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A 
Baixa da cidade é candidata a Bairro Comercial 
Digital através do projecto @Baixa Coimbra.

Este foi considerado elegível pelo júri do con-
curso (constituído pela DGAE, IAPMEI, EMPD, AICEP, IEFP 
e COMPETE2020) e obteve a classificação de 4,7 valores 
(numa escala de 1 – fraco – a 5 valores – muito bom). 
A linha de financiamento “Bairros Comerciais Digitais”, 
do PRR, contou com 187 candidaturas a nível nacional, 
sendo que apenas as que conseguiram um valor supe-
rior a três passaram para esta segunda fase.

“Este é um passo importante, fomos considerados 
elegíveis e, tendo em conta a classificação, estamos 
bem encaminhados”, afirmou o vereador da Economia 
da Câmara Municipal de Coimbra (CMC), Miguel Fonse-
ca, acrescentando que “agora é tempo de continuar a 
trabalhar afincadamente nesta candidatura”.

O projecto @Baixa Coimbra pretende transformar a 
Baixa da cidade num verdadeiro centro comercial ao ar 
livre, conectado e adaptado às novas tendências de con-
sumo, assente num modelo colaborativo de co-criação, 
com vista à transição para uma nova dimensão de con-
sumo (4.0 e omnicanal), capaz de assegurar a valorização 
e digitalização do comércio local e a recuperação da eco-
nomia. Pretende-se, pois, intensificar a relação do espaço 
público da Baixa de Coimbra com a actividade comercial 
e operacionalizar uma nova dinâmica competitiva na 
cidade, contribuindo, de igual modo, para fomentar a 
atractividade do comércio e serviços presentes na zona.

A escolha da área urbana teve em conta a forte den-
sidade de espaços comerciais e de prestação de servi-
ços que caracteriza o local (836 estabelecimentos numa 
área de 24,5 hectares), um dos requisitos mais relevan-
tes para a aprovação da candidatura. Outro factor que 
beneficia a candidatura é o facto de ser apresentada por 
um consórcio, que é liderado pela autarquia, mas inte-
gra também a associação empresarial APBC e a associa-
ção de desenvolvimento local Coimbra Mais Futuro.

Esta linha de financiamento prevê a criação de 50 
Bairros Comerciais Digitais em todo o país, isto é, es-
paços urbanos delimitados, com uma forte densidade 
comercial, que possam ser alvo de uma estratégia de 

gestão comum que assente num ambiente tecnológico 
avançado. No fundo, o que se pretende é capacitar os 
comerciantes desse Bairro para outras formas de venda 
para além da física (em loja), nomeadamente a digital 
e a híbrida (que conjuga as duas), promovendo e po-
tenciando os seus negócios. O objectivo passa, ainda, 
por captar uma maior atenção dos consumidores para 
o Bairro, não só pela sua nova identidade visual e dispo-
nibilização de informação relevante para a decisão de 
consumo, mas também pela facilidade de aquisição de 
produtos e serviços.

Esta medida apresenta-se, assim, como uma oportu-
nidade para Coimbra impulsionar o crescimento eco-
nómico, promover a proximidade e a coesão territorial, 
recuperar o sentido de planeamento do urbanismo co-
mercial, promover a digitalização dos operadores eco-
nómicos e dos seus modelos de negócio, bem como o 
comércio em linha e a integração digital das cadeias de 
abastecimento e escoamento.

A dotação prevista neste aviso é de 52 milhões de 
euros (num mínimo de 50 mil euros e até dois milhões 
de euros), sendo que o valor máximo de incentivo para 
cada Bairro poderá vir a ser ajustado, em função da ne-
cessidade de garantir o cumprimento da meta da cria-
ção de 50 Bairros até 31 de Dezembro de 2025. O finan-
ciamento a conceder é calculado com base na aplicação 
da taxa de 100% sobre as despesas consideradas elegí-
veis.

@Baixa Coimbra foi considerada 
elegível e está na corrida 
a Bairro Comercial Digital
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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 
ferrovia voltou à ordem do dia e anuncia-se uma nova fase 
que, a concretizar-se, viraria Portugal do avesso neste do-
mínio. E bom seria que isso acontecesse e se não perdessem 

mais oportunidades, a somar às já perdidas. Uma delas, e não a de 
menor dimensão e consequência, terá sido Portugal não se ter ligado 
em tempo oportuno à ferrovia espanhola e através dela à Europa, 
fazendo então as adaptações necessárias. Não o fez e tem passado a 
vida a prometer grandes reformas, grandes projectos mas não tem 
passado disso. O Governo actual voltou agora ao assunto, repetin-
do quase ipsis verbis o plano já apresentado no tempo de António 
Guterres que depois voltou para a gaveta das reformas prometidas e 
não conseguidas. Apesar disso o país, na sua boa fé, vai acreditando 
e algum dia terá a oportunidade de dizer “finalmente a utopia virou 
realidade”. Portugal dá-se mal com as grandes obras e, salvas hon-
rosas excepções de que as autoestradas fazem parte, cria planos me-
galómanos, vende-os ao país como propaganda eleitoral, mas depois 
não tem capacidade para os concretizar, até porque faz sempre as 
contas a contar com os dinheiros da Europa e nunca com dinheiros 
próprios. Veja-se a sucessão de obras que não se limitam a andar 
de boca em boca para passarem a andar de geração em geração: a 
reforma da ferrovia nacional, sobretudo a de alta velocidade; o ae-
roporto que ora vai ora fica, andando já há uma data de anos sem 
se decidir onde o querem; a autoestrada Coimbra- Viseu; o porto 
da Figueira da Foz. Outros casos haverá mas estes bastam para 
ilustrar uma cultura política de discutível densidade ética- política. 
Reduzidos são também, por isso mesmo, a confiança e o acreditar 
nos projectos agora desenterrados pelos responsáveis governamen-
tais actuais, recuperados da gaveta onde Guterres os terá deixado. 
O Governo, este Governo, tem andado um pouco às aranhas apesar 
da maioria política absoluta que o sustenta e, também por isso, 
não será fácil articular na mesma altura projectos da dimensão da 
ferrovia e do aeroporto. Mas esperemos que estes receios não sejam 
mais do que isso mesmo. 

REFORMA DA FERROVIA
SERÁ DESTA VEZ?

A 
anunciada linha de alta 
velocidade terá a primeira 
fase entre o Porto e Soure, 

fazendo com que tenha mesmo de 
ser construída a nova Estação de 
Coimbra-B, para receber o novo 
tipo de comboios e fazer também a 
interligação com o Sistema de Mo-
bilidade do Mondego (MetroBus).

No anúncio do projecto da li-
nha de alta velocidade que preten-
de ligar Porto-Lisboa em apenas 
uma hora e 15 minutos, a Estação 
Velha (Coimbra-B) esteve em 
foco, dado ter de ser construída de 
novo e a intervenção a ser sucessi-
vamente adiada, desde o Governo 
de António Guterres.

De acordo com Carlos Fer-
nandes, do Conselho de Admi-
nistração da Infraestruturas de 
Portugal (IP), o projecto da futura 
Estação está adiantado e é impor-
tante que avance, pois a partir de 
Coimbra, no futuro, será possível 
alcançar mais de 150 destinos por 
comboio. Foi também adiantado 
que no âmbito do projecto de alta 
velocidade, a Linha do Norte, a 
Sul de Coimbra, será “quadru-
plicada”.

Recorde-se que, em relação 
a Coimbra-B, a IP entregou, por 
ajuste directo (pelo montante de 

262 mil euros e o prazo de 224 
dias), ao atelier BAU, liderado 
pelo arquitecto calatão Joan Bus-
quets, a revisão do plano de ur-
banização da Estação, retoman-
do o projecto inicial, elaborado 
em 2009, pelo atelier do famoso 
urbanista catalão, com sede em 
Barcelona. 

A novidade em relação a esta 
nova versão da alta velocidade 
está no facto de a linha ficar to-
talmente integrada com o resto da 
rede ferroviária nacional, com as 
cidades (Porto, Aveiro, Coimbra, 
Leiria e Lisboa) a serem servidas 
nas estações centrais.

A construção da futura liga-
ção está dividida em três fases, 
estando a primeira, o troço entre 
Porto e Soure, concluir até 2028. 
O segundo troço, entre Soure e 
Carregado, deve estar concluído 
até 2030. A terceira fase, entre 
Carregado e Lisboa, será a últi-
ma e permitirá, então, atingir a 
duração final de uma hora e 15 
minutos de toda a ligação.

Sem que se tivesse explicado 
muito bem os contornos, o res-
ponsável da IP apontou como 
“grande benefício” da integração 
da linha de alta velocidade na li-
nha ferroviária nacional o facto 

de “permitir que a construção 
desta nova linha se estenda ao 
resto do país”.

“Os benefícios não vão ficar 
limitados a Lisboa e Porto, ou 
às cidades intermédias, os be-
nefícios vão-se estender”, frisou 
Carlos Fernandes, apontando 
ganhos em tempos de ligação em 
cidades como Figueira da Foz, 
Guarda ou Santarém, bem como 
Braga ou Guimarães.

As primeiras reclamações 
sobre a futura linha de alta ve-
locidade já se fizeram sentir, 
com o presidente da Câmara de 
Faro a acusar o Governo de se 
ter esquecido “mais uma vez” 
do Algarve, na apresentação da 
ligação rápida Porto-Lisboa, la-
mentando que os políticos só se 
lembrem da região nas férias de 
Verão. “É uma boa notícia para 
o Norte, mas, mais uma vez, para 
o Sul, não há novidades absolu-
tamente nenhumas”, comentou 
Rogério Bacalhau (PSD).

A Norte, a região da Galiza 
pede ao governo espanhol “o 
início dos trâmites” para que a 
ferrovia de alta velocidade entre 
as cidades do Porto e Vigo seja 
inaugurada em 2030, data pre-
vista ppor Portugal.

BRASIL AO RUBRO COM A SEGUNDA VOLTA DAS PRESIDENCIAIS - Seis milhões de votos separam Lula da Silva de Balsonaro nas eleições do Brasil disputadas no domingo passado. Nenhum deles tendo obtido a maioria 
necessária, a segunda volta decorrerá a 30 de Outubro, tendo-se já reiniciado uma campanha eleitoral intensa. Tudo indica que Balsonaro irá apostar em negociar apoios com outros candidatos que tiveram votações inferi-
ores, enquanto Lula da Silva tudo fará para rentabilizar eleitoralmente o capital com que partiu para estas eleições, traduzido naquela frase “assassina” de uma cidadã brasileira ao gritar “queremos voltar a comer picanha.”

LUÍS SANTOS

D
esengane-se quem 
esperava assistir a 
um puxar a brasa à 

sua sardinha e a uma luta de 
palavras entre os presidentes 
das Câmaras da Figueira da 
Foz e de Coimbra, que par-
ticiparam, lado a lado, num 
debate promovido no âmbi-
to da Convenção Autárquica 
Distrital do PSD.

Na iniciativa realizada 
em Montemor-o-Velho, Pe-
dro Santana Lopes sustentou 
que a Figueira da Foz “não 
prescinde do seu papel e do 
seu estatuto, mas não entra 
em rivalidades estúpidas 
com Coimbra”, defendendo a 
complementaridade e a força 
desta região para “acabar 
com o baile mandado entre 
Lisboa e o Porto e não se con-
tinuar a ver passar os aviões”.

José Manuel Silva, na 
mesma linha de pensamen-
to, falou numa relação bi-
direccional, referindo que 
o Porto da Figueira da Foz 

é de Coimbra, assim como 
o Biocant de Cantanhede 
também pode ser conside-
rado de Coimbra. Santana 
Lopes complementou, su-
blinhando que a Universi-
dade de Coimbra já chegou 
à Figueira da Foz, faltando 
que as ligações ferroviárias 
entre as duas cidades “não 
demorem uma eternidade”.

Perante uma sala cheia 
de autarcas social-democra-
tas do distrito de Coimbra, 
na Quinta do Taipal, os pre-
sidentes dos dois principais 
municípios coincidiram na 
defesa desta região, policên-
trica, na necessidade de se 
fazer um esforço comum e 
de se pugnar por uma área 
metropolitana, que até já 
preenche os critérios da 
União Europeia, mas ainda 
não é reconhecida no pró-
prio país.

Na sua intervenção, José 
Manuel Silva começou por 
agradecer ao PSD por ter 
tornado possível o percurso 
como presidente da Câmara 

(eleito como independente 
numa coligação com sete 
partidos) e que considerou 
estar a ser positivo para 
Coimbra, que “deixou de se 
fechar, de viver orgulhosa-
mente só e deve alavancar o 
desenvolvimento da região”.

Para o autarca, não havia 
grandes investimentos em 
Coimbra e o crescimento 
económico deve-se ao di-
namismo económico de 
outros concelhos. “Faltava 
uma cidade-âncora e em 
Coimbra passámos a receber 
os investidores e a apresentar 
as potencialidades em con-
junto com a Universidade, o 
Politécnico, o IPN, o iParque 
e o IEFP”, revelou.

José Manuel Silva su-
blinhou que Coimbra tem 
o maior Centro Hospitalar 
do país, conta com 40 mil 
estudantes no ensino supe-
rior e produz mais de 8 mil 
licenciados”, para também 
defender a necessidade de 
melhor as comunicações 
com o Centro Interior, por-

que Coimbra desligou-se 
de Viseu, da Guarda e de 
Castelo Branco.

Para efectivar o desen-
volvimento, o autarca con-
sidera ser uma exigência 
que o país se desconcentre. 
“A fixação da estrutura de 
missão do SNS no Porto é 
um bom sinal, mas é preci-
so ver o que acontece. De-
pois, a regionalização sem 
financiamento é o mesmo 
que descentralização sem 
dinheiro: uma facada nas 
costas das autarquias”, refe-
riu o presidente da Câmara 
de Coimbra.

NÃO NOS
RESIGNAMOS

O presidente da Câma-
ra da Figueira da Foz, que já 
exerceu as mesmas funções 
há 20 anos, aproveitou para 
fazer a comparação. “O que 
dizia então continua actual: 
Portugal continua adminis-
trativamente desequilibra-
do e prosseguem os anún-

cios de descentralização e 
de regionalização”. “Gosto 
de ser optimista, mas estou 
profundamente preocupa-
do, declarou.

Pedro Santana Lopes 
defende que o Poder Cen-
tral trabalhe com a re-
gião Centro como trabalha 
com outras regiões do país, 
“dando a devida atenção e 
tomando decisões que de-
pendem da Administração 
Central no devido tempo”.

Sustentando que a re-
gião Centro, Coimbra e a 
Figueira da Foz são “objec-
tivamente secundarizadas 
a nível nacional - e não é 
só deste Governo”, o pre-
sidente da Câmara e ex-
-primeiro-ministro defende 
que a região “esteja unida, 
de sobreaviso, que seja rei-
vindicativa, não se resigne e 
que não se prejudique com 
as rivalidades internas”.

Falando do seu Municí-
pio, Santana Lopes apontou 
a necessidade de se investir 
no Porto da Figueira da Foz, 

em requalificar as linhas 
ferroviárias, combater a 
erosão costeira e a falta de 
uma estrutura aeroportu-
ária, justificando o avanço 
com a construção de um 
aeródromo, porque ao não 
o ter já perdeu a instalação 
de uma empresa francesa.

A sessão de encerra-
mento da Convenção Au-
tárquica do PSD contou 
com a presença do líder 
nacional do partido. Du-
rante a sua intervenção de 
mais de meia hora, Luís 
Montenegro criticou o 
processo de descentrali-
zação, o bloqueio à audi-
ção de nove ministros no 
Parlamento por parte da 
bancada socialista, o adia-
mento de decisões estru-
turantes e a reprivatização 
da TAP. “As escolhas têm 
consequências. Estamos a 
empobrecer mais hoje em 
Portugal pelas escolhas que 
o senhor António Costa e 
o PS fizeram nos últimos 
anos”, salientou.

FIGUEIRA DA FOZ E COIMBRA UNIDAS NO PROPÓSITO DE UMA ÁREA METROPOLITANA

SANTANA LOPES E JOSÉ MANUEL SILVA
ESTÃO LADO A LADO A PUXAR PELA FORÇA DA REGIÃO

LIGAÇÃO PARA MAIS DE 150 DESTINOS DE COMBOIO

ESTAÇÃO DE COIMBRA AVANÇA
À BOLEIA DA ALTA VELOCIDADE
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FRANCISCO FARIA: UMA FIGURA QUE 
NÃO PASSOU EM VÃO POR COIMBRA

Coimbra perdeu na semana passada um dos mais conhecidos e 
ilustres advogados da praça na anterior geração,  que se manteve 
activo até tarde, falecendo aos 95 anos. Natural de Vila Nova de 
Famalicão, Francisco Faria formou-se e fixou-se em Coimbra 
como advogado (o campo do Direito Comercial era a sua área de 
eleição), desdobrando-se também, e de forma intensoa enquanto 
professor e maestro musical, tendo fundado o Coro D . Pedro 
de Cristo e também o Coral da Faculdade de Letras. Dirigiu o 
Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra, 
onde deixou uma marca profunda de índole artística e humana. 
Pertenceu a uma geração de advogados de méritos amplamente 
reconhecidos e de que parte deles já partiram: António Arnaut, 
Fernando de Oliveira (um pouco mais antigo, tal como Edmundo 
Bento), Maia de Carvalho, Diamantino Marques Lopes, Alexan-
dre Gouveia, e outros mais com certeza. 

a s c e n s o r

         A SUBIR

figura da semana

A descer
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MARIA MANUEL LEITÃO MARQUES A professora catedrática da 
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC) vai 
receber, no dia 7, pelas 14h30, uma sessão  pública para assinalar 
a sua jubilação. Doutorada em Economia pela FEUC, em 1990, a 
professora construiu um currículo académico de grande reconhe-
cimento e desempenhou cargos públicos de enorme prestígio. Na 
FEUC, fez parte do conselho directivo entre 1976 e 1977, presidiu 
à Assembleia de Representantes entre 1992 e 1995 e ao Conselho 
Científico entre 1996 e 1998. Foi por diversas vezes membro do Se-
nado da Universidade de Coimbra. Foi ainda vice-directora do CES 
(1991-1993), coordenadora do Observatório Permanente da Justiça 
Portuguesa (1998-2005) e coordenadora geral do Observatório do 
Endividamento dos Consumidores (2001-2005).

PAULO FURTADO O músico mais conhecido por The Legendary 
Tigerman é a voz da campanha ‘Uma Árvore pela Floresta’, uma 
iniciativa dos CTT e da Quercus. O artista junta-se assim, este ano, 
à apresentadora de televisão Joana Teles, à actriz Sandra Cóias e ao, 

também recente, chef de cozinha António Alexandre como embai-
xador da campanha que já vai na 9.ª edição.

JOÃO FARINHA O cantor e compositor do Fado de Coimbra lançou 
o álbum “Ao Vivo”, composto por 10 temas que são “uma espécie de 
súmula feliz” do que o músico tem feito. O álbum, que conta com a 
participação especial de Tiago Nogueira e dos também conimbri-
censes Os Quatro e Meia, transporta o Fado “a outros públicos, a 
outros palcos e a outras geografias que, cada vez mais, se alargam 
da cidade para o mundo”. Com 23 anos de carreira e milhares de 
espectáculos por todo o país, o músico, que é também a voz do grupo 
Fado ao Centro, iniciou a digressão com o novo álbum no Cineteatro 
Messias, na Mealhada, e prossegue no Auditório CCOP, Porto (dia 
15), e no Salão Brazil, Coimbra (dia 28).

ISAURA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA A idosa da Sant’Ana Resi-
dência Sénior, em Oliveira do Hospital, vai completar, no próximo 
dia 18 de Outubro, 107 anos de vida. Nascida em 1915, “Isaurinha”, 
como é carinhosamente pelos residentes e colaboradores da resi-
dência,  viveu duas Grandes Guerras, duas epidemias globais (a 
“Febre Espanhola” e a Covid-19), e várias crises que marcaram os 
últimos cem anos. A idosa tem uma vida ainda bastante autónoma 
em todos os seus afazeres diários e mostra ter uma força incomum 
e uma vontade e alegria de viver.

FÁTIMA RAMOS A deputada do PSD eleita pelo Círculo Eleitoral 
de Coimbra questionou, durante a Comissão de Administração 
Pública e Ordenamento do Território na Audição Regimental da 
Ministra da Coesão, Ana Abrunhosa sobre o incumprimento da 
proposta apresentada pelo PSD e que entrou em vigor em Julho 
de 2021. A referida proposta contempla uma redução na taxa das 
portagens em 50% nas ex-scuts, que vigora desde 1 de Julho do ano 
passado. A deputada aproveitou ainda a ocasião para questionar: o 
facto da auto-estrada do Pinhal Interior (A13) não ter sido conside-
rada tendo em conta que serve os concelhos mais fustigados pelos 
incêndios de 2017; se se prevê que a mesma seja agora incluída no 
orçamento que vão apresentar e, caso o seja,  se contam que exista 
retroactividade nos descontos.

AMÍLCAR  FALCÃO Amílcar Falcão tem mostrado, 
nos anos que leva como Reitor, ter especial respeito pela 
sessão de abertura solene das aulas na Universidade 
de Coimbra, ocasião que tem aproveitado para tecer  
judiciosas considerações sobre o presente e o futuro 
da Universidade que tem vindo a trilhar um caminho 
de afirmação crescente em diversos espaços do mundo, 
desde os países lusófonos ao Brasil e outras latitudes onde o prestígio desta 
Escola não tem sofrido a erosão do tempo. Este ano assim aconteceu de novo, 
mostrando entrar na parte final deste seu primeiro mandato com total dispo-
nibilidade para se fazer eleger de novo nos primeiros meses do ano que vem. 
Obrigadas, as Universidades portuguesas, a desenvolverem actividades que 
lhes permitam conseguir receitas próprias em montantes bastante elevados, 
compreende-se que, nesta altura em que se desenha uma crise internacional 
de recorte preocupante, a Universidade de Coimbra se preocupe com os 
amanhãs próximos e se abrigue na certeza dos passos que dá e nas medidas 
que toma. Ao vincar a necessidade de reforço da actividade social, o Reitor 
põe o dedo numa das feridas mais preocupantes, sobretudo quando as novas 
realidades turísticas fazem minguar a capacidade de alojamento em Coim-
bra, podendo por essa via afastar da cidade uma boa fatia dos estudantes que 
aqui gostariam de fazer o seu percurso académico. As duas novas residências 
universitárias que aí vêm, porque previstas e estudadas a tempo e horas, darão 
bom contributo a esse propósito. De nada valerá chamar estudantes, nacionais 
ou internacionais, se não tivermos onde os instalar. Mas não apenas disso ou 
com isso se preocupou Amílcar Falcão, que não esqueceu a reforma pedagó-
gica que a passagem do tempo reclama a cada instante, nem a renovação de 
iniciativas que tornem a Universidade de Coimbra, cada vez mais, uma das 
grandes Escolas do mundo de hoje e de amanhã. Mas também de ontem, por 
muito que isso cause um certo mau hálito a alguma elite académica, nacional 
e internacional. Não esquecer que há escassas semanas o Reitor da Univer-
sidade de Coimbra pode ter dado mais um um passo certeiro na afirmação 
da Universidade, ao abrir as portas ao Campus Universitário da Figueira da 
Foz que, estamos em crer, Santana Lopes não deixará cair no esquecimento.

DUARTE NUNO VIEIRA Nessa  mesma ocasião da 
abertura solene das aulas proferiu o Professor Duar-
te Nuno Vieira a Oração de Sapiência, sempre um 
momento alto da cerimónia e dos aguardados com 
maior expetactiva. Catedrático de Medicina, anterior 
Director da Faculdade, Nuno Vieira assumiu essa tarefa 
com o brilho e a clarividência que costuma emprestar às 
suas intervenções. Sendo o início do ano lectivo a altura tradi-
cionalmente aproveitada para algumas manifestações praxísticas, o Professor 
Nuno Vieira não hesitou em considerar “espectáculo degradante” algumas 
práticas de alegadas tradições estudantis, cobertas com o falso manto de to-
lerância ao dispensar aos novos alunos um acolhimento integrador no meio 
académico de Coimbra, quando se sabe, e todos sabemos, que as tradições de 
Coimbra não são nada disso. Exorta Nuno Vieira as associações académicas 
a tomar posições mais firmes no combate a tais práticas humilhantes, a que 
muitos estudantes recém chegados a Coimbra se sujeitam, não por com elas 
concordarem mas inibidos por um ambiente estranho e novo que a todos nós 
limita a capacidade de discordância e reacção. Tão mau quanto isso é aceitar 
que estas práticas têm algo a ver com as tradições académicas de Coimbra e, 
através delas, com a cultura praxística de largas gerações de estudantes que 
passaram por Coimbra, onde a praxe teve sempre um espaço de respeito, 
de prestígio e de aceitação entre os estudantes. A praxe na Universidade de 
Coimbra foi sempre uma manifestação de índole cultural, humana e afec-
tiva, não se escondendo, obviamente, eventuais exageros logo reparados. 
Nada, ou muito pouco, do que por aí se vai passando tem a ver com isso e 
são manifestações de falsos “doutores” que aproveitam para se exibirem e 
afirmarem como importantes no seio da Academia, que frequentam mas 
sem qualidade para a ela pertencerem. Estas manifestações, apesar de todo 
o mundo as sentir como humilhantes, vão passando de ano para ano sem 
que haja coragem para as  censurar e combater. Quando essa censura e esse 
combate vem de um catedrático com o prestígio de Nuno Vieira, Professor de 
Medicina respeitado em toda a Europa e mundo além,  não pode deixar de se 
aplaudir a intervenção, em defesa do bom nome da Academia de Coimbra, 
do sentido cívico dos seus estudantes, da Universidade e da própria cidade.

CARLOS MONTEIRO Compreende-se que o anterior 
presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz te-
nha partido para este mandato pouco motivado e com 
os olhos postos na porta de saída. Perdendo há um ano 
a Câmara para Santana Lopes, manteve-se até há uns 
dias como vereador, mas sem a chama e o entusiasmo 
que o PS local, por quem foi indicado como candidato, 
esperaria. Agora foi-se embora e não se pode levar a mal que 
tenha preferido um trabalho responsável no porto da Figueira, estrutura 
essencial para a região e que teima em sofrer as más vontades dos sucessivos 
Governos que, de promessa em promessa, nada têm feito para valorizar por 
tão importante equipamento. Mas Carlos Monteiro deveria ter preparado a 
suaa equipa de restantes vereadores e com o seu partido acautelado a equipa 
socialista que iria ficar na oposição camarária. Partir sem acautelar os três 
anos que restam do mandato e sem cuidar com os seus a estratégia a seguir, 
não lhe ficou bem e de certeza que a Figueira não deixará de lhe cobrar poli-
ticamente a precipitada decisão, se para isso voltar a ter um dia oportunidade.

O director do Departamento de Cultura e Turismo do Município de Coimbra aposenta-se esta semana e já está a 
deixar saudades, porque o seu trabalho foi sendo apreciado e exaltado ao longo do desempenho das suas funções, 
que atravessaram o mandato de dois presidentes de Câmara. Francisco Paz, por força das circunstâncias, aceitou 
juntar às suas tarefas, em Março deste ano, a responsabilidade pela programação do Convento de São Francisco 
e conseguiu cumprir o que lhe foi pedido: um trabalho de programação que prime pela qualidade, ecletismo 
cultural, trabalho de equipa e gestão rigorosa. E isso mesmo se constatou na apresentação da programação 
do Convento de São Francisco para este trimestre (Outubro a Dezembro). As reacções ao desempenho como 
director do Departamento de Cultura da Câmara de Coimbra foram sempre positivas, enaltecendo-se que se 
trata-se de uma figura bem vista na cultura e com mais ligação à área artística, que já foi director e administra-
dor do Teatro Académico Gil Vicente, membro da Bonifrates, do Grupo de Etnografia e Folclore da Academia de 
Coimbra (GEFAC) e responsável pelo prestigiado Festival José Afonso. Mas o Departamento de Cultura e Turismo 
da Câmara de Coimbra não fica descalço, pois este Executivo municipal fez questão de contratar Paulo Pires para chefe 
daquela Divisão, tendo agora nomeado-o como director. No seu currículo tem o desempenho dos cargos de adjunto no Gabinete do Ministério 
da Cultura e de assessor na Direcção-Geral das Artes, integrando o mapa de pessoal da Câmara Municipal de Loulé.

FRANCISCO PAZ DEIXA SAUDADES NA CULTURA EM COIMBRA

Vieram a lume alegados 
factos de abuso sexual 

perpetuados pelo Ximenes 
Belo, no tempo em que foi 
Bispo de Timor-Leste e onde 
teve acção meritória na defesa 
dos direitos dos timorenses 
e na independência do país, 
então sob a égide tirana da 
Indonésia. O conhecimento 
desse eventual comportamen-
to só agora rompeu as teias do 
secretismo, mas pelos vistos 
há anos que o Vaticano lidava 
com o assunto com as pinças 

da maior discrição possível, 
apesar de ter proibido Ximenes 
Belo de ter contacto com me-
nores ou com Timor, logo to-
mou conhecimento das alega-
ções de má conduta que terão 
chegado a Roma um ano antes. 
Recorde-se que Ximenes Belo 
ganhou o Prémio Nobel da Paz 
em 1996, exequo com Ramos 
Horta, dado o contributo de 
ambos para a libertação do 
país. Logo em 2002 Ximenes 
afastou-se repentinamente do 
cargo de chefe da Igreja Ca-

tólica em Timor-Leste, tinha 
então 54 anos e muito tem-
po ainda para se manter em 
funções. Veio mais tarde para 
Portugal, remetendo-se a uma 
vida muito discreta e de quase 
absoluto silêncio, vivendo em 
instituições dos Salesianos, 
em diversos locais de Portu-
gal. Julga-se que agora viverá 
algures para o Norte, o Porto 
talvez, depois de ter vivido em 
Lisboa e também aqui bem 
perto de nós, nos Salesianos 
em Mogofores - Anadia, onde 

se manteve alguns anos. O cir-
cunstancialismo agora trazido 
a lume empresta aos factos 
alegados de abuso sexual tons 
de veracidade que lhe man-
cham o prestígio e fragilizam 
a consideração e respeito con-
seguidos na defesa de Timor 
e na prática cristã ao longo de 
grande parte da sua vida de 
sacerdote.  A confirmarem-se 
as suspeitas, cai um ídolo que 
devia a si próprio amortalhar-
-se com a capa da dignidade 
de um homem bom da Igreja.

XIMENES BELO, EX-BISPO DE DÍLI, FECHA MAL A PORTA DA VIDA

Verdade que o caso re-
cente que envolve duas 

empresas do marido de Ana 
Abrunhosa (terão recebido 
fundos comunitários, cerca de 
200 mil euros, na altura em que 
Abrunhosa tutelava as entida-
des responsáveis pela gestão 
dos fundos) a veio embaraçar 
e provavelmente fragilizar o 
seu desempenho enquanto 
ministra. Houve pareceres 
jurídicos prévios que não te-
rão concluído pela ilegalidade 
nem pela  incompatibilidade 
entre a candidatura aos fun-
dos, dum lado, e a tutela das 
empresas responsáveis, pelo 
outro. Mas o recorte político 

dos comportamentos nem 
sempre encaixa na sua estrita 
dimensão jurídica, pelo que, 
no mínimo, temos para já uma 
situação embaraçosa, que Ana 
Abrunhosa tratará a seu modo 
e a seu tempo, sendo seguro – 
convicção nossa – que não se 
manterá no cargo por decisão 
sua, se reconhecer e/ou admi-
tir ter pisado o risco, ao de leve 
que tenha sido. Se tal aconte-
cer, o país perderá uma minis-
tra de boa qualidade, pessoa 
acessível e muito identificada 
– a mais identificada de todos 
os elementos do Governo – 
com os problemas do interior 
do país que, a seu modo e com 

as forças  e meios de que dis-
põe, tem tentado debelar, num 
propósito de desenvolvimento 
mais harmonioso e equitativo 
das diversas regiões do país. 
Quando se nota uma total in-
sensibilidade da maioria dos 
governantes, dos actuais aos 
anteriores, perante o definhar 
desse mesmo interior e da qua-
lidade de vida de quem nele 
vive, resistindo, a eventualida-
de de perder Ana Abrunhosa 
como ministra será muito mais 
uma perda para o país no seu 
todo que para ela própria. Há 
muitos anos, muitos, que não 
terá havido governante tão 
identificado com as necessi-

dades do Portugal empobre-
cido que ela bem conhece. O 
processo de descentralização 
emcurso, que esteve encrava-
do tempos seguidos até passar 
para as mãos de Abrunho-
sa, será talvez a prova mais 
assertiva dessa sua especial 
sensibilidade para com o inte-
rior, suas necessidades e suas 
gentes. Se Ana Abrunhosa 
tiver que sair, por exigências 
de natureza jurídica, politica 
ou ética, que saia. Mas isso 
não apagará seguramente a 
memória do povo humilde do 
interior, a quem ela se dedicou 
com amor, carinho e sacrifício 
pessoal.

ANA ABRUNHOSA, A GRANDE DEFENSORA DO INTERIOR DE PORTUGAL
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JOANA ALVIM

A 
21.ª edição da Feira 
de Engenharia de 
Coimbra (FENGE), 

que decorrerá nos dias 17, 
18 e 19 de Outubro, deverá 
ter a participação de mais de 
60 empresas. 

Esta iniciativa, organiza-
da pela  Associação de Estu-
dantes do Instituto Superior 
de Engenharia de Coimbra 
(AEISEC), considerada a 
maior feira de engenharia 
a nível nacional, já foi me-
recedora do prémio “Boas 
Práticas de Associativismo” 
pelo IPDJ.

A FENGE, organizada 
unicamente por estudantes, 
tem o objectivo de partilhar 
experiências das empresas 
do sector das engenha-
rias com a comunidade 
estudantil, possibilitando 
o contacto directo através 

da exposição de stands, 
demonstração dos seus pro-
dutos e aplicações práticas 
de forma a “agilizar o pro-
cesso dos alunos estabelece-
rem contacto com futuros 
empregadores”, conforme 
afirmou o presidente da 
AEISEC, José Sousa.

Estão, para já, confirma-
das 62 empresas de todas as 
áreas das engenharias, tantas 
como na edição do ano an-
terior, contando a organiza-
ção ultrapassar esse número 
dado que as inscrições ainda 
estão a decorrer.

Com o lema “FENGE, 
projectanto engenharia, 
inspirados pela tecnologia” 
esta feira assume-se como 
uma incubadora de ideias e 
projectos que nesta edição 
aposta forte na sustentabili-
dade, sendo essa a temática 
da palestra motivacional de 
encerramento.

 Joana Santos, coorde-
nadora de emprego e saídas 
profissionais da AEISEC, 
afirma que “cada engenharia 
do ISEC está comprometida 
com a sustentabilidade por 
uma mundo mais ecológi-
co” e refere que a realização 
desta feira no mês de Outu-
bro “tem toda a vantagem, 
porque estamos a iniciar os 
estágios”.

Uma novidade desta 21.ª 

edição é a realização, nos 
dias 18 e 19, de Opendays a 
colégios e escolas, median-
te inscrição , onde alunos 
(secundário e cursos profis-
sionais) e professores terão 
a oportunidade de visitar o 
ISEC e os seus laboratórios e 
conhecer as ofertas formati-
vas da instituição.

Mário Velindro, presi-
dente do ISEC, não esconde 
a satisfação em liderar  “ a 

escola onde se promove este 
evento, pois a organização 
revela a capacidade e a aten-
ção que os alunos dão todos 
os anos às questões que per-
mitem desenvolver a região 
e o país”. Refere ainda que “o 
ISEC não faz mais do que a 
sua obrigação” em apoiar o 
trabalho desenvolvido por 
esta organização, enaltecen-
do a capacidade de trabalho 
da AEISEC.

Do programa vão cons-
tar diversas actividades, 
que se iniciam com a sessão 
de abertura, no dia 17, pe-
las 10h30, estando também 
marcado um espectáculo 
de magia, pelas 21h30, com 
entrada gratuita e aberta a 
toda a comunidade.  De 
forma a atrair um maior 
número de visitantes a 
FENGE vai ter simulado-
res, pista de karts e sessões 
culturais.

A participação das em-
presas na feira pode ser 
feita de duas formas:  stand, 
onde podem expor os seus 
serviços e conhecer recém-
-formados em processo de 
recrutamento; e parceria/
patrocínio. O formulário 
de inscrição está disponível 
em www.fenge.aeisec.pt.

A FENGE é a aberta a 
toda a comunidade e tem 
entrada gratuita.

21.ª EDIÇÃO DECORRE DE 17 A 19 DE OUTRUBRO

FEIRA DE ENGENHARIA DE COIMBRA
JÁ CONTA COM 62 EMPRESAS INSCRITAS

José Sousa, Joana Santos e Mário Velindro

O 
Festival “Correntes 
de um só rio”, no-
mes como Mário 

Laginha, Teresa Salgueiro, 
Companhia Paulo Ribeiro, 
The Gift, Gregório Duvivier 
ou Áurea, entre outros, me-
receram destaque na progra-
mação do terceiro trimestre 
(Outubro a Dezembro) do 
Convento São Francisco, em 
Coimbra.

A programação do últi-
mo trimestre de 2022 do Con-
vento São Francisco (CSF) 
foi apresentada pela voz do 
director do Departamento 
de Cultura, Francisco Paz. 
“É uma programação mais 
contida, mas sem baixar a 
qualidade”, afirmou, em alu-
são às dificuldades financeiras 
criadas pela pandemia e pela 
guerra. Relativamente à pro-
gramação, José Manuel Silva 
destacou o facto de esta ser 
“mais abrangente e eclética” 
que permite agradar a várias 
públicos. 

O último trimestre do 
CSF já integra o festival “Cor-
rentes de um só rio”, que até 
9 de Outubro é um ponto de 
encontro da canção, do fado, 
da música e das guitarras de 
Coimbra. No âmbito deste 
festival destacou-se o espec-

táculo “O Rapaz do Bairro”, 
ontem (dia 4), um encontro 
de amigos que prestou ho-
menagem a Rui Pato. Teresa 
Portugal, em representação 
da Associação José Afonso, 
agradeceu a receptividade do 
Município para a concretiza-
ção deste espectáculo. 

Nos últimos três meses do 
ano, o CSF continuar a apre-
sentar o “Café Curto”, com 
a curadoria da Blue House, 
num profícuo trabalho de 
proximidade com os agentes 
e artistas locais e outros nomes 
emergentes. O programa do 
Convento propõe, assim, a 
realização de um total de 12 
showcases, mantendo-se a 
sua realização às 19h30 das 
terças-feiras. Os “Concertos 
para Bebés” e “Bebés com 
Asas” integram, mais uma 
vez, a programação dirigida 
ao público juvenil e famílias, 
fator que continuam a distin-
guir a oferta cultural do equi-
pamento municipal.

No caminho que tem 
vindo a ser feito com o en-
volvimento de outros agentes 
culturais locais, a programa-
ção do CSF dá continuida-
de às estreitas relações com 
outras entidades culturais da 
cidade. A título de exemplo, 

vão decorrer no CSF, em coor-
ganização com o Jazz Ao Cen-
tro Clube, dois concertos de 
qualidade excepcional: Maria 
João & Carlos Bica Quarteto 
(21 de Outubro) e Mário Lagi-
nha com a Filarmónica União 
Taveirense (23 de Outubro), 
no âmbito dos 20 anos de 
Festival Internacional de Jazz 
de Coimbra – Jazz Ao Centro.

Destaca-se, também, a 19 
de Outubro, uma proposta da 
Companhia O Teatrão, com o 
CSF a receber o espectáculo 
teatral Gota D’agua (Preta), o 
célebre musical de Chico Bu-
arque e Paulo Pontes, inserido 
no Festival São Palco.

A 22 de Outubro, às 
21h30, no Grande Auditório, 
a Companhia Paulo Ribeiro 
vai dar a conhecer o espec-
táculo de dança “Segunda 2”. 
Já no dia 26, às 21h30, Pedro 
Tochas sobe ao Grande Au-
ditório do CSF para brindar o 
público com um espectáculo 
único. Dia 30, no mesmo lo-
cal, é dia para lembrar Ary 
dos Santos com o espectáculo 
“O Sangue das Palavras”, da 
autoria de Henrique Feist e 
com direção musical de Nuno 
Feist.

Novembro inicia-se com 
Francisco Costa que apresen-

ta o espectáculo “Imperfeito” 
(dia 4), que “marca o início 
do seu novo álbum com lan-
çamento previsto para 2023”. 
Ainda nesse mês, a progra-
mação do CSF continua a 
celebrar os 200 anos da In-
dependência do Brasil com 
um programa multifacetado 
que decorre no Convento e 
noutros espaços de Coimbra. 
Os The Gift apresentam, dia 
11 de Novembro, o seu mais 
recente álbum em Coimbra, 
“Coral”, às 21h30, no Grande 
Auditório. No dia 18, o enér-
gico João Baião apresenta no 
CSF o espectáculo “Monó-
logos da Vacina”. A talentosa 
Teresa Salgueiro assinala os 35 
anos de carreira no CSF, a 24 
de Novembro, acompanhada 
em palco de Dino d’Santiago 
e Marisa Liz. Por sua vez, a 
banda conimbricense Ana-
quim comemora os 15 anos 
de carreira a 11 de Dezembro. 

A 9 de Dezembro, o 
Grande Auditório do CSF 
recebe o brasileiro Gregório 
Duvivier. O espetáculo de 
magia “Impossível ao vivo”, do 
prestigiado Luís de Matos, vai 
estar em exibição de 15 a 18 de 
Dezembro. Já no dia 20 de De-
zembro, Áurea apresenta um 
concerto especial de Natal. 

PROPOSTAS DIVERSIFICADAS PARA O ÚLTIMO TRIMESTRE

PROGRAMAÇÃO DO CONVENTO SÃO FRANCISCO
MAIS CONTIDA, MAS SEM BAIXAR A QUALIDADE D

as peças de Helena 
Almeida ao verso 
de Al Berto nasceu 

“Que te seja leve o peso das 
estrelas”, título da mais recente 
exposição do Centro de Arte 
Contemporânea de Coimbra 
(CACC), que abriu na passa-
da sexta-feira e estará patente 
até  22de Janeiro do próximo 
ano.

A novidade é que a expo-
sição ganhou forma a partir 
da presença de um número 
significativo de peças de Hele-
na Almeida detectadas numa 
colecção privada e que, desde 
logo, poderiam entrar em 
relação com outras obras da 
autora na Colecção de Arte 
Contemporânea do Estado.

“Será a obra desta artista 
que marca as ideias centrais 
da exposição: o lugar/casa, o 
processo criativo e o corpo 
como intermediário”, explica 
José Maçãs de Carvalho, cura-
dor da exposição que, além 
de obras de Helena Almeida 
integra peças da colecção 
de Arte Contemporânea da 
Câmara de Coimbra e em 
depósito no CACC, em diá-
logo com trabalhos de Adrian 
Ghenie, Carla Cabanas, Jake 
Wood-Evans, Jorge Mol-
der, Julião Sarmento, Lour-
des Castro, Markus Oehlen, 
Muntean&Rosenblum, Noé 

Sendas, Rui Chafes e Teresa 
Murta.

Significativa foi a presen-
ça do ministro da Cultura, Pe-
dro Adão e Silva, oportunida-
de aproveitada pelo presidente 
da Câmara Municipal de 
Coimbra, José Manuel Silva, 
para apresentar ao governan-
te o novo e arrojado projecto 
para o Centro de Arte Con-
temporânea de Coimbra.

Segundo a autarquia, Pe-
dro Adão e Silva enalteceu 
a ambição da Câmara de 
Coimbra neste projecto que 
propõe a requalificação da 
área norte da rua Olímpio 
Nicolau Rui Fernandes, na 
sua extensão total, no qual se 
inserem a requalificação dos 
antigos edifícios do Mosteiro 
de Santa Cruz, da escola Jaime 
Cortesão e dos edifícios da 
Manutenção Militar. 

Sobre a exposição, que 
visitou, Pedro Adão e Silva 
mostrou-se muito agradado 
e realçou que é “um exemplo 
a replicar no país, de forma a 
democratizar o acesso à arte 
e à cultura”.

A exposição pode ser 
visitada  de terça a sexta-feira, 
das 10h00 às 18h00; ao sábado 
e ao domingo, das 10h00 às 
13h00 e das 14h00 às 18h00, 
encerrando à segunda-feira e 
feriados.

COLECÇÃO PRIVADA JUNTA COM A PÚBLICA

EXPOSIÇÃO CONTEMPORÂNEA
SURPREENDE PELO VALOR DA ARTE
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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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Praça da República  aos sábados entre as 11 e as 12 horas na Rádio Regional do Centro.
PATROCÍNIO:
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Pneumologista defende que diversidade em Coimbra 
- com medicina pública e privada - é “saudável”

para a cidade

LINO VINHAL / NÁDIA MOURA

Campeão das Provín-
cias [CP]: Coimbra sem-
pre foi um centro médico 
de excelência?

Carlos Robalo Cordei-
ro [CRC]: A saúde é uma 
das principais bandeiras de 
Coimbra. A cidade tam-
bém sabe criar condições 
favoráveis para uma saúde 
de elevada qualidade, na 
área da assistência, do en-
sino e da investigação no-
meadamente, com muita 
proximidade geográfica. 
A iniciativa de deslocar a 
saúde no ensino para perto 
do pólo hospitalar fez todo 
o sentido. Temos ainda al-
gumas das nossas unidades 
de ensino e investigação no 
pólo I mas estão a ser cria-
das condições para acolher 
as seis unidades que ainda 
falta acolher. 

[CP]: A FMUC vai 
continuar a ter o nível 
pelo qual é (re)conhecida?

[CRC]: Sim, todos esta-
mos a trabalhar nesse senti-
do. O nosso ensino médico 
é bom e tenta-se transmitir 
a estas gerações uma cul-
tura de orgulho e respon-
sabilidade para que todo o 
conhecimento adquirido 
seja colocado ao serviço do 
doente. O conhecimento 
e o saber adquirido são 
readaptados permanente-
mente. A cerimónia da Bata 
Branca, por exemplo, que 
decorreu no domingo (2), 
é um compromisso que se 
passa a ter com os doentes 
e suas famílias. Vestir a bata 
branca é um compromisso 
ético, comportamental, de 

responsabilidade, para que, 
com todo o conhecimento 
adquirido, o doente seja 
tratado com humanidade. 
Queremos formar boas pes-
soas para serem bons médi-
cos. Sob o ponto de vista do 
programa Erasmus somos 
a Universidade com mais 
liderança nessa matéria, na 
UC quase 20% dos alunos 
são estrangeiros, e temos 
uma população estudantil 
que vai muito além do dis-
trito de Coimbra. No ano 

passado tínhamos ultra-
passado os 50% de alunos 
a escolher a FMUC como 
primeira opção, este ano a 
própria UC ultrapassou os 
50% pela primeira vez e a 
FMUC cresceu mais 10%. 

[CP]: O investimento 
na área médica em Coim-
bra não tem sido tão pouco 
quanto isso, não é?

[CRC]: Sim, porque 
também há resultados. Nós 
agora estamos num proces-
so muito importante que é o 
de consolidação e avaliação 
por um painel internacional 
do centro académico e clí-
nico, um consórcio entre a 
UC e o CHUC. A 25 de Ou-
tubro teremos a visita desse 
painel para podermos con-
solidar esta estrutura como 
o suporte na assistência, 
ensino, formação e investi-
gação na saúde em Coim-
bra. Esta é a base que não 
tem sido muito acarinhada 
sob ponto de vista finan-
ceiro, porque criaram-se 

estes centros académicos 
no país mas sem um pacote 
financeiro capaz e que lhes 
dê autonomia.

[CP]: É prestigiante, 
para si e para Coimbra, 
ter sido eleito presidente 
da Sociedade Europeia de 
Pneumologia?

[CRC]: Sim, claro. É 
a sociedade mundial com 
maior dimensão: tem 32 
mil sócios de 159 países 
no mundo. Além de que 
é a primeira vez que um 
português assume esta po-
sição e isso enche-me de 
orgulho, mas também de 
responsabilidade, dado o 
impacto global das inicia-
tivas da Sociedade. Ainda 
na passada semana estive 
em Bruxelas, onde temos 
uma sede política, para 
promover um maior co-
nhecimento da saúde res-
piratória, numa altura em 
que aconteceu a entrada do 
cancro do pulmão para as 
recomendações da União 
Europeia nos rastreios de 
patologia oncológica, o que 

é um  avanço grande para 
as populações de alto risco. 

[CP]: Estamos livres 
da Covid?

[CRC]:  Sim, maiorita-
riamente. O perfil da pan-
demia mudou radicalmente 
com a vacinação. Temos a 
vacina da nova geração que 
está adaptada à nova varian-
te (Omicron) e esta é a evo-
lução natural da pandemia: 
os vírus têm de viver dentro 
de nós e deixam de ter uma 
agressividade tão grande. 
Portanto, o final do estado 
de alerta não me parece ter 
sido precipitação. Há cerca 
de três semanas o director-
-geral da OMS fez uma de-
claração pré-final de pande-
mia e é uma organização tão 
segura que essas declarações 
não teriam sido feitas se não 
significasse mesmo a fase 
pré-final da pandemia. 

[CP]: Estamos a re-
cuperar patologias que 
ficaram para trás com a 
pandemia?

[CRC]: Estamos a re-
cuperar as patologias que 
ficaram para trás, mas com 
danos. Com vidas sacrifica-
das, doentes que chegaram 
já em estado avançado da 
doença. Mas é preciso real-
çar algo que não foi tão fa-
lado quanto devia: o CHUC 
foi o maior dispositivo co-
vid do país. Chegou a ter 
mais de 500 doentes covid 
internados no total dos seus 
pólos, chegou a ter em cada 
duas camas uma ocupada 
por um doente covid. Foi, 
portanto, uma actuação que 
cumpriu o compromisso 
que hoje nos permite estar 
a viver uma fase diferente. 
Principalmente três espe-
cialidades sofreram com a 
pandemia: a pneumologia, 
a  infecciologia e a medi-
cina interna, para além 
dos cuidados intensivos. E 
com danos também para os 
profissionais de saúde, não 
só para os doentes. Muitos 
abandonaram o serviço pú-
blico, sobretudo com muito 
sacrifício que significou um 
desgaste que ainda se nota. 

[CP]: Temos agora um 
SNS mais fragilizado?

[CRC]: É um problema 
multifactorial. Precisa de 
um esforço de grande em-
penhamento e temos espe-
rança que este novo modelo 
de gestão possa significar 
uma mudança. A classe 
médica não foi bem tratada, 
as pessoas ultrapassaram os 
seus limites, sofreu-se mui-
to e até na formação médica 

ficaram sequelas porque, 
durante a pandemia, o con-
tacto com os doentes – que 
é tão importante - foi muito 
limitado. Os problemas que 
hoje existem são muitos 
e também têm a ver com 
dificuldades na formação, 
porque temos muitos dos 
seniores fora do SNS, falta 
mão-de-obra qualificada 
para formação dos mais 
novos. Falta promover o 
apoio a nível das carrei-
ras médicas, a revisão dos 
salários e a melhoria das 
condições de trabalho. O 

caso das urgências é um 
problema que tem de ser 
resolvido a montante. De-
via existir uma capacitação 
pré-urgência hospitalar que 
prestasse a devida assistên-
cia e evitasse que as pessoas 
lá fossem por tudo e por 
nada. Tão importante, ou 
mais, que o financiamento 
(ou falta dele) no SNS é o 
planeamento e organização. 
Este novo modelo é uma 
oportunidade, há uma cer-
ta esperança de uma gestão 
política e operacional e é 
importante que os proble-
mas do sistema nacional 
da saúde sejam encara-
dos sem reservas político-
-ideológicas. É preciso um 
trabalho conjunto – entre 
o privado, público, social, 

misericórdias – e têm de ser 
ultrapassados os comple-
xos. Mesmo na pandemia 
podia ter-se feito mais a esse 
nível, podia ter-se castigado 
menos o SNS e feito uma 
melhor articulação.

[CP]: Qual a sua posi-
ção face às declarações do 
primeiro-ministro sobre a 
necessidade de mais cur-
sos de medicina no país?

[CRC]:  Há aqui um 
contínuo na formação pré 
(nas faculdades de medi-
cina) e pós-graduada (nas 

especialidades). Somos o 
terceiro país da OCDE com 
maior número de médicos 
por habitante. Somos o oi-
tavo país com o maior nú-
mero de alunos de medici-
na por habitante. Portanto, 
não entendo a criação de 
mais cursos de Medicina 
sem que sejam melhoradas 
as condições daqueles que 
já existem. Na FMUC, por 
exemplo, entramos nos 
anos clínicos com mais 
de 300 alunos por ano. 
Evidentemente que isto é 
um esforço muito grande 
para uma escola que tem 
os recursos e condições que 
tem. Pensar em melhorar 
as escolas nessa pespecti-
va, em dar mais condições, 
em permitir, por exemplo, 
a entrada de estudantes 
internacionais que nunca 
se permitiu – medicina 
é a única licenciatura ou 
mestrado integrado que 
não tem autorização para 
acolher estudantes interna-
cionais. Há mais que fazer 
que pulverizar faculdades 
de medicina pelo país. Tem 
de haver uma discussão sé-
ria dos números e é preciso 
perceber o que está mal nas 
escolas. A criação de esco-
las médicas não deveria ser 
viabilizada sem um estudo 
prévio e transparente. Até 
pode ser que se chegue a 
essa conclusão, mas aquilo 
que reconheço, para já, são 
os números que acabei de 
dizer. 

PNEUMOLOGISTA DEFENDE REALIZAÇÃO DE UM ESTUDO PRÉVIO QUE REFUTE A SUA CONVICÇÃO

CARLOS ROBALO CORDEIRO: “HÁ MAIS QUE FAZER QUE 
PULVERIZAR  FACULDADES DE MEDICINA PELO PAÍS”

Estamos a recuperar as patologias
que ficaram para trás, mas com danos.

É um dos mais reconhecidos pneumologistas 
no país e além-fronteiras. Prova disso mes-
mo é, por exemplo, o facto de ter sido re-
centemente eleito para presidir à European 
Respiratory Society [Sociedade Europeia de 
Pneumologia], assumindo-se como o primei-
ro português neste cargo. Carlos Robalo Cor-
deiro, professor catedrático, é director da 
Faculdade de Medicina da Universidade de 
Coimbra (FMUC) para o biénio 2021-2023 e 
do Serviço de Pneumologia dos Hospitais da 
Universidade de Coimbra. O especialista fala 
do ensino médico e da medicina em Coimbra 
e no país e volta a frisar a posição que já an-
teriormente havia manifestado em Entrevista 
ao “Campeão”: não são precisos mais cursos 
de medicina (nem médicos) no país.

Não entendo a criação de mais cursos
de Medicina sem que sejam melhoradas
as condições daqueles que já existem.
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PUBLICIDADE

A 
empresa Águas de 
Coimbra iniciou 
contactos com os 

municípios vizinhos de 
Condeixa-a-Nova e Mea-
lhada para estudar a pos-
sibilidade de uma empresa 
intermunicipal, dado que 
só desta forma poderão 
chegar a financiamentos 
comunitários.

“Iniciámos contactos 
com a Câmara de Con-
deixa-a-Nova e com a 

Câmara da Mealhada para 
analisarmos e estudarmos 
a possibilidade de uma 
empresa de âmbito mais 
alargado”, afirmou o presi-
dente da Águas de Coim-
bra, Alfeu Sá Marques, que 
falava, no sábado, numa 
iniciativa no âmbito do 
Dia Nacional da Água.

De acordo com o res-
ponsável, as primeiras reu-
niões começaram há cerca 
de dois meses, salientando 

que, no actual contexto, as 
empresas municipais têm 
dificuldades em concorrer 
a fundos comunitários 
com as empresas multi-
municipais a terem van-
tagem nesse campo.

Nesta conferência, a 
empresa municipal de 
Coimbra apresentou me-
didas para combater o des-
perdício e a diminuição 
das perdas reais de água no 
sistema de abastecimento.

O presidente da Águas 
de Coimbra reafirmou o 
objectivo de alcançar 15% 
de perdas em três anos, es-
tando de momento a regis-
tar um valor de 19% de vo-
lume de água não facturada.

Sectorização das zonas 
de medição e controlo, 
reabilitação de condutas 
e colectores e o alarga-
mento a todo o concelho 
da telemetria até 2025 são 
algumas das medidas avan-

çadas pela entidade para 
diminuir as perdas, referiu.

COMBATER 
O DESPERDÍCIO

A empresa municipal 
Águas de Coimbra apela à 
colaboração de todos para 
que reportem qualquer fuga 
de água que observem na 
via pública, contribuindo 
para que seja rapidamente 
resolvida.

Para esse efeito, para 
além da linha verde da 
Águas de Coimbra, que 
está sempre disponível (800 
202 354) e é chamada gra-
tuita, a empresa municipal 
vai disponibilizar uma linha 
WhatApp com o contacto 
915 037 799, que funcionará 
exclusivamente para esse fim 
e para a qual será simples 
e rápido o cidadãos enviar 
foto e localização da rotura 
que identificou.

PARA CRIAR EMPRESA INTERMUNICIPAL

ÁGUAS DE COIMBRA INICIA CONTACTOS

A 
Universidade de 
Coimbra, através 
de uma equipa de 

investigadores, testou, pela 
primeira vez em Portugal, 
a Imuno-PET, uma técnica 
inovadora que pode ajudar 
a prever a resposta aos 
tratamentos de imunote-
rapia, terapêutica utilizada 
em doentes com cancro do 
pulmão. 

Trata-se de um exame 
pioneiro que tem poten-
cial para vir a integrar os 
exames de estadiamento 
no cancro do pulmão, per-
mitindo identificar a te-
rapêutica potencialmente 
mais adequada para cada 
doente. A técnica está já 
a ser utilizada em doentes 
com diagnóstico de cancro 
do pulmão de Coimbra e 
Leiria, como parte de um 
estudo clínico a decorrer 
no Instituto de Ciências 
Nucleares Aplicadas à Saú-
de (ICNAS) da UC. 

Sónia Si lva,  aluna 
de doutoramento na Fa-
culdade de Medicina da 
Universidade de Coim-
bra (FMUC) e também 
médica pneumologista e 
coordenadora da Pneu-
mologia Oncológica no 
Serviço de Pneumolo-
gia do Centro Hospitalar 
de Leiria, destaca que a 
Imuno-PET pode vir a 
permitir “seleccionar me-
lhor os doentes no futuro 
para o tratamento mais 
indicado” e “impedir que 
se possa perder tempo, 
ou até mesmo o doente, 
com terapêuticas que não 
resultarão em resposta e 
controlo da doença”.

A utilização desta téc-
nica permite fazer uma 
avaliação de corpo inteiro 
do doente, sinalizando as 
zonas que estão afectadas 
pelo cancro e prevendo a 
resposta de doentes ao tra-
tamento de imunoterapia, 
uma das terapêuticas mais 
promissoras utilizadas em 
doentes com cancro de 
pulmão em estádio avan-
çado.

A utilização pioneira 
desta técnica está a de-
correr no âmbito de um 
estudo clínico envolvendo 
o Serviço de Pneumolo-
gia do Centro Hospita-
lar de Leiria (CHL) e o 
Serviço de Pneumologia 
do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra 
(CHUC), em colaboração 
com o ICNAS. O estudo 
surge no âmbito do pro-
jecto de doutoramento de 
Sónia Silva, orientado por 
Antero Abrunhosa, dire-
tor do ICNAS, e por Carlos 
Robalo Cordeiro, director 
da FMUC.

Os ensaios clínicos 
desenvolvidos até ao mo-
mento têm sido realiza-
dos com doentes com 
diagnóstico de cancro do 
pulmão de não pequenas 
células (o mais prevalen-
te), indicados para faze-
rem um tratamento de 
imunoterapia. Os doentes 
fazem todos os exames 
habituais e recebem o 
acompanhamento usual, 
realizando a Imuno-PET 
como uma técnica de 
diagnóstico extra. Sónia 
Silva destaca que o factor 
inovador deste exame 

reside no facto de “ter 
uma informação de cor-
po inteiro, de como toda 
a doença se comporta, 

além da biópsia e da habi-
tual PET”. Num primeiro 
caso clínico, já em curso, 
o doente está a responder 

bem: “a Imuno-PET fixa 
nos locais onde está a 
responder à terapêutica, 
estando concordante com 

a resposta que está a ter 
ao tratamento”, destaca a 
doutoranda da Faculdade 
de Medicina da UC.

INVESTIGADORES EXPERIMENTARAM PELA PRIMEIRA VEZ EM PORTUGAL 
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NÁDIA MOURA

A 
Ordem dos Advoga-
dos terá eleições nos 
dias 28, 29 e 30 de No-

vembro e, na eventualidade de 
uma segunda volta, repetem-
-se a 13, 14 e 15 de Dezembro. 
Advogados de Coimbra, Rui 
Silva Leal e Paulo Valério são 
candidatos a Bastonário da 
Ordem dos Advogados (OA) 
para o triénio 2023-2025. 

RUI DA SILVA LEAL  

Um Bastonário,
a voz dos advogados

Propõe-se lutar contra 
a “humilhação e desprezo a 
que os advogados têm sido 
sujeitos”.

“Os advogados e advo-
cacia têm estado a ser hu-
milhados e desprezados e 
isso preocupa-me”, lamen-
ta, acrescentando que não é 
compreensível o aumento que 
tiveram no apoio judiciário. 
“Tivemos um aumento, em 

2020, na tabela de honorá-
rios, de oito cêntimos, quan-
do os magistrados judiciais, 
dois anos antes, tinham sido 
aumentados em centenas de 
euros. Isto é humilhação e 
demonstra que para o Estado 
a advocacia é uma profissão 
que não é de interesse público, 
mas é”, sublinha. 

O advogado diz que os 
“poderes públicos e o próprio 
actual Bastonário” tratam a 
advocacia de forma “preocu-
pante” e dá mesmo exemplos 
concretos: “o que se está a 
passar com o diploma das 
ordens profissionais é algo 
gravíssimo. Querem que o 
Estado possa intervir em 
processos disciplinares dos 
advogados e isto é assustador 
porque querem funcionalizar 
a advocacia”, sustenta. 

Rui da Silva Leal, que 
se sente convicto da vitória, 
diz que há lacunas que têm 
mesmo de ser colmatadas, 
nomeadamente no que toca 
à essência da advocacia e qual 
é a sua função principal, sem 
esquecer a preservação do 
segredo profissional, “o pilar 
da advocacia”.  

“Somos uma profissão 
de interesse público. Cerca 
de 14 mil advogados inscre-
vem-se no apoio judiciário 
para defenderem os cida-
dãos mais carenciados do 
ponto de vista económico e 
o Estado paga misérias aos 

advogados que fazem isso”. 
Outro dos aspectos re-

alçados pelo candidato é a 
necessidade de reestruturação 
do estágio que “tem de ser 
mais prático, além de que tem 
de haver um cumprimento 
absoluto dos prazos de es-
tágio”, sustenta, defendendo 
ainda que não pode ser  dimi-
nuído o tempo de estágio de 
18 para 12 meses, como tem 
sido defendido. “Não pode-
mos querer advogados feitos 
à pressa”, remata.

Rui da Silva Leal é advo-
gado desde 1983, foi repre-
sentante da OA na Unidade 
de Missão da Reforma Penal 
do Ministério da Justiça e 
foi ainda membro do Ob-
servatório das Prisões. Entre 
Fevereiro de 2020 e Fevereiro 
de 2021 integrou o Conselho 
de Prevenção da Corrupção. 
É, desde há dois anos, mem-
bro do Conselho Superior do 
Ministério Público, eleito pela 
Assembleia da República. Foi, 
por duas vezes, vogal do Con-
selho Regional do Porto, vice 
do Conselho de Deontologia 
do Porto e chegou a ser líder 
do, na altura, Conselho Distri-
tal do Porto. Há 17 anos que é 
também docente na Faculda-
de de Direito da Universidade 
Católica do Porto. Foi vice do 
Conselho Geral de 2014 a 
2016 e mais tarde, de Janeiro 
de 2020 a Fevereiro de 2021, 
altura em que renunciou ao 

mandato por incompatibili-
dade com o actual bastonário. 
Tem escritório no Porto e em 
Coimbra.

PAULO VALÉRIO 

Defender o futuro

Paulo Valério diz que 
a advocacia hoje enfrenta 
grandes desafios fruto das 
transformações sofridas nos 
últimos 60 anos. “Em 1960 
não éramos dois mil sequer 
e hoje somos 35 mil, aumen-
támos 17 vezes o número de 
advogados em Portugal. Te-
mos quase quatro vezes mais 
que a média de advogados 
que tem a União Europeia e 
isso traz-nos problemas de 
excesso de advogados, de 
qualificação da advocacia 
porque sendo muitos é mais 
difícil de controlar a qualida-
de de quem exerce”, sustenta.

O advogado conimbri-
cense acredita que as eleições 
para OA têm servido para 
“premiar longas carreiras 

na advocacia onde se ele-
gem os advogados que, pelo 
serviço cívico e profissional, 
mereciam de alguma forma 
ser distinguidos para repre-
sentar a classe. As eleições 
para a OA parecem mais 
um concurso de perfil do 
que um verdadeiro debate 
de ideias, nomeadamente 
sobre o acesso ao direito, 
o modo como os cidadãos 
mais frágeis são patrocina-
dos para serem defendidos, 
o modo como são tratados 
os estagiários em advoca-
cia, a nossa previdência está 
em condições de prosseguir 
ou deve mudar... são temas 
difíceis mas que têm de ser 
abordados”. 

O advogado anuncia 
cinco objectivos claros com 
a sua candidatura: defensor 
público para os mais desfa-
vorecidos - “considero que 
devemos ter um corpo de 
advogados em regime de ex-
clusividade encarregue desta 
tarefa, não pode ser um part-
-time feito por advogados 
que estão disponíveis para 
isso. Os advogados devem 
ser bem pagos e os cidadãos 
bem servidos”; uma previ-
dência justa e solidária; re-
muneração obrigatória dos 
advogados estagiários - “os 
estágios em advocacia só 
devem ser feitos em escri-
tórios onde efetivamente há 
trabalho para os estagiários, 

devem fazer trabalho rele-
vante e, assim sendo, deve 
ser pago”; protecção laboral 
dos advogados associados; e 
transição digital na advoca-
cia - “a ordem deve conceber 
e criar uma solução de sof-
tware que tenha ferramentas 
digitais que auxiliem o advo-
gado e que fique à disposição 
de todos”. 

Paulo Valério nasceu em 
Coimbra onde se licenciou 
em Direito. Foi adjunto do 
Governador Civil de Coim-
bra durante o XVII Gover-
no Constitucional. Exerce 
advocacia desde 2012 e tem 
escritórios em Coimbra e 
em Lisboa. É presidente da 
direcção da “APDIR – Asso-
ciação Portuguesa de Direito 
da Insolvência e Recupera-
ção” e membro da INSOL 
International. Desde 2016, 
vogal suplente do Conselho 
Superior da Magistratura, 
eleito pela Assembleia da 
República.

As votações para eleger 
o 28.º Bastonário irão decor-
rer eletronicamente entre as 
0h00 do dia 28 de Novembro 
e as 20h00 do dia 30 de No-
vembro. No último dia de 
votação, funcionarão mesas 
de apoio ao ato eleitoral, en-
tre as 10h00 e as 19h00, em 
cada sede dos Conselhos 
Regionais, com excepção do 
de Lisboa, cuja mesa funcio-
nará na sede da OA.

ENFRENTAM MAIS CINCO CANDIDATURAS NAS ELEIÇÕES EM NOVEMBRO

RUI DA SILVA LEAL E PAULO VALÉRIO ADVOGADOS
DE COIMBRA NA CORRIDA A BASTONÁRIO

LUÍS MENEZES LEITÃO

É o actual presidente da Or-
dem dos Advogados. Nasceu em 
Coimbra, em 1963 e licenciou-se 
(1986), conclui o mestrado (1991), 
o doutoramento (1998) e a agrega-
ção (2005) em Direito na Universi-
dade de Lisboa. Foi Presidente do 
Conselho Directivo da Faculdade 
de Direito de Lisboa de Março de 
2002 a Janeiro de 2004. É professor 
da Faculdade de Direito da Univer-
sidade de Lisboa.

PAULO PIMENTA

Docente universitário e advoga-
do, com escritório no Porto, inscrito 
na OA esde Julho de 1992. Tem um 
mestrado em Direito, pela Faculdade 
de Direito da UC, Especialização em 
Ciências Jurídico-Processuais. Entre 
2017 e 2022, foi presidente do Con-
selho Regional do Porto da Ordem 
dos Advogados. Foi ainda membro 
da Comissão de Reforma do Processo 
Civil em 2011.  E o actual presidente do 
Conselho Regional do Porto.

FERNANDA  PINHEIRO

Licenciada em Direito pela 
Universidade Autónoma de Lisboa 
“Luís de Camões”, na área de Ciên-
cias Jurídicas, curso de 1994-1999. 
Tem inscrição activa na Ordem dos 
Advogados desde Agosto de 2002. 
É vice-Presidente da APAPI–ADV 
– Associação Portuguesa da Advo-
cacia em Prática Individual desde 
Maio de 2020. 

ANTÓNIO MARTINS

Ex-presidente do Conselho Re-
gional de Lisboa, inscrito na Ordem 
dos Advogados desde 1996. Fundador 
da ATMJ – Sociedade de Advogados. 
Foi Presidente do Conselho Regio-
nal de Lisboa da Ordem nos triénios 
2014-16 e 2017-2019 e vice-presidente 
do mesmo Conselho no triénio de 
2011-2013. Nas eleições para a OA, em 
Novembro de 2019, teve apenas menos 
413 votos na primeira volta, que Luís 
Menezes Leitão.

VARELA DE MATOS

O advogado já tinha concorrido 
a bastonário em 2016 e 2019 e a presi-
dente do Conselho Distrital de Lisboa 
em 1998 e em 2010. Inscrito na Or-
dem dos Advogados desde 1990. Foi 
candidato a deputado à Assembleia 
da República, pelo distrito de Évora, 
docente na Universidade Autónoma 
de Lisboa, director e membro do 
Conselho Superior da Associação de 
Comandos e presidente da mesa da 
Assembleia-Geral da ASA e ARPI.

OS OUTROS CANDIDATOS:
As candidaturas de Rui da Silva Leal e Paulo Valério opõem-se à recandidatura do actual Bastonário, Luís Menezes Leitão, e de mais 

quatro candidaturas: António Jaime Martins, Fernanda de Almeida Pinheiro, Paulo Pimenta e Varela de Matos.
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CRISTIANA DIAS

A
no após ano Coim-
bra recebe dezenas 
de pessoas ao abri-

go do Erasmus+, Progra-
ma Europeu que oferece 
a milhões de europeus a 
oportunidade de estudar, 
estagiar, ter formação e 
ganhar experiência no ex-
terior. Este é um Programa 
que não se destina apenas 
a estudantes, mas que está 
aberto a todas as pessoas 
e organizações ligadas às 
áreas da Educação, Forma-
ção, Juventude e Desporto 
e a todos os públicos nos 
campos da educação e da 
formação, formais ou não 
formais. O objectivo do 
Erasmus+ é potenciar o 
desenvolvimento pessoal 
e profissional de todos os 
cidadãos, para o reforço 
da identidade europeia, do 
crescimento sustentável, 
da coesão social e da em-
pregabilidade das pessoas.

A Universidade (UC) 
e o Politécnico de Coimbra 
(IPC) são duas instituições de 
Ensino Superior que promo-
vem este Programa.

No presente ano lectivo 
2022/2023, a UC vai receber 
2.153 estudantes ao serviço 
deste programa, um aumen-
to de 29% face ao ano lectivo 
2019/2020. 

Já o IPC, até à data, apre-
senta, para o presente ano 
lectivo, um total de 183 ma-
trículas para o 1.º semestre, 

sendo que o prazo de can-
didatura para o 2.º semestre 
encontra-se a decorrer até 
31 de Dezembro do pre-
sente ano. O IPC prevê que 
o número de estudantes de 
Erasmus possa chegar aos 
350 com as inscrições do 
segundo semestre. 

No que respeita à dis-
tribuição pelas Escolas do 
Politécnico verifica-se que  
65 estudantes se matricula-
ram no Instituto Superior 
de Engenharia de Coimbra 
(ISEC), 62 na Escola Supe-
rior de Educação (ESEC), 
35 escolheram o Coimbra 
Business School | ISCAC e 21 
optaram pela Escola Superior 
Agrária de Coimbra. 

Na UC, dos 2.153, 327 
estudantes vão frequen-
tar a Faculdade e Letras da 
Universidade de Coimbra 
(FLUC),  208 vão para a Fa-
culdade de Direito (FDUC), 
313 para a Faculdade de Me-
dicina (FMUC), 517 para a 
Faculdade de Ciências e Tec-
nologia (FCTUC), e já a Fa-
culdade de Farmácia (FFUC) 
vai receber 40 estudantes, 423 
escolheram a Faculdade de 
Economia (FEUC), 166 vão 
integrar a Faculdade de Psi-
cologia e de Ciências da Edu-
cação (FPCEUC), e 69 vão 
para a Faculdade de Ciências 
do Desporto e Educação Físi-
ca (FCDEFEUC), sendo que 
os restantes vão para outras 
unidades orgânicas e cursos 
conjuntos da Universidade. 

Nos serviços de outgoing 

da UC estão registados 1.033 
estudantes que optaram por 
escolher outros países para 
adquirirem mais conheci-
mento e novas experiências, 
tendo a FMUC o maior nú-
mero de saídas, 237 e logo 
de seguida encontra-se a 
FCTUC, com 220 alunos 
a quererem incorporar no 
programa. 

No que toca à nacionali-
dade dos estudantes do  Eras-
mus+, tanto na UC como no 
IPC estão alunos oriundos 
de Espanha, Itália, França, 
Alemanha, Polónia, Repú-
blica Checa, Holanda, entre 
muitos outros. 

Com a pandemia co-
vid-19, houve uma grande 
quebra na mobilidade in-
coming e outgoing, tanto 
na UC como no IPC. No 
período lectivo que antece-
deu a chegada da pandemia 
(2019/2020), a UC recebeu 
1.672 estudantes, enquanto 
que o IPC, no mesmo ano 
lectivo, acolheu 335 estu-
dantes. 

PREPARAÇÃO
E APOIO

AO ESTUDANTE

A vinda de um estudan-
te ao abrigo do Programa 
Erasmus+ inicia-se muito 
antes da sua chegada ao en-
sino superior escolhido. Na 
Universidade de Coimbra 
há um apoio ao aluno na 
escolha das suas unidades 
curriculares, na indicação 

de alojamento e, caso pre-
tenda, é disponibilizado 
um buddy, uma espécie de 
tutor. O programa buddy é 
organizado pela Erasmus 
Student Network de Coim-
bra em cooperação com a 
UC e entram em contacto 
com os estudantes, poden-
do mesmo recepcioná-los 
na estação de comboios. Já 
em Coimbra, são recebi-
dos numa sessão de boas-
-vindas onde se transmitem 
informações práticas sobre 
a vida académica e a cidade. 

Também no Institu-
to Politécnico o Erasmus 
Student Network é uma 
mais-valia. Para além da 
coordenação apoiada por 
um serviço central, dispõe 
de gabinetes de Relações 
Internacionais em todas as 
suas Unidades Orgânicas de 
Ensino (UOE), que recebem 
os estudantes incoming e fa-
zem um acompanhamento 
de proximidade ao longo 
do período de estadia dos 
estudantes em Coimbra. 
No início de cada semestre 
é organizada uma Welco-
me Session e um curso de 
língua e cultura portuguesa 
para uma melhor integração 
académica e conhecimento 
da língua, cultura e tradições 
do nosso país. 

Todos estes apoios dis-
ponibilizados por ambas 
as instituições de ensino 
superior refletem-se nos 
crescentes números já aqui 
referidos.

COMPARATIVAMENTE AO PERÍODO PRÉ-PANDEMIA

UNIVERSIDADE E POLITÉCNICO DE COIMBRA 
SUPERAM NÚMERO DE ALUNOS ERASMUS+

No passado mês de Se-
tembro, no dia 20, as-

sinalou-se os 35 anos de 
existência do programa 
Erasmus+. 

Ao longo de todos estes 
anos, milhares de jovens 
têm desfrutado de partilhas 
interculturais, com oportu-
nidade de expandir o seu 
conhecimento num país di-
ferente e sobretudo com pos-
sibilidade de coleccionarem 
aventuras, aprendizagens e 
memórias. 

Desde a sua criação, este 
programa de intercâmbio de 
estudantes e profissionais 
Erasmus já registou 13 mi-
lhões de participantes. 

Margaritis Schinas, vice-
-presidente da Comissão 

Europeia, afirmou, durante 
uma cerimónia alusiva à 
data que reuniu participan-
tes e fundadores do pro-
grama, que “o Erasmus+ é 
uma história de sucesso de 
35 anos que proporcionou 
oportunidades de mudança 
de vida a milhões de pesso-
as. Exemplo melhor e mais 
convincente do que significa 
concretamente o ‘estilo de 
vida europeu’”. 

Também a comissária 
responsável pela Inovação, 
Investigação, Cultura, Edu-
cação e Juventude, Mariya 
Gabriel, adiantou que “o 
Erasmus+ é uma verdadeira 
história de sucesso europeia. 
Os números falam por si, 
desde a sua criação quase 

13 milhões de participantes 
puderam aprender, trabalhar 
ou receber formação no es-
trangeiro. Todos os anos, 
mais de 600.000 europeus 
aproveitam as oportunida-
des que o Erasmus+ oferece. 
E todos nos dizem o mesmo 
depois: que o programa 
muda vidas”. 

NÚMEROS PROVAM 
SUCESSO

DO PROGRAMA

O Programa Erasmus+ 
constitui um elemento cen-
tral na construção e desen-
volvimento da identidade 
europeia, actuando sobre-
tudo ao nível da mobilidade 
para fins de aprendizagem, 

sobretudo de estudantes, for-
mandos e docentes e na pro-
moção de redes europeias de 
educação e formação.

O seu sucesso no en-
sino superior constitui um 
sinal claro, quer do reconhe-
cimento pelos estudantes 
portugueses nas vantagens 
académicas, profissionais e 
pessoais que advém do in-
tercâmbio com instituições 
de ensino superior estran-
geiras, quer da confiança 
dos estudantes estrangeiros 
na qualidade e inovação das 
instituições de ensino supe-
rior portuguesas.

Os números dos últimos 
20 anos têm provado que é 
uma mais-valia para o per-
curso de estudantes e profis-

sionais. Pela Europa o núme-
ro ao abrigo de programas de 
mobilidade aumentou cerca 
de cinco vezes, de cerca de 
dois mil estudantes no ano 
2000 para 10 mil estudantes 
no ano 2020, enquanto os 
estudantes de instituições 
estrangeiras a estudar em 
Portugal aumentou cerca de 
seis vezes, de cerca de dois 
mil estudantes para 15 mil 
estudantes  no mesmo perí-
odo temporal.

MOEDA
COMEMORATIVA

Para assinalar os 35 anos 
do Programa Erasmus+ foi 
lançada, a 1 de Julho, uma 
moeda comemorativa es-

pecial, com o valor facial 
de dois euros, designada “35 
Anos do Programa Eras-
mus”.

A moeda na face co-
mum tem o desenho euro-
peu utilizado nas moedas 
de euro destinadas à circu-
lação, enquanto que na face 
nacional, no campo central 
tem a efígie de Erasmo de 
Roterdão a escrever, acima 
da mão direita da efígie as 
iniciais do autor. Já na parte 
inferior, ao centro, a legenda 
“Casa da Moeda” e do lado 
direito, as legendas “1987-
2022”, “Programa Erasmus” 
e “Portugal”, por fim, envol-
vendo todo o desenho, as 12 
estrelas da União Europeia 
dispostas em forma circular.

ERASMUS+ CELEBRA 35 ANOS E JÁ RECEBEU 13 MILHÕES DE PARTICIPANTES

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
O programa Erasmus comemora este ano 35 

anos e é considerado um dos projectos da União 
Europeia mais bem conseguidos 
na prossecução da partilha de 
valores e culturas europeias. 
O estudante Erasmus pro-
move o que se denomina de 
‘internacionalização em casa’, 
isto é, estes estudantes trazem 
para a UC as suas características, as suas valências 
e na interacção com os estudantes, docentes e técni-
cos, bem como com os cidadãos de Coimbra, e com 
isto faz crescer a multiculturalidade, o respeito e a 
cidadania europeia. 

João Nuno Calvão da Silva, vice-Reitor da UC
para as Relações Externas e Alumni

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
O programa Erasmus+ representa um pilar cen-

tral da estratégia de internacionali-
zação da instituição. Para além 
da vertente das mobilidades 
o Erasmus+ tem um enorme 
contributo para o reforço 
da internacionalização do 
Politécnico de Coimbra através 
do crescimento e robustecimento das 
parcerias e projectos e de educação e investigação. 
(...) No Politécnico de Coimbra materializa-se através 
dos benefícios associados à criação de sinergias e 
partilha de métodos de trabalho, na diversificação e 
reforço das parcerias existentes, no estabelecimento 
de novas pontes de cooperação e intercâmbio e, 
como consequência, no acesso a novas metodologias 
de ensino e a diferentes perspectivas, que promovem 
a transferência do conhecimento e enriquecem o tra-
balho e os projectos conjuntos. Com as mobilidades 
potencia-se a internacionalização e abrem-se portas 
para outro tipo de cooperação, que resultam em 
novos projectos e novas parcerias a nível de ensino, 
formação e investigação.

Maria João Cardoso, pró-presidente do Politécnico 
de Coimbra para as Relações Internacionais
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O TESTA Group, sedia-
do em Mortágua, comprou 
a empresa figueirense So-
refoz, que se encontra no 
mercado nacional e inter-
nacional desde 1982 e que 
conta com um volume de 
negócios de 50 milhões de 
euros. A Sorefoz é uma em-
presa líder na distribuição 
grossista de electrodomés-
ticos, telecomunicações e 
microinformática, contan-

do com uma oferta de mais 
de 10 mil referências de 
produto. Detentora de uma 
rede de lojas independentes 
e associadas, opera como 
central de compras das 300 
lojas físicas da Tien 21 e 
Confort. O TESTA Group 
afirmou acreditar que “a So-
refoz vai continuar a inovar 
e a crescer de forma susten-
tada, agora inserida num 
grupo que conta com uma 

sólida estrutura financeira 
e uma estratégia assente 
numa visão de longo prazo”. 
Dando as “boas-vindas” 
aos novos colaboradores, 
acrescentou ainda que, com 
esta aquisição, se tornam 
“líderes nacionais no mer-
cado grossista de electro-
domésticos e o volume de 
negócios global do grupo 
atingirá os 200 milhões de 
euros este ano”.

TESTA GROUP COMPRA GROSSISTA SOREFOZ

A Sociedade Musical 
Santanense celebrou o seu 
128.º aniversário, a 4 de Se-
tembro, e aproveitou a oca-
sião para fazer mais uma 
estreia musical na Banda 
de Santana. O estreante, 
Rafael Cardoso Silva, pas-
sou a ser mais um elemen-
to executante do naipe de 
percussão. O seu percurso 
artístico passou por algu-
mas fases distintas, desta-
cando-se o seu empenho 

e dos seus familiares que, 
prosseguindo uma tradi-
ção familiar, foram dando 
seguimento ao desejo e 
vontade do jovem músico. 
Por força do destino, Rafael 
Cardoso Silva acabou por 
tocar um instrumento que 
o seu bisavô executou.

Os professores Nélia 
Oliveira e Daniel Pereira 
conduziram o jovem nas 
lides musicais, um na teo-
ria e outro na prática, mu-

nindo-o das ferramentas 
necessárias para executar 
os vários instrumentos que 
fazem parte da percussão. 
Francisco Relva Pereira, 
Maestro da Banda de San-
tana, diz que “este é mais 
um exemplo de um san-
tanense, que tem a honra 
e o prazer de representar e 
prestigiar a sua terra atra-
vés da música, levando de 
Norte a Sul do país o nome 
de Santana”.

BANDA DE SANTANA ESTREIA MÚSICO
NO SEU 128.º ANIVERSÁRIO

O presidente da Câmara 
da Figueira da Foz, Santana 
Lopes, perspectiva um ano 
económico “muito difícil” 
para 2023 devido ao cons-
tante aumento de preços, 
que terá forte repercussão 
no orçamento municipal. 
Santana Lopes mencionou 
também o aumento “escan-
daloso” de quatro vezes a 
taxa base do custo da tarifa 
a pagar à Empresa de Re-
síduos Sólidos Urbanos do 
Centro (ERSUC). O autarca 
lamenta que ainda não se 
tenha realizado uma reunião 

com o ministro do Ambien-
te para debater a questão, 
depois de todas as Câmaras 
que integram a Comunidade 
Intermunicipal da Região 
de Coimbra terem decidido 
que não pagam a actualiza-
ção daquela tarifa. Após ser 
confrontado com o reforço 
da rubrica da autarquia para 
as festas de Natal e passagem 
de ano, com uma dotação 
de cerca de meio milhão de 
euros, o edil esclareceu que 
o montante se deveu a uma 
soma de parcelas. “Foi um 
disparate esta alteração or-

çamental ter ficado com 500 
mil euros. É evidente que, 
num ano como este, não 
podemos nem vamos gastar 
este valor, nem nada que se 
pareça”, afirmou Santana 
Lopes. Segundo o autarca, o 
Município “vai gastar menos 
do que em qualquer dos últi-
mos anos” e mostrou-se dis-
ponível para não investir em 
iluminações de Natal nem 
na festa de passagem de ano, 
se esse for o entendimento 
da oposição (em maioria na 
Câmara e Assembleia Mu-
nicipal).

A transposição de 100 
mil metros cúbicos de areia 
na área costeira da Figuei-
ra da Foz para reforço do 
cordão dunar, prevista ini-
cialmente para Maio, de-
verá arrancar este mês. A 
informação foi avançada, 
esta quinta-feira (29), pelo 
presidente da Câmara, San-
tana Lopes, durante a ses-
são da Assembleia Munici-
pal, que citou responsáveis 
da Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA) – com os 

quais reuniu na passada 
semana. A partir de 2023, 
estava previsto a transfe-
rência de 3,2 milhões de 
metros cúbicos na praia a 
sul na Cova Gala e dentro 
do mar, num investimen-
to de cerca de 20 milhões 
de euros. No entanto, essa 
intervenção deverá ser 
adiada por dois anos. Para 
combater a erosão costeira 
a sul da Figueira da Foz, 
está previsto o recurso a 
um sistema fixo (‘bypass’), 

que estava prevista para 
2024, mas que face ao 
adiamento da segunda 
fase também deverá sofrer 
alteração. A construção do 
‘bypass’ deverá representar 
um investimento de 18 
milhões de euros, com um 
custo total, a 30 anos, que 
inclui o funcionamento e 
manutenção, de cerca de 
60 milhões de euros, mo-
vimentando um milhão 
de metros cúbicos de areia 
por ano.

As obras de reabilitação 
e reforço da Ponte Ed-

gar Cardoso vão ter início 
no dia 1 de Novembro, se-
gundo anunciou, esta quin-
ta-feira (29), o presidente 
Santana Lopes. A revelação 
decorreu depois de uma 
reunião entre a Infraestrutu-
ras de Portugal (IP) e o Exe-
cutivo da Figueira da Foz. O 
autarca anunciou ainda que 
no dia 13 de Outubro vai 
decorrer uma reunião no 
Auditório Municipal, pelas 
18h00, com a participação 
da Câmara Municipal, da 
Infraestruturas de Portugal 
(IP), de agentes económi-
cos e de representantes de 
sindicatos e outras entidades 
relacionadas com a maté-
ria. Além da substituição 
dos tirantes da ponte, estão 
contemplados, entre outros 
trabalhos, a protecção das 

superfícies de betão das 
torres e anti-corrosiva da 
estrutura metálica do tabu-
leiro da ponte, a limpeza, 
decapagem e pintura dos 
guarda-corpos, incluindo 
reparação dos módulos 
danificados, a substituição 
do revestimento existente 
nos passeios e das juntas 
de dilatação e a alteração 

do sistema de iluminação 
pública. A partir de Feve-
reiro do próximo ano, a 
travessia, com cerca de 1,4 
quilómetros de extensão, 
vai ter condicionamentos 
e interrupções de circula-
ção. A empreitada ronda 
os 16,5 milhões de euros e 
tem um prazo de execução 
de 630 dias.

OBRAS DA PONTE EDGAR CARDOSO
COMEÇAM EM NOVEMBRO

SANTANA LOPES PERSPECTIVA
DIFICULDADES ECONÓMICAS PARA 2023

COMBATE À EROSÃO COSTEIRA
DEVERÁ TER INÍCIO EM OUTUBRO

O Quartel da Imagem 
vai acolher, entre os dias 14 
e 16, a primeira fase de apu-
ramento do Campeonato 
do Mundo de Videojogos, 
mais conhecido por Game 
Jam Plus (GJ +). Trata-se de 
uma maratona mundial de 
desenvolvimento de jogos 
que tem como principal ob-
jectivo “fomentar a indústria 
da economia criativa com 
novos jogos e empresas”. O 

arranque oficial das equipas 
portuguesas está marcado 
para as 19h30, com presen-
ças confirmadas da Code.
Up Portugal – Figueira da 
Foz, representantes da Digital 
Valley Portugal e comunica-
ção online do CEO do Game 
Jam Plus (GJ +) e Ian Freitas 
Rochlin, entre outros. Na edi-
ção de 2022/2023 participam 
quatro equipas de jovens fi-
gueirenses que representam a 

Code.Up Portugal e que vão 
tentar chegar à final inter-
nacional no Rio de Janeiro 
(Brasil). Esta primeira fase 
tem como objectivo princi-
pal “chegar à Final Regional 
Europeia”, que terá lugar a 1 
de Abril de 2023. Esta edi-
ção vai contar com mais de 
2.000 participantes em 100 
cidades de 30 países, onde 
se espera obter mais de 400 
jogos produzidos.

APURAMENTO PARA CAMPEONATO DO MUNDO
DE VIDEOJOGOS DECORRE NA PRÓXIMA SEMANA

Ponte foi aberta ao tráfego em 1982

O arquitecto figueirense 
Miguel Figueira viu apro-
vado o financiamento  de 
cinco milhões de euros para 
o projecto em que está en-
volvido, do qual é um dos 
signatários, “Bauhaus of the 
Sea Sails”, que pretende aco-
lher propostas artísticas as-
sentes no tema dos oceanos, 
onde serão apresentadas 
ideias no domínio das artes 
e da cultura. A ideia foi ago-
ra seleccionada pelo Novo 
Bauhaus Europeu, “um pro-
jecto ambiental, económico e 
cultural que visa combinar a 
concepção, a sustentabilida-
de, a acessibilidade, o baixo 
custo e o investimento, que 
tem a finalidade de ajudar a 
concretizar o Pacto Ecológico 
Europeu”. O Novo Bauhaus 
Europeu é “um movimento 
criativo e interdisciplinar em 
desenvolvimento, uma pla-

taforma de experimentação 
e criação de conexões que 
promove a colaboração entre 
os pensadores e os empreen-
dedores interessados em criar 
os nossos futuros modos de 
vida em conjunto”.  Esta pon-
te entre o mundo da ciência, 
da tecnologia e o mundo da 
arte e da cultura visa encon-
trar soluções inovadoras para 
problemas societais comple-
xos através da co-criação.  
Do grupo de trabalho que 
criou o Bauhaus dos Mares 
e signatários do respectivo 
manifesto fazem parte: Nuno 
Jardim Nunes, professor do 
Instituto Superior Técnico 
da Universidade de Lisboa 
e presidente do Interactive 
Technologies Institute; Fre-
derico Duarte, crítico e cura-
dor de design, doutorado em 
curadoria na Birkbeck Colle-
ge, University of London e no 

Victoria & Albert Museum; 
Heitor Alvelos, presidente 
do Conselho Científico da 
Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto;  Mi-
guel Figueira, arquitecto pela 
Faculdade de Arquitectura 
da Universidade do Porto, 
autor do livro “O mar é a 
nossa Terra”;  e Mariana Pes-
tana, doutorada em design 
de arquitectura, Fundadora/ 
arquitecta e curadora na The 
Decorators , Reino Unido. O 
conceito e o design gráfico 
são da autoria de Miguel Fi-
gueira e José Albergaria. De 
acordo com Miguel Figuei-
ra, “Lisboa é agora a única 
capital Europeia Atlântica da 
Europa e a visão da Bauhaus 
do Mar pretende aproveitar 
estas características para ge-
rar uma rede ligada a outras 
regiões e cidades costeiras 
emblemáticas”. 

ARQUITECTO FIGUEIRENSE VÊ APROVADO 
PROJECTO “BAUHAUS DOS MARES”

O Ginásio Clube Figuei-
rense tem preparado a nova 
equipa sénior de basquetebol 
que esta época participa no 
campeonato nacional CN1, 
cujos objectivos são regressar 
à Proliga. Este é um escalão 
que preenche os ideais do 
clube, permitindo que os seus 
atletas possam chegar à equi-

pa principal. A poucas sema-
nas do arranque do campeo-
nato sénior de basquetebol, 
o Ginásio deu já a conhecer 
a sua equipa principal. An-
tónio Pires é o coordenador 
principal, entre os jogadores 
e a direcção, ciente de que, 
“nestes escalões, subir não é 
tarefa fácil”. Embora o clube 

se tenha preparado o melhor 
possível, “o CN1 é um cam-
peonato muito competitivo, 
cheio de bons valores”, acres-
centando que “a Proliga é o 
nosso objectivo”. João Mota, 
que há mais de 15 anos treina 
equipas do Ginásio, garante 
que “está tudo pronto e passar 
a primeira fase é o objectivo”.

GINÁSIO CLUBE FIGUEIRENSE PREPARA SENIORES
DE BASQUETEBOL PARA CAMPEONATO NACIONAL
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HERNÂNI CANIÇO*

JOÃO PINHO*

“B
rutti, Sporchi e Cattivi” (feio, 
sujo e ruim) - Era assim que 
os “Fratelli d’Italia” da Se-

nhora Meloni eram vistos na Europa 
do Norte há 50 anos.
Em 1972, nas campanhas que en-
volveram os referendos sobre a ade-
são à então Comunidade Económica 
Europeia (CEE), os partidários do 
‘NÃO’ na Dinamarca e na Norue-
ga socorreram-se de imagens sobre 
as condições de vida dos povos dos 
países do Sul da Europa que então integravam a CEE, 
que na altura se cingiam aos italianos - imagens como 
as que viriam a ser imortalizados, posteriormente, 
no célebre filme de Ettore Scola, “FEIOS, PORCOS 
E MAUS” - perguntando aos cidadãos dos dois pa-
íses escandinavos se “QUERIAM PERTENCER À 
MESMA EUROPA DOS SUBDESENVOLVIDOS 
E ANDRAJOSOS ITALIANOS?”.
Acresce que nessa época, os italianos (tal como os 
portugueses, os espanhóis, os gregos e os jugoslavos) 
constituíam um dos mais fortes contingentes de mão-
-de-obra imigrada em países como a Alemanha, a 
França, a Bélgica, a Suíça, os Países Baixos ou Reino 
Unido (e, com menor expressão, a Escandinávia), o 
que, atendendo ao estrato social de origem, ao grau 
de escolaridade, aos padrões de educação e ao tipo 
de profissão (normalmente tecnicamente indiferen-
ciada) desses imigrantes, contribuía para agravar 
ainda mais a sua imagem e a percepção de inferio-
ridade de que eram objecto por parte dos europeus 
‘civilizados’ do Norte.
As eleições legislativas italianas do passado dia 25 
de Setembro foram vencidas por uma coligação que 
mais parece um arco-íris minimalista, com três co-
res – três tons de negro - representando as diferentes 
sensibilidades dos três Partidos da extrema-direita 
transalpina.
Existem inúmeras diferenças de estilo e de substân-
cia entre os três movimentos, mas podemos afirmar 
de forma inequívoca que, se há sentimento que os 
une, esse é o desprezo pelos estrangeiros e o ódio aos 
imigrantes, principalmente os oriundos das latitudes 
mais a Sul – o que não deixa de ser notável, atendendo 
à realidade descrita no início desta crónica.
Notável, mas compreensível, porque a memória co-
lectiva dos povos é curta e selectiva. Notável, mas 
estupidamente natural, porque o egoísmo e o medo 
do desconhecido ou do diferente são, nos seres hu-
manos, traços congénitos ligados à biologia da so-
brevivência dos nossos ancestrais, que rapidamente 
degeneram em desconfiança, ressentimento, ódio e 

violência contra o ‘outro’, o estrangeiro, o 
imigrante ou que pertence às minorias 
nacionais. Notável, mas inevitável, por-
que a ciência e a educação ainda não 
venceram a eterna batalha contra a 
ignorância e o preconceito, porque a 
cultura ainda não colmatou – se é que 

alguma vez o fará  - os espaços deixados 
em branco pela biologia na cons-
trução incessante, mas titubeante e 
eternamente inacabada, do grande 
edifício de uma civilização humana 

verdadeiramente universal, humanista e una na sua 
diversidade.
45% dos 2/3 de italianos que se deslocaram às urnas 
escolheram ser representados por um dos três parti-
dos que se degladiam entre si para ver qual deles é 
mais MIGA - “Make [Italia] Great Again” - ou seja:
a) mais nacionalista (e menos também);
b) mais proteccionista (e menos também);
c) mais saudosista de Mussolini (e menos também);
d) mais neo, proto, pós ou sem prefixo,- fascista (e 
menos também);
e) mais xenófobo e racista (e menos também);
f) mais duro nas posições anti-imigração (e só);
g) mais infame e desumano na abordagem e socorro 
(ou falta dele) às embarcações de migrantes em risco 
de naufrágio no Mediterrâneo (e só);
h) mais aldrabão, demagogo e mestre na arte do en-
gano do povo (e só);
i) mais lacaio de Putin (e menos também);
j) mais atlantista (e menos também);
k) mais contra as sanções à Rússia (e menos também);
l) mais infame e egoísta face aos ucranianos (e me-
nos também).
- Em suma, mais esquizofrénico, mais incoerente, 
mais idiota, mais perigoso para a Democracia italia-
na e mais para fracturante e tóxico para a unidade do 
bloco ocidental no apoio à Ucrânia no seu combate 
contra o invasor russo.
Deixo, de seguida, um exemplo ilustrativo de alguns 
dos pontos da agenda política dos três Partidos em 
que os mesmos competem pelo título de mais radical 
- e delirante - (e menos também).
De entre a Srª. Meloni e o magnífico ‘par de jarras’ 
que a acompanha na coligação de extrema-direita - 
o boçal Sr. Salvini, líder da Lega Nord e empregado 
fiel (e extraordinariamente bem pago) do Sr. Putin, 
e o Sr. Sílvio Berlusconi, a sempre sorridente e luzi-
dia múmia, ou talvez estátua de cera, uma criatura 
que parece ser um híbrido de Pinocchio e Palhaço 
Grimaldi, mas que se apresenta como sendo o mais 
bem sucedido empresário das telecomunicações da 

Itália dos anos 90, ex-dirigente do grande AC Milan, 
considerado pela imprensa da especialidade como o 
maior playboy e macho latino de sempre (depois de 
Julio Iglesias, do deposto Rei de Espanha e de Zezé Ca-
marinha), e antigo Presidente do Governo Italiano, o 
amigo e defensor indefectível de Putin (e homem que 
o líder do Kremlin gostaria de ter colocado à frente do 
governo da Ucrânia logo que a fulgurante “Operação 
Militar Especial” desalojasse o irritante e incómodo 
judeu-nazi, o Sr. Zelensky) - qual deles é o:
1) Mais nacionalista e proteccionista, ou seja:
1.1) Menos europeísta nas obrigações económicas e 
financeiras da Itália para com a Europa;
1.2) Menos europeísta na solidariedade política da 
Itália para com a Europa.
2) Mais europeísta e solidário, ou seja:
2.1) Mais europeísta nos direitos aos fundos europeus 
e à protecção do BCE contra os ataques especulati-
vos visando os titulos da monstruosa dívida pública 
transalpina;
2.2) Mais europeísta na solidariedade da política da 
Europa para com a Itália.
3) Mais saudosista de Mussolini e mais assumida-
mente fascista, ou seja:
3.1) Mais explícito na defesa das suas convicções 
ideológicas anti-democráticas, ultra-nacionalistas, 
xenófobas, antissemitas e racistas, misóginas e reac-
cionárias - quando o público é visivelmente saudo-
sista e pró-fascista, ou, não o sendo, está a dormir, 
desmaiado ou ja morreu;
4) Mais democrata e tolerante, ou seja:
4.1) Mais sinuoso, falso e cínico, quando o público 
não é saudosista, nem pró-fascista, nem está a dor-
mir, nem foi ainda detido pelos ‘Camisas Negras’ (que 
não tardarão a ressurgir), preso, feito desaparecer ou 
piedosamente suicidado.
Poderíamos continuar quase indefinidamente com 
mais exemplos dos assuntos que unem (e dividem) as 
forças partidárias ‘dell’estrema destra’ transalpina - e 
que irão, provavelmente, dar o seu contributo (junta-
mente com a idiotia e o atavismo civilizacional que 
representam, e a incompetência para governar que se 
adivinha ser um traço comum a qualquer uma ‘destas 
aves raras’) para a implosão, que espero seja breve e 
não excessivamente desastrosa para o meio ambien-
te, do tóxico, mas deliciosamente anedótico, Governo 
que em breve entrará em funções na República Ita-
liana. Mas, por agora, e para amostra do que espera 
os italianos, a Europa e o mundo, já é dose suficiente. 
E vocês, de certeza que concordarão…
Despeço-me, pois, por agora, até ao nosso próximo 
encontro, se Deus (o dos Cristãos Ortodoxos) quiser 
- e o Senhor Putin também…

Crónicas “de escárnio e maldizer”

“Brutti, Sporchi e Cattivi”

ANTÓNIO SÉRGIO MARQUES*

Quando se implantou o regi-
me republicano, colocou-se 
ponto final a séculos de 

monarquia, senhorialismo, gastos 
excessivos da Casa Real, subor-
dinação aos interesses de outras 
potências colonizadoras, ao cons-
titucionalismo primevo. Abria-se, 
assim, uma nova porta, concreti-
zando parte de um novo ideário 
onde convergiam os ideais do ilu-
minismo, do liberalismo, do par-
lamentarismo e, obviamente, do republicanismo. 
O movimento foi, sobretudo, liderado pela bur-
guesia urbana, dos comerciantes e oficialato, com 
apoio da massa estudantil universitária, assente 
na intelectualidade mais esclarecida, com apoio 
da maçonaria e da carbonária nos bastidores - 
distante, pois do povo rural, operário e agrícola, 
que dominava a estrutura social e profissional. 
Este, pelo que sabemos, estava até mais próximo 
da família real do que da nova ordem política, mo-
vido por afetos e simpatias que haviam passado de 
geração em geração. 
Não se pode dizer que a República apanhasse a na-
ção desprevenida. A Greve Académica de 1907 ou 
o Regicídio de 1908 faziam antever, para os mais 
atentos, que a mudança estava próxima. Liderados 
por homens de forte carisma, como António José de 
Almeida, Jaime Cortesão, José Relvas ou Bissaya-
-Barreto, a proclamação do dia 05 de outubro de 
1910 foi mais simbólica do que sangrenta ou eivada 
de convulsão social. 
A I República, que durou até ao Golpe de Estado 
Militar de 28 de Maio de 1926, trouxe não só uma 
nova esperança para as classes tradicionalmente ex-

ploradas, mas também um efetivo combate 
aos graves problemas sociais da época: em 
especial no fomento à instrução, como 
forma de responder aos altíssimos índi-
ces de analfabetismo;  reforma do ensino 
onde predominavam práticas arcaizan-
tes;  ou implementação de um novo mo-

delo de apoio médico e social, para travar 
o avanço das grandes doenças daquele 
tempo, como a tuberculose ou a lepra. 
O que mais admiro nesses homens, 
como republicano confesso que sou, foi a 

sua genuinidade, a convicção profunda na mudan-
ça, o real interesse pelo desenvolvimento da nação, 
o sentimento pátrio que lhes dava alento. A Assem-
bleia Constituinte foi o ponto culminante, abrindo 
as portas ao rumo político e governativo desejado.
Contudo, não existem regimes perfeitos, pois o ser 
humano também o não é. Passado o entusiasmo 
dos primeiros tempos, cedo estes homens se subdi-
vidiram em grupos, fações moderadas e radicais, 
que erodiram com facilidade nas lutas políticas, 
levando ao rotativismo e, pouco tempo depois, ao 
colapso da I.ª República, com ascensão do Salaza-
rismo, baseado num discurso simples e objetivo, que 
prometia um país saneado do ponto de vista fiscal, 
social e político. 
Como sabemos, Salazar não foi solução: impôs o 
autoritarismo e corporativismo, repressões e depor-
tações, estabeleceu o partido único, a ilegalidade de 
várias organizações, criou a mocidade portuguesa 
violando o livre pensamento da juventude, ou o con-
trolo do aparelho social pela poderosa organização 
que foi a Pide. Acima de tudo, impediu que o país 
se desenvolvesse, isolando-o do contexto europeu e 
mundial, minando-o à escala da sua própria auto-

-interpretação política. 
Em 1974 quebrou-se o longo ciclo da ditadura e 
regressaram as mais valias da República original. 
Novo tempo se desenhou, recuperando-se o ideário 
antigo, elaborando-se um texto constitucional de 
hino à liberdade dos direitos individuais e coleti-
vos, acrescentado do processo da integração euro-
peia, de fundos e programas comunitários, entre 
outros aspetos. 
Embora tenhamos ganho muito neste novo proces-
so, a nível de estabilidade e governabilidade, come-
temos demasiados erros: não soubemos combater 
as desigualdades sociais, permitimos o centralismo 
e enfiámos a regionalização na gaveta, deixámos 
o SNS à beira do colapso, os interesses privados 
sobrepuseram-se aos públicos, e a justiça tarda na 
autonomia, capturada que está pela burocracia - 
sendo por vezes rápida e é dura com uns e cega e 
lentificada com outros. 
Estamos, pois, em tempo de grande conturbação 
na ordem mundial, na antecâmara de um conflito 
mundial sem precedentes, simultaneamente, à bei-
ra de um perigoso colapso ideológico da liberdade, 
democracia e direitos fundamentais, que emergem, 
sem pudor, no vozeirão de partidos extremistas, se-
meados e renascidos no restolho que ficou do sala-
zarismo, autoritarismo e fascismo.
A História ensina-nos, por vezes da forma mais 
cruel, que nada pode ser dado como garantido ou 
que dura para sempre. Seria bom, neste sentido, 
que a nossa elite política mais moderada pensasse, 
seriamente, na República que deseja legar para os 
nossos filhos e netos. É que a espada de Dâmocles 
pesa cada vez mais sobre as nossas cabeças!
Viva a República???

(*) Historiador e investigador

Viva a República? Há
Mulheres

e mulheres
P

oucos saberão 
o nome da 
M u l h e r 

iraniana, víti-
ma do regime 
islâmico que a 
matou devido 
à contestação do 
uso obrigatório 
do véu (hijab), e 
que hoje conduz 
à mobilização e 
rebelião de milhares de mulheres contra a 
proibição da liberdade e da democracia.
Muitos saberão o nome de Meloni, mulher 
que venceu as eleições em Itália, lideran-
do uma força política fascista, xenófoba 
e racista, que elogia Mussolini e Donald 
Trump e repudia os imigrantes, promo-
vendo o nacionalismo e contrariando a 
sociedade multicultural.
Há grandes Mulheres e pequenas mulhe-
res, não constituindo o género como re-
presentação social um atestado de louvor 
ou de condenação, apesar de a condição 
de mulher não ter ainda a ampla partici-
pação política que merece, em função do 
seu mérito e não do seu sexo como repre-
sentação biológica.
Masha Amini é o nome da Mulher irania-
na, assassinada pela polícia da moralida-
de (?), exemplo de uma luta pelos direi-
tos humanos, que merece ser reconhecida 
como heroína de uma causa que promove 
a igualdade, que castiga a discriminação, 
que é julgada e morta pela sua insubordi-
nação, constituindo um hino à barbárie e 
um atentado à liberdade do ser humano.
Giorgia Meloni é o nome da mulher ita-
liana que condena seres humanos pela 
sua ideologia, pela sua etnia, cultura, re-
ligião ou cor da pele, que fundou uma 
força política neo-fascista, que foi (mal) 
escolhida pelos italianos para liderar o seu 
País, porque algo está podre no “reino” de 
Itália, o que deve fazer reflectir todos os 
democratas, quanto às razões para ao que 
isto chegou.
Em Portugal, quanto à participação das 
mulheres na vida política e associativa, 
houve apenas uma Mulher primeira-mi-
nistra (Maria de Lurdes Pintasilgo) e, em 
Coimbra, três Mulheres presidentes da As-
sociação Académica de Coimbra, entre 
115 eleitos desde 1887. Ser hoje Mulher é 
ter igualdade de oportunidades entre gé-
neros, além de direito social, que contri-
bui para a agregação familiar e seu factor 
qualitativo, é articular direito do traba-
lho e inovação organizacional, é exercer 
cidadania, é vida profissional e familiar 
e intervenção comunitária, sem selectivi-
dade enviesada.
No mundo da intolerância, há quem con-
sidere acto de blasfémia a rejeição de algo 
considerado sagrado ou inviolável (o aban-
dono do véu, por exemplo), considerando-
-o um crime e querendo condicionar o 
direito humano à liberdade de expressão, 
mantendo-o “sob limites razoáveis”, por-
que (imagine-se) podem causar torturas 
mentais aos seguidores de uma cultura es-
pecífica, ideologia política ou especialmen-
te religião. Não me contaram, já vi escrito, 
a pretexto de ser um acto de “ciência”...
Masha Amini foi uma grande Mulher, um 
exemplo de luta pela liberdade, pela igual-
dade e pela democracia, enquanto Giorgia 
Meloni é uma pequena mulher, exemplo 
de um retrocesso civilizacional, pela in-
tolerância e pela promoção da ditadura.

(*) Médico
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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*

A ASAE – Autoridade de Segurança Alimen-

tar e Económica, a despeito da escassez de qua-

dros e efectivos, desdobra-se e faz o que pode 

na missão de ver como se passam as coisas nos 

diferentes segmentos do mercado em que ope-

ra.

Do comunicado oportunamente emitido, 

sem grande relevância nos tradicionais órgãos 

de comunicação social, já que, como se não ig-

nora, a nutrida publicidade das grandes cadeias 

de distribuição é grossa fatia nas receitas sobre-

tudo das televisões, cumpre destacar:

“Dos  16 processos-crime instaurados pela 

prática do crime de especulação (delito antie-

conómico), um diz respeito a um pequeno reta-

lhista, outro a um hipermercado e os restantes 

a supermercados de grandes insígnias da ca-

deia alimentar. Dos produtos detectados, cerca 

de  88% são inerentes à área alimentar – leite, 

ovos, carne, massas, salsichas, batatas, cebolas, 

cereais, manteiga e bebidas.

Durante a operação foi ainda verificado que, 

dos produtos detectados em preço de caixa 

na  área alimentar, existiam variações de  1,16 

% a 69,5 % (para cereais e massas) sobre o preço 

tabelado. Para os produtos detectados em pre-

ço de caixa na área não alimentar, as variações 

oscilavam entre 6,5 % a 27 % (para pensos higié-

nicos e papel higiénico) sobre o preço tabelado.”

“E se mais sachadelas dera, mais minhocas 

encontrara”!

No período estival, no ‘rei da publicidade em 

pequeno ecrã e das grandes feiras e festivida-

des’, em Peniche, por exemplo, em letras gar-

rafais: CAMARÃO: 7,99. No produto e na caixa: 

8,99. Um simples exemplo do muito que por aí 

se passa…

Claro que nem sempre os consumidores de-

tectam situações do jaez destas ou porque con-

fiam cegamente ou porque entendem, como 

um certo jornalista, que com advento das gran-

des superfícies se teria cobro às ‘artimanhas’ dos 

merceeiros da esquina… em matéria de preços!

De nossa boca a defesa intransigente dos 

merceeiros  que eram o sustentáculo das fragi-

lidades das famílias com o célebre “aponte”… 

e pela relação de proximidade personificante 

com todos e cada um.

O facto é que supúnhamos que “esse tempo” 

[o do preço menor na gôndola e maior na caixa] 

já havia passado.

Recordamo-nos de um advogado, com quem 

nos cruzámos nos Gerais, em Coimbra, ainda es-

tudantes de Direito, que queria à viva força con-

vencer-nos de que a ”função social das grandes 

superfícies” seria a de acolher os ‘velhinhos’ que 

se passeavam por entre corredores de mercado-

ria e, vejam lá, de entre as “actividades lúdicas” a 

que ali se dedicavam, avultava necessariamen-

te a de mudarem, nas prateleiras, as etiquetas 

de preços dos produtos, razão por que as dife-

renças não poderiam ser assacadas às insígnias, 

às empresas da grande distribuição… mas aos 

perversos anciãos!

Como dizia o Jô, “contaram só p’ra você”!|

O facto é que julgávamos que esses truques 

mesquinhos já haviam desaparecido, mas infe-

lizmente persistem…

A especulação é uma forma de corrução 

e de desrespeito por quem, das suas míseras 

pensões e magros vencimentos, lhes enche a 

“mula”, passe a expressão…

“Quem paga os salários dos trabalhadores 

não são as empresas, são os consumidores”!

O crime de especulação consta de um dos 

dispositivos da Lei Penal do Consumo de 1984, 

de todo mais que ultrapassada e que conviria 

rever com a urgência requerida:

“1 - Será punido com prisão de 6 meses a 3 

anos e multa não inferior a 100 dias quem:

a) Vender bens ou prestar serviços por pre-

ços superiores aos permitidos pelos regimes 

legais a que os mesmos estejam submetidos;

b) Alterar, sob qualquer pretexto ou por 

qualquer meio e com intenção de obter lucro 

ilegítimo, os preços que do regular exercício 

da actividade resultariam para os bens ou ser-

viços ou, independentemente daquela inten-

ção, os que resultariam da regulamentação 

legal em vigor;

c) Vender bens ou prestar serviços por preço 

superior ao que conste de etiquetas, rótulos, 

letreiros ou listas elaborados pela própria enti-

dade vendedora ou prestadora do serviço;

d) Vender bens que, por unidade, devem 

ter certo peso ou medida, quando os mesmos 

sejam inferiores a esse peso ou medida, ou 

contidos em embalagens ou recipientes cujas 

quantidades forem inferiores às nestes men-

cionadas.

…”

Como dizem advertidamente os franceses, 

“o vendedor pode ser cego, o consumidor tem 

de ter mil olhos”!

Os tais lucros “que caem do céu”, numa si-

tuação de aperto para as famílias, também se 

acumulam de forma fraudulenta como na que 

a especulação de preços propicia…

* Presidente emérito da apDC – DIREITO 

DO CONSUMO - Portugal

Ofício ou devoção:  o artifício  
da especulação na cultura dos 

grandes grupos… e sem apupos!
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O 
Coro D. Pedro de Cristo vai realizar, no 
próximo sábado, dia 8, pelas 17h30, 
no Auditório do Conservatório de 

Música de Coimbra, o “6.º Festival dos Três 
Coros”, um concerto que acontece em con-
junto com o Coro Lopes-Graça da Academia 
de Amadores de Música, de Lisboa e o Cho-
ral Phydellius, de Torres Novas. 

Entre 1973 e 1976, o Coro da Academia de 
Amadores de Música, de Lisboa, então di-
rigido por Fernando Lopes-Graça, o Choral 
Phydellius, de Torres Novas, dirigido por José 
Robert e o Coro D. Pedro de Cristo, sob a di-
recção de Francisco Faria, levaram a cabo, 
em conjunto, uma iniciativa que perduraria 
na memória de quem a viveu: o Festival dos 
Três Coros. Naquele período, estes coros or-
ganizaram quatro concertos conjuntos, em 
Lisboa, Torres Novas, Coimbra e em Évora 
que foram, na época, uma iniciativa pioneira 
e um enorme sucesso. Em 2003, ocorreu a 5.ª 
versão do mesmo Festival em Torres Novas, 
num concerto comemorativo do “30.º Ani-
versário do 1.º Festival dos Três Coros”, inse-
rido nas Festas da Cidade/2003.

Ao comemorar os seus 50 anos, em 2020, 
o Coro D. Pedro de Cristo pretendeu come-
morar também esta iniciativa, incluindo no 
seu programa de comemorações o 6.º Fes-
tival dos Três Coros, com os mesmos coros, 
agora dirigidos por outros maestros e com 

uma composição diferente. A pandemia da 
Covid-19 tornou inviável essa iniciativa e o 
Coro D. Pedro de Cristo vem agora retomá-
-la e oferecer à cidade de Coimbra um con-
certo de música coral, juntando no mesmo 
palco três dos coros mais antigos do país, de 
três cidades diferentes, com uma qualidade 
artística inegável, sobejamente reconhecida 
ao longo dos muitos anos da sua existência 
e que se têm destacado, em particular, na di-
vulgação da música coral de autores portu-
gueses.

Este concerto tem entrada livre.

Coro D. Pedro de Cristo 

prepara 

“6.º Festival dos Três Coros”
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Cátia Barbosa (Porto)

O consumo de electricidade caiu 0,3% em 
Setembro. Este é o primeiro recuo desde o 
início do ano. Os dados divulgados pela Re-
des Energéticas Nacionais (REN) apontam 
ainda que “o consumo aumentou 2,9% nos 
primeiros nove meses do ano face ao mes-
mo período de 2021”.

“O consumo de energia eléctrica recuou 
0,3% em Setembro, o que não acontecia 
desde Janeiro deste ano. Com correcção dos 
efeitos de temperatura e número de dias 
úteis registou-se um ligeiro crescimento de 
0,2%”, revela a REN, em comunicado. 

Em Setembro, os índices de produtibilida-
de associados às energias renováveis foram 
todos favoráveis, 1,23 (média histórica igual 
a um) para a produção eólica, 1,06 para a 
produção solar e 1,24 para a produção hi-
droeléctrica.

“A produção fotovoltaica mantém cresci-
mentos muito significativos, próximos dos 
50%, relacionados com o aumento da po-
tência instalada, com pontas acima de 1 300 
MW [megawatts]. Em Setembro, a produ-
ção renovável abasteceu 44% do consumo, 
a produção não renovável 35%, enquanto 
os restantes 21% corresponderam a energia 
importada”, refere ainda a REN.

No que diz respeito ao mercado do gás na-
tural, a REN indica que “o consumo evoluiu 
em setembro, com uma variação homóloga 
negativa em 15% e, ao contrário do que se 
tem verificado ao longo do ano, com com-
portamento negativo tanto no segmento 
convencional, que manteve a tendência dos 
últimos meses, com um recuo de 22%, como 
no segmento de produção de energia eléc-
trica, que este mês contraiu 5%”.

Já entre Janeiro e Setembro, “o consumo 
de gás natural registou uma variação ho-
móloga negativa de 1,2%, resultado de uma 
quebra de 21% no segmento convencional e 
de um crescimento de 38% no segmento de 
produção de energia eléctrica”.

Consumo de energia eléctrica 

cai 0,3% em Setembro. 

É o primeiro recuo desde Janeiro
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A
s comemorações do 5 de Ou-
tubro iniciaram-se às 11h00, 
nos Paços do Município, com as 

bandeiras hasteadas pelo presiden-
te da Câmara Municipal de Coimbra, 
José Manuel Silva, pelo presidente da 
Assembleia Municipal, Luís Marinho, e 
pela vereadora Ana Bastos, ao som do 
hino nacional tocado pela Filarmónica 
União Taveirense, na presença do Exe-
cutivo Municipal e das várias entida-
des da cidade.

De seguida, no cemitério de Santo 
António dos Olivais, decorreu a ho-
menagem a José Falcão, ilustre figu-
ra do período oitocentista e uma das 
vozes mais audazes e justas da propa-
ganda republicana, com a deposição 
de uma coroa de flores no jazigo de 

família. O presidente da Câmara de 
Coimbra aproveitou a ocasião para 
ler um excerto de um diálogo entre 
José Povinho e João Portugal retira-
do da “Cartilha do Povo”, escrita por 
José Falcão. Este momento foi ainda 
acompanhado pela família do home-
nageado.

Posteriormente, na Avenida João 
das Regras, foi homenageado outro 
grande vulto da República em Coim-
bra, Bissaya Barreto, em parceria com 
a Fundação Bissaya Barreto (FBB). José 
Manuel Silva, na presença da presiden-
te da FBB, Patrícia Viegas Nascimento, 
destacou o “estudante e republicano 
convicto”, que viveu intensamente a 
greve académica de 1907 e os movi-
mentos estudantis republicanos que 

antecederam e levaram à queda da 
monarquia.

Depois de se ter realizado, às 10h00, 
pelas ruas da Baixa, a visita “Coimbra 
e o busto da República”, pelas 15h00 
decorreu a visita guiada “Coimbra Re-
publicana”.

Já por ocasião do 879.º aniversário 
da Fundação de Portugal, pelas 16h45, 
na Igreja de Santa Cruz, será homena-
geado D. Afonso Henriques.

Finalmente, às 17h00, decorreu o 
lançamento da obra “Coimbra e a Re-
pública – da propaganda à proclama-
ção”, na Sala Francisco Sá de Miranda, 
na Casa Municipal da Cultura. A obra, 
da autoria de Carlos Santarém Andra-
de, será apresentada por Fernando 
Catroga.

Coimbra assinalou a República 

e a fundação de Portugal
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O 
Centro de Responsabilidade Integra-
da de Psiquiatria (CRIP) do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra 

(CHUC) vai inaugurar no Dia Mundial da Saú-
de Mental, 10 de Outubro pelas 11h00, o Cir-
cuito de Manutenção no Hospital Sobral Cid.

 Aquele equipamento poderá ser utilizado 
pelos utentes, profissionais e população em 
geral contribuindo, assim, para tornar reali-
dade o lema deste ano - Tornar a Saúde Men-
tal e o Bem-Estar para todos uma prioridade 
global. 

Para além desta iniciativa o CHUC irá rea-
lizar outras actrividades: no dia 9 de Outu-
bro realiza-se o “IV Mental Motorcycle Tour”, 
iniciativa aberta ao público em geral e que 
promove um passeio desde Coimbra até à 
cidade da Guarda e que contará com a par-
ticipação de Carlos Santos, presidente do 
Conselho de Administração do CHUC;

No dia 10 terá lugar a inauguração do cir-
cuito de manutenção ActivaMente;  

Dia 11 de Outubro realiza-se uma sessão 
de leitura musical   - clube de leitura e coro 
dos doentes - Cantar é desafio; 

No dia 12 promovem o seminário “Altas 
Hospitalares, Cuidados Continuados Inte-
grados em Saúde Mental e outras respostas 
Sociais”,  aberto a profissionais do sector e fi-
nalmente; 

No dia 13 terá lugar a inauguração do Par-
que Botânico Manuela Mendonça, espaço 
que pretende proporcionar aos utentes be-

nefícios terapêuticos, para além da natu-
ral preservação do espaço e do património 
botânico existente no Hospital Sobral Cid-
-CHUC.

CHUC assinala 

Dia Mundial da Saúde Mental
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O 
4.º Encontro da Rede Europeia Urbact Playful 
Paradigm realizou-se na Lousã, nos dias 29 e 
30 de Setembro, iniciativa que pretendeu re-

flectir sobre o desenvolvimento urbano e sustentá-
vel nas cidades da Europa a partir da troca de expe-
riências e divulgação de projectos que promovem 
boas práticas para melhoria das políticas urbanas.

Este encontro proporcionou aos municípios parti-
cipantes de Udine (Itália), Igualada (Espanha), Jelga-
va (Letónia), Grosuplje (Eslovénia) e Lousã (Portugal), 
que fazem parte da Rede Europeia Urbact “Playful 
Paradigm II”, discutir ideias sobre saúde e bem-estar 
proporcionados pela cultura e assistir a

algumas palestras, dinamizadas por especialistas 
sobre “Happiest cities are healthy cities!” bem como 
dar a conhecer alguns dos projectos espaços dina-
mizados na Lousã, pela Câmara Municipal da Lousã, 
pelos parceiros do Grupo Local que integra o pro-
jecto, bem como por entidades cujos projectos são 
mobilizados e integrados na Oferta Educativa do 
Município.

Ao longo de dois dias, numa programação desen-
volvida e acompanhada pela equipa do projeto da 
Câmara Municipal da Lousã, os municípios que in-
tegram o Playful Paradigm, 2nd Wave, puderam co-
nhecer o Museu Municipal Álvaro Viana de Lemos e o 
Museu Etnográfico Louzã Henriques, onde foram de-
senvolvidas sessões de trabalho, puderam conhecer 
e experienciar projectos que a Câmara implementa 
nas escolas e férias activas, tais como “Let’s play with 
Classplash”, com o professor de música João Rama-
lheiro ou o projecto “Play Whith Nature”, que tem lu-
gar na Quinta do Reguengo, com a artista plástica 
Vanda Vilela. O grupo visitou, ainda, o projecto “Cer-
deira Home for Creativity-Arts and Crafts School”, 
apresentada pela artesã Kerstin Thomas, onde foi 
desenvolvida uma oficina “brincar com o barro”. Já 

no Momo-Museu do Circo, dinamizado pela Compa-
nhia Marimbondo, o grupo conheceu as actividades 
que são desenvolvidas no âmbito do Protocolo com 
a Câmara

Municipal, nomeadamente o trabalho desenvol-
vido com as escolas, e pôde também experimentar 
“brincar” ao circo. A visita terminou com a apresen-
tação do projecto “Jogos de Freguesia”, pela Junta 
de Freguesia de Lousã e Vilarinho e professor Mário 
Maia e do projecto “Espaço J”, apresentado pela Di-
rectora Técnica da associação ACTIVAR, dos quais a 
Câmara Municipal é parceira.

Estes foram alguns dos projectos apresentados 
como exemplos de boas práticas no fomento da 
inclusão social, da mediação intergeracional e cul-
tural, e no estímulo de promoção de estilos de vida 
saudáveis. 

Das várias redes Urbact, a Lousã integra a dedica-
da ao “Playful” que tem como objectivo replicar o 
“paradigma lúdico” baseado na gamificação como 
um conceito inovador.

Este paradigma ajuda a repensar o bem-estar da 
comunidade e é replicável a adaptável a outros con-
textos urbanos, uma vez que o “brincar” é um princí-
pio universal, praticado naturalmente por todo o ser 
humano.

Lousã recebeu o 4.º Encontro 

da Rede Europeia 

Urbact Playful Paradigm
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E
ntre esta sexta-feira (7) e domingo (9), Olivei-
ra do Hospital vai desenvolver um conjunto de 
actividades do foro institucional, cultural e des-

portivo. Com o intuito de marcar o Feriado Munici-
pal (7), as comemorações começam com uma sessão 
solene, às 10h00, no Salão Nobre dos Bombeiros Vo-
luntários de Oliveira do Hospital, com a presença do 
Secretário de Estado da Conservação da Natureza e 
Florestas, João Paulo Catarino. A cerimónia contem-
pla um momento de homenagem a um conjunto de 
cidadãos e entidades com a Medalha de Mérito Mu-
nicipal, que pelo seu prestígio, cargo ou acção são 
merecedoras da distinção.

Conforme a proposta aprovada pela Assembleia 
Municipal de Oliveira do Hospital, no dia 30 de Se-
tembro, vão ser distinguidos os cidadãos oliveiren-
ses Aldina da Cunha Neves, Maria Clara Cravo Cas-
cais Caçador e Maria Graciosa Rosa Fontinha Nunes. 
Eugénio Borges Gonçalves e Jorge Dinis recebem o 
reconhecimento a título póstumo. As entidades dis-
tinguidas com a Medalha de Mérito Municipal são a 
empresa Grafibeira – Tipografia e Artes Gráficas, Lda 
e o Clube Desportivo e Recreativo Vasco da Gama. 
Durante a sessão serão igualmente entregues di-
plomas de reconhecimento e promoção escolar a 
alunos dos ensinos secundário, profissional e supe-
rior, das escolas de Oliveira do Hospital. A cerimónia 
termina com o Ensemble Music’Art, pela Associação 
Sons d’ Arte.

Às 16h00, as comemorações prosseguem no Salão 
Nobre dos Bombeiros Voluntários com um encontro 
de grupos culturais do concelho, e, às 21h30, com 
um concerto com a Orquestra Music’Arte, da Asso-
ciação Sons d’ Arte.

No fim-de-semana (8 e 9), a programação integra 

iniciativas promovidas por associações e Juntas de 
Freguesia. No sábado (8), às 10h30, no Auditório da 
Caixa de Crédito Agrícola de Oliveira do Hospital, 
decorre um workshop de Cavaquinho Português, 
seguido do IV Encontro de Cavaquinhos, no Jardim 
Oliveira Mano. No Campo de Futebol de Lagos da 
Beira, às 21h30, é momento para o evento “Sabia 
que…”, com o grupo AF. No domingo (9), uma Cami-
nhada pela Natureza, em Andorinha, às 09h30, e, a 
partir 15h30, no Largo do Convento do Desagravo, 
em Vila Pouca da Beira, o Concerto Música Cruzada 
pelo Coral Sant’Ana, encerram as comemorações 
deste ano do feriado evocativo da cidade de Oliveira 
do Hospital.

Oliveira do Hospital

 assinala Feriado Municipal 

com iniciativas institucionais, 

culturais e desportivas
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O 
serviço educativo do Museu Municipal de 
Coimbra propõe diversas “aventuras” para os 
mais pequenos, com oficinas temáticas na ce-

lebração do Dia dos Castelos, na sexta-feira (dia 7), e 
no Dia Mundial da Alimentação, a 16 de Outubro. 

Durante o mês de Outubro o serviço educativo do 
Museu Municipal de Coimbra propõe diversas ofici-
nas dirigidas aos mais novos, especialmente a crian-
ças do pré-escolar, primeiro e segundos ciclos, com 
iniciativas gratuitas, mas que requerem inscrição 
prévia.

Disponível durante todo o mês, “O Augusto quer 
ser arquiteto”, uma oficina de leitura e exploração do 
renovado Parque Manuel Braga, decorre de terça a 
sexta-feira, às 10h30 e às 14h30, sendo o ponto de 
encontro no Parque Manuel Braga, junto à ponte de 
Santa Clara.

Vocacionada para o pré-escolar e ao primeiro ci-
clo, a oficina “Real Preto. Que estranho nome para 
se dar a uma moeda!” vai decorrer também durante 
todo o mês, desta feita na Torre de Almedina, de ter-
ça a sexta-feira, das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 
16h00. É uma ação em torno da exposição temporá-
ria “Coimbra 1395”, instalada na Torre de Almedina e 
que vai abordar o comércio na idade média.

A propósito do Dia dos Castelos, assinalado na 
próxima sexta-feira, dia 7, decorre também durante 
todo o mês a oficina “Se eu visse um Castelo, e nesse 
pudesse morar, pensaria em como é belo, em nada o 
iria alterar!”, dirigida ao primeiro e segundo ciclos, na 
Torre de Almedina, de terça a sexta-feira das 10h00 
às 12h00 e das 14h00 às 16h00. As oficinas são gra-
tuitas, mas requerem marcação prévia através do te-
lefone 239 840 754 ou do email museu.municipal@
cm-coimbra.pt.

Já de 18 a 21 de Outubro, o Museu Municipal de 
Coimbra propõe-se evocar o Dia Mundial da Alimen-

tação, que se assinala a 16 de Outubro, com a oficina 
“Uma sopa no Museu? Como assim?”. O objectivo é 
levar as crianças a reunir um conjunto de obras do 
núcleo de pintura da Colecção Telo de Morais com 
produtos para a sopa. O público-alvo é o pré-esco-
lar e primeiro ciclo e vai decorrer no Edifício Chia-
do de terça a sexta-feira, das 10h00 às 12h00 e das 
14h00 às 16h00.  A participação é também gratuita, 
com marcação prévia, através do 239 840 754 ou do 
email: museu.municipal@cm-coimbra.pt. 

Como tem sido habitual, no quarto sábado de 
cada mês, neste caso a 22 de Outubro, o acesso ao 
Museu Municipal de Coimbra e Centro de Arte Con-
temporânea (CACC), bem como a todos os núcleos é 
gratuito, promovendo-se desta forma a acessibilida-
de a todas as franjas de público. 

Museu Municipal de Coimbra 

celebra os dias dos Castelos 

e da Alimentação
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O 
antigo Reitor da Universidade de Coimbra 
(UC) Fernando Seabra Santos vai leccionar a 
sua “Última Lição” no próximo dia 13 de Ou-

tubro.
Com o tema “Encontro das Águas”, a última lição 

assinala a aposentação do Professor catedrático da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
de Coimbra (FCTUC). 

A cerimónia tem lugar, às 17h00, no Auditório La-
ginha Serafim do Departamento de Engenharia Civil 
da FCTUC, no Pólo II da Universidade de Coimbra.

Fernando Seabra Santos, cientista de reconhecido 
mérito, é doutorado pela Universidade de Grenoble 
(França), na área de Oceanografia Física, e foi o pri-
meiro coordenador da licenciatura em Engenharia 
do Ambiente da FCTUC.

Reitor da Universidade de Coimbra entre 2003 e 
2011, os seus mandatos ficaram marcados pela cria-
ção do Instituto de Investigação Interdisciplinar, do 
Colégio das Artes, do Grupo Coimbra de Universi-
dades Brasileiras e do Museu da Ciência. Em Abril 
de 2003 lançou a candidatura da Universidade de 
Coimbra a Património da Humanidade, cujo dossier 
coordenou directamente durante oito anos e apre-
sentou formalmente à UNESCO em Dezembro de 
2010.

Entre 2007 e 2010 ocupou o cargo de presidente 
do Conselho de Reitores das Universidades Portu-
guesas (CRUP), período em que decorreram as prin-
cipais reformas do ensino superior, entre as quais a 
Lei de Bases do Sistema Educativo, Regime Jurídico 
das Instituições (RJIES), Agência de Avaliação e Acre-
ditação (A3ES) e Processo de Bolonha, entre outras.

Fora do mundo académico, em 1975 foi membro 
fundador da Brigada Vitor Jara, tendo participado 
nas actividades do grupo até 1988. Mais tarde, em 
2011, lançou o CD “Hoje”, com letras e músicas de 

sua autoria, e que teve a participação de Camané, 
Cristina Branco, Filipa Pais, Luís Represas, Manuel 
Freire, Martinho da Vila, Paula Oliveira, Sérgio Godi-
nho e Vitorino. 

Ao nível empresarial, Seabra Santos fundou a Fri-
day - Ciência e Engenharia do Lazer, SA, empresa 
que tem como objectivo conceber, projectar, cons-
truir e comercializar dispositivos náuticos com uma 
elevada componente de tecnologia e inovação. Esta 
empresa foi considerada, em 2020, Leading Specia-
lists in Floating Home Design - Europe pela revista 
alemã BUILD.

Ex-Reitor Fernando Seabra Santos 
dá última lição 

na Universidade de Coimbra
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O 
Museu da Pedra aco-
lhe até ao próximo dia 
13 de Outubro uma 

exposição, organizada pela 
Marinha e Força Aérea Por-
tuguesa, que assinala os 100 
anos da primeira travessia 
aérea do Atlântico Sul, que li-
gou Lisboa ao Rio de Janeiro

Helena Teodósio, presi-
dente da Câmara de Canta-
nhede, congratulou-se pelo 
facto de o Município acolher 
uma exposição com tama-

nha relevância pedagógica. 
A autarca destacou a im-

portância de preservar a me-
mória histórica do país e dos 
seus protagonistas:

“um povo sem memória, é 
um povo incapaz de cons-
truir o futuro”.

Também o vice-presiden-
te do Município, Pedro Car-
doso, destacou a dimensão 
científica e do conhecimen-
to desta travessia, que apro-
ximou Portugal do Brasil. 

Recorde-se que foi a 3 de 
Março de 1922 que Saca-
dura Cabral (piloto) e Gago 
Coutinho (navegador) par-
tiram de Lisboa a bordo do 
hidroavião monomotor, mo-
delo Fairey, batizado de Lu-
sitânia. Depois de uma épica 
e atribulada viagem, a bordo 
do terceiro avião do mes-
mo modelo, os aventureiros 
portugueses aterraram a 17 
de Junho na baía de Guana-
bara, no Rio de Janeiro.

Cantanhede: Centenário 

da ligação aérea entre Portugal 

e Brasil em exposição 

no Museu da Pedra
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Cátia Barbosa (Porto)

O FOLIO - Festival Literário Internacional 
de Óbidos realiza-se entre hoje (6) e 16 de 
Outubro e conta com a participação de mais 
de 300 autores e 200 actividades. A 7.ª edi-
ção do certame envolve ainda lançamentos 
de livros, exposições, tertúlias e masterclas-
ses. 

O programa do evento vai decorrer em 24 
espaços da vila de Óbidos, no distrito de Lei-
ria, e é dividido em cinco capítulos: Autores, 
Folia, Educa, Ilustra e Boémia. O festival é 
ainda palco de 16 exposições, 16 mesas de 
autores, 62 apresentações/lançamentos de 
livros, 16 oficinas, tertúlias e masterclasses.

Da lista de autores a participar no FOLIO 
destacam-se os Prémios Nobel de Literatura 
Olga Tokarczuk (Polónia) e Wole Soyinka (Ni-
géria). Portugal, Brasil e França são os países 
com mais autores confirmados no certame.  

O capítulo Folia, com a curadoria da Fun-
dação Inatel, tem 30 concertos agendados 
para o evento. Em destaque, os espectáculos 
de Sara Correia, NBC, Expresso Transatlânti-
co, Seita, Marta Hugon, Cassete Pirata, João 
Cabrita, José Barros e SAL.

Já o Folia Educa, cuja curadoria está a cargo 
de Paulo Santos, mantém o habitual semi-
nário internacional e tem como foco temas 

como o centenário de José Saramago e os 
200 anos de independência do Brasil. Entre 
as novidades deste ano estão ainda o Folio 
Tech, que liga a tecnologia à literatura, e o 
Folio Inclusão, que inclui a língua gestual em 
seminários e a edição de um livro multifor-
matos.

O capítulo Folia Ilustra tem a curadoria de 
Mafalda Milhões e volta a ser o escolhido 
para a entrega do Prémio Nobel da Ilustra-
ção e conta com a participação de ilustrado-
res nacionais e internacionais.

O Festival Literário Internacional de Óbi-
dos está a decorrer até dia 16 de outubro e, 
com a excepção de uma oficina, todas as ac-
tividades têm entrada gratuita. As informa-
ções sobre o certame estão disponíveis em 
https://foliofestival.com/. 

Festival Literário Internacional 

de Óbidos está de regresso e 

conta com mais de 300 autores
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A 
Câmara de Coimbra assinou, esta quinta-feira, um protocolo 

de cooperação para potenciar a prática de natação e para a 

criação de um Centro de Alto Rendimento de Natação na ci-

dade.

O protocolo é estabelecido entre o Município de Coimbra e a Fe-

deração Portuguesa de Natação (FPN) e a Associação de Natação de 

Coimbra (ANC).

A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara de 

Coimbra, José Manuel Silva, do vereador do Desporto, Carlos Matias 

Lopes, do presidente da FPN, António Silva, do presidente da ANC, 

Miguel Oliveira, e ainda do vice-reitor da Universidade de Coimbra 

(UC), António Figueiredo, e do presidente do Instituto Politécnico 

de Coimbra (ICP), Jorge Conde, uma vez que a UC e o IPC também 

formalizaram um protocolo com a FPN e a ANC.

Antes da formalização dos protocolos, José Manuel Silva saudou 

a concretização deste momento “que vai permitir a criação de um 

Centro de Alto Rendimento de Natação em Coimbra”, acrescentan-

do, ainda, a importância do “restabelecimento das boas relações” en-

tre a autarquia e a FPN.

O presidente da CMC sublinhou, ainda, o facto de Coimbra “ser 

uma cidade de excelência para a prática de desporto de alto rendi-

mento, sobretudo em estreita parceria com as várias instituições da 

cidade”, facto corroborado quer por António Silva quer por Miguel 

Oliveira.

Por sua vez, o vereador do Desporto, Carlos Matias Lopes, manifes-

tou a “alegria” da autarquia que vai ser “capaz de atrair os melhores 

nadadores nacionais e internacionais”. As especificidades do Centro 

Olímpico de Piscinas Municipais, considerada uma das melhores do 

país para a prática de natação, foi outro dos factores distintivos para 

o facto de Coimbra ser o local escolhido para a acolher este Centro 

de Alto Rendimento.

Recorde-se que a Câmara de Coimbra aprovou, na reunião de 25 

de Julho, o protocolo agora formalizado, com o “intuito da criação de 

parcerias, tendentes ao desenvolvimento desportivo do concelho e 

ao desenvolvimento da prática da natação, em todas as suas discipli-

nas”, pode ler-se na informação dos serviços municipais.

“Para o alcance deste objectivo, e dada a existência no Município 

de infraestruturas desportivas de excelência concebidas com con-

dições para a prática desportiva ao mais alto nível, é necessária a 

criação de sinergias com as entidades que tutelam as modalidades, 

e que sem esta articulação não era possível continuar num percurso 

dinâmico em termos de Alto Rendimento. A presença de atletas de 

alta competição também irá potenciar os interesses desportivos dos 

atletas do Município, criando novos horizontes e metas a alcançar”, 

acrescenta a mesma informação.

O Município compromete-se a “disponibilizar, dentro das possibi-

lidades, o espaço necessário no plano de água e no ginásio, para re-

alização da actividade, para a realização dos estágios das selecções 

nacionais das disciplinas aquáticas associadas à FPN, e para a orga-

nização de eventos de âmbito nacional e internacional, de acordo 

com condições previamente acordadas; promoção e gestão, ineren-

te à implementação de projectos específicos de desenvolvimento de 

qualquer disciplina da natação, bem como da formação de diversos 

agentes desportivos”, pode ler-se na informação.

Já a FPN compromete-se a disponibilizar atempadamente “a ca-

lendarização anual dos estágios das selecções nacionais em todas as 

suas disciplinas, bem como dos eventos nacionais e internacionais 

previstos, para devida análise e validação, com documento compro-

vativo de candidatura no que se refere aos eventos internacionais; 

a apoiar institucionalmente e no âmbito das capacidades da FPN, 

a organização de eventos de nível nacional e internacional no con-

celho de Coimbra; a apoiar tecnicamente o desenvolvimento dos 

projectos; disponibilizar conteúdos de interesse para a promoção e 

desenvolvimento da natação nas suas várias disciplinas, associando 

a modalidade à autarquia de Coimbra; e a garantir acesso a uma for-

mação anual aos técnicos superiores de sesporto”.

Por seu turno, a ANC compromete-se a “garantir a gestão dos es-

paços cedidos pela Câmara Municipal de Coimbra para a actividade 

do Centro de Alto Rendimento e em toda a actividade inerente ao 

presente protocolo; garantir acesso a uma formação anual do plano 

de formação, aos técnicos superiores de desporto; organizar e dina-

mizar dois eventos anuais nas disciplinas de natação pura e águas 

abertas”.

Coimbra quer receber 

Centro de Alto Rendimento 

de Natação
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O 
Grupo Automóveis do Mondego é agora o re-
presentante da marca Honda. O Grupo assu-
miu as cores da marca japonesa, pela primei-

ra vez, há cerca de 25 anos, uma colaboração que 
renasce agora e que teve início no passado dia 1 de 
Outubro. A Automóveis do Mondego assume este 
novo compromisso após o convite feito pela SOZO 
(Grupo Salvador Caetano), o importador da Honda 
em Portugal.

O anúncio da representação comercial da Honda 
surge no seguimento do Plano Estratégico “Visio Dri-
ve 360°, aumentando assim a sua área de influência 
e actividade no mercado nacional de veículos novos 
e usados onde conta com uma rede de concessioná-
rios de cobertura abrangente, implantada na zona 
centro do país, com a marca Honda a surgir agora no 
universo do Grupo na Guarda e em Castelo Branco, 
acumulando com a região de Aveiro, onde a Corvau-

to é já concessionário da marca japonesa.
Representante de marcas como Peugeot, Citroën, 

DS Automobiles e Hyundai, a Automóveis do Mon-
dego adicionou, no passado mês de Agosto, as mar-
cas Kia, Mitsubishi e Maxus - marca chinesa de veí-
culos comerciais 100% eléctricos – ao seu portfólio.

Também as marcas FIAT, Jeep e Alfa Romeo irão in-
tegrar a oferta da Automóveis do Mondego, fortale-
cendo o seu posicionamento no território nacional 
e elevando para onze o número de marcas que vai 
representar.

Jorge Figueiredo, Presidente do Conselho de Ad-
ministração do Grupo Automóveis do Mondego, 
esclarece que “a entrada da Honda no Universo do 
Grupo é mais um passo na nossa estratégia de cres-
cimento e diversificação do leque de marcas a que 
estamos ligados. Aceitámos de braços abertos o de-
safio que nos foi feito pela Sozo e agora vamos tra-
balhar no sentido de garantir com a Honda o reco-
nhecido sucesso que temos tidos com as restantes 
marcas por nós representadas.”

O plano “Visio Drive 360°” em resumo

Definido como pilar de desenvolvimento da Auto-
móveis do Mondego, o plano “Visio Drive 360o” as-
senta em quatro eixos fundamentais: (e-)Mobilida-
de, Sustentabilidade, Excelência e Performance.

Depois de nos últimos dois anos ter atingido vo-
lumes de facturação muito relevantes e reveladores 
do sucesso das suas apostas, o Grupo encontra-se 
em fase de diversificação das suas áreas de negócio, 
apresentando soluções a 360° a todos seus os clien-
tes e nas mais vertentes, da venda de veículos, novos 
e usados, à reparação personalizada e padronizada, 
à especialização em peças representativas da atual 
realidade do mercado, como as baterias, os pneus 
e outros elementos de electrónica, sem descurar as 
vertentes do rent-a-car e do carsharing, ou até mes-
mo ao nível dos seguros.

Automóveis do Mondego 
passa a representar 

a marca Honda
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O 
Município da Lousã cele-
brou o 5 de Outubro,  dia 
em que se comemorou 

os 112 anos da República Portu-
guesa, com a atribuição de Me-
dalhas de Mérito a várias insti-
tuições. 

Durante a cerimónia Luís An-
tunes, presidente da Câmara 
Municipal, justificou a atribui-
ção das distinções: ao Agrupa-
mento de Escolas da Lousã que 
“ao longo de 55 anos de ensino 
público na Lousã tem propor-
cionado um contexto favorável 
a uma boa formação a milha-
res de crianças e jovens, bem 
como a Associação para a Defe-
sa do Idoso e da Criança de Vila 
(ADIC), a Associação Recreativa, 
Cultural e Social das Gândaras 
(ARCSG) e o Centro Paroquial e 
de Solidariedade Social de Ser-
pins (CPSSS), que praticam dia-
riamente a solidariedade, com 
expressão particular nas crian-
ças e idosos, personificam esses 
2 pilares”.

Fundada em 1987, a ADIC 
conta, actualmente, com 44 tra-
balhadores e as seguintes va-
lências: centro de dia, apoio do-
miciliário, estrutura residencial 
para idosos, jardim-de-infância 
e cantina social. 

Ao longo de 40 anos de acti-

vidade, a ARCSG tem contribui-
do nas áreas social e cultural, 
com respostas ao nível da in-
fância, juventude, vida adulta 
e da terceira idade, contando 
actualmente com as seguintes 
valências: centro de dia, apoio 
domiciliário, cantina social, acti-
vidades de animação e de apoio 
à família e ainda, Grupo Cantigas 
dos Traquinas, Iniciação Musical, 
Orquestra Ligeira da Associação 
R.C.S das Gândaras, Grupo de 
Cantares das Gândaras, Cabeçu-
dos e Banda Jovem “4 Winds”.

O CPSSS foi fundado em 1981 
para dar resposta às necessida-

des sociais ao nível da infância 
e da terceira idade e conta hoje 
com o centro de dia, apoio do-
miciliário, creche, actividades 
de animação e de apoio à fa-
mília, centro de actividades de 
tempos livres e cantina social.

O Agrupamento de Escolas da 
Lousã (AEL) foi criado em 2003-
2004. Actualmente é constituí-
do por nove estabelecimentos 
de ensino abrangendo os níveis 
pré-escolar até ao 12.º ano, in-
cluindo ensino profissional, e 
conta com 1963 alunos, 199 pro-
fessores, 14 assistentes técnicos 
e 116 assistentes operacionais. 

Município da Lousã atribui 

Medalhas de Mérito nas 

comemorações do 5 de Outubro


