC. A identificação precoce des-
ta entidade poderá promover o 
desenvolvimento de programas 
de monitorização minimamente 
invasivos essenciais para um en-
velhecimento saudável”.

A responsável esclarece que 
“caso o resultado da análise seja 
positivo (detecção da alteração 
no sangue), o médico de família, 
em articulação com médicos he-
matologistas do Centro Hospi-
talar e Universitário de Coimbra 
(CHUC), fará o acompanhamento 
clínico”.

De referir que o projecto conta 
com a colaboração de médicos 
e outros profissionais de saúde e 
investigadores especializados nas 
áreas da saúde pública, oncolo-
gia, hematologia, envelhecimen-
to, genética e diagnóstico labora-
torial e com vasta experiência em 
robótica e desenvolvimento de 
dispositivos médicos.

Mais informações sobre o pro-
jecto estão disponíveis em http://
idialnet.usal.es/pt/projeto/.

Faculdade de Medicina da UC 

realiza estudo para detectar 

leucemia de forma precoce
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A 
Plural - Cooperativa Farmacêutica, com sede em Coimbra, en-
trega quinta-feira donativos a duas Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS) e, pela primeira vez, a uma associa-

ção ambiental.
Vão ser contempladas as IPSS Bagos D’Ouro (ABO), de S. João da 

Pesqueira, e a Plataforma Saúde em Diálogo - Associação para a Pro-
moção da Saúde e Protecção da Doença, do Algarve, assim como a 
Associação Nacional de Conservação da Natureza - Quercus.

A Plural faz parte da chamada “economia social” devido à sua na-
tureza jurídica, pelo que para além do desenvolvimento de uma ac-
tividade inserida no sector da distribuição farmacêutica como forne-
cedora de medicamentos e prestadora de serviços de retaguarda às 
Farmácias de Oficina, tem uma “responsabilidade social acrescida e 
exerce-a com vocação e entusiasmo”.

“Assim, é neste contexto que todos os anos a Plural faz donativos 
a Instituições Particulares de Solidariedade Social em homenagem 
ao trabalho que vêm desenvolvendo em prol de uma sociedade mais 
justa, minorando tanto quanto possível os problemas dos que mais 
sofrem e precisam”, refere.

À semelhança de anos anteriores, a Plural contempla duas IPSS 
- Instituição Particular de Solidariedade Social, a Associação Bagos 
d’Ouro, a Associação Plataforma Saúde em Diálogo e, pela primeira 
vez, também área do ambiente através da Associação Nacional de 
Conservação da Natureza – Quercus.

Bagos D’Ouro

A Bagos D’Ouro (ABO) é uma IPSS que nasceu em São João da Pes-
queira em 2010, com a missão de promover a educação de crianças 
e jovens do Douro, que vivem em situação de carência económica, 
como forma de inclusão social no território. Trabalha há mais de 10 
anos para que todas as crianças tenham igualdade de oportunidades 
e para que as novas gerações assumam um papel ativo na inversão 
do ciclo de pobreza e exclusão social que marca a Região.

A par deste acompanhamento próximo, a ABO desenvolve a sua 
metodologia também ao nível de projetos e atividades, com a cola-
boração de empresas e parceiros de referência que, nos seus campos 
de conhecimento, nos ajudam a trabalhar competências pessoais e 
sociais, hábitos de leitura, vocações, empreendedorismo e emprega-
bilidade.

Saúde em Diálogo

A Plataforma Saúde em Diálogo - Associação para a Promoção da 
Saúde e Protecção da Doença tem o “Espaço Saúde 360º Algarve’’, 
uma iniciativa inovadora financiada em 70% pelo Programa Opera-
cional Regional - CRESC Algarve 2020 e pela Portugal Inovação So-
cial, através de Fundos da União Europeia, e em 30% por cinco inves-
tidores sociais entre os quais a Plural - Cooperativa Farmacêutica, Crl.

O projecto propõe-se alcançar 500 utentes nos próximos dois 
anos, com actividades dinamizadas em três áreas: promoção da saú-
de e prevenção da doença; navegação no sistema de saúde; e gestão 

da doença crónica; e propõe uma abordagem integrada e centrada 
no cidadão, assente em parcerias e colaborações locais na área social 
e da saúde.

Contam actualmente com 35 parceiros locais, entre poder autár-
quico, IPSSs e ONGs locais, e estão presentes em quatro concelhos 
(Faro, São Brás de Alportel, Loulé e Tavira).

“O apoio de um investidor social como a Plural tem sido funda-
mental para alcançarmos objectivos a que nos propusemos com este 
Projecto: promover a literacia em saúde junto da população idosa 
vulnerável da região algarvia, contribuindo para melhorar a sua qua-
lidade de vida e para combater o isolamento social e territorial”, refe-
re a instituição.

A Quercus

A Associação Nacional de Conservação da Natureza - Quercus tem 
o projecto “Criar Bosques”, que foi iniciado em 2008 e visa criar e cui-
dar de bosques de espécies autóctones, árvores e arbustos originais 
da flora portuguesa.

Através da colaboração com várias entidades e voluntários co-
lhem-se sementes para produzir plantas, plantam-se árvores/arbus-
tos, cuidam-se de bosques, recupera-se a floresta portuguesa. É hoje 
reconhecido o papel fundamental que as florestas têm na conserva-
ção do solo, na regulação do clima e do ciclo hidrológico, enquanto 
suporte de biodiversidade, sumidouro de CO2 e na produção de ma-
tériasprimas fundamentais à nossa vida quotidiana. Mais de 600.000 
de árvores e arbustos foram plantados ao abrigo deste projecto.

A Plural pretende continuar a ter um papel activo na sociedade no 
que diz respeito à implementação de boas práticas ambientais e so-
ciais. Para isso assinou um Protocolo de Entendimento com a Quer-
cus para o triénio 2021-2023 que tem como objectivo efectuar este 
donativo durante três anos, por forma a que esta acção de refloresta-
ção seja mais consistente e duradoura.

Plural apoia duas IPSS 
e pela primeira vez 

uma associação ambiental
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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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A 
Câmara Municipal (CM) de Coimbra consig-
nou, hoje (15), a empreitada de requalificação 
urbana da zona de ligação da rua dos Comba-

tentes com a rua do Brasil e espaços envolventes. 
Vai avançar a obra do lote 5 da ampla empreitada 

de requalificação de caminhos pedonais de Celas à 
Arregaça que representa um investimento global de 
2,5 milhões de euros e que a autarquia já deu início 
em Maio, integrada no Plano Estratégico de Desen-
volvimento Urbano (PEDU) de Coimbra.

Esta empreitada será realizada pela empresa Civi-
béria – Obras Civis, SA., que venceu o concurso pú-
blico, pelo valor de 834.008 euros (IVA incluído), que 
terá de ser executado em 390 dias. A intervenção 
prevê a requalificação urbana da zona de ligação da 
rua dos Combatentes com a rua do Brasil e espaços 
envolventes.

O objectivo é revitalizar o coração da cidade, bem 
como qualificar o transporte público e o ambiente 
urbano. A acção passa pela ampliação do espaço 
público, privilegiando a circulação pedonal e pro-
movendo o recreio e o lazer, a inclusão, a sustenta-
bilidade ambiental e a reformulação da rede viária. 
Pretende-se, assim, contribuir para um centro urba-
no mais coeso, qualificado e atractivo para o peão.

No troço entre a rua dos Combatentes e a praça 
de São José terá o passeio Sul aumentado, prevendo 
assim a redução da faixa de rodagem. O objectivo 
é promover a segurança e o conforto da circulação 
de peões e garantir a fluidez do tráfego, nomeada-
mente dos transportes públicos. É também propos-
ta uma solução de tráfego que permita a inversão 
de sentido, através do redesenho do ilhéu direcio-
nal do cruzamento. Os lugares de estacionamento 
passarão a estar delimitados e ordenados. As passa-
gens de peões são relocalizadas de forma a garantir 
a acessibilidade e segurança dos peões, incluindo a 

aplicação do devido rebaixo e instalação de piso tá-
til.

No troço entre a praça de São José e a rua do Brasil 
pretende-se corrigir algumas assimetrias do espa-
ço público, sendo expandido o passeio oeste para 
uma largura aceitável e relocalizadas as paragens de 
autocarro. O estacionamento abusivo resultante do 
excesso de espaço viário deixa de existir e as passa-
gens de peões são relocalizadas de forma a garantir 
a acessibilidade e segurança dos peões, incluindo a 
aplicação do devido rebaixo e piso tátil.

Já no troço da praça de São José e a rua Avelar Bro-
tero será solucionado esta relação dos dois espaços, 
com o intuito de promover a qualidade do canal de 
circulação pedonal. Desta forma, o passeio existen-
te é desobstruído, passando a permitir a circulação 
confortável, segura e inclusiva dos peões, através da 
eliminação das árvores de grande porte. O desloca-
mento dessa cortina vegetal para a faixa de estacio-
namento, constitui o parâmetro pelo qual são deli-
mitados e ordenados os lugares de estacionamento. 
De referir que esta solução permite a introdução de 
um maior número de árvores, regular e continua-
mente distribuídas.

Ligação das ruas 

do Brasil e dos Combatentes 

vai ser requalificada
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O 
Município da Figuei-
ra da Foz vai manter a 
festa de passagem de 

ano, com fogo-de-artifício e o 
espectáculo do cantor Matias 
Damásio, cancelando apenas 
a atuação dos DJ.

Na sessão de Câmara de 
hoje (15), o presidente do 
Município, Pedro Santana Lo-
pes, referiu que, para já, se 
mantém o programa do ré-
veillon, com a actuação do 
cantor Matias Damásio a ser 
transferida para o Coliseu Fi-
gueirense, “com o devido dis-
tanciamento e sujeito a mo-
nitorização constante”.

“Num panorama em que os 
cinemas continuam abertos, 
é possível ir ao futebol, ao te-
atro e a todos os espectácu-
los, entendemos, com testes 
e entradas controladas, que 
podemos manter [o concer-
to]”, disse o autarca.

O presidente da autarquia 
figueirense salientou que o 
município terá “realizações que 
continua a haver no país”, mas 
salvaguardou que as decisões 
serão sempre tomadas em arti-
culação com as autoridades.

“Pretendemos proteger a 
economia local, mas o prin-

cipal foco é a saúde”, frisou 
Santana Lopes, referindo 
que a autarquia está atenta 
à evolução da pandemia da 
covid-19, pelo que houve já 
algumas alterações ao pro-
grama da festa de fim de ano.

Para evitar aglomerados de 
jovens, que, segundo Santa-
na Lopes, são a faixa etária 
[20-30 anos não vacinados] 
mais infectada no concelho, 
foi cancelada a atuação os DJ.

O fogo-de-artifício man-
tém-se, com lançamentos nas 
quatro freguesias com frente 
de mar – Buarcos, Quiaios, 

Leirosa e Costa de Lavos – 
embora com apelos do Muni-
cípio para que não haja ajun-
tamento de pessoas.

O concerto de Matias Da-
másio, inicialmente agenda-
do para o ar livre, foi transferi-
do para o Coliseu Figueirense, 
em que o preço de bilhete 
terá um custo simbólico de 
dois euros, cuja receita rever-
te para uma instituição, que 
inclui teste covid-19.

Até ao último dia do ano, o 
presidente Santana Lopes es-
pera “não ter razões para mu-
dar o programa”.

Figueira da Foz 
mantém festejos de fim de ano 

com concerto e fogo-de-artifício
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P
elos seus 50 anos ao serviço da música, foi boni-
to de ver a oportuna e justa homenagem que foi 
efectuada ao conceituado músico e artista José 

Luís Duarte Vaz. Para quem não o conhece pessoalmen-
te, estamos perante um talentoso em vários domínios, 
entre os quais, a música desde sempre teve um lugar 
especial.

Essa herança bem vincada no seu ADN tem raízes pro-
fundas. O seu avô José de Oliveira foi maestro da Banda 
de Ançã, o seu pai foi igualmente maestro da mesma, 
transmitindo-lhe ambos toda a sua sabedoria, energia 
e intelectualidade artística. O Zé Luís assumiu durante 
cerca de 15 anos a função de maestro adjunto no perío-
do compreendido entre Fevereiro de 1984 e Janeiro de 
1998, época em que o autor deste artigo foi o maestro da 
Banda de Ançã, desempenhando o cargo com sabedoria 
e elevado sentido de responsabilidade, uma vez que a 
formação que recebeu na área musical assim o permitiu.

Esta homenagem aconteceu no CAE- Fig. Foz na 
III Gala da Federação das Filarmónicas do Distrito de 
Coimbra (FFDC), coincidente com o seu 30.º aniversá-
rio, à qual se parabeniza pela longevidade e iniciativa, 
desfilando no palco além da Banda da Marinha, enti-
dades autárquicas, Confederação Musical Portuguesa e 
outras presentes, não faltando à festa, músicos de ou-
tras Bandas do distrito de Coimbra que igualmente fo-
ram homenageados pelos seus mais de trinta anos ao 
serviço da música, os quais foram ovacionados pelas 
centenas de familiares e amigos presentes na noite de 
7 de Dezembro do corrente.

Para que a memória não se esfume, o Zé Luís veio mui-
tos anos mais o seu pai de bicicleta para o ensaio semanal 
e festas…(hoje certamente seria impossível), da Quintã-
-Cidreira para Ançã, sendo ambos sempre dos primeiros 
a chegar e dos últimos a sair dessa mesma sala.

Fazendo parte da minha mocidade e das boas re-
cordações que temos em comum, parece que estou a 
ver a sua alegria a tocar Flautim no dia da sua estreia 
em 1972, e a desfilarmos ao som da marcha “Trigo sem 
Joio” que o seu tinha escrito para a sua querida Banda. 
Passados cerca de dois anos, teve de ir tocar Requinta 
devido às necessidades de então, passando em 1989 
para o Saxofone Tenor pelas mesmas razões.

Como tive oportunidade de pessoalmente lhe dar os 
parabéns no CAE, pela justa homenagem de que foi alvo, 
espero que venham muitas mais décadas a dar-nos mú-

sica e a alegria que transmite, misturada com a sua sa-
bedoria e humildade! Meu amigo, aceita as felicitações 
bem cá do fundo, as quais, penso que são comuns das 
comunidades de Ançã, Cidreira e S. João do Campo!

Francisco Manuel Relva Pereira
 – Ex maestro da Banda de Ançã

Reconhecimento 

a José Luís Duarte Vaz
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POR 50 EUROS ANUAIS RECEBA:
-  A EDIÇÃO IMPRESSA EM PAPEL, ENVIADA ATRAVÉS DOS CTT

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

- O VESPERTINO “CAMPEÃO DIGITAL” NO SEU ENDEREÇO ELECTRÓNICO

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

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

  LEIA-NOS TAMBÉM NO SEU TELEMÓVEL.

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

Apoie a imprensa respeitadora dos direitos das Pessoas,

dos Animais e das Coisas.

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

Faça de nós um projecto editorial colectivo.

Exija de nós um Jornal que melhore todos os dias.

Ajude-nos a cumprir dois desígnios editoriais

que nos esforçamos por cultivar a cada instante:

 RESPEITO PELA VERDADE.                  RESPEITO POR SI.

O B R I G A D O !

FAÇA-SE ASSINANTE DO
“CAMPEÃO DAS PROVÍNCIAS”

E APOIE A LIBERDADE DE IMPRENSA
RESPONSÁVEL!

1

1

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

2

3

2
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O 
presidente da Câmara da 
Figueira da Foz disse, esta 
quarta-feira (15), que as 

negociações com a oposição 
para a aprovação do Orçamen-
to para 2022 “não estão fáceis”, 
mas admitiu que o documento 
ainda pode ser votado esta se-
mana.

Pedro Santana Lopes, eleito 
pelo movimento Figueira a Pri-
meira, que venceu as últimas 
eleições autárquicas sem maio-
ria absoluta, elegendo quatro 
vereadores, suspendeu na sex-
ta-feira (10) a reunião extraor-
dinária do Executivo para vo-
tação do Orçamento e Grandes 
Opções do Plano para 2022, de-
pois de a oposição ter ameaça-
do chumbar os documentos.

Na Câmara, o PS detém também 
quatro vereadores e o PSD um.

Em declarações aos jornalis-
tas, no final da sessão de Câma-
ra ordinária desta quarta-feira, 
o presidente do Município con-
firmou a realização de reuniões 
com os dois partidos da oposi-
ção, mas admitiu que as nego-
ciações não estão fáceis.

O autarca referiu que as ne-
gociações ainda decorrem, mas 
frisou que não está disposto a 
satisfazer todas as exigências 
da oposição, que acusou o Exe-
cutivo de não ter estratégia e de 
apresentar um significativo au-

mento de despesas correntes.
Santana Lopes rejeitou esta 

crítica e disse que não “gasta 
nada a mais”, atribuindo o au-
mento das verbas com despe-
sas correntes à sub-orçamenta-
ção, por exemplo, da rubrica do 
pessoal, cujas verbas eram de-
pois “repostas a meio do ano”.

“Estamos a fazer o Orçamento 
inicial para responder à execu-
ção de anos anteriores”, disse o 
presidente do Município, refe-
rindo que a rubrica das despe-
sas correntes já desceu 2,5 mi-
lhões de euros.

Salientando que as negocia-
ções “não estão fechadas”, o au-
tarca admitiu que as propostas 
de viabilização apresentadas 
pelo vereador do PSD poderão 

ser mais aceitáveis do que as 
do PS e que ainda esta semana 
podem existir condições para 
aprovar o documento.

Na reunião extraordinária de 
sexta-feira, Santana Lopes disse 
que o orçamento para 2022, no 
montante de cerca de 83,4 mi-
lhões de euros, “tem uma preo-
cupação fundamental, que é as-
segurar a gestão do Município 
neste tempo de incerteza e de 
excecionalidade” causada pela 
pandemia da covid-19.

O líder do Executivo figuei-
rense acrescentou que o Orça-
mento “não contém novidades, 
nem médias nem pequenas, e 
traduz os compromissos assu-
midos”, sendo “muito idêntico” 
ao de 2020.

Figueira da Foz: Santana Lopes 
diz que negociações 

do orçamento “não estão fáceis”
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V
itorino Silva, conheci-
do como Tino de Rans, 
foi, esta quarta-feira, o 

primeiro a entregar uma lis-
ta de candidatos a deputa-
dos pelo círculo de Coimbra 
como líder do partido RIR.

“Não divulgo os nomes en-
quanto o juiz não os aprovar”, 
declarou o dirigente, remen-
do a revelação de quem são 
os candidatos a deputados 
do RIR quando estiverem vali-
dados pelo Tribunal de Juízos 
Cíveis de Coimbra.

Segundo Vitorino Silva, o 
RIR não concorre apenas em 
Coimbra, mas em Lisboa, no 
Porto e em muitos distritos do 
país, assim como nos círculos 
da Europa e fora da Europa, 
para “desbloquear Portugal”, 
porque “os deputados que lá 
estão não se entenderam e te-
mos um país coxo”. 

O RIR (Reagir, Incluir e Reci-
clar), nas palavras de Vitorino 
Silva, é a “bancada central, 
joga no campo todo”. “É a pe-
drinha que falta para compor 
as pedras grandes, que estão 

desniveladas”, refere.
“Sou o Tino, sou do povo, e 

não vou dormir para o Parla-
mento”, dispara, esperança-
do num bom resultado dado 
que “metade do país não 
vota porque não se revê nos 
que lá estão”.

Vitorino Silva recorda a 
“grande vitória” de José Ma-
nuel Silva na Câmara de 

Coimbra, com o RIR a inte-
grar a coligação vencedora. 
“Coimbra não é só dos co-
nimbricenses, é de todo o 
país, uma terra de não dou-
tores e doutores”, justifican-
do a participação do partido, 
assim como, agora, a entre-
ga de lista de candidatos a 
deputados por este círculo 
eleitoral.

Tino de Rans entregou 

candidaturas a deputados do 

RIR pelo círculo de Coimbra
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“
A expectativa é ganhar, ao oferecer 

uma alternativa e ventos de mu-

dança”, declarou a cabeça de lista 

de candidatos a deputados do PSD 

pelo círculo de Coimbra, na entrega 

da lista efectuada esta quarta-feira.

Mónica Quintela, que falava à sa-

ída do Tribunal de Juízos Cíveis de 

Coimbra, onde o partido formalizou 

a candidatura às eleições de 30 de 

Janeiro, revelou que o mandatário 

político desta lista é Costa Andrade, 

professor da Faculdade de Direito da 

UC e ex-presidente do Tribunal Cons-

titucional. O mandatário legal é Júlio 

Gaudêncio e a tarefa de director de 

campanha cabe a João Paulo Barbo-

sa de Melo, ex-presidente da Câmara 

de Coimbra e que intrega também a 

lista de candidatos a deputados.

Para Mónica Quintela, actual de-

putada, é “uma honra”, pela segunda 

vez, liderar uma candidatura às elei-

ções legislativas, destacando que o 

PSD apresenta pelo círculo de Coim-

bra uma “lista fantástica”, de pesso-

as com “as mais variadas profissões, 

idades e experiência de vida”, pelo 

que considera ser “representativa 

dos cidadãos”.

Para o distrito de Coimbra, Mónica 

Quintela diz que o PSD propõe, como 

para o país, um “ciclo de prosperidade 

e desenvolvimento, com coesão terri-

torial”. “Coimbra tem de ser colocada 

no lugar que merece”, acentua, refe-

rindo que os sociais-democratas irão 

renovar as iniciativas de transferência 

do Tribunal Constitucional, do Supre-

mo Tribunal Administrativo e da En-

tidade das Contas e Financiamentos 

Políticos, de Lisboa para Coimbra.

Continuando no campo da Justiça, 

a advogada assinala que a entrega 

da lista de candidatos a deputados 

é feita no Tribunal de Juízos Cíveis 

de Coimbra, que está instalado no 

edifício Arnado, com um centro co-

mercial. “Coimbra precisa do novo 

Palácio da Justiça, o que daria uma 

poupança de mais de 400 mil euros 

em rendas, ao agregar-se o que se 

encontra disperso pela cidade”, jus-

tificou.

Para além da Justiça, que considera 

um “pilar do Estado de Direito”, Móni-

ca Quintela apontou como áreas es-

senciais do programa eleitoral a Edu-

cação, a competitividade económica e 

a Saúde, onde Coimbra “está a perder” 

e considera necessário pugnar pela 

nova Maternidade e a valorização do 

Hospital dos Covões.

Quanto às expectativas eleitorais 

apontou como fasquia o “maior núme-

ro de deputados possível” para que o 

PSD seja “uma alternativa credível ao 

PS e à Esquerda”.

No acto de entrega da lista este-

ve presente Paulo Leitão, deputado e 

presidente da Comissão Política Distri-

tal de Coimbra do PSD, cujo nome foi 

afastado da recandidatura pela Direc-

ção nacional do partido. Para Mónica 

Quintela, este é um sinal que, “depois 

das desavenças próprias de eleições 

internas, os militantes, na hora certa, 

estão juntos”.

Mónica Quintela diz que

 candidatos a deputados do PSD 

querem mudança para Coimbra

A lista de candidatos a deputados do PSD pelo círculo eleitoral de Coimbra, como nove efectivos, 
é a seguinte: Mónica Quintela, Fátima Ramos, João Paulo Barbosa de Melo, Fernando Tavares Pereira, 

Ana Oliveira, Carlos Fernandes, Sandra Fidalgo, Martim Syder e Olinda Rio.
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VINAGRETAS

NÃO HÁ COVID QUE ENTRE

AZUL NATALÍCIO

T
odos sabemos que agradar a to-
dos é coisa mais que impossível e 
parece que agora até a cor típica 

do Natal gera discórdia. Tião Bocalom, 
perfeito de Rio Branco, na Amazónia, 
no Brasil, é apoiante de Jair Bolsonaro 
e considera que o vermelho tem uma 
“conotação esquerdista”. Alegando que 
“está na altura de mudar”, causou po-
lémica ao mandar pintar a casa do Pai 
Natal de azul, a cor do seu partido. “Mu-
dam-se os tempos, mudam-se as vonta-
des” e nem o Natal escapa.

A
s vacinas contra a covid-19 têm gerado 
diferentes opiniões pelo mundo inteiro. 
Se por um lado há quem não tenha per-

dido a oportunidade de se vacinar, por outro 
existem os “negacionistas” que recusam as va-
cinas e todas as medidas de combate à pande-
mia. Neste grupo não se inclui um homem da 
Nova Zelândia que está a ser investigado por 
ter tomado demasiadas doses da vacina. Como? 
Este cidadão registou-se em vários centros de 
vacinação com diferentes nomes, suspeitando 
as autoridades que tenha recebido até 10 doses 
num só dia. Estaremos perante o aparecimento 
de um novo movimento? Melhor representação 
para os “acreditacionistas” não deve haver. 
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   ALGUÉM DISSE QUE...
“É urgente que a tutela vá ao encontro da expectativa dos médicos e dos portugueses, 
que pedem um SNS mais forte”.

Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, reacção às 50 vagas que fica-
ram por preencher no internato médico

“Faço parte dos Governos mais centralistas que o nosso país já teve”.
Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial

“O processo de reestruturação da TAP continua a ser alvo de uma gestão irresponsável 
por parte do Governo”.

Inês de Sousa Real, líder do PAN

“[Rogério Samora era] um dos mais carismáticos actores da sua geração”.
Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República

“Rogério Samora destacou-se sempre como um dos mais completos actores da sua ge-
ração”.

Graça Fonseca, ministra da Cultura

“Há quem diga que eu sou designer, mas gosto de me considerar artesão”.
Luís Stoffel, responsável pelos adereços dos espectáculos de Filipe La Féria

“A verdadeira justiça nunca permite que aqueles que julga e pune percam a dignidade. 
A foto de Rendeiro de pijama, por despojar o milionário do seu poder, dá gozo a muita 
gente. Mas não é Rendeiro que se rebaixa, são as instituições”.

Daniel Oliveira, jornalista
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