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Mário Tomé 
apresenta livro

Segundo dia de
“Petiscos e Rabiscos”

Hoje 22H00 Junto à Câmara

Cantanhede
Dia 
do Município

111  As comemora-
ções do Feriado Munici-
pal de Cantanhede vão 
realizar-se de hoje a do-
mingo, em moldes ade-
quados ao atual contexto 
de pandemia e seguindo 
as regras da Direção-Ge-
ral da Saúde. Esta noite, 
pelas 22H00, junto ao 
edif ício dos Paços do 
Concelho, Jorge Ferreira 
apresenta o espetáculo 
“Senhor Doutor”.

Hoje 11H00 Aldeia de Travessas

Arganil
Sistema
de proteção 
contra 
incêndios 
rurais testado

111  Um sistema de 
proteção contra incên-
dios, desenvolvido por 
uma equipa da Faculda-
de de Ciências e Tecno-
logia da Universidade de 
Coimbra, através da Asso-
ciação para o Desenvolvi-
mento da Aerodinâmica 
Industrial e do Instituto 
de Sistemas e Robótica, 
vai ser testado hoje, pe-
las 11H00, na aldeia de 
Travessas.

Hoje 18H00 Câmara Municipal

Pombal Ana 
Abrunhosa  
nas Festas
do Bodo
111 As seculares Fes-

tas do Bodo, intituladas 
“Em dias de Bodo”, têm 
hoje início, às 18H00 com 
a receção à ministra da 
Coesão Territorial, Ana 
Abrunhosa, nos Paços 
do Concelho. Segue-se a 
inauguração das obras de 
requalifi cação do Jardim 
do Cardal e, pelas 19H30, 
a visita à exposição nos 
Claustros dos Paços do 
Concelho, alusiva a proje-
tos realizados do âmbito 
do Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano 
da Cidade de Pombal.

6 O Coimbra Stand Up Paddle promo-
ve hoje, às 19H00, um passeio no rio 
Mondego acompanhado por monitor. 
A partida é no centro náutico do Chou-
palinho e a participação custa 20 euros 
por pessoa.

6 O Duína Trio – João Mortágua (sa-
xofones alto e soprano), João Cação 
(baixo e contrabaixo) e Alexandre Coe-
lho (bateria e percussões) – atua hoje, a 
partir das 21H30, no Liquidâmbar, sito 
na praça da República, em Coimbra.

6 A Casa das Artes Bissaya Barreto, 
na avenida Sá da Bandeira, em Coimbra, 
organiza hoje mais uma matiné. 
Entre as 18H00 e as 21H00 a escolha 
musical é da responsabilidade de “Sus-
surro”.

111 Em resultado da parceria entre Câma-
ra Municipal de Coimbra, Projeto Trampo-
lim E7G e Fila K CineClube, começa hoje, às 
21H30, o 3.º Ciclo de Cinema no Planalto do 
Ingote (cinema ao ar livre).  A abertura desta 
3.ª edição da iniciativa será concretizada com 
a exibição do filme de animação “Dumbo” 
(1941), a ter lugar no campo Polidesporti-
vo do Bairro da Rosa. O ciclo continua nos 
próximos dias 30 e 31 deste mês. O cartaz do 

ciclo tem em conta as regras de participação, 
enquadradas no Plano de Desconfi namento 
Municipal de Coimbra, em paralelo com a 
estratégia de levantamento gradual de me-
didas de confi namento, adotadas no âmbito 
do combate à pandemia da doença covid-19, 
explicam os promotores. A participação será 
limitada a 30 presenças, com inscrição prévia 
obrigatória, bem como uso obrigatório de 
máscara.

111 O Teatro da Cerca de São Bernardo 
acolhe, hoje, o espetáculo de abertura 
do Citemor-Festival de Teatro de Monte-
mor-o-Velho. A apresentação informal de 
“Atlântico”, da autoria de Tiago Cadete, de-
corre a partir das 21H30. Como é habitual 
nas iniciativas promovidas pelo Citemor, o 
preço do bilhete é defi nido pelo espetador.

“Atlântico” de Tiago Cadete
no Teatro da Cerca de São Bernardo

111  O coronel 
Mário Tomé, o in-
vestigador, poe-
ta e diseur Carlos 
d’Abreu e o investiga-
dor e docente universi-
tário Paulo Archer são os 
convidados de João Viegas, 
antigo combatente na Guiné-Bissau, para o 
lançamento do seu livro “Os soldados perdi-
dos”, hoje, na Tipografi a Damasceno (Rua de 
Montarroio, 45).

111 Segundo dia do evento “Petiscos & 
Rabiscos”, entre as 18H00 e as 23H00, que con-
siste na degustação de 16 petiscos diferentes 
em 16 espaços do Centro Histórico de Coim-
bra, nomeadamente: Café Couraça; Maria Rio; 
Vinharia da Sé; Arcada Comes e Bebes; Fangas 
Maior; Medina; Muralhada - Ginginha Point; 
Pastelaria Briosa; Taberna Laura; Yasashii; Café 
Restaurante Nicola; Café Central; Cervejaria 
Almedina; Pastelaria Visconde; Sete Restau-
rante e Café Santa Cruz. Organiza a Agência 
para a Promoção da Baixa de Coimbra.

Coimbra

J.A.T.

APP e Servilusa 
assinam protocolo
111 A Previdência Portuguesa (APP) for-

maliza hoje uma parceria com a Servilusa. A 
cerimónia terá lugar pelas 15H00, na Casa da 
Mutualidade-Galeria de Arte e Centro de Mutu-
alismo d’APP. Estarão presentes o representante 
do conselho de administração d’APP, António 
Martins, e o relações públicas e comercial da 
Servilusa, Luís Matos Cabo.

Trabalhadores
dos CTT em luta
111  Os trabalhadores CTT do Centro 

de Distribuição Postal 3000 Coimbra e do 
Centro de Produção e Logística do Centro 
(sito em Taveiro) vão concentrar-se hoje, em 
jornada de luta, na praça 8 de Maio, junto 
à Câmara Municipal de Coimbra. A concen-
tração dos trabalhadores vai decorrer entre 
as 08H00 e as 09H00.

Hoje 21H30 Planalto do Ingote

Hoje 15H00 Rua Dr. Manuel Rodrigues, 5 Hoje 08H00 Praça 8 de Maio

Hoje 17H30 Rua de Montarroio Hoje 18H00 Centro Histórico

Hoje 21H30 Cerca de São Bernardo

região

DR

ganhe hoje 
com este jornal

Casa 
das Caldeiras
Coimbra
Exposição
Leonardo 
da Vinci
Tornar o Conhecimento 
Visível
Das 9H às 17H00
3DB = 1 Convite

Estas promoções apenas podem ser obtidas 
na sede do jornal, em dias úteis e limitadas 
ao stock existente

Exploratório – Coimbra
Parque Verde 
do Mondego

Exposição  
Bichos de Pata 
Articulada 
- Cá Dentro 
e Lá Fora!
segunda a sexta-feira:  
14h30 - 19h30 
sábados, domingos e feriados:
11h00 - 13h00 | 14h30 - 19h30

3DB = 1 Convite

Pedalada 
de Ciência

Julho/Agosto/Setembro

12DB = 1 Convite
Julho/Agosto/Setembro

3.º Ciclo de Cinema no Planalto do Ingote

RaphaelFonseca

apresenta livro

convidados de João Viegas, 

apresenta livro
 O coronel 

Mário Tomé, o in-
vestigador, poe-
ta e diseur Carlos 
d’Abreu e o investiga-
dor e docente universi-
tário Paulo Archer são os 
convidados de João Viegas, 

apresenta livro
 O coronel 

ta e diseur Carlos 
d’Abreu e o investiga-
dor e docente universi-
tário Paulo Archer são os 
convidados de João Viegas, 
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Detido por burlas 
na Internet de mais 
de 28 mil euros

RUm homem foi detido 
pela PSP de Lisboa por 
ser suspeito da prática 
de mais de 30 crimes 
de burla qualifi cada em 
negócios  online de equi-
pamentos eletrónicos, 
causando um prejuízo 
patrimonial superior a  
28 mil euros. 
A PSP avança em comu-
nicado que o homem, de 
31 anos, detido na terça-
feira, possuía “inúmeros 
registos criminais, no-
meadamente de crimes 
lesivos da esfera patri-
monial”, tendo sido pre-
sente no Tribunal Judicial 
da Comarca de Lisboa, 
onde lhe foi aplicada a 
medida de coação de 
prisão preventiva.
Segundo as autorida-
des, o homem foi autor 
de inúmeras burlas co-
metidas através da in-
ternet, por todo o país, 
escolhendo anúncios 
de compra de bens ele-
trónicos colocados pe-
los ofendidos em várias 
plataformas de venda.

Empresário 
encontrado morto 
em casa

R Um empresário foi 
encontrado ontem sem 
vida no interior da sua 
casa, em Oliveira de São 
Mateus, Vila Nova de Fa-
malicão. A  Polícia Judici-
ária (PJ) está a investigar.
A Judiciária pretende sa-
ber se se tratou, ou não, 
de homicídio consuma-
do durante um possível 
assalto.
A GNR, a primeira força 
policial a ser chamada ao 
local, nada quis adiantar, 
por o caso ter passado 
para a alçada da PJ.
Segundo o Instituto Na-
cional de Emergência 
Médica, o homem, de 
49 anos, foi encontrado 
já em paragem cardior-
respiratória, quando os 
meios de socorro che-
garam ao local, pelas 
08H06.

112

111  Terão sido pelo 
menos dez fogos que um 
homem, de 28 anos, ateou, 
na localidade de Mamar-
rosa, concelho de Oliveira 
do Bairro. Os incêndios co-
meçaram a surgir no dia 8 
deste mês. A Polícia Judici-
ária (PJ) anunciou ontem a 
detenção. 

O alegado incendiário 
é desempregado e terá 
atuado “num quadro de 
distúrbios psiquiátricos, 
revelando uma propensão 
para a repetição do com-
portamento incendiário, 
atividade que lhe propor-
ciona alguma satisfação 

pessoal”, revela a PJ.
A detenção, fora de fla-

grante delito, ocorreu na 
passada quarta-feira e foi 
levada a cabo pelo Depar-
tamento de Investigação 
Criminal de Aveiro da PJ.

Usava chama direta
A Judiciária refere que  os 

incêndios tiveram início 
próximo da localidade da 
Mamarrosa, “através de 
chama direta, junto da 
abundante vegetação seca 
que se encontrava nos ter-
renos ardidos, propagan-
do-se para zonas fl orestais 
constituídas por pinhal, 

eucaliptal e mata, pondo 
em perigo a extensa man-
cha fl orestal existente nos 
locais e em alguns casos 
habitações próximas”.

As diligências realizadas  
pelos investigadores da PJ 
permitiram a recolha de 
“variados elementos de 
prova, que conduziram à 
detenção do indivíduo” 
que será presente às au-
toridades judiciárias, na 
comarca de Aveiro para 
primeiro interrogatório 
judicial e aplicação das 
medidas de coação tidas 
por adequadas.
|Cátia Vicente 

Desempregado 
ateou 10 fogos para 
satisfação pessoal

Incêndios começaram a 8 de julho, junto à localidade de Mamarrosa

Homem de 28 anos, desempregado, foi detido esta quarta-feira, 
na localidade de Mamarrosa, Oliveira do Bairro

DR

DR

Desmantelada rede de tráfi co de droga 
que operava em Anadia e Oliveira do Bairro
111  A GNR desmantelou 

uma rede de tráfico de droga 
que operava em vários conce-
lhos do distrito de Aveiro, ten-
do detido cinco pessoas, com 
idades entre os 20 e 35 anos.  
Os suspeitos, quatro homens e 
uma mulher, trafi cavam caná-
bis e haxixe nas zonas de Ana-
dia, Águeda e Aveiro, com “uma 
grande incidência em festas”. 
Nas buscas, foram apreendidas 
500 doses de haxixe, 24 doses 
de liamba e 13 pés de canábis.

Dois detidos por cultivo 
de canábis e posse de arma 

111 A GNR deteve dois 
homens, de 27 e 29 anos, 
que cultivavam canábis em 
casa, no concelho de Nelas. 

Em nota enviada ontem 
ao DIÁRIO AS BEIRAS, a 
GNR refere que os dois 
indivíduos foram detidos 
no âmbito de uma inves-
tigação que decorria há 
cerca de ano e meio. Estão 
indiciados pelos crimes de 
cultivo de estupefacientes 
e posse ilegal de arma.

Os militares efetuaram 
uma busca domiciliária 
durante a qual apreende-
ram  170 doses de haxixe, 
30 gramas de canábis, cin-
co plantas de canábis, uma 
estufa, uma arma de cali-
bre 6,35 mm, e respetivas 
munições,  uma arma taser 
e duas balanças.

Os detidos foram consti-
tuídos arguidos e os factos 
remetidos ao Tribunal Ju-
dicial de Nelas. C.V.

Homem de 91 anos 
atropelado em Coimbra 

111  Um homem, de 
91 anos, ficou ferido na 
sequência de um atrope-
lamento, em Coimbra.

O acidente ocorreu esta 
quarta-feira, pelas 11H15, 
na rua Flávio Rodrigues, in-
formou a PSP de Coimbra 

em nota enviada ontem 
ao DIÁRIO AS BEIRAS, es-
pecifi cando que o atrope-
lamento ocorreu fora da 
passadeira.

Segundo a mesma fonte, 
a vítima sofreu ferimentos 
considerados ligeiros. C.V. 

Risco de incêndio em nível 
“máximo ou muito elevado”
111  A Proteção Civil 

alertou ontem para o au-
mento do risco de incên-
dios para níveis “máximo 
ou muito elevados” nas 
regiões do Norte, Centro, 
Vale do Tejo, Alentejo e 
Algarve e para “elevado” 
no restante território do 
Continente.

Num aviso à população, 
a Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Ci-
vil (ANEPC) indica que são 
esperadas “condições favo-
ráveis à eventual ocorrên-
cia e propagação de incên-
dios rurais”, em especial 
nas regiões do Centro e Sul 
do país, devido à previsão 
de tempo e seco para as 
próximas 48 horas.

A ANEPC lembra também 
que as condições meteo-
rológicas são “propícias a 
ocorrências de comporta-
mento errático dos incên-

dios, em especial a partir 
da noite de hoje [ontem]”.

O Instituto Português do 
Mar e da Atmosfera (IPMA) 
prevê humidade baixa, 
vento moderado, mas por 
vezes forte, temperaturas 
com valores superiores 
aos 33 graus centígrados, 
noites quentes e condições 
para ocorrência de trovo-
ada.

No aviso à população, 
a Proteção Civil dá ainda 
conta das medidas preven-
tivas, como a proibição das 
queimas e queimadas sem 
autorização, utilização de 
fogareiros e grelhadores 
em todo o espaço rural, 
fumar ou fazer qualquer 
tipo de lume neste locais, 
lançar balões de mecha 
acesa e foguetes e o uso de 
fogo-de-artifício só é per-
mitido com autorização da 
câmara municipal.

GNR apreendeu droga e armas ilegais

DR

6  Embate lateral entre 
dois veículos ligeiros ori-
ginou danos materiais. Foi 
esta quarta-feira, pelas 
14H45, na rua de Angola, 
em Coimbra. 

6  Três carros envolve-
ram-se numa colisão, an-
teontem, pelas 15H50, na 
Ponte Açude, em Coimbra. 
Do acidente resultaram da-
nos materiais. 

6 Danos materiais resul-
taram do embate lateral 
entre duas viaturas, ante-
ontem, na avenida Mendes 
Silva, em Coimbra, pelas 
08H45. 

6  Choque em cadeia 
entre três veículos causou 
danos materiais. Ocorreu 
anteontem, às 14H10, ao 
quilómetro três da Estrada 
Nacional 111,  em Coimbra.piquetepiquete  
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111  José Madeira, 
presidente da Delegação 
de Coimbra da AHRESP 
- Associação da Hotela-
ria, Restauração e Simila-
res de Portugal, elogia a 
decisão da autarquia de 
Coimbra de autorizar o 
alargamento das esplana-
das, na área do concelho, 

fator que tem sido “muito 
valioso” na mitigação das 
perdas financeiras.

Ainda assim, o líder lo-
cal da AHRESP entende 
que a obrigatoriedade de 
encerrar aqueles espaços 
– bem como os restauran-
tes e cafés – às 23H00 “é 
um crime” e apela a que 

o Governo estenda o ho-
rário de funcionamento 
“pelo menos até à meia-
noite”.

Recorde-se que, há cerca 
de dois meses, a AHRESP 
já tinha alertado para a 
dura realidade que está 
a viver o setor da restau-
ração e hotelaria. “Tínha-

mos uma galinha de ovos 
de ouro. Fazíamos omele-
tes, ovos estrelados, tudo 
e mais alguma coisa, e, 
de repente, a galinha de-
sapareceu”, lamentava 
José Madeira, no início 
de junho, ao DIÁRIO AS 
BEIRAS.
| Bernardo Neto Parra

 4 | essencial | diário de uma região em desconfinamento

111 Sábado à noite, na 
Praça da República, em 
Coimbra. Calor e esplana-
das cheias… Pouco depois 
das 23H00, porém, é um 
corrupio para recolher co-
pos e pratos e para fazer 
contas. E, num ápice, tudo 
fica vazio. Os comerciantes 
queixam-se de excesso de 
zelo e até de atitude amea-
çadora por parte da polícia. 
A PSP garante que só cum-
pre as disposições legais 
em vigor.

Data de 14 de julho a 
mais recente Resolução 
do Conselho de Ministros 
(devidamente retificada 
no dia seguinte). O diplo-
ma define as normas e os 

procedimentos inerentes 
à  situação de calamidade, 
contingência e alerta, no 
âmbito da pandemia da 
doença covid-19.

Até às 23H00
No que respeita a restau-

rantes e cafés, mantém-se 
o disposto em anteriores 
resoluções de desconfina-
mento, desde 18 de maio. 
Ou seja, a admissão de 
clientes é permitida até às 
23H00 mas não é definida 
a hora de encerramento. 

Ora, no caso de Coim-
bra, há um regulamento 
próprio, cujo artigo 4 n.º 2 
determina o encerramento 
até às 02H00.

Para os comerciantes da 
Praça, ouvidos pelo DIÁ-
RIO AS BEIRAS, esta conju-
gação de fatores tem uma 
conclusão óbvia: quem 
entrar até às 23H00 pode 
consumir até o estabeleci-
mento encerrar. 

Para a PSP, a interpretação 
é outra: o funcionamento 
dos estabelecimentos não 
pode prolongar-se muito, 
tendo em conta o disposto 
na resolução. Em concre-
to, a alínea c) do artigo 9.º 
estipula que cabe às auto-
ridades de fiscalização ga-
rantirem que “as pessoas 
permanecem dentro do 
espaço apenas pelo tempo 
estritamente necessário”.

Admitindo que esta alí-
nea configura um “concei-
to algo indeterminado”, 
uma fonte do Comando 
Distrital de Coimbra da 
PSP assume que o “estrita-
mente necessário” é o tem-
po para consumir a bebida, 
ou a comida, pedida antes 
da hora-limite de admis-
são, ou seja, das 23H00.

Na Praça da República, a 
presença proativa da PSP 
tem sido constante, perto 
das onze da noite. E, às sex-
tas e sábados, a “pressão é 
de tal ordem que ninguém 
arrisca manter-se aberto 
até para lá das onze e um 
quarto ou onze e meia” – 
conta um empresário.

A mesma fonte revela 
que, no último sábado, em 
vários estabelecimentos, 
dois agentes da PSP infor-
maram que “não queriam 
ver ninguém a consumir, 
depois das 23H30, pois 
meia hora basta para beber 
um copo”.

Regras nacionais, diz a PSP
No Comando da PSP, há 

um argumento adicional 
de suporte à referida in-
terpretação do art.º 9.º c): 
“Todas as forças policiais 
seguem normas de pro-
cedimento, nesse sentido, 
definidas a nível nacional”. 

Quanto à informação das 
23H30, a fonte policial co-

meça por dizer que não 
tem conhecimento de tal. 
No entanto, admite que 
“possa ter acontecido nal-
gum caso em concreto”. E 
acrescenta que a “margem 
de 30 minutos pode ter 
justificação e uma certa 
razoabilidade”.

A terminar, a fonte do 
Comando Distrital da PSP 
chama a atenção para o pa-
pel da polícia – “que não 
é fácil” – e lembra que a 
fiscalização procura “ir ao 
encontro da expectativa 
dos empresários mas não 
pode, em circunstância al-
guma, deixar de respeitar 
a intenção do legislador”. 
| Paulo Marques

PSP e empresários sem acordo 
sobre horário de fecho à noite

Na Praça da República, a presença proativa da PSP tem levado a que todas as esplanadas, restaurantes e cafés fiquem vazios, pouco depois das onze da noite

À noite, esplanadas, restaurantes e cafés enchem-se. Só que o limite para admitir clientes é às 23H00. E a PSP só tolera prolongamento 
de horários pelo tempo “estritamente necessário” para acabar de consumir e pagar. Empresários queixam-se de excesso de zelo e ameaças

DB-Pedro Ramos

Alargamento das esplanadas foi positivo 
mas funcionamento deve ir até à meia-noite
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111  Portugal poderá 
integrar a lista de países 
isentos de quarentena à 
chegada ao Reino Unido 
nos próximos dias, no âm-
bito da reavaliação que o 
Governo britânico indicou 
que faria no final deste 
mês, avança a imprensa 
britânica. 

O jornal The Times noti-
cia hoje que Londres vai 
ceder à “pressão podero-
sa” do Governo português, 
que considerou a exclusão, 
no início de julho, de Por-

tugal do grupo de destinos 
seguros como “absurda” 
e “errada” e sugeriu um 
impacto nas relações bi-
laterais. 

Foi o mesmo jornal britâ-
nico que na altura avançou 
primeiro a potencial au-
sência de Portugal da lista 
de “corredores de viagem” 
devido aos surtos de casos 
de covid-19 na região de 
Lisboa. Segundo o The Ti-
mes, a lista de 75 países e 
territórios não vai ser al-
terada profundamente, 

mas “espera-se que sejam 
permitidas viagens sem 
quarentena para Portugal”. 

Também o Daily Telegra-
ph admite o levantamento 
das restrições para Portu-
gal, eventualmente através 
de “corredores” regionais, 
acrescentando que Madei-
ra, Açores e Algarve, os des-
tinos mais populares dos 
cerca de dois milhões de 
turistas britânicos anuais, 
têm um número de casos 
muito reduzido compa-
rando com Lisboa, onde 

estão mais de metade dos 
casos ativos no país. 

Pontes aéreas regionais
“As pontes aéreas regio-

nais são uma opção para 
países com surtos localiza-
dos”, disse uma fonte do 
ministério dos Transportes 
ao jornal na quarta-feira, 
aludindo às dificuldades 
relativamente aos EUA, 
que poderão continu-
ar sujeitos à quarentena 
durante muitos meses se 
a quarentena se aplicar a 

nível nacional. 
O ministro dos Transpor-

tes, Grant Shapps, tinha 
indicado que uma reava-
liação seria feita até 27 de 
julho, invocando o recur-
so a “critérios científicos e 
sanitários” determinados 
pelo Centro de Bioseguran-
ça Comum e pela direção 
geral de saúde de Ingla-
terra, com dados oficiais 
e modelos matemáticos 
da universidade London 
School of Hygiene and Tro-
pical Medicine.

Aldeias do Xisto tiveram o melhor 
mês de junho de sempre

Reino Unido pode incluir Portugal nos “corredores de viagem”

111 As Aldeias do Xisto 
conquistaram no último 
mês o “melhor junho de 
sempre” ao nível turístico, 
fruto da combinação entre 
uma “oferta diferenciado-
ra” e um “destino seguro, 
responsável e personaliza-
do”, disse ontem à agência 
Lusa o diretor executivo da 
rede.

“Face aos outros meses de 
junho, este foi o melhor de 
sempre. É o resultado de 
uma conjugação de fato-
res, que vão desde sermos 
um destino seguro e com 
menor carga populacional, 
até ao facto de termos uma 
oferta muito diversificada 
e que, ao mesmo tempo, 
está organizada como des-
tino onde as pessoas sen-
tem que podem usufruir 
de uma experiência plena 
e autónoma”, apontou Rui 
Simão, diretor executivo 
da ADXTUR - Agência para 
o Desenvolvimento Turísti-
co das Aldeias do Xisto.

Este responsável especi-
ficou ainda que os dados 

relativos a este mês e as 
reservas para agosto tam-
bém apresentam indica-
dores muito “positivos”, 
com uma boa parte dessa 
procura a partir de turis-
tas que já eram clientes 
“Aldeias do Xisto”, o que 
comprova a capacidade de 
fidelização da rede.

Resposta organizada 
Lembrando os novos de-

safios que se colocaram 
ao setor do turismo face 
à pandemia covid-19, Rui 
Simão salientou o facto de 
a rede ter organizado uma 
resposta que ajuda o tu-
rista a poder organizar de 
forma quase autónoma a 
sua experiência.

“Temos uma ‘receção 
Aldeias do Xisto’, ou seja, 
um balcão virtual que, as-
sim que a reserva é feita, 
diz ao cliente onde pode 
ir naquela zona, quais os 
percursos que tem ao dis-
por, os trilhos que pode 
fazer, os locais mais atrati-
vos, aqueles que são mais 

ou menos procurados e 
até as horas a que é mais 
recomendado a sua vista. 
Estamos também ligados 
à aplicação das ‘infopraia’ 
para que também possam 
consultar a informação 
sobre as nossas praias flu-

viais”, apontou Rui Simão.
Uma estratégia que é di-

vulgada na plataforma de 
reservas “Book in Xisto” 
e que começou a ser im-
plementada assim que o 
período de confinamento 
terminou.

Com o mote “Chegou 
o tempo das Aldeias do 
Xisto”, a iniciativa está as-
sociada à campanha do 
Turismo do Centro e conta 
com uma forte aposta nos 
meios digitais, nas redes 
sociais e motores de busca.

Turismo seguro 
e responsável

Simultaneamente, as en-
tidades parcerias da rede 
(alojamentos, restauran-
tes e espaços comerciais) 
também reorganizaram 
os serviços e ofertas para 
receberem de forma segu-
ra e muito responsável os 
turistas.

Além dos selos “Clean 
and Safe”, houve espaços 
a criarem serviços de take-
away e outros que aposta-

ram nos pequenos-almo-
ços entregues à porta do 
alojamento.

Em vez da reserva por 
quarto, e à exceção dos 
hotéis, a maioria dos alo-
jamentos passou a traba-
lhar com a tipologia “casa 
inteira”, com os espaços 
privados que têm piscina e 
churrasqueira a ter grande 
procura.

O perfil das reservas 
também mudou, nome-
adamente ao nível do pe-
ríodo médio de estadia, 
que passou de duas a três 
noites para cinco a seis noi-
tes, com um aumento de 
rentabilidade associada.

“Temos uma política de 
responsabilidade social 
partilhada em que se apela 
a que os dois lados promo-
vam comportamentos se-
guros porque, mesmo sem 
necessidade de contacto 
físico, continuamos a ser 
um destino que privilegia 
uma relação íntima com 
a natureza e com a comu-
nidade local, numa lógica 
do acolhimento personali-
zado”, destacou.

Argumentos que, nesta 
altura, têm cativado es-
sencialmente o mercado 
nacional, sendo que tam-
bém já se regista alguma 
procura dos vizinhos es-
panhóis, como referiu. Rui 
Simão adiantou ainda que 
o objetivo para o outono 
é “manter a dinâmica” e 
convidar as pessoas a man-
terem este destino para as 
suas “fugas”.

A Rede das Aldeias do 
Xisto é um projeto de de-
senvolvimento sustentável, 
de âmbito regional, lidera-
do pela ADXTUR , que tem 
sede na Barroca (Fundão), 
e que integra 27 localida-
des da região Centro, além 
da parceria com 20 muni-
cípios e com mais de 100 
operadores privados.

Na região Centro são muitas as aldeias do xisto para visitar

DR

As reservas para agosto 
também apresentam 
indicadores muito  
“positivos”

1  Além dos selos 
“Clean and Safe”, 
houve espaços a 
criarem serviços de 
take-away e outros 
que apostaram nos 
pequenos-almoços 
entregues à porta 
do alojamento

Mais três 
mortos e 229 
novos infetados
em Portugal

111 Portugal registou 
ontem mais três mortes 
e 229 novos casos de in-
feção por covid-19 em 
relação a quarta-feira, 
segundo o boletim diá-
rio da Direção-Geral da 
Saúde (DGS).

De acordo com o bo-
letim, desde o início da 
pandemia até ontem 
registam-se 49.379 casos 
de infeção confirmados e 
1.705 mortes.

Lisboa e Vale do Tejo, 
onde há mais surtos ati-
vos, soma hoje 24.857 ca-
sos, mais 172 infetados 
do que na véspera e mais 
dois mortos. Em termos 
percentuais, nas últimas 
24 horas, o aumento de 
óbitos foi de 0,2% (pas-
sou de 1.702 para 1.705) 
e o de casos confirmados 
de 0,5% (de 49.150 para 
49.379).

Mais novos casos 
na região de Lisboa

Lisboa e Vale do Tejo é a 
região onde o aumento 
dos casos continua a ser 
mais significativo, conta-
bilizando 75% dos novos 
casos, com 172 dos 229 
contabilizados. Na zona de 
Lisboa ocorreram dois dos 
três casos mortais regista-
dos nas últimas 24 horas. 
O outro óbito registou-se 
na região Norte.

Em número de casos, Lis-
boa e Vale do Tejo lidera 
com 24.857, seguida pela 
região Norte (18.415, com 
25 novos casos), a região 
Centro (4.387, com oito 
novos casos), o Algarve 
(806 e 10 casos novos) e 
o Alentejo (653, mais 17 
casos).

Nos Açores, nas últimas 
24 horas, manteve-se o nú-
mero de infetados (159) 
e de óbitos (15), tal como 
aconteceu na Madeira, 
com 102 infetados e sem 
registo de mortes.

Nas últimas 24 horas, o 
número de pessoas inter-
nadas diminuiu para as 
431 (menos oito) e nos 
cuidados intensivos con-
tinuam 59 pessoas.

Em termos de infetados, 
a faixa etária entre os 40 e 
os 49 anos foi a que regis-
tou um maior aumento de 
casos em relação a quarta-
feira, com mais 45 novos 
casos de covid-19.

As autoridades de saúde 
têm sob vigilância 34.966 
contactos de pessoas infe-
tadas – menos 74 do que 
na quarta-feira - e 1.545 
casos aguardam resultado 
laboratorial. O número de 
doentes dados como recu-
perados aumentou para 
34.369 (mais 370).
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6 Os Cidadãos por Coimbra (CpC) promovem amanhã, a 
partir das 16H30, uma visita à freguesia de Cernache. A des-
locação dos elementos deste movimento político tem início 
no Loureiro, onde visitarão a Escola do Brinquedo Tradicional 
Popular (visita guiada pelo director João da Silva Amado). 
Depois, a comitiva desloca-se à junta de freguesia, indo depois 
efetuar uma visita ao Museu Moinho das Lapas e aos Moinhos 
da Ribeira de Cernache. coimbra

Enfermagem
Veterinária

111  A Escola Supe-
rior Agrária de Coimbra 
(ESAC) vai ter uma nova 
licenciatura no próximo 
ano letivo. Enfermagem 
Veterinária é o curso 
aprovado pela Direção-
Geral do Ensino Superior 
(DGES) e a Agência de 
Avaliação e Acreditação 
do Ensino Superior (A3ES) 
que irá começar a ser le-
cionado a partir de setem-
bro deste ano. A confir-
mação chegou à escola 
no início da semana e vai 
obrigar à requalificação 
de alguns espaços do cam-
pus da Agrária.

Um dos edifícios que irá 
sofrer uma intervenção é o 
da antiga Loja da Agrária. 
Segundo João Noronha, 
presidente da ESAC, irá 
ser instalado neste local 
uma clínica para os ani-
mais mais pequenos que 
servirá para ministrar as 

aulas práticas do curso. 
O projeto de arquitetura 
já está pronto e as obras 
deverão arrancar em bre-
ve. Para além de clínica, 
este espaço irá contar com 
zona para estética e outro 
para fisioterapia. “Neste 
momento, a clínica será só 
para as aulas práticas do 
curso, mas a médio prazo 
admitimos abrir o espaço 
para o exterior”, disse o 
presidente.

Os restantes espaços 
serão aqueles que já são 
usados nas restantes disci-
plinas da escola ligadas à 
Engenharia Agropecuária. 

Insere-se na
tradição da escola

João Noronha reconhe-
ceu que este curso é uma 
aposta forte da escola 
para o próximo ano leti-
vo. Como tal, espera que 
as previstas 30 vagas dis-

ponibilizadas pela insti-
tuição sejam preenchidas 
na íntegra logo na 1.ª fase 
do Concurso Nacional de 
Acesso ao Ensino Supe-
rior. 

A maioria das discipli-
nas do curso será minis-
trada pelos docentes da 
escola, havendo abertura 
para a contratação de al-
guns professores noutras 
escolas para ministrar al-
gumas das matérias mais 
específicas. No entender 
do presidente, este curso 
insere-se na tradição da 
escola, que já dispõe de 
algum “know how” nesta 
área, havendo mesmo al-
guns pedidos formulados 
por antigos alunos para 
que a escola pudesse mi-
nistrar uma licenciatura 
nesta área.

Refira-se que, no pró-
ximo ano letivo, a ESAC 
irá lecionar, para além da 

novidade Enfermagem 
Veterinária, as seguintes 
licenciaturas: Agricultura 
Biológica, Biodiversidade 
e Conservação da Nature-
za, Biotecnologia, Ciên-
cias Florestais e Recursos 
Naturais,  Engenharia 
Agropecuária, Tecnologia 
Alimentar, Tecnologia e 
Gestão Alimentar e Turis-
mo em Espaços Rurais e 
Naturais (em colaboração 
com a Escola Superior de 
Educação de Coimbra).

Neste momento, a ESAC 
está envolvida em mais de 
meia centena de projetos 
de investigação e se inter-
ligam com a atividade do 
Centro de Estudos de Re-
cursos Naturais, Ambien-
te e Sociedade (CERNAS), 
sedeado na escola, e que 
obteve a classificação de 
“Muito Bom” da Fundação 
para a Ciência e Tecnolo-
gia (FCT). | António Alves

Antiga loja da Agrária vai dar lugar à nova clínica da instituição

Direção-Geral do Ensino Superior e a 
Agência de Avaliação e Acreditação do 
Ensino Superior aprovaram pedido feito em 
outubro do ano passado. Nova licenciatura 
deverá contar com 30 vagas

APCC apresenta curta-metragem “Caçadores da Covid-19”
111 Um grupo de uten-

tes da Associação de Para-
lisia Cerebral de Coimbra 
(APCC) estreia hoje uma 
curta-metragem nas pági-
nas de Facebook e YouTube 
da instituição. “Caçadores 
da Covid-19” é o título 
desta criação que englo-
ba, também, uma canção 
e uma espécie de exposição 
virtual.

Ao longo de quatro mi-

nutos, o convite da insti-
tuição é para fazer “uma 
viagem através da mente 
das personagens e parti-
lhar a sua visão sobre os 
períodos de confi namento 
e desconfinamento rela-
cionados com a pandemia 
da Covid-19”. Segundo a 
instituição, “a narrativa 
segue, por isso, os desejos 
e sentimentos dos utentes 
da associação, bem como 

os seus estados de espírito 
neste período”.

Nesta produção, é pos-
sível conciliar momentos 
mais ilusórios, “que pode-
rão levar os espetadores 
a pensar sobre o próprio 
signifi cado dos sonhos dos 
protagonistas, com a reali-
dade do momento”, a cur-
ta-metragem “Caçadores 
da Covid-19” utiliza ainda 
o poder da música, através 

de um rap com letra origi-
nal. “O objetivo foi abordar 
o tema e a sua importância 
sem recorrer aos mais co-
muns avisos, comentários 
e notícias”, frisou.

A estreia de “Caçadores 
da Covid-19” tem lugar  às 
14H00 na página de face-
book (www.facebook.com/
APCCoimbra) ou no You-
Tube (www.youtube.com/
APCCoimbra) .

Durante todo o dia, é pos-
sível colocar questões aos 
diversos intervenientes no 
processo criativo, tal como 
se da inauguração de uma 
exposição se tratasse. As 
perguntas recebidas, atra-
vés dos comentários ou de 
mensagem privada, serão 
respondidas posterior-
mente.

O projeto foi realizado no 
âmbito das atividades de 

expressão criativa e mul-
timédia da Unidade de 
Reabilitação de Deficien-
tes Profundos (URDP) da 
APCC, com coordenação 
de Maria Rebelo e envol-
vendo os utentes Alexan-
dra Choon, José Manuel, 
Sérgio Felício, Susana Cas-
calheira e Vítor Pereira. 
Participaram ainda outros 
colaboradores da institui-
ção. A. A.

é o novo
curso
da Escola 
Agrária

DB-Pedro Ramos
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111 Nas duas primei-
ras horas, a nova iniciativa 
da Agência para a Promo-
ção da Baixa de Coimbra 
(APBC) “Petiscos & Rabis-
cos” já tinha vendido quase 
500 credenciais, divulgou 
ontem a presidente Assun-
ção Ataíde.

A iniciativa que se reali-
za também hoje, entre as 
18H00 e as 23H00, propõe 
a passagem por 16 estabe-
lecimentos de restauração 
entre a Alta e a Baixa de 
Coimbra, num percurso 
que convida ainda a “sabo-
rear” arte.

Rui Ferreira, um dos pro-
prietários do Café Coura-
ça, não considera só que a 
iniciativa tenha começado 
bem: ela superou as expec-
tativas.

De facto,  antes  das 
19H00, já tinha pelo me-
nos dois grupos a provar 
os bem conhecidos hue-
vos revueltos deste espa-
ço muito procurado por 
estudantes. É o caso da 

Rita Dias que descobriu a 
iniciativa no próprio dia 
noutro restaurante na Bai-
xa. “Achei que era irresistí-
vel”, sublinha. Margarida 
Rebelo que a acompanha, 
considera que esta é uma 
“ótima iniciativa”. “Não sa-
bemos se vamos chegar ao 
fim”, ressalva no entanto 

em tom humorístico.
Por outro lado, junto à 

praça 8 de Maio, espaços 
como o Café Santa Cruz ou 
o Restaurante Sete ainda 
esperavam a procura dos 
participantes nas primei-
ras horas do evento.

Como refere Rui Ferrei-
ra, àquela hora, ainda “há 

muita gente a trabalhar”. 
Para além disso, acredita 
que muitas pessoas estão 
convictas de que a ação só 
se realiza na sexta-feira.

Para além dos petiscos, 
há rabiscos. Há telas colo-
cadas em seis espaços, nas 
quais os participantes po-
dem deixar a sua máscara 

artística (inclusivamente 
com os seus próprios ma-
teriais). Adicionalmente, a 
Tribo da Dança apresenta 
as suas atuações com rit-
mos afro-latinos e é possí-
vel escutar atuações musi-
cais ao vivo.

A propósito da inclusão 
de espaços localizados na 

Alta nesta iniciativa, As-
sunção Ataíde explicou 
que, apesar de a entidade 
que dirige ser dedicada à 
Baixa, a equipa sente que 
neste momento há a neces-
sidade de agregar esforços 
entre as duas áreas históri-
cas da cidade de Coimbra.
| Maria Inês Morgado

Rita Dias e Margarida Rebelo experimentaram os sabores propostos e descobriram as iniciativas artísticas disponíveis

“Petiscos & Rabiscos” vende quase 
500 entradas nas primeiras horas

83
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DB-Fotos de Pedro Ramos
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111 As pequenas e mé-
dias empresas (PME) nacio-
nais são “pouco eficientes” 
na aplicação dos fundos 
estruturais da União Euro-
peia (UE) que apoiam o seu 
desenvolvimento e compe-
titividade, segundo um es-
tudo da Coimbra Business 
School. O estudo realizado 
pelos investigadores Maria 
do Castelo Gouveia, Carla 
Henriques e Pedro Costa, 
foi publicado na Omega - 
The International Journal 
of Management Science, 
uma revista científica de 
gestão.

A Coimbra Business Scho-
ol refere em comunicado 
que o estudo conclui que, 
no universo estudado de 
31 regiões de 16 países da 
UE, se verifica o “paradoxo 
europeu”: “São as empre-
sas das regiões mais desen-
volvidas que mais cedo, e 
de forma mais eficiente, 
aplicam as verbas euro-
peias, invertendo o objeti-
vo das políticas de coesão - 
a convergência das regiões 
mais pobres para o nível de 

riqueza das regiões mais 
desenvolvidas”.

"O objetivo da política 
europeia de coesão é di-
minuir assimetrias entre 
países e regiões menos de-
senvolvidas, mas não é isso 
que está a acontecer”, afir-
ma Carla Henriques, uma 

das autoras do estudo.
Acrescenta que “os resul-

tados mostram com clare-
za que os países mais ricos 
são os que aplicam de for-
ma mais eficiente as verbas 
europeias”.

"No caso de Portugal, a 
eficiência do seu tecido 

empresarial a aplicar fun-
dos estruturais deixa a de-
sejar quando comparada 
com a das empresas de ou-
tros países da UE”, segundo 
a nota.

Pedro Costa, presiden-
te da Coimbra Business 
School e um dos autores 

do estudo, afirma, citado 
no comunicado, que “as 
empresas portuguesas 
têm um problema claro 
de execução dos projetos 
financiados pelos fundos 
estruturais”.

"Portugal, à semelhança 
de outros países europeus, 
precisa de melhorar em 
dois planos: desde logo, 
ao nível das empresas, 
que não são expeditas nos 
processos de candidatura, 
nem ágeis na execução de 
investimentos financiados 
a 50 por cento, a 70 por 
cento ou a 85 por cento a 
fundo perdido; por outro 
lado, a carga burocrática 
e os encargos administra-
tivos impostos pelas auto-
ridades gestoras emper-
ram, em vez de estimular, 
o investimento para tornar 
os bens e os serviços pro-
duzidos em Portugal mais 
competitivos no mercado 
global”, defende.

Segundo o responsável, 
é por estas razões que Por-
tugal tem sempre baixas 
taxas de execução em to-

dos os quadros de verbas 
europeias, desde os “velhi-
nhos” Quadros Comuni-
tários de Apoio, passando 
pelo QREN, até ao Portugal 
2020 (em curso).

"Já este ano, em fevereiro, 
o Governo assumiu que, 
no último ano do Portugal 
2020 - que compreende o 
período 2014-2020 - ain-
da só tinham sido execu-
tadas 45 por cento das ver-
bas disponibilizadas pela 
União Europeia”, afirma 
Pedro Costa.

Entre as empresas das 
regiões analisadas, as dos 
Açores foram as únicas 
a conseguirem atingir a 
classificação “eficiente”, 
devido ao emprego gera-
do e à taxa de execução dos 
projetos, segundo a fon-
te. “Esta região já aplicou 
grande parte das verbas 
dos fundos comunitários 
destinados às PME, sendo 
no território português as 
empresas com o melhor 
desempenho”, afirma Ma-
ria do Castelo Gouveia, ou-
tra autora do estudo.

111 O Consórcio das Es-
colas de Engenharia (CEE), 
onde se engloba a Faculda-
de de Ciências e Tecnologia 
da Universidade de Coim-
bra (FCTUC), defende que 
o arranque do novo ano 
letivo deverá assentar num 
modelo misto de ensino, 
com aulas presenciais e au-
las a distância sempre que 
imprescindível. “Dado que 
não será possível manter 
a densidade de ocupação 
de salas e espaços comuns, 
para evitar contágio na 
comunidade, o CEE pro-
põe que não deixando de 

haver aulas presenciais o 
arranque do novo ano le-
tivo deverá também con-
templar a participação nas 
atividades letivas através 
de meios digitais”, referem 
em comunicado.

Na nota, é dito que “as 
Escolas recebem muitos 
estudantes, tanto nacio-
nais como internacionais, 
incluindo algumas regiões 
onde se mantêm níveis de 
infeção elevados”, e, como 
tal, porque “não será pos-
sível manter a densidade 
de ocupação de salas e es-
paços comuns, para evitar 

contágio na comunidade, 
o CEE propõe que não 
deixando de haver aulas 
presenciais o arranque 
do novo ano letivo deve-
rá também contemplar a 
participação nas ativida-
des letivas através de meios 
digitais”.

No entender das princi-
pais escolas de engenharia 
do país, é proposto que “se-
jam aproveitadas as boas 
práticas recolhidas das 
diversas escolas e faculda-
des para serem postas em 
prática já neste próximo 
ano letivo”. A. A. 

Presidente do ISCAC, Pedro Costa, é um dos autores do estudo

FCTUC integra Consórcio das Escolas de Engenharia

PME são “pouco eficientes” na aplicação 
dos fundos europeus, diz estudo do ISCAC

Engenharias querem ensino 
misto no próximo ano letivo
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jCoimbra

LUÍSA JULIETA 
MOREIRA DA 
SILVA AREDE 
VIEIRA, de 88 
anos, faleceu. 
Viúva de Alci-

des Jorge Arede de Moura 
Vieira, era natural de Angola 
e residia em S. Martinho do 
Bispo. O funeral realiza-se 
hoje, pelas 12H00, da Ca-
pela Mortuária Nova de S. 
Martinho do Bispo para o 
cemitério local. Trata: agên-
cia Funerária JBarroca.

M A R I A  D E 
LURDES CAS�
T R O ,  d e  9 0 
anos, faleceu. 
Viúva de An-
tónio José dos 

Reis, era natural da fregue-
sia de Cogula, em Trancoso, 
e residia na Fonte da Talha, 
em Coimbra. O funeral re-
aliza-se hoje, pelas 14H30, 
da Capela Mortuária de 
São José para o cemitério 
da Conchada. Trata: agência 
Funerária Madeira.

jCantanhede

M A N U E L  D E 
JESUS CRES�
PO,  80 anos, 
faleceu. Casado 
com Maria Deo-
dália Ferreira de 

Jesus, era residente na Póvoa 
do Bispo. O funeral realiza-se 
hoje, pelas 11H00, da Cape-
la da Póvoa do Bispo para o 
cemitério de Ourentã. Trata: 
agência Funerária Boiça.

URBALINA MA�
RIA FERREIRA, 
d e  9 5  a n o s , 
faleceu. Era re-
sidente em Por-
tunhos, Canta-

nhede. O funeral realiza-se 
hoje, pelas 17H00, da Igreja 
de Portunhos para o cemité-
rio local. Trata: agência Fune-
rária Boiça.

jLousã

C E C Í L I A  D A 
PIEDADE, de 91 
anos, faleceu. 
Viúva de Ade-
lino Sequeira, 
era  nat u ra l  e 

residente na Lousã. O fu-
neral realiza-se hoje, pelas 
14H00, da Igreja Matriz da 
Lousã para o cemitério lo-
cal. Trata: agência Funerária 
O Convento.

M A R I A  D E 
L U R D E S  D A 
PIEDADE PIN�
TO SIMÕES, de 
92 anos, fale-
ceu. Viúva de 
Joaquim Maria 

Colaço Simões, era natural 
e residente na Lousã. O fu-
neral realiza-se hoje, pelas 
10H30, da Capela Mortuária 
da Igreja Matriz da Lousã 
para o cemitério local. Trata: 
agência Funerária Agosti-
nho.

jMealhada

AIDA DA CON�
CEIÇÃO, de 90 
anos, faleceu. 
Viúva de Ma-
n uel  da  Fon-
seca  Taveira, 
era natural de 

Lamego, Viseu, e residia na 
Mealhada. O funeral rea-
liza-se hoje, pelas 11H30, 
Igreja da Mealhada para o 
cemitério local. Trata: agên-
cia Funerária da Carreira.

jMontemor-o-Velho

JOAQUIM RO�
DRIGUES AZE�
N H A ,  d e  8 7 
anos, faleceu. 
C a s a d o  c o m 
M a r i a  I s a b e l 
d e  C a m p o s 

Neto Azenha, era natural 
de Seixo de Gatões e re-

sidia em Lagoa do Torrão. 
O funeral realiza-se hoje, 
pelas 11H00, no Cemitério 
de Gatões.Trata: agência 
Funerária Casaleiro.

jOliveira do Hospital

MARIA ADÉLIA 
GOUVEIA,  80 
anos, faleceu. 
Viúva de Carlos 
da Costa Abran-
tes, era natural, 
e residia em No-

gueira do Cravo, Oliveira do 
Hospital. O funeral realiza-se 
hoje, pelas 09H00, no cemi-
tério de Nogueira do Cravo. 
Trata: agência Funerária Brito. 

jPenela

MANUEL NU�
NES, de 97 anos, 
faleceu. Casado 
com Noemia de 
Jesus, era natu-
ral de Santa Eu-
fémia e residia 

em Casal Pinto, Penela. O 
funeral realiza-se hoje, pelas 
11H00, no cemitério de Pe-
nela. Trata: agência Funerária 
Penelense.

jSeia

MARIA ADELI�
NA FERNAN�
DES, 88 anos, 
faleceu. Soltei-
ra, era natural 
de Travancinha, 
Seia, e residia 

em Casal de Travancinha, 
Seia. O funeral realizou-se 
no cemitério de Travanci-
nha. Tratou: agência Fune-
rária Brito. 

111 O Núcleo Territo-
rial de Coimbra do LIVRE  
realizou, ontem, um deba-
te subordinado ao tema 
“Recuperação económica 
pós-covid-19: Uma opor-
tunidade para as regiões?”

Para os responsáveis lo-
cais do partido, o deba-
te surge num momento 
em que a comunidade se 
bate com novos e inaudi-
tos desafi os, que cremos 
estarem intimamente li-
gados àquilo que pode 

ser uma oportunidade 
única para superar uma 
dificuldade que histori-
camente representa um 
dos maiores calcanha-
res de Aquiles do nosso 
país: o desenvolvimento 
integrado e simétrico do 
território, eliminando o 
cenário de concentração 
populacional e de opor-
tunidades numa faixa 
muito limitada do espaço 
geográfi co.

Os convidados, por vide-

oconferência, foram Pe-
dro Pimenta, presidente 
da Cooperativa Agrícola 
de Coimbra e membro 
da direção da Anpromis 
— Associação dos Produ-
tores de Milho e Sorgo de 
Portugal, e Helena Freitas, 
professora catedrática da 
Universidade de Coimbra, 
ex-presidente da Socieda-
de Portuguesa de Ecolo-
gia e ex-coordenadora da 
Unidade de Missão para 
a Valorização do Interior.

111 O Centro de Estu-
dos Sociais (CES) da Uni-
versidade de Coimbra vai 
liderar um projeto euro-
peu que se propõe comba-
ter estereótipos de género 
na educação e na primeira 
infância.

O projeto, intitulado 
“KINDER - Combater es-
tereótipos de género na 
educação e na primeira 
infância: construir uma 
pedagogia inclusiva na 
educação infantil”, de-
verá começar em janeiro 

de 2021 e é coordenado 
pela investigadora Tatiana 
Moura, refere o CES, em 
nota de imprensa.

A investigação, que tem 
uma duração de dois anos, 
vai procurar “combater 
estereótipos de género na 
socialização e educação de 
crianças entre os três e os 
12 anos”, revela. 

De acordo com o CES, o 
projeto “parte da premis-
sa de que as ideias estere-
otipadas sobre papéis de 
género estão na base das 

profundas desigualdades 
entre homens e mulheres”, 
sendo que, apesar de es-
forços na União Europeia 
em torno da igualdade de 
género, os estereótipos 
“persistem e influenciam 
a vida e as escolhas futuras 
de rapazes e raparigas por 
toda a Europa”.

O s  v á r i o s  s i s t e m a s 
educativos dos Estados-
membros da Europa “têm 
abraçado a causa”, mas o 
esforço tem estado “focado 
nas instituições de ensino 
médio e secundário a nível 
europeu”.

O projeto pretende alar-
gar a ação “aos jardins-
de-infância, pré-escolas e 
escolas primárias”. Segun-
do o CES, os papéis e ex-
pectativas de género “são 
transmitidos às crianças 
através da interação, rou-
pas, brinquedos, histórias 
e livros”.

Enquanto entidade co-
ordenadora, o CES vai ge-
rir cerca de 410 mil euros 
de um projeto com um 
orçamento total de 643 
mil euros, fi nanciado pelo 
programa europeu para 
os Direitos, Igualdade e 
Cidadania.

Tatiana Moura cordena a investigação

CES lidera projeto para 
combater estereótipos 
de género na infância

Partido Livre debateu recuperação 

(24horas) 

Rua de Saragoça, n.º 85-C – 3000-380 COIMBRA
www.funerariadecoimbra.pt e-mail: geral@funerariadecoimbra.pt

239 824 479 - 917 226 023

Funerais – Cremações – Trasladações

Agência
A Funerária de Coimbra, Ld.ª

Serviços Funerários

54
04

7

AGÊNCIAS FUNERÁRIAS
AGOSTINHO - LOUSÃ

BORRALHO - COIMBRA

SERVIÇO GRATUITO DE APOIO
PSICOLÓGICO AO LUTO

Agência Funerária Agostinho, Lda
Rua Dr. Henrique Figueiredo, Lote 7 - 3200-235 Lousã

Tel./Fax: 239 991 469 | Telem.: 917 601 413/15
E-mail: funeraria.agostinho1@sapo.pt

Agência Funerária Borralho 
Rua Dr. António José de Almeida, N.º 185 - 3000-044 Coimbra

Tel./Fax: 239 820 560 | Telem.: 917 601 415/13
E-mail: funeraria-borralho@sapo.pt
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Sua esposa Olinda Dias Pereira, filho Carlos Manuel 
Pereira Simões, nora Isabel Cristina Temido Pereira 
Simões, netos José Carlos Temido Pereira Simões, 
Cláudia Patricia Carvalho de Andrade e Inês Isabel 
Temido Pereira Simões, bisnetos Salvador Carvalho 
de Andrade Simões e Lourenço Carvalho de Andrade 
Simões, irmã, sobrinhos e restante família participam 
a todas as pessoas das suas relações e amizade o seu 
falecimento.

O corpo do saudoso extinto encontra-se 
depositado na capela mortuária da Igreja de S. 
Martinho do Bispo, onde hoje, sexta-feira, dia 24, 
pelas 12H00, será realizada a cerimónia religiosa, 
finda a qual seguirá para o cemitério de S. 
Martinho do Bispo.

Loja Coimbra - Adelino Martins

Coimbra, 24 de julho de 2020

83
79

5

DR



diário as beiras | 24-07-2020  10 | essencial | Figueira da Foz

Figueira da Foz (delegação) figueira@asbeiras.pt, Loja N.º 47, Centro Comercial Figueira Shopping, rua da República, N.º 202, Figueira da Foz, telm. 962108037 e  telf 233 422 927

figueira da foz
Pedidos de ajuda duplicam
após o confi namento
111  Mais de 750 

munícipes fi gueirenses 
vão ser apoiados com 
géneros alimentares a 
partir do mês de agosto. 
Os números foram reve-
lados na última reunião 
do executivo pela verea-
dora Diana Rodrigues e 
representam um cresci-
mento de 100 por cento 
em relação ao mês de 
março.

Na sua intervenção, a 
responsável pelo pelou-
ro da Ação Social afir-
mou que este apoio de-
corre de candidaturas 
apresentadas ao Pro-
grama Operacional de 
Apoio às Pessoas Mais 
Carenciadas (POAPMC). 
Esta iniciativa, que tem 
como objetivo apoiar 
operações que visem as-
segurar a distribuição 
de géneros alimentares 
às pessoas mais caren-
ciadas, fi xou como 383 
os destinários fi nais no 
concelho.

Só que, como expli-
cou Diana Rodrigues, a 
atual crise pandémica 
levou a “um aumento 
de  mais de 50 por cento 
dos destinatários entre 
junho e julho, o que 
permitiu apoiar um to-
tal de 574 munícipes, e 
um aumento de  mais 
de 100 por cento dos 
destinatários, com iní-
cio em agosto de 2020 
e término em maio de 

2021, que vai permitir 
apoiar um total de 766 
munícipes”.

Na prática, foram dis-
tribuídos em junho e 
julho 227 cabazes de 
alimentos e, a partir 
do próximo mês, será 
feita “a entrega mensal 
de cerca de 450 cabazes 
de alimentos”. Refi ra-se 
que o POAPMC resulta 
da parceria entre uma 
dezena de entidades 
locais: o município é a 
entidade coordenadora 
e polo de receção e nove 
entidades mediadoras 
(Instituições Particula-
res de Solidariedade So-
cial – IPSS – e juntas de 
freguesia do concelho) 

que asseguram a dis-
tribuição dos géneros 
alimentares aos desti-
natários fi nais. 

Figueira Vale Mais
apoia 51 munícipes

A vereadora com o 
pelouro da Ação So-
cial referiu ainda que o 
Programa Figueira Vale 
Mais está a apoiar 51 
munícipes, mas a ten-
dência é que o número 
de pedidos aumente 
nos próximos meses. 

Criado pelo municí-
pio, este programa tem 
como principal obje-
tivo apoiar munícipes 
em situação de carên-
cia económica e fragi-

lidade social, através 
de um sistema de vales 
destinados à aquisição 
de bens de primeira ne-
cessidade em estabele-
cimentos de comércio 
local, num montante 
total de 50 euros por 
mês para cada elemen-
to do agregado familiar.

Neste momento, o Fi-
gueira Vale Mais conta 
com 19 estabelecimen-
tos comerciais aderen-
tes, distribuidos pelas 
seguintes freguesias: 
Alhadas (2), Buarcos e 
S. Julião (6), Lavos (3), 
Maiorca (1), Marinha 
das Ondas (4), Paião (1), 
S. Pedro (1) e Vila Verde 
(1). | António Alves

Vereadora Diana Rodrigues revelou os dados na última reunião

111   A Baixa da 
nossa cidade faz jus à 
designação clássica 
do local, “Zona de uma 
povoação, geralmente 
de uma cidade, consi-
rada central e onde de 
concentra geralmente 
a administração e o 

comércio.”. A nossa zona de comér-
cio tem uma oferta variada e compe-
titiva, mas de ano para ano, continua 
a perder clientes para as grandes su-
perfícies comerciais. É fundamental 
reverter este caminho que começou 
no início deste milénio. 

A Baixa da Figueira precisa de se 
adaptar e seguir os bons exemplos 
que encontramos no estrangeiro, mas 
também no nosso país. Na segunda 
metade do século XX, as cidades fo-
ram sendo contruídas tendo em conta 
o crescente número de automóveis. 
Hoje, as Baixas devem ser pensa-
das para as pessoas, adaptadas e 
talhadas para os peões e bicicletas. 
Procurando criar espaços amplos e 
seguros para que todos se sintam em 
segurança. A Figueira possuí essas 
potencialidades, porém é funda-
mental preparar essa transição com 
soluções que garantam que ninguém 
fi ca para trás.

O investimento na mobilidade deve 
ser feito em simultaneamente com 
uma adaptação de uma baixa para 
peões. É fundamental criar carreiras 
de autocarros que sirvam a baixa da 
cidade e os bairros próximos, com 
o desígnio de garantir um acesso 
seguro e confortável das nossas po-
pulações, ao comércio tradicional. As 
“Figas” afi guram-se também como 
solução essencial para uma cidade 
moderna, multiplicar os postos de 
ancoragem na Baixa permitira aos 
Figueirenses fazer as suas compras 
de uma forma bastante cómoda e 
sustentável.

O rio deve também ser uma solução 
de futuro, devolver à cidade o acesso 
ao Rio, deverá ser um desígnio de 
longo prazo para a nossa Baixa. Hoje, 
vislumbramos uma situação em que 
quotidiano da baixa, está completa-
mente alheio às virtudes que o Mon-
dego pode trazer, tanto em termos 
de atratividade como em termos de 
embelezamento geral do espaço.

Para mim, a Baixa terá que aliar três 
vetores fundamentais, afastar os 
carros, garantir transportes e solu-
ções de mobilidade com qualidade e 
regularidade e aproximar o Mondego 
das pessoas e do comércio.

Cidade 
para Pessoas

sim ou não?

O que propõe para 
a revitalização da Baixa?

Farmácia de serviço
Da Tamargueira (Tel. 233 434 510 )
Tempo

Céu pouco nublado

Céu limpo

Hoje

Amanhã
Máxima
Mínima

Máxima
Mínima

26o

15o

26o

15o

Fonte:IPMA

útil

Nova sinalética 
no hospital 
distrital

111 O Hospital Distrital 
da Figueira da Foz (HDFF) 
instalou uma nova sinaléti-
ca de encaminhamento de 
doentes. O projeto teve a 
colaboração de dois alunos 
da Licenciatura de Arte e 
Design da Escola Superior 
de Educação de Coimbra 
(ESEC). Sob a orientação 
do professor, os estudantes 
realizaram um estudo com 
vista a adequar a sinalética 
do hospital às reais neces-
sidades dos utentes. “Neste 
estudo, foram aprofunda-
dos os diversos elementos 
da sinalética, como a tipo-
grafi a, os pictogramas, os 
suportes, os mapas e a cor”, 
refere a nota da unidade 
hospitalar.

Um dos aspetos salienta-
dos pela instituição para 
este projeto foi “a intem-
poralidade, sendo o layout 
escolhido sufi cientemente 
neutro, para que daqui a 
vários anos ainda possa pa-
recer atualizado no que diz 
respeito à sua imagem grá-
fica, facilmente editável, 
de modo a que se houver 
alterações da localização 
de serviços no edifício, pos-
sam ser feitos os devidos 
ajustes na sinalética, sem 
grandes contratempos, 
sendo que também foi le-
vado em consideração a 
utilização de materiais de 
fácil limpeza e desinfeção”. 

Outra das particularida-
des do projeto é a existên-
cia de quatro mapas com 
a planta do piso 0, que se 
encontram em zonas dis-
tintas e que proporcionam 
ao utente uma localização 
precisa “Você está Aqui” 
facilitando desta forma a 
orientação e deslocação 
entre serviços.

O investimento total foi 
de 20.365,32 euros, sendo 
cofi nanciado pelo Sistema 
de Apoio à Modernização 
e Capacitação da Admi-
nistração Pública (SAMA 
2020). A. A.

Figueira Abem apoia 208 munícipes
111  A  vereado-

ra Diana Rodrigues 
aproveitou a sua inter-
venção para fazer um 
balanço da implemen-
tação do Programa 
abem: Rede Solidária 
do Medicamento no 
concelho. Segundo a 
autarca, 208 muníci-
pes estão a beneficiar 
de uma comparticipa-
ção nas despesas com 
a aquisição de medica-
mentos.

Os beneficiários são 
habitantes do conce-
lho  “em comprovada 
situação de insufici-

ência económica, cujo 
rendimento mensal 
per capita é igual ou in-
ferior a 50 por cento do 
valor do Indexante dos 
Apoios Sociais (IAS)”.

Ao mesmo tempo, a 
autarquia figueirense 

e a associação Digni-
tude assinaram um 
protocolo de emer-
gência abem: Covid19. 
Destinado a apoiar 
munícipes que não se 
encontravam abrangi-
dos pela condição de 

recursos do programa 
Figueira Abreu, este 
apoio na aquisição 
de medicamentos foi 
implementado a 4 de 
maio e irá terminar no 
próximo dia 3 de agos-
to. A. A.

David Monteiro

DB-Arquivo J.A.
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Evolução 
das obras 
no centro 
histórico 
condicionam 
o trânsito

 região 

111 O troço da rua Ge-
neral Humberto Delgado 
em obras, na ligação entre 
a designada rotunda do 
Apeadeiro e a Igreja Ma-
triz da Lousã, vai ser rea-
berto a partir de amanhã.

Assim, o normal acesso  
ao comércio desta zona é 
retomado. Todavia, provi-
soriamente, o sentido de 
trânsito será descendente 
entre o cruzamento das 
antigas farmácias e a ro-
tunda do apeadeiro. 

Estes ajustes de trânsito 
são feitos de acordo com o 
Plano de Ação para a Rege-
neração Urbana e incluem 

a reabertura da 
rua da Graça, pe-
quena artéria des-
ta envolvente.

Pelo contrário, terá início 
a intervenção na rua dos 
Combatentes, com o con-
sequente encerramento 
da circulação automóvel, 
prevista para ter lugar a 
partir de 28 de julho, mas 
garantindo o acesso à zona 
do Parque de Exposições e 
outras, assegura a autar-
quia.

A empreitada – que con-
templa ainda a interven-
ção já realizada na rua Dr. 

Pires de Carvalho e parte 
da rua do Comércio, entra 
agora no 5.º troço previs-
to – rua dos Combatentes 
– ficando ainda em falta 
a intervenção entre o cru-
zamento das farmácias e 
a rua Viscondessa do Es-
pinhal.

A empreitada foi proje-
tada pelo Gabinete de Ar-
quitetura Carlos Santos e 
adjudicada à empresa Car-
los Gil por um valor próxi-
mo de 900 mil euros, a que 
acresce  IVA.

De acordo com os respe-
tivos serviços da autarquia, 
a obra “dotará toda esta 
zona de melhores condi-
ções de circulação auto-
móvel e, especialmente, 
pedonal, prevendo a cria-
ção de áreas de socializa-
ção”.

O presidente da Câmara 
Municipal da Lousã, Luís 
Antunes, refere que “estas 
intervenções se inserem 
na estratégia de valoriza-
ção do concelho e serão 
um contributo muito im-
portante para potenciar o 
desenvolvimento social e 
económico, incrementan-
do novos usos e dinâmica”. 
| António Rosado

Lousã Arganil

Empreitada a decorrer na rua General Humberto Delgado, artéria central do casco histórico da vila

6 MONTEMOR-O-VELHO As ruas do Mar-
tim Longo, da Melhor Vista, da Mina de Água, dos 
Calafares e Visconde de Verride – na localidade 
de Verride – acabam de ser requalificadas. Foi 
aplicado um novo piso, revestimento de valeta 
em betão e rebaixamento das tampas de caixas de 
saneamento e água. Representou um investimento 
superior a 57 mil euros, confirma a autarquia.região

Diversos arruamentos do centro histórico 
da Lousã estão a ser alvo de requalificação. 
O acesso entre a Igreja Matriz e a rotunda 
do Apeadeiro vai ser restabelecido, 
enquanto outros vão ficar condicionados

DR

Tuna Popular quer inaugurar 
escola de música este ano

111 Apesar do plano de 
atividades para 2020 estar 
“comprometido” por cau-
sa da pandemia, a direção 
da Tuna Popular de Arga-
nil quer inaugurar a sua 
escola de música ainda no 
decorrer deste ano.

O anúncio foi feito na úl-
tima Assembleia Geral, por 
Alfredo Batista, na Casa das 
Coletividades.

O presidente da direção 
da Tuna Popular de Arganil 
revelou que, mesmo assim, 
este ano, haverá “a possi-
bilidade da inauguração 
da Escola de Música”, pre-
vendo-se que seja também 
possível – no final do ano e 
no início de 2021 – promo-
ver “os Cantares de Natal 
porta a porta e os Cantares 
das Janeiras e dos Reis”.

“A direção terá de fazer 
um grande esforço para 
equilibrar o orçamento 
para 2020”, disse o diri-
gente, acrescentando a 
necessidade do município 
apoiar a coletividade.

Forte ciclo de atividades
No balanço de atividades, 

Alfredo Batista realçou a 
participação no Encontro 
de Cantares dos Reis e Ja-
neiras, em Pedras Salgadas, 
bem como em várias ini-
ciativas que decorreram no 
concelho de Arganil, como 
o Cerdeira Con’Vida, os 
Cantares de Natal e Janei-
ras na Aldeia, o Encontro 
de Tunas do Concelho em 
Coja, a Feira das Sopas, no 
Rochel, um Encontro de 
Tunas, em Arganil, e a Noi-
te do Emigrante. O grupo 
participou ainda no Espe-
táculo de Solidariedade 
para com a Beira (Moçam-
bique), fez uma gravação 
para o Porto Canal e esteve 
presente no programa da 
RTP “Domingo à Tarde”, 

que teve lugar em Coja.
Por sua vez, Luís Qua-

resma, considerou que “a 
tuna está bem entregue”, 
destacando que “as novas 
gerações são o futuro” da 
tuna. O presidente da As-
sembleia Geral constatou, 
no entanto, que “vamos 
ter pela frente tempos di-
fíceis”.

Música nas redes sociais
“A iniciativa de levarem 

a música através das redes 
sociais, numa altura em 
que estavam afastados uns 
dos outros”, foi uma ideia 
que Luís Quaresma desta-
cou, deixando, contudo, “a 
esperança de que melhores 
tempos virão”. 

Reconhecendo também 
o trabalho desenvolvido 
pela tuna, Alexandre Cere-
jeira salientou que, “apesar 
do trabalho da direção ser 
coletivo, é justo que se dis-
tingam os que dão mais”, 
enaltecendo a vice-presi-
dente da direção, Danie-
la Santos, que “soube ser 
amiga e solidária” quando, 
na altura da Páscoa, “levou 
um folar a casa de todos 
os tunos e o seu abraço 
amigo”. “São atitudes que 
caem bem aqueles que, 
ao longo do ano, servem 
a tuna”, afirmou o secretá-
rio da Assembleia Geral e 
tuno, manifestando ainda 
o seu apreço pelo maestro 
Tiago Mateus.

Na ocasião, Amílcar Mar-
tins, presidente do Conse-
lho Fiscal, recordou os 18 
anos da tuna, congratulan-
do-se “por esta associação 
continuar bem viva”. En-
tretanto, o Conselho Fiscal 
apresentou os seus votos 
de louvor e aclamação à 
direção, aprovados nesta 
Assembleia Geral.
| Lurdes Gonçalves

Alfredo Batista, Alexandre Cerejeira e Luís Quaresma

Palácio Hotel reabre
111 O Palácio da Lou-

sã Boutique Hotel, situ-
ado na envolvente da 
Igreja Matriz, reabre, re-
novado, a 30 de julho. Foi 
alvo de um investimento 
de 1,5 milhões de euros 
no edifício original, des-
de a receção às salas de es-
tar, restaurante A Viscon-
dessa, salas de reuniões 

ou, ainda o lobby market, 
respeitando a traça origi-
nal. Foi também criado 
um novo espaço de refei-
ções e lazer, o À TERRA 
Bar & Canteen, com vista 
sobre os jardins e piscina 
exterior, bem como um 
novo jardim de inverno, 
explica a Discovery Hotel 
Management.

Unidade hoteleira de quatro estrelas foi renovada
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Preparação do ano letivo 
pelo Conselho de Educação

Adjudicadas obras 
em estradas de Vilamar 
e Corticeiro de Cima

1 1 1  São cinco os 
principais eixos de ação 
do setor da Educação a 
concretizar no próximo 
ano letivo em Soure: Mo-
vimento Anual da Rede 
Escolar para 2020/2021 
(referentes ao Ensino Pré-
Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos 
e Ensino Secundário), 
intervenções de conser-
vação e requalifi cação de 
equipamentos escolares, 
elaboração do Plano de 
Transportes Escolares para 
o próximo ano, Atividades 

de Enriquecimento Curri-
cular (AEC) e o programa 
EPIS (Empresários pela In-
clusão Social). 

O Conselho Municipal de 
Educação reuniu na passa-
da quarta-feira, no Multiu-
sos de Soure, abordando 
os possíveis condicionalis-
mos da covid-19. Vai pri-
vilegiar-se o trabalho em 
rede, “em permanente ar-
ticulação com os diversos 
agentes educativos, bem 
como o desenvolvimento 
de respostas”.

111 A primeira fase de 
requalifi cação da rede viá-
ria na União de Freguesias 
de Vilamar e Corticeiro de 
Cima foi adjudicada.

A presidente da Câmara 
Municipal de Cantanhede, 
Helena Teodósio, assinou o 
auto de consignação a 17 
de julho.

No que diz respeito à 
localidade de Corticeiro 
de Cima, vão ser alvo de 
obras as ruas Joaquim Vila 
Ramos e Luís Rosete, ao 
passo que, em Vilamar, as 
intervenções decorrem nas 
designadas ruas Central 
Norte e Central Sul.

Trata-se de uma obra 
orçada em 250 mil euros 
mais IVA, que tem prazo 

de execução de 120 dias 
seguidos.

“Estas obras fazem parte 
do nosso projeto de requa-
lifi cação viária em todo o 
concelho, sendo certo que 
mais empreitadas serão 
lançadas e teremos, até 
fi nal do ano de 2021, qua-
se concluída a renovação 
das nossas vias”, afirmou 
a presidente da autarquia. 
Helena Teodósio justifica 
ainda que, “às vezes não 
é possível fazermos as 
intervenções mais cedo, 
porque existem obras de 
saneamento e água que 
temos de deixar concluir 
para, posteriormente, 
conseguirmos intervir na 
remodelação das estradas”.

Soure

Cantanhede

Entidades da Educação vão trabalhar em rede

111 A Santa Casa da Mi-
sericórdia da Mealhada vai 
avançar com o seu Com-
plexo Social, uma obra que 
vai nascer no local onde 
hoje se encontra o Merca-
do da Mealhada.

Nesse sentido, a primeira 
pedra do edifi cado vai ser 
simbolicamente colocada 
já este domingo, Dia de 
Santa Ana, santa padroei-
ra da cidade da Mealhada 
assim como da Santa Casa 
da Misericórdia da Mealha-
da (SCMM).

A iniciativa marcada para 
as 18H00 decorre após a 
missa em honra da padro-
eira (esta no recinto ex-
terior da Capela de Santa 
Ana). O bispo de Coimbra, 
D. Virgílio Antunes, parti-
cipa na cerimónia com a 
benção da primeira pedra 
do novo complexo. Para 
além disso, vai também 
estar presente o diretor da 
Segurança Social de Avei-
ro, Fernando Mendonça, o 
presidente da Câmara Mu-
nicipal da Mealhada, Rui 
Marqueiro, e o provedor da 
SCMM, João Peres.

Segundo o diretor-geral 
da SCMM, Bruno Peres, “o 
futuro Complexo de Res-
postas Sociais da SCMM 
incluirá Estrutura Resi-
dencial Para Idosos (ERPI), 

serviços de Apoio Domici-
liário e Centro de Dia (para 
40 e 60 utentes, respetiva-
mente), para além do edifí-
cio de Serviços Partilhados. 
A unidade residencial para 
idosos terá capacidade 
para 120 residentes, divi-
didos em duas tipologias 
de habitação, quartos e 
apartamentos”.

Para o responsável, “este 
novo empreendimen-
to – com os seus jardins, 
espaços de convívio e de 
atividade física, intelectu-
al e recreativa – será um 

equipamento fundamen-
tal na missão da SCMM, 
de potenciar e promover 
o envelhecimento ativo e 
saudável dos utentes da 
área de geriatria”.

Trata-se de um projeto 
que surge para “respon-
der à problemática da 
sustentabilidade e da 
melhoria das condições. 
A SCMM assumiu como 
principal objetivo para 
os próximos anos, a re-
modelação das ERPI da 
instituição, através da 
construção de uma nova 

estrutura com capacida-
de de englobar a capaci-
dade atual. Procuramos 
também responder aos 
desafios estratégicos da 
área de intervenção da 
geriatria, nomeadamen-
te a procura de efi ciência 
operacional e aumento 
da qualidade dos serviços 
prestados bem como a 
diversifi cação da oferta”, 
conclui Bruno Peres.

O lançamento da pri-
meira pedra insere-se nas 
comemoraçõesda santa 
padroeira da Mealhada.

Mealhada

Miranda do Corvo

Grupo Sempre Jovem atuou na ADFP

Vai nascer o Complexo 
Social da Misericórdia

111 O conjunto de ca-
vaquinhos e viola de Coim-
bra, Grupo Sempre Jovem, 
atuou, na sexta-feira passa-
da, nos jardins em frente à 
Residência Coragem, para 
dezenas de utentes da ins-
tituição.

Álvaro Oliveira, líder do 
grupo, refere que foi cons-
tituído um grupo mais 

reduzido de oito pessoas 
para poder realizar este 
tipo de animação em lares 
e festas.

Este grupo vai ainda 
atuar em outras valências 
da Fundação ADFP, no-
meadamente para pesso-
as idosas nas Residências 
Sabedoria e Residência 
Cristo Redentor.

A primeira pedra é colocada este domingo, por ocasião das festas de Santa Ana

DR

DR
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Carmo Cachulo 
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na Fundação 
Portuguesa 
de Cardiologia  
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Fotógrafo 
da Lousã 

vence prémio 
internacional 

Uma imagem captada no Irão, sob 50 graus de temperatura, junto às águas do Golfo Pérsico foi a 
vencedora de um concurso internacional de fotografi a sobre a Rota da Seda. O autor, José Luís Santos, 
fotógrafo e professor de História, já esteve em cerca de 70 países >  pág. 14

V Ciclo de Concertos de Coimbra. 
realizou-se em formato digital >pág. 16

Coimbra acolheu 11.ª edição 
do Prémio Estação Imagem  >pág.15
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josé luís santos O fotógrafo 
que percorre a “Rota da Seda” 

111 A fotografia e as viagens 
estiveram sempre ligadas na 
vida de José Luís Santos. Aos 
19 anos, pouco tempo depois 
de ter conseguido comprar a 
primeira máquina fotográfica 
profissional, venceu o primeiro 
prémio e uma menção honrosa 
num concurso de fotografia, 
realizado em Coimbra. Com o 
dinheiro que ganhou, fez um 
Interrail pela Europa. 

“Aí comecei a ver o mundo”, 
diz. A vê-lo e a percorrê-lo: aos 
39 anos, o fotógrafo e professor 
de História, natural da Lousã,  
já esteve em cerca de 70 países. 
E nessas viagens foi registando 
paisagens de cortar a respira-
ção, momentos únicos, os so-
nhos e as dores dos que se cru-

zaram no seu caminho, cores e 
movimentos cristalizados em 
tantas imagens. 

Entre os vários projetos a que 
foi dando corpo, a “Rota da 
Seda” é, talvez o maior: a via-
gem começou em 2003 quando 
partiu de Veneza, seguindo por 
Istambul, até chegar ao eixo de 
ligação comercial e civilizacio-
nal entre o mundo ocidental e 
o misterioso Oriente: Líbano, 
Israel e Palestina, Jordânia e 
também a Síria. Nas viagens se-
guintes seguiu pelos territórios 
do Irão, pela Ásia Central, pelos 
territórios do Uzbequistão e 
Quirguistão, até chegar ao des-
tino final, a China. 

“Para concluir este projeto 
da “Rota da Seda” ainda me 

faltam o Paquistão, o Iraque 
e o Afeganistão”, conta. Neste 
projeto, José Luís Santos não 
está interessado em registar o 
passado da milenar da Rota da 
Seda, mas “os povos e culturas 
que habitam nestes “caminhos” 
que foram ponto de encontro 
de diferentes povos e culturas, 
em contraste com o mundo 
contemporâneo, em que a di-
ficuldade do conhecimento e 
aceitação do outro é cada vez 
maior”, revela.

Foi, precisamente, uma (de 
muitas) imagem dessas viagens 
que venceu o grande prémio 
de um concurso internacional 
de fotografia sobre a Rota da 
Seda, promovido pela Silk Road 
Universities Network, integrada 

também pela Faculdade de Le-
tras da Universidade de Coim-
bra, onde José Luís Santos faz 
doutoramento.

“A imagem vencedora foi 
captada em Bandar-Abbas, no 
Irão, sob 50 graus de tempera-
tura, num ambiente tão aba-
fado como nunca vivi, junto às 
águas do Golfo Pérsico”, refere 
o fotógrafo.

“O prémio nem é o mais im-
portante para mim, mas é uma 
viagem à Turquia, com tudo 
pago, para a edição da Assem-
bleia Geral desta rede de uni-
versidades em 2021”, adiantou.

José Luís Santos já partiu 
imensas vezes da sua Lousã, 
onde cresceu. É ali que regressa 
sempre – fisicamente e nas me-

mórias que guarda. Foi numa 
loja da vila que comprou a pri-
meira máquina fotográfica -– “a 
mais barata” –, que custou deu 
cinco contos (25 euros); foi na 
Lousã que começou a colabo-
rar no jornal local (Trevim); foi 
em casa, com o pai, que ganhou 
a paixão pelas viagens. E é na-
quele lugar, no seu lar, que cada 
despedida da mãe dói tanto 
como a primeira vez que viajou.

“Quando me despeço dela e 
chego à rotunda ao fundo da 
rua, olho para trás e vejo-a a 
dizer-me adeus. É naquele mo-
mento, em que deixo de a ver, 
em que me desapego da minha 
parte afetiva, que começa a mi-
nha viagem”, diz.
| Patrícia Cruz Almeida

Coordenação : Patrícia Cruz Almeida

Aos 39 anos, o fotógrafo e professor de História, natural da Lousã,  já esteve em cerca de 70 países
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José dos SantosJosé dos SantosJosé dos Santos
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111 O fotógrafo documental 
José Sarmento Matos venceu o pré-
mio Estação Imagem 2020 Coimbra 
com um trabalho sobre o regresso 
a Portugal de uma família luso-
venezuelana, anunciou no sábado 
a organização da 11.ª edição dos 
prémios, a terceira realizada em 
Coimbra.  A reportagem vencedora, 
intitulada “Abandonando o Sonho 
Venezuelano”, foi feita na Venezue-
la e em Portugal, “documentando 
os dois lados da vida da mesma fa-
mília”, assinala a organização do 
prémio de fotografia.

O vencedor do prémio Estação 
Imagem 2020 Coimbra tem 31 

anos, reside entre Londres e Lisboa 
e é fotógrafo ‘freelancer’ sem car-
teira profissional. Em 2015, José 
Sarmento Matos foi considerado 
pela agência Magnum Photos como 
um dos melhores 30 fotógrafos 
mundiais com menos de 30 anos. 
Leonel de Castro, fotojornalista do 
Jornal de Notícias e vencedor do 
prémio Estação Imagem Coimbra 
2019, arrebatou, pelo segundo ano 
consecutivo, o galardão Fotografia 
do Ano, com a imagem “Voo de Es-
perança”, que retrata uma rapariga 
moçambicana, em pé, num baloiço, 
na cidade da Beira, atingida pelo 
ciclone Idai. Luís Vasconcelos, Carina Gomes e Patrick Chauvel

João Porfírio 

Ana Brígida

Presidente do júri, Patrick Chauvel

José Sarmento Matos 

Leonel de Castro

Rodrigo Antunes

 Rui Duarte Silva

 Sebastião Almeida

 Carlos Folgoso Sueiro

DB-Fotos de Pedro Ramos

fotojornalismo José Sarmento Matos 
vence prémio Estação Imagem 2020 Coimbra
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cardiologia 
Maria do Carmo Cachulo 
tomou posse 

música Sodicentro 
acolheu V Ciclo 
de Concertos de Coimbra

111 Maria do Carmo Cachulo, car-
diologista do Centro Hospitalar e Uni-
versitário de Coimbra, tomou posse, no 
sábado, enquanto presidente da Dele-
gação Centro da Fundação Portuguesa 
de Cardiologia. A nova direção promete 
uma linha de continuidade com o que 
tem sido feito ao longo dos últimos anos 
na instituição, ainda que “com outra 
roupagem e ainda mais inovação”. Na 
cerimónia, que teve lugar na sede da 

Sociedade Portuguesa de Cardiologia, 
em Coimbra, a responsável destacou 
a “grande honra e a enorme responsa-
bilidade” de suceder a Polybio Serra e 
Silva, “uma referência na cardiologia 
nacional, um ícone, uma figura muito 
carismática”. A nova “marca” da recém-
eleita direção, começa já a ser transposta 
para o terreno, com a organização de 
umas jornadas online, agendadas para 
os dias 23 e 24 de outubro.

111 Realizou-se no passado do-
mingo, nas instalações da Sodicentro, 
e num formato integralmente digital, 
o V Ciclo de concertos de Coimbra. 
Reuniram-se, assim, seis pianistas 
num concerto único, para assinalar 
a concretização desta edição, adiada 
devido à pandemia. Adriano Jordão, 
António Victorino d’Almeida, Soni 
Clavium (Bárbara Serrano e Luís Are-

de) e H4nds Duo (António Silva e Tia-
go Nunes) apresentaram, na página 
de Facebook do Ciclo de Concertos 
de Coimbra, obras de diversos com-
positores como Beethoven, Schubert, 
Schumann, entre outros. Duas gera-
ções de músicos no V Ciclo de Con-
certos de Coimbra, com direção do 
pianista Tiago Nunes e organização 
da Associação CulturXis.

Elementos da nova direção da Delegação Centro 
da Fundação Portuguesa de Cardiologia

Bárbara Serrano, Maestro António Victorino d’Almeida, 
Tiago Nunes, António Silva, Adriano Jordão e Luís Arede 

 Maria do Carmo Cachulo

Maestro António Victorino d’Almeida

Adriano Jordão

João Gomes, António Victorino d’Almeida, Adriano Jordão,
Isabel de Carvalho Garcia, Francisco Paz e Rui Freire

Momento da tomada de posse

DB-Fotos de Pedro Ramos
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restaurante “Nova 
Tasquinha” organizou 
tertúlias gastronómicas
111 A Nova Tasquinha, espaço insta-

lado no Tovim, em Coimbra, organizou, 
na semana passada, duas tertúlias. Os 
eventos marcaram o arranque de uma 
fase “focada na felicidade das pessoas” 
naquele restaurante. A ideia passa por 
dar a conhecer o espaço em momentos 
agradáveis que pretendem envolver os 
clientes, amigos e parceiros comerciais 
“de excelência” do negócio. Na quinta-
feira, o encontro aconteceu à hora do 
jantar e o destaque foi para a parceria 
com o produtor de vinhos Tiago Cabaço. 

Na sexta-feira, a tertúlia decorreu à hora 
de almoço, numa sessão que contou 
com a apresentação dos vinhos Rama 
& Selas. Especializado em carnes, DOP 
e certificadas, de bovino e suíno, o res-
taurante tem conquistado os paladares 
da cidade, com iguarias de excelência, 
que têm nas carnes maturadas a sua 
“joia da coroa”. A estas, juntam-se os 
queijos, presuntos e outros enchidos tra-
dicionais portugueses, a carne japonesa 
wagyu, bem como os vinhos, para todos 
os gostos, de todas as regiões do país. Pedro Pinto, Filipa Bugalho e Rui Pereira

 cultura popular Fado 
de Coimbra é o vencedor 
regional das “7 Maravilhas” 
da Cultura Popular”
111 O Fado de Coimbra foi a candidatura 

mais votada pelo público no concurso regio-
nal das “7 Maravilhas da Cultura Popular”, 
iniciativa da RTP. 

A televisão pública esteve, na manhã e tarde 
de quarta-feira, em Góis, a promover o con-
curso e, na votação final, foi o Fado de Coim-
bra (categoria músicas e danças) a conseguir 
o apuramento para as semifinais do concurso. 

A candidatura, apresentada pela Câmara 
Municipal de Coimbra e apadrinhada pela 
Associação Académica de Coimbra (AAC), 
foi a mais votada pelo público e o anúncio 
aconteceu no final do programa transmitido 
em Góis.

O concelho de Coimbra tinha mais dois 

candidatos finalistas a concurso: a Procissão 
das Festas da Rainha Santa Isabel, na categoria 
procissões e romarias, e a Tecelagem de Al-
malaguês, na categoria artesanato, que ainda 
podem ser repescados para as semifinais, 
anunciou a RTP, que divulga hoje o segundo 
classificado desta final regional. 

A Arte em Pedra de Ançã (município de 
Cantanhede, categoria artesanato), as Co-
lheres de Pau (concelho de Arganil, cate-
goria de artesanato), a Corrida do Entrudo 
das Aldeias do Xisto de Góis (município de 
Góis, categoria de rituais e costumes) e os 
Verbos dos Arguinas (concelho de Oliveira 
do Hospital, categoria rituais e costumes) 
eram também candidatos na fase regional. 

DB-Fotos de Pedro Ramos
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comemoração 
Penacova celebra 
feriado municipal
111 Penacova comemorou na se-

mana passada, o seu feriado municipal 
com uma cerimónia “especial”, no Par-
que Municipal “Ténis”, inaugurado na 
ocasião, com a presença da ministra da 
Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, que 
foi alvo de uma homenagem.

Humberto Oliveira, presidente da Câ-
mara Municipal de Penacova, realçou 
a resposta da sua comunidade na luta 
contra a covid-19, elogiando, por isso, a 
resposta de coordenação “ao nível sub 
regional”, referindo-se à Comunidade 

Intermunicipal da Região de Coimbra 
(CIM-RC) e ao Comando Distrital de 
Operações de Socorro (CDOS), mas tam-
bém a resposta local, sobretudo nas áre-
as da educação, ação social e proteção 
civil. Em dia de inauguração, Humberto 
Oliveira destacou a importância da re-
qualificação de um espaço que “tanto 
diz a tantas gerações de penacovenses” 
mas que só foi possível graças a fundos 
comunitários geridos pela CCDRC gra-
ças ao Plano de Ação de Regeneração 
Urbana (PARU). Membros do executivo camarário com a ministra e outros representantes das entidades oficiais

António Simões e Ana Abrunhosa

Ana Abrunhosa e Humberto Oliveira

Filipe Baltazar e António Simões

Ana Abrunhosa

Jorge Brito e Vasco Morais

Albertino Santos e Pedro Coimbra

Pai do homenageado Luís Rodrigues e João Azadinho 

Humberto Oliveira, Ana Abrunhosa e Pedro Coimbra

Deposição de coroa de flores no busto de António José 
de Almeida

Lina Marceneiro, Sílvia Marceneiro e Ricardo Simões

DB-Fotos de Pedro Ramos
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111  A última jor-
nada (34.ª) da 1.ª Liga 
2019/2020 arranca hoje, 
na Cidade do Futebol, com 
o duelo entre Santa Clara 
e V. Guimarães (19H00). 
Também esta sexta-feira, 
às 21H00, em Barcelos, o 
Gil Vicente recebe o Paços 
de Ferreira.

Numa edição da 1.ª Liga 
marcada pela paragem 
devido à pandemia de 
covid-19, as emoções do 
principal escalão do fute-
bol português apenas ter-
minam no domingo, dia 
que é animado pela luta 
pela manutenção.

A última vaga para a Liga 
Europa (5.º lugar) é outro 
dos motivos de destaque 
da ronda, com Famalicão 
e Rio Ave a lutarem pelo 
acesso à fase de qualifi ca-
ção da segunda prova da 
UEFA. O Famalicão tenta 
a estreia na Liga Europa, 
enquanto o Rio Ave pro-
cura a quarta presença. Os 
dois emblemas, separados 
por um ponto, entram em 
campo às 19H00 de sába-
do. 

A 34.ª jornada tem, na 
“hora da despedida”, um 
Benfi ca-Sporting. O dér-
bi lisboeta é disputado 
às 21H15, no Estádio da 
Luz, e, à mesma hora, no 
Municipal de Braga, o Sp. 
Braga (4.º) mede forças 
com o campeão FC Porto, 
num momento em que 
o terceiro lugar, que dá 
acesso direto à fase de 
grupos da Liga Europa, 
está em jogo.

Manutenção no domingo
Para domingo está guar-

dada a luta pela manu-
tenção. Tondela (15.º), V. 
Setúbal (16.º) e Portimo-

nense (17.º) procuram 
evitar a descida à 2.ª Liga.

O Tondela precisa de um 
ponto para se salvar, numa 
jornada em que visita o 
Moreirense (8.º). Um ce-
nário final de igualdade 
pontual com V. Setúbal ou 
Portimonense penaliza a 
equipa beirã devido à des-
vantagem nos confrontos 
diretos. 

A formação sadina, a pri-
meira acima da linha de 
água, recebe o Belenenses 
SAD, enquanto o Porti-
monense tem um embate 
caseiro diante do já des-
promovido Desp. Aves (há 
a “ameaça” da SAD avense 
da equipa faltar ao jogo). 
As três partidas têm o apito 
inicial agendado para as 
19H30. E.P.
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desporto
       hoje

19H00 Futebol: Santa Clara-V. Guimarães
 ( 1.ª Liga - 34.ª jornada)

20H00 Futebol: PSG- AS Saint-Étienne
 (Taça de França- Final)

       hoje       hoje

111 Depois de ter sido 
confirmada a continui-
dade de Mika ao serviço 
dos estudantes, na quarta-
feira, o guarda-redes de 29 
anos já integrou a sessão 
de trabalho matinal de 
ontem, que decorreu na 
Academia Briosa XXI. 

Todos os jogadores se-
guem um plano individu-
al de treino não havendo, 
nesta fase, trabalho de gru-
po, devido às contingên-
cias da covid-19. A Briosa 
segue as recomendações 
da Direção-Geral da Saúde 
(DGS) e, para além do trei-
no individual, os treinos 
da equipa principal estão 
limitados a 20 atletas. 

Reforços e caras 
conhecidas

Apesar das condicionan-
tes, Rui Borges vai come-
çando a dar ao grupo as 
suas ideias para o futebol 
que pretende ver na Aca-
démica 2020/2021. 

Os estudantes já assegu-
raram seis reforços para a 
nova época. Rafael Vieira 

(ex-Farense), André Fari-
nha (ex-Oleiros) e Fábio 
Vianna (Ex- Sp. Braga) 
chegaram para a defesa, 
enquanto Fabinho (ex-Oli-
veirense) e Diogo Pereira 
(ex-Anadia) aumentam 
o leque de opções para o 
meio-campo. Para o ataque 
chegou João Mário (ex-Ac. 
Viseu). Mika, Zé Castro, Sil-
vério, Mike, Ricardo Dias 
e Traquina, referências na 
última época, continuam 
em Coimbra na época 
2020/2021. No ataque, os 
jovens avançados Derik e 
Dani Costa também têm 
trabalhado às ordens de 
Rui Borges. 

Ao leque de caras mais 
conhecidas do público 
juntam-se jovens como os 
guarda-redes Daniel Aze-
vedo, Alexandre Galvanito 
e Pedro Francisco, os de-
fesas Afonso Peixoto, Rui 
Bruno, Xavier Venâncio e 
o médio Pedro Pinto. 

Hoje os estudantes têm 
novo treino, à porta fecha-
da, na Academia Briosa 
XXI. |Emanuel Pereira

O guarda-redes Mika, cuja renovação foi oficializada 
na quarta-feira, já esteve ontem na sessão de trabalho 
dos estudantes. Rui Borges com reforço importante 
para a baliza

Futebol Luta pela Europa 
e manutenção animam 
última ronda da 1.ª Liga

6 A autarquia de Oliveira do Hospital lançou ontem o 
concurso público para a construção dos novos balneários 
do Estádio Municipal. “Em causa está um investimento na 
ordem dos 350 mil euros que visa criar melhores condições 
para a prática desportiva”, refere a autarquia oliveirense. Na 
nota divulgada, o autarca de Oliveira do Hospital, José Carlos 
Alexandrino, refere que “os balneários existentes naquele 
estádio e os contentores amovíveis que servem as camadas 
jovens, já não se coadunam com os tempos de hoje”.

No embate da 1.ª volta, Rafa marcou os dois golos 
do triunfo encarnado na casa dos “leões” 

Arquivo-Liga Portugal

1 FC Porto 33 26 4 3 73 20 82
2 Benfica 33 23 5 5 69 25 74
3 Sporting 33 18 6 9 48 32 60
4 Sp. Braga 33 17 6 10 59 39 57
5 Famalicão 33 14 11 8 50 48 53
6 Rio Ave 33 14 10 9 46 36 52
7 V. Guimarães 33 13 10 10 51 36 49
8 Moreirense 33 10 13 10 41 42 43
9 Gil Vicente 33 11 9 13 37 41 42
10 Santa Clara 33 11 9 13 34 39 42
11 Boavista 33 10 9 14 28 37 39
12 Marítimo 33 9 11 13 31 39 38
13 Paços Ferreira 33 11 5 17 33 49 38
14 Belenenses SAD 33 9 8 16 27 52 35
15 Tondela 33 8 9 16 28 43 33
16 V. Setúbal 33 6 13 14 25 43 31
17 Portimonense 33 6 12 15 28 45 30
18 Desp. Aves 33 5 2 26 24 66 17

Santa Clara  V. Guimarães (19H00)

Gil Vicente  P. Ferreira (21H00)

Marítimo  Famalicão (amanhã)

Boavista  Rio Ave (amanhã)

Benfica  Sporting (amanhã)

Sp. Braga  FC Porto (amanhã)

Portimonense  Desp. Aves (domingo)

V. Setúbal                    Belenenses SAD (domingo)

Moreirense  Tondela (domingo)

 J V E D M S P

34.ª jornada (24, 25 e 26 de julho)

LPFP| 1.ª LIGA

Académica 
Mika já 
trabalhou 
às ordens 
de Rui 
Borges 

Mika vai cumprir a segunda temporada na Briosa

Fabinho é uma das caras novas na Académica 2020/2021

www.academica-oaf.pt
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111 O jovem piloto de 
Antanhol, Martim Marco, 
não tem dado hipóteses 
aos adversários na cate-
goria de Moto5, classe 
do Campeonato Nacio-
nal de Velocidade 2020 
(CNV2020). No Circuito 
do Estoril, Martim Marco 
somou a terceira vitória, 
em três corridas, na com-

petição organizada pela 
Federação de Motociclis-
mo de Portugal (FMP). 

O piloto da M24 Com-
peticion, de apenas 11 
anos, a conduzir uma MIR 
Moto5, foi o mais rápido 
nos treinos livres, conquis-
tou a “pole position” e, no 
domingo, voltou a ser o 
primeiro a cruzar a ban-

deira de xadrez no traçado 
estorilista. 

Depois da vitória na ron-
da inaugural, no Estoril, e 
do triunfo em Portimão, 
na segunda etapa do 
CNV2020, Martim Marco 
reforçou a liderança na 
categoria de Moto5. 

Na segunda corrida no 
Estoril, o piloto conim-

bricense, que corre com o 
n.º 15 na sua MIR Moto5, 
conseguiu ainda melhorar 
o seu recorde na pista do 
Autódromo do Estoril.

A juntar aos triunfos na 
competição da FMP estão 
também duas vitórias na 
“Cuna de Campeones”, re-
alizadas no Autódromo 
Internacional do Algarve 
(11 e 12 de julho). 

Liderança do campeonato
Com o triunfo no Estoril, 

Martim Marco soma agora 
75 pontos e segue no 1.º 
lugar do Campeonato Na-
cional de Velocidade MIR 
Moto5. No 2.º lugar, com 
47 pontos, está Pedro Ma-
tos. Rafaela Peixoto fecha 
o pódio com 44 pontos 
somados nas três provas. 

Martim Marco, que segue 
invicto no campeonato de 
Moto5, conta com o apoio 
da Câmara Municipal de 
Coimbra e da União das 
Freguesias de Assafarge e 
Antanhol.

A próxima ronda do 
Campeonato Nacional 
de Velocidade está agen-
dada para os dias 15 e 16 
de agosto no Autódromo 
Internacional do Algar-
ve, em Portimão, na se-
gunda e última visita do 
CNV 2020 ao sul de Por-
tugal. Depois seguem-se 
mais duas etapas no Cir-
cuito do Estoril.
|Emanuel Pereira

Motociclismo Martim 
Marco continua a somar 
triunfos em Moto5

Martim Marco, com três vitórias em três corridas, tem dominado a categoria 
de Moto 5 no Campeonato Nacional de Velocidade 2020

Arquivo-Facebook Cuna de Campeones

triunfos em Moto5

Ténis Oliveira do Hospital 
organiza torneio 
de veteranos B

111 O Clube de Ténis 
de Oliveira do Hospital 
(CTOH), em parceria com 
a Câmara de Oliveira do 
Hospital, a União de Fre-
guesias de Oliveira do 
Hospital e São Paio de 
Gramaços e a Federação 
Portuguesa de Ténis, or-
ganiza, entre os dias 30 
de julho e 2 de agosto, 
o “Torneio Oliveira do 
Hospital - Prova B Vete-
ranos”, competição dedi-
cada a tenistas com mais 
de 35 anos.

Nos courts oliveirenses  

jogam quatro escalões 
do quadro de veteranos B 
(+ 35 e +45), nas varian-
tes de singulares (mascu-
lino e feminino) e pares. 

As inscrições podem ser 
efetuadas até 26 de ju-
lho, através do endereço 
oliveiraclubetenis@gmail.
com ou do contacto 918 
211 560. 

Os encontros decorrem 
nos três campos de piso 
rápido do CTOH, locali-
zados na Rua D. Josefi na 
da Fonseca, em Oliveira 
do Hospital. 

Natação Trio do distrito no 
Open de Natação de Loulé
111 Nos dias 14, 15 e 16 

de agosto, as Piscinas Mu-
nicipais de Loulé recebem 
o Open de Natação Pura 
Loulé 2020.

Estão confi rmadas as pre-
senças das seleções olímpi-
cas de Espanha, do Brasil 
e de Portugal. A equipa 
portuguesa conta com os 
nadadores do Louzan Na-
tação, Camila Rebelo e Ga-
briel Lopes, e com o atleta 
do Clube Náutico Acadé-
mico de Coimbra, Tomás 
Veloso. 

Portugal está represen-
tado por 24 atletas, numa 
competição “que não será 
aberta ao público e em que 
o número de participan-
tes não pode exceder os 
80”, revelou, no seu site, a 
Federação Portuguesa de 
Natação. E.P.

Camila Rebelo

Futsal João Filipe Soares continua no comando
da equipa sénior feminina da Académica 
111 A Secção de Futsal 

da Académica anunciou 
que o técnico João Fili-
pe Soares vai continuar 
a liderar a equipa sénior 
feminina na temporada 
2020/2021. 

“Depois da sua passagem 
como jogador neste clube, 
dará continuidade ao seu 
trabalho como treinador", 
frisa a comunicação da for-
mação academista.

João Filipe Soares, que 
avança para a sexta época 
como treinador no futsal 
da Académica, vai ainda 
orientar, em conjunto com 
Sónia Ferreira, a formação 
de iniciados A dos estudan-
tes. 

Sónia Ferreira, que tam-
bém entra na sexta tem-
porada de ligação ao futsal 
da Académica, passa a ser 
a nova coordenadora téc-
nica da Seccção de Futsal 
da Académica. Para além 
disso, vai treinar os inicia-
dos A e os infantis A. 

De referir que a equipa 
sénior feminina da Acadé-
mica vai discutir, na Taça 
Nacional, a subida à 2.ª Di-
visão Nacional Feminina. 
“A Académica vai lutar pela 
subida e vamos entrar em 
competição coma ambição 
de estar na 2.ªDivisão”, dis-
se João Filipe Soares ao DI-
ÁRIO AS BEIRAS, na edição 
de 30 de maio. E.P.João Filipe Soares e Sónia Ferreira

Gabriel Lopes

Tomás Veloso

DR
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15.508.556

Emanuel Pereira

Suíça Diretor 
da OMS rejeita 
acusações “falsas 
e inaceitáveis” 
de chefe 
da diplomacia 
dos EUA

111 O diretor-geral da Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS) 
rejeitou as “falsas e inaceitáveis” 
declarações do secretário de 
Estado norte-americano, que 
alegadamente o acusou de ter 
sido “comprado” pelo Governo 
chinês.

“As alegações são falsas, ina-
ceitáveis e não têm qualquer 
fundamento”, afirmou Tedros 
Ghebreyesus em conferência de 
imprensa na sede da organiza-
ção, em Genebra, na Suíça. 

Hungria MNE 
repudia “acusações 
falsas” sobre 
a liberdade de 
imprensa no país

111 O ministro dos Negócios 
Estrangeiros da Hungria, Péter 
Szijjártó, repudiou as “acusações 
falsas” ao país em matéria de li-
berdade de imprensa, recusando 
qualquer interferência no despe-
dimento, quarta-feira, do diretor 
do maior portal de notícias inde-
pendente húngaro.

17H36 
PS e PSD aprovam 
fim dos debates 
quinzenais com o 
primeiro-ministro
111 OPS e PSD aprovaram 

hoje sozinhos o artigo que põe 
fim aos debates quinzenais com 
o primeiro-ministro no parla-
mento, que passa a ter presen-
ça obrigatória para responder 
sobre política geral apenas de 
dois em dois meses.

No PS, votaram contra 21 de-
putados e abstiveram-se outros 
cinco parlamentares, incluindo 
o próprio coordenador do gru-
po de trabalho de revisão do re-
gimento, Pedro Delgado Alves.

No PSD votaram contra cin-
co deputados e vários outros 
anunciaram que apresentarão 
declarações de voto.

16H29
GNR registou 167 
contraordenações 
por campismo ou 
caravanismo em 
locais proibidos

111 A GNR registou este ano 
167 autos por contraordenação 
por prática de campismo ou ca-
ravanismo, bem como qualquer 
forma de pernoita, fora dos lo-
cais para tal destinados, 89 dos 
quais em Faro.

cá dentro lá fora

14H48 Acusação pede 
até 41 anos de prisão
para elementos 
que ajudaram ataque 
terrorista na Catalunha

3 destaques 
no mundo, 
ontem0,5%

0,2% 632.815
9.439.714

Casos confirmados da covid-19 no mundo

Mortes devido à covid-19 no mundo

Pessoas que recuperaram da covid-19

15H19 Pelo menos 93 
mortes e 2,8 milhões 
de pessoas afetadas 
pelas monções no 
nordeste da Índia

data instantes dados recolhidos ontem às 20H00data instantes dados recolhidos ontem às 20H00

Os dados 
do relatório 
de situação 
da DGS revelam 
mais 229 casos 
de infeção pelo 
novo coronaví-
rus (aumento 
de 0,5%)

Foram regista-
dos mais três 
óbitos em 
Portugal 
devido à covid-19 
(aumento 
de 0,2%). Desde 
o início 
da pandemia 
perderam a vida 
1705 pessoas

Crescimento de casos de covid-19

Crescimento % de mortes por covid-19

111  O Governo aprovou a 
prorrogação do prazo de trans-
ferência de competências para 
as autarquias na educação e 
na saúde para 31 de março de 
2022, garantindo que não se 
trata de um recuo porque a 
descentralização “é para apro-
fundar”.

O decreto-lei que alarga este 
prazo foi uma das iniciativas 
legislativas sobre descentraliza-
ção aprovadas no Conselho de 
Ministros de hoje e anunciadas 
pela ministra da Modernização 
do Estado e da Administração 
Pública, Alexandra Leitão, du-
rante o habitual ‘briefing’ da 
reunião do Governo feito aos 
jornalistas.

“Ainda no domínio da des-
centralização, foi aprovado 
um decreto-lei que introduz 
alterações aos decretos-leis 

que aprovavam a transferên-
cia de competências na área da 
educação e na área da saúde, 
em ambos os casos para que a 
obrigatoriedade da aceitação 
de competências passe para 31 
de março de 2022 também”, 
referiu a ministra.

Governo “não está a recuar”
Apesar desta prorrogação, 

Alexandra Leitão considerou 
que o Governo não está “a re-
cuar, pelo contrário”: “O cami-
nho da descentralização é para 
aprofundar e tem vindo a ser”.

“Mas a obrigatoriedade dessa 
transferência é que se reme-
te para 31 de março de 2022, 
dando assim maior tempo para 
que todos possam aceitar na 
amplitude total das competên-
cias que pretendem receber”, 
justificou.

A ministra enfatizou que no 
início do ano, no terreno, atra-
vés de reuniões com as Comuni-
dades Intermunicipais e as áre-
as metropolitanas, conseguiu 
“perceber em que pé estava a 
transferência de competências 
em cada uma das áreas”.

“E sem prejuízo de haver um 
grande consenso relativamente 
a que este era o caminho a ado-
tar - um consenso que envolve 
Governo e as autarquias -, por-
que são as áreas mais exigentes 
as da educação e as da saúde, 
entendeu-se que seria apro-
priado não adiar, mas adiar a 
obrigatoriedade até ao fim do 
primeiro trimestre de 2022, 
tendo em conta a existência de 
eleições autárquicas para o pró-
ximo ano”, explicou.

O prazo anterior era o início 
de 2021.

Governo prorroga prazo para 
descentralização na saúde 
e educação até março de 2022

www.dgs.pt www.worldometers.info/coronavirus

17H01 Parlamento 
Europeu ameaça 
rejeitar acordo 
orçamental

a imagem  
do dia

O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, recebeu ontem  
o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria, Péter Szijjártó. DR Lusa/Miguel A. Lopes
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A Gândara está de luto, 
morreu Mário Cupido

Senhor Diretor, Foi com pesar que 
recebemos a notícia do recente faleci-
mento de Mário Cúpido, o escritor de 
Mira, cuja memória agora lembramos. 
Para nós é grado falar desta figura 
por quem sempre nutrimos um espe-
cial respeito e admiração enquanto 
cidadão e homem da cultura, sendo 
particularmente nesta vertente que 
com saudade o pretendemos evocar. 
Mário Cupido era uma talentosa per-
sonagem da escrita que desde meni-
no se manteve ligado à Gândara que 
conhecia como poucos e sobre a qual 
incidiram os seus trabalhos de que ha-
veriam de nascer tão admiráveis obras 
no campo da etnologia: Em Busca de 
Identidades – Aspectos Etnográfi co-
Históricos (2006); O Quantitativo em 
Aculturação (2007); A Intemporali-
dade dos Valores (2011); Toponímia 
Gandaresa (2011); Reminiscências 
de Línguas Semíticas (2015); O Dia da 
Criação - poesia (2015). O que fi cou 
em rascunho não sabemos, apenas re-
cordamos que nos tinha confi dencia-
do ter em mente a elaboração de um 
dicionário que tratasse da evolução 
que as palavras vão sofrendo através 
do tempo e analisar as transforma-
ções ocorridas desde a sua origem 
até à palavra actual, tendo esse seu 
trabalho chegado à letra C.

 Outra vertente, porém, o fascinava, 
ele que havia sido em tempos radio-
amador e que nunca se desligou da 
paixão da rádio e da telefonia. Por via 
disso e segundo tivemos oportunida-
de de averiguar, o grande espólio que 
possuía relacionado com as comuni-
cações, que foi recolhendo ao longo 
da vida e que, em paralelo com a escri-
ta, ia musealizando num seu espaço 
privado que adaptou, onde as várias 

divisões facilitavam uma organização 
por temas. E foi-nos confidenciado 
que todas as sextas - feiras tomava o 
caminho até Mira, pois queria fazer o 
inventário do muito material que ali 
possuía - emissores, alguns do tempo 
da guerra, projectores, écrans, má-
quinas fotográfi cas, discos de vinil e 
rádios, muitos rádios - tudo distribu-
ído por inúmeras estantes onde nem 
os corredores escapavam à ocupação! 
O seu desejo era criar um património 
autónomo que tivesse assegurada 
a continuidade. Daí ser intenção da 
família prosseguir com o projecto em 
homenagem ao seu antecessor, pois 
de uma colecção particular e tão cheia 
de afectos se trata, pese embora, em 
nossa opinião, o interesse que poderia 
ter se se viesse a tornar público.

Leiria foi para Mário Cupido, advo-
gado de profi ssão, o seu local de tra-
balho e de vida, mas Mira e a sua praia, 
desde sempre o seu refúgio, pois era 
a sua terra Natal da qual nunca se 
desligou e onde quis ser sepultado. 
Por sua vez e à laia de curiosidade, foi 
no Choupal, em Coimbra, que viveu 
quando estudante de Direito com o 
pai, guarda-fl orestal, que mal soube 
que o fi lho tinha entrado para a Uni-
versidade pediu transferência para cá. 
Já lá vão mais de 70 anos! Que descan-
se em paz.

António 
Castelo Branco 

O Multibanco

Senhor Diretor, O Multibanco, marca 
de referência da SIBS e caso de sucesso 
internacional tem uma lista crescente 
de serviços. É seu propósito simpli-
ficar a vida de todos nós, tornando 
rápido o que era lento e fácil o que 
era difícil. Desde levantamentos de di-
nheiro, a consultas de movimentos e 
saldos de conta, passando pelo paga-
mento de serviços ou ao Estado, assim 
como transferências e compras, esta 
rede de caixas e terminais de paga-
mento automático, permite-lhe reali-
zar mais de 90 operações, algumas das 
quais premiadas a nível europeu. No 
edif ício da sede da Junta de Freguesia 
em Pocariça, administrativamente 
União das Freguesias de Cantanhede e 
Pocariça, existe uma caixa Multibanco 
referenciada pela Caixa de Crédito 
Agrícola de Cantanhede e Mira, já há 
muito tempo, cujas funções têm sido 

sublimes para o que foi objetivada. Por 
razões de efi cácia, sempre serviu sem 
que as anomalias fossem registadas, 
perante outras congéneres, que estão 
sempre condicionadas por avarias. 

Nestes tempos presentes passados, 
esta caixa de multibanco tem estado 
constantemente avariada, por razões 
alheias ao utilizador, sugerindo a 
deslocação à caixa multibanco mais 
próximo, cujo descontentamento 
afeta a imagem da SIBS assim como 
a entidade bancária, queixas já bas-
tantes apresentadas, sem que haja 
minimamente uma solução concreta. 

Mais se regista a avaria da referida 
caixa de Multibanco há cerca de 15 
dias atrás, descontentamento e desi-
lusão não só para os utilizadores desta 
freguesia, mas também outros que 
passam e dadas as condições f ísicas de 
acesso, é procurada com assiduidade, 
e que agora são testemunhos de todas 
estas constantes avarias. 

Neste contexto e depois de algumas 
reclamações apresentadas nomeada-
mente ao SIBS, julguei ser o método 
talvez mais efi caz, tornar público to-
dos os descontentamentos, através 
da comunicação social escrita, que 
venha a resultar a inefi cácia, de tan-
to tempo sem o problema resolvido. 
Cordialmente que venha a solução em 
tempo útil. 

Fernando Rufi no Leitão Neto,
Cantanhede

Orgulho-
me do seu trabalho 

e rejubilo com o seu 
sucesso. 
Pinto da Costa [sobre Sérgio 

Conceição] 
Lusa

Se 

estivéssemos 
em 2015 e com 

as respostas de 2015 
estaríamos muito pior 
do que estamos hoje em 

2020.
Ana Catarina Mendes, líder 

parlamentar do PS  
Lusa
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Bruno Paixão escreve à sexta-feira, quinzenalmente

Oito anos 
no retrovisor da vida

Luís Santarino escreve à sexta-feira, semanalmente

António Costa Silva, 
um clone de José Sócrates

Lutámos como poucos, celebrámos vitórias, algu-
mas derrotas também. A maior perda de todas 
foi a morte de um dos nossos, prematuramente. 

O Manuel Claro integrou desde o começo as nossas 
candidaturas e foi sempre uma voz presente. Sofremos 
todos com isso. O Pedro Coimbra, enquanto líder dos 
socialistas do nosso distrito, lembra-o constantemen-
te. Essa atitude faz parte do que ele é. Por detrás da 
imagem pública, simpática mas sobretudo séria deste 
deputado da nação, que tem vindo a exercer vários car-
gos ao longo da sua vida, há uma pessoa sensível, que 
ri, que se comove, que se preocupa com os amigos. Há 
uma pessoa generosa. Que gosta das coisas simples.

O Pedro é, na sua essência, um humanista, solidário 
e fraterno, inteligente e academicamente habilitado, 
um homem com coluna vertebral, que não se resigna 
e nunca baixa os braços. Não teme tomar decisões 
difíceis. Educado como poucos. Humilde, sempre com 
uma palavra pronta de agradecimento. É frequente vê-
lo triste com as difi culdades de gente à nossa volta, ou 
angustiado com o facto de não conseguir passar mais 
tempo com a mulher, a Nádia, com o fi lho, o João Artur, 
ou com os seus pais. A política é um serviço público.

No dia em que venceu as primeiras eleições, ligou-
me às três e meia da manhã a dizer que não conseguia 
dormir. Apanhou-me igualmente acordado, pelo 
mesmo motivo. Ficámos à conversa sobre futilidades, 
coisas que a amizade encerra. Este é um episódio que 
não representa apenas o corolário de uma eleição 
ganha, em 2012, mas o início de um ciclo de oito anos, 
que há dias terminou. Muito trabalho se seguiu. Aliás, o 
Pedro Coimbra é um trabalhador incansável. Levanta-
se cedo. Deita-se tarde. Trabalhar durante tantas horas 
diárias e tão bem é coisa rara.

Não é, por isso, de espantar que tenha obtido resul-
tados inéditos, sobretudo em autárquicas, onde o PS 
liderado por si conquistou 12 dos 17 municípios. Ou em 
eleições nacionais e europeias, fi cando sempre acima da 
média nacional obtida pelo PS.

O Pedro Coimbra tem duas paixões umbilicais: a sua 
terra natal, Penacova; e a sua Região, onde Coimbra ocu-
pa um lugar igualmente especial. Com a sua tremenda 
energia, dir-se-ia que podia dar a volta ao mundo, se tal 
fosse preciso, para lutar pelas causas justas destas suas 
predileções.

Durante estes quase três mil dias, houve histórias 
inconfessáveis. É assim entre pessoas de bem. Sem-
pre, mas absolutamente sempre, houve respeito na 
discordância. O Pedro é profundamente democrata.

Resistiu ao maior golpe político que a história pode 
contar. Uma traição indecorosa, de alguém por quem ele 
tanto dera. Le Carré tem uma frase inigualável sobre a 
condição humana: “A lealdade pode não ser um bem; 
é que chegará a altura em que não encontrarás nada 
nem ninguém a quem servir”. Um nome de vulto 
nacional disse que “antes de reabilitares a serpente, 
cuida que ela não te vai morder a seguir, pois está na 
sua natureza”. Na noite em que me contaram a cons-
piração que apodrentava a mais vil decadência, fi quei 
de tal maneira indisposto que não consegui agarrar no 
telefone. Na manhã seguinte, eu podia ter dito: “bem 
que te avisaram que isto iria acontecer”. Mas não valia 
a pena. A grandeza de um homem está em levantar-
se depois de um empurrão. Ele levantou-se, foi à luta, 
venceu. Acho que ninguém mais o conseguiria fazer. A 
sua resiliência fê-lo triunfar.

Aquela campanha foi essencialmente ele e eu. Claro 
que muito mais ele que eu. Uma campanha dura. De 
grande sofrimento e angústia. Mas de garra e de raiva. 
Os traidores dão-nos força, fi quei a saber.

Cada um contará a sua história. Eu conto a partir do 
tanto que vi, que vivi e que privei. Dizem que na política 
não há gratidão. Talvez também por esse motivo eu 
não seja um político. A minha gratidão ao Pedro Coim-
bra é indizível. Tal como a de milhares de camaradas 
nossos.

Não tenho bem a certeza se hoje vou ter de escrever 
mais um pouco do que é habitual. As trapalhadas 
são de tal ordem que um texto diário até se po-

deria ou deveria impor, ainda que com menos caracteres. 
Mais assertivo sobre um determinado assunto… diria eu!

O plano do Dr. António Costa Silva diz-nos que, Portugal 
vai ter outra oportunidade de se desenvolver. Sim. Porque 
a primeira, aquando da gestão primeiro ministerial de 
Cavaco Silva – Professor, apenas se tivesse realizado algo 
de útil – foi uma completa desgraça para o País.

A Zona Centro – já nem lhe chamo Região Centro para não 
alarmar os centralistas – não irá ser benefi ciada em nada. 
Espero que haja uma forte reacção para que não continue-
mos a fi car para trás.

Não há “metro regional” porque não existem pessoas. Só 
que não existem pessoas… porque exactamente, não há 
“metro regional”!

Ao ouvir a sua riquíssima intervenção, pareceu-me que 
seria um clone de José Sócrates, que defendia exacta-
mente o mesmo, com o empurrão – para o abismo – da 
senhora Merkel e da Europa. Gastem, gastem, que não há 
problema!

Coisas da vida… o Ministro de Sócrates – António Costa – 
a realizar o programa eleitoral do tal!

Já estou a ouvir os meus Amigos a dizer: “lá estás tu outra 
vez com o Sócrates”! Só que fui muito crítico dele quando 
foi Primeiro-Ministro – a opinião pública não tem de saber 
porquê – mas a ingratidão é feia!

Só que agora há rios de dinheiro. Noutros tempos, pouco 
só dinheiro… e não rios dele!

Na verdade e de verdade, os grandes investimentos, se 
Coimbra e a Zona Centro não se mexerem, serão para o 
novíssimo aeroporto de Lisboa, o transporte ferroviário de 
alta velocidade e o apoio à revitalização dos metros.

Nada a opor. De acordo.
Vamos lá, então, ao desacordo!
Que metros, que apoios, que rigor?
O investimento num metro ligeiro de superfície para 

Coimbra – a quantidade de vezes que já o disse! – não irá 
estar previsto, assim como a construção de um aeroporto 
nesta área geográfi ca.

Como tenho dito e escrito, a inoperância ao centro, irá 
determinar que um dia, as “quintas” se transformarão em 
“quintais”, e que os fi lhos e netos por várias gerações não 
nos conseguirão relacionar porque não existem memórias.

Haverá maior combate e menorização do centro de 
Portugal do que a afi rmação de uma governante do centro 
agora rendida a Lisboa, que terá dito que estratégico para o 
País seria o aeroporto de Beja e um transporte rápido para 
Lisboa?

Esta afi rmação é a incompetência elevada a infi nito!
António Costa vai ter de se preocupar com os seus Mi-

nistros. Parece-me que já estará a preparar uma remode-
lação, tal a incompetência que pelo Conselho grassa. Não 
haverá programa de 15 mil milhões que resista!

Aliás, se não existirem reguladores independentes – seja 
lá o que isso for – os escritórios de advogados já devem 
andar, há meses, numa lufa lufa, para tentar perceber quem 
vai ganhar mais com a moenga! A não ser, o que também 
será uma forte probabilidade, que já tenham negociado 
entre si “quem fi ca com o quê”!

Desta vez, a Europa não disse que teríamos de “dar cabo 
da vinha”, porque afi nal tinha mais bêbados por metro qua-
drado do que nós, não obrigou a abater barcos de pesca, 
porque os marroquinos e “outros marroquinos”, há muito 
que andam a pescar nas nossas águas para o negócio com 
o centro e norte da Europa.

Até os Holandeses, agora Países Baixos, parece que se 
esqueceram que são um País com o maior número de 
“meninas de ataque a céu aberto” da EUROPA. 

Como é que um país que aceita que raparigas se estejam 
a oferecer para serviços sexuais nas montras de “lojas”, se 
acha com alguma moral para falar e exercer chantagem 
sobre os países do sul da Europa?

Vamos esperar para ver? 
Vamos “só” esperar para ver? Espero bem que não!

Iniciei este espaço de partilha com a fi rme convicção que as Inicia-
tivas Que Contam, a que valeria a pena dar eco, não seriam as que 
invadem as agendas mediáticas e ressoam de comentário em 

comentário, mas as que na omissão do mediatismo fazem o seu 
caminho ou aquelas que, nas entrelinhas das notícias, têm um valor 
que as transcende. Para o bem e para o mal, tenho procurado seguir 
esse caminho. Olhando para o mundo, para o país e para a região, 
procuro resistir à tentação de sobrevalorizar assuntos do momento, 
desviando-me poucas vezes deste princípio e apenas em casos 
que considerei demasiado importantes ou fraturantes para lhes 
poder fugir.

Em Portugal, esta semana, por exemplo, são vários os aconteci-
mentos, para além da pandemia, que se desenvolvem em palcos 
mediáticos que parecem contar. Em Bruxelas, um acordo suado a 
27 assegura um envelope fi nanceiro de 57,9 mil milhões de euros 
para Portugal. No mesmo dia, em Lisboa, é apresentada uma “Visão 
Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 
2020-2030”.

A primeira iniciativa corresponde ao primado da esperança numa 
Europa que nasceu solidária e que só solidária poderá vingar. Uma 
Europa cuja solidariedade pressupõe compromisso e rigor na gestão 
de recursos onde, no fi nal das negociações, a introdução de um novo 
mecanismo de controlo da aplicação das verbas pelo Conselho Euro-
peu é disso sinal. Já a apresentação - da segunda edição, num mês 
– de uma “visão para a recuperação” não é, mesmo para alguém 
como eu que acredita na importância da visão estratégica no de-
senvolvimento de um país, uma iniciativa que conte. Por muito valor 
que tenham as pessoas envolvidas, e têm-no inquestionavelmente, 
não é fácil acreditar numa visão para um país desenhada durante 
um mês, por um administrador de uma petrolífera, em acumulação 
e pro-bono, que não assenta em fundamentos objetivos, ou pelo 
menos explicitados, cuja sustentação na realidade portuguesa é 
no mínimo discutível, que não tem o contributo de responsáveis 
públicos, e que se apresenta sob a forma de um leque de muitas e 
variadas ideias onde falta a seguir “fazer escolhas, defi nir priorida-
des, alocar recursos, pôr a máquina a trabalhar”. Se assim é, o que 
vem a seguir é que pode contar. 

Mas esta foi também a semana em que dois bombeiros voluntá-
rios morreram em missão na defesa da fl oresta e das populações 
rurais: o José Augusto Fernandes de Miranda do Corvo e o Filipe 
André Pedrosa de Leiria. Foi a semana em que o país esteve vários 
dias em situação de alerta pelo risco de incêndio rural, com dez 
distritos em nível vermelho e os restantes laranja. E, ainda que as 
estatísticas revelem que os 2.143 incêndios e os 3.936 hectares de 
área ardida este ano representam menos 60% do que em 2019, 
ainda assim, são iniciativas que verdadeiramente contam todas 
aquelas que valorizam a fl oresta, e quem a protege, enquanto ativo 
nacional insubstituível. 

Num tempo em que as associações humanitárias de bombeiros 
registam quebras de receita de 50% a 80% e em que atividades 
agora reduzidas, como o transporte de doentes, implicam custos 
adicionais de proteção individual; num tempo em que o Estado deve 
dezenas de milhões de euros por serviços prestados e em que não 
paga o equipamento de proteção individual para combate nos in-
cêndios a todos os bombeiros; num tempo como este, a criação de 
um fundo extraordinário de apoio às Associações Humanitárias de 
Bombeiros, na passada semana no Parlamento, foi essa sim uma 
iniciativa que conta.

Em outubro de 2017, no rescaldo de 100 mortes, Marcelo Rebelo 
de Sousa dizia que “O Presidente da República pode e deve dizer 
que esta é a última oportunidade para levarmos a sério a fl oresta e a 
convertermos em prioridade nacional. Com meios para tanto, senão 
será uma frustração nacional. Se houver margens orçamentais, que 
se dê prioridade à fl oresta e à prevenção dos fogos.” 

Ninguém duvida que a Floresta aparecerá em todos os discursos, 
visões ou políticas anunciadas como uma “fi leira estratégica” ... mas 
aquilo que nos é exigido, pelas populações de espaços rurais, pelos 
soldados da paz, seus familiares e pela memória dos que caíram em 
combate, é mais! É-nos exigido que saibamos honrar esta priorida-
de nacional com iniciativas que efetivamente contem. É-nos exigido 
que saibamos valorizar aqueles que arriscam a sua vida a defender 
o património coletivo. É-nos exigido que, com inteligência, façamos 
escolhas que evitem a frustração nacional. 

(para partilha de informações ou comentários pf 
escreva para: iniciativasquecontam@gmail.com)

Iniciativas Que Contam....

Valorizar a Floresta 
e Honrar os Bombeiros 

Margarida Mano
Professora universitária

Bruno Paixão
Investigador em comunicação política

Luís Santarino
Consultor/formador
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negócios press 
release

6 O horário de funcionamen-
to da Uber Eats, plataforma de 
entrega de refeições e alimentos 
online, será alargado até às 04H00 
entre quintas-feiras e sábados, e até 
às 02H00 nos restantes dias da se-
mana, em Coimbra e noutras regiões 
do país.

111 A Sportmaran está a 
promover, desde a passada 
quarta-feira, uma ação de 
vendas pioneira e exclusiva 
em toda a gama Audi. Mis-
são: Negócio na Hora! está 
a decorrer até ao próximo 
dia 31 de julho e é direcio-
nada a viaturas em stock, 
numa oferta que abrange 
modelos como A1, A3, A4, 
A5, A6, A7, A8, Q2, Q3, Q5, 
Q7 ou Q8.

Carros para todos os gos-
tos em mais uma campanha 
da concessionária. O stand, 
localizado na rua do Arco 
Pintado, em Coimbra, esta-
rá assim de portas abertas, 

numa ação que promete-
conquistar o público.

“Nesta iniciativa, identifi -
camos as necessidades dos 
clientes e orientamo-lo, na 
hora, para o melhor negó-
cio”, explica Cláudio Barrei-
ra, responsável de vendas da 
Sportmaran, acrescentando 
que “as pessoas já estão a 
aderir” à campanha.

As marcações devem ser 
feitas através do contacto 
239 490 453 ou do e-mail 
geral@sportmaran.pt. Os es-
paço funciona de segunda-
feira a sábado, das 09H15 
às 12H30, e entre as 14H30 
e as 18H45. 

Ação pioneira em toda a 
gama Audi na Sportmaran
Campanha “Missão: Negócio na Hora” decorre até ao fi nal do mês

Público está a aderir à iniciativa

Aldeias 
Históricas 
apostam 
nos turistas 
fi delizados 
e na captação 
de novos 
visitantes

111 As Aldeias Histó-
ricas de Portugal, rede em 
que está inserida a locali-
dade de Piódão (Arganil), 
estão a apostar em cam-
panhas que visam a ma-
nutenção dos turistas já 
fidelizados e a conquista 
de novos visitantes para 
um destino considerado 
“único e diferenciador”, foi 
ontem anunciado.

“Em termos de objeti-
vos de comunicação, a 
aposta passa pela ma-
nutenção dos turistas 
já fidelizados e a con-
quista de novos turistas 
para um destino que é 
verdadeiramente único 
e diferenciador”, disse à 
agência Lusa Dalila Dias, 
coordenadora da Estru-
tura de Gestão e Coorde-
nação do PROVERE das 
Aldeias Históricas.

Segundo a responsável, 
numa época marcada pela 
pandemia, “estão a ser pro-
movidas campanhas de 
promoção das Aldeias His-
tóricas de Portugal, sobre-
tudo em suportes digitais, 
que são, hoje, a principal 
fonte de informação dos 
turistas nacionais e estran-
geiros”.

“Esta fase é especial-
mente importante, pois, 
com a abertura da possi-
bilidade de viajar (embo-
ra com constrangimen-
tos devido ao contexto 
pandémico), existe um 
potencial muito grande 
de turistas que procu-
ram um destino menos 
povoado e mais susten-
tável. Ou seja, um desti-
no como o das Aldeias 
Históricas de Portugal”, 
referiu.

Nesse sentido, estão a 
ser desenvolvidas várias 
ações para as Aldeias 
Históricas estarem “em 
evidência nos principais 
motores de busca” e a 
produção de conteúdos 
“que inspirem e moti-
vem as Aldeias Históricas 
como destino de eleição, 
seja para uma estadia de 
fi m de semana ou de fé-
rias mais ou menos pro-
longadas”.
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Portugal recebeu 24,6 milhões 
de turistas não residentes em 2019
111 Portugal recebeu, em 

2019, 24,6 milhões de turistas 
não residentes, um crescimen-
to de 7,9% face ao ano anterior 
(depois do aumento de 7,5% 
em 2018), segundo dados on-
tem divulgados pelo Instituto 
Nacional de Estatística (INE).

Espanha manteve-se como 
o principal mercado emissor, 
com uma quota de 25,5%, ten-
do registado um crescimen-
to de 8,2% em 2019 (depois 
da subida de 8,9% em 2018) 
e contribuiu com cerca de 
26,1% para o acréscimo total 

no número de turistas che-
gados.

Os turistas do Reino Unido 
(15,4% do total) aumentaram 
7,6% e as chegadas de turistas 
de França (com uma quota de 
12,6%) cresceram 2,1%, com 
este país a perder alguma re-
presentatividade (-0,7 pontos 
percentuais).

O mercado alemão (7,9% do 
total) apresentou uma varia-
ção nula em 2019, enquanto 
o mercado brasileiro (5,5% do 
total) aumentou 13,9%.

Fora da União Europeia, o 

INE destaca o aumento de 
23,2% dos turistas provenien-
tes dos EUA.

O INE divulgou ontem os 
primeiros resultados defini-
tivos de 2019 do turismo, “que 
serão difundidos com maior 
detalhe a 31 de julho e onde 
constará um vasto conjunto 
de indicadores sobre a ativi-
dade turística em Portugal, 
nas vertentes de oferta e ocu-
pação de alojamento turís-
tico, bem como de procura 
turística dos residentes, no 
ano de 2019.

Programa 
+CO3SO Emprego

Desenhado inicialmente com 
o intuito de dinamizar o em-
prego no Interior, o +CO3SO 

Emprego foi, entretanto, alargado a 
todo o território nacional, engloban-
do, assim, um conjunto de progra-
mas transversais e multissectoriais 
dedicados a empresas, entidades 
da economia social e entidades do 
sistema científi co e tecnológico, que 
visam apoiar o desenvolvimento 
social e económico dos territórios, 
com promoção de emprego qualifi -
cado e inovação e transferência de 
tecnologia. 

O +CO3SO (COnstituir, COncretizar 
e COnsolidar Sinergias e Oportuni-
dades) consiste num apoio atribuído 
às empresas e entidades supra 
referidas, ao longo de 36 meses 
sob a forma de subvenção a fundo 
perdido, que comparticipa em 140% 
dos custos directos com os postos 
de trabalho criados (salários e con-
tribuições para a Segurança Social a 
cargo do empregador).

Os montantes de apoio a atribuir 
variam conforme a modalidade 
escolhida. Assim, 

•No Programa +CO3SO Emprego 
Urbano destinado aos territórios 
do litoral os apoios podem chegar 
aos 1.900 euros por mês por cada 
trabalhador contratado, até ao limite 
de três novos postos de trabalho 
criados; 

•No Programa +CO3SO Emprego 
Interior destinado aos territórios 
do Interior do país e no +CO3SO 
Empreendedorismo Social destina-
do a apoiar a criação de postos de 
trabalho em projectos de empreen-
dedorismo social em todo o territó-
rio de Portugal continental os apoios 
podem chegar aos 2.200 euros por 
mês por cada trabalhador contra-
tado, até ao limite de três novos 
postos de trabalho criados.  

O fi nanciamento está disponível 
para micro, pequenas e médias 
empresas e entidades da economia 
social, tais como IPSS’s, Associa-
ções e Fundações, Cooperativas, 
Associações Mutualistas, e Miseri-
córdias. 

As linhas de fi nanciamento 
encontram-se abertas desde o dia 
15 de Julho. 

à volta das empresas
Filomena Girão

Advogada

à volta das empresas

Stand de vendas está 
localizado na rua do Arco 
Pintado, em Coimbra

1  Espaço está a funcionar 
de segunda-feira a 
sábado

1   Interessados podem 
dirigir-se à Sportmaran 
ou garantir a sua 
“consulta” através de 
marcação

edição Bernardo Neto Parra

DR



habitação

VENDAS

APARTAMENTO T3

AMI 10054 - CASA 
CONNOSCO, Vende-
se apartamento T3 
com cozinha equi-
pada, 1 casa de 
banho, sala com 
excelente área e 
lareira. Aquecimen-
to central, garagem 
e aparcamento. Jun-
to à Escola EB 2/3 
Arganil. CE em cur-
so. Preço: 75.000€.
Tlm: 967871306   

MORADIA T2

AMI 10054 - CASA 
CONNOSCO, Vende-
se moradia com sala 
espaçosa, 2 quartos, 
cozinha, e casa de 
banho.Terraço exte-
rior muito acolhedor 
com churrasqueira. 
Situa-se em Pinheiro 
de Côja, Tábua. CE 
em curso. Preço: 
55.000€. Telem: 967 
871 306  

MORADIA T3

AMI 10054 - CASA 
CONNOSCO, Vende-
se casa de xisto com 
3 quartos, 2 casas 
de banho, sala ampla, 

cozinha, lareira e 
varanda com vista 
sobre uma ribeira. Pré 
instalação de aque-
cimento, mobiliário 
incluído e completa-
mente pronta a habi-
tar. Situa-se no Pio-
dão, Arganil. CE em 
curso. Preço: 85.000€.  
Telem: 967 871 306  

AMI 10054 - CASA 
CONNOSCO, Vende-
se moradia e com 3 
quartos, 2 casas de 
banho, cozinha equi-
pada e sala com recu-
perador de calor. 
Varanda, despensa, 
terraço, jardim e gara-
gem. Situa-se em  Vila 
Nova, Miranda do 
Corvo. CE em curso. 
Preço: 120.000€. Telem: 
967 871 306  

MORADIA T5

AMI 10054 - CASA 
CONNOSCO, Vende-
se moradia M5 inse-
rida em lote de ter-
reno com 1000 m², 
com 2 cozinhas equi-
padas, 5 quartos, 3 
Wc e sala com larei-
ra. Terraço panorâ-
mico com excelentes 
vistas e garagem 
para 5 carros. Exce-
lentes vistas. Situa-
se em Arganil. CE 
em curso. Preço: 
150.000€. Telem: 967 
871 306  

LOJAS

AMI 10054 - CASA 
CONNOSCO, Vende-
se loja com 120 m² 
com 3 entradas inde-
pendentes, 3 casas 

de banho, arrecada-
ção e ar condiciona-
do. Situa-se na Av. 
Afonso Henriques. 
CE: C. Preço: 130.000€. 
Telem: 967 871 306  

QUINTAS

OPORTUNIDADE 
DE INVESTIMENTO, 
vendo propriedade, 
71.672m2, próximo 
auto estrada  IC2, 
aproximadamente 
4km, zona de S. Pau-
lo de Frades - Coim-
bra. A propriedade 
e composta por pomar 
misto, floresta, mora-
dia e anexos. Fonte 
de água de mesa. 
Contacto: 913 859 
359

ARRENDAMENTOS

APARTAMENTO T2

ARRENDA-SE T2, 
na Elísio de Moura, 
com aparcamento. 
Telem: 916 966 700 
// 231 458 084

APARTAMENTO T3

AMI 10054 - CASA 
CONNOSCO, Arren-
da-se apartamento 

com 3 quartos com 
varanda, 2 casas de 
banho, sala, cozinha 
e despensa. Exce-
lente localização, 
em Celas, Coimbra. 
CE em curso. Preço: 
500€/mês. Telem: 
967 871 306  

QUARTOS

RENT BEDROOMS, 
a professor ou estu-
dante, em aparta-
mento independen-
te e totalmente 
equipado. Ótimas 
condições. Junto ao 
Leroy Merlin. Telem: 
910 103 734 // esplen-
didanatura@gmail.
com

OUTROS

AMI 10054 - CASA 
CONNOSCO, Arren-
da-se loja para comér-
cio ou serviços com 
65 m², dividida em 
gabinetes e com 1 
casa de banho. Situa-
se em local privile-
giado na Av. Fernão 
de Magalhães. CE: 
G. Preço: 700€/mês. 
Telem: 967 871 306  

FÉRIAS

ARRENDA-SE T2 
PARA FÉRIAS, no 
Algarve - Oura/Albu-
feira, todo equipado, 
amplo, varanda gran-
de e terraço. Telem: 
968 928 444

FIGUEIRA DA FOZ

VENDAS

APARTAMENTO T2

AMI 10054 - CASA 
CONNOSCO, Vende-
se apartamento com 
2 quartos, 1 Wc, cozi-
nha e sala. Situa-se 
junto à praia do reló-
gio, na Figueira da 
Foz. CE em curso. 
Preço: 130.000€. Telem: 
967 871 306  

 emprego 

PROCURAEMPREGO

SENHORA OFERE-
CE-SE, para tomar 
conta de crianças. 
Zona de Coimbra. 
Telem: 934 549 445

OFERTAEMPREGO

RESTAURANTE EM 
COIMBRA PRECISA 
CHEF COZINHA M/F, 

EXIGIMOS: Experi-
ência comprovada; 
Pessoa com dinâ-
mica; Responsável 
e Assídua; Gosto e 
Paixão pela Cozinha. 
Experiência na Cozi-
nha Tradicional Por-
tuguesa. OFERECE-
MOS: Excelente 
ambiente e condi-
ções trabalho; Inte-
gração num concei-
to de prestígio; Boas 
condições Salariais. 
Contactos: 239 063 
008 // 933 284 151

RESTAURANTE EM 
COIMBRA RECRU-
TA RELAÇÕES PÚBLI-
CAS, Exigimos: pes-
soa d inâmica; 
excelente apresen-
tação (factor muito 
importante); dispo-
nibilidade imediata 
/horários; idade até 
35 anos; ambição e 
personalidade. Ofe-
recemos: excelentes 
condições de traba-
lho; carreira de suces-
so; boas condições 
salariais. Contactos: 
239 063 008 // 933 
284 151

ANÚN CIOS clas si-
fi ca dos  do DB.  Li gue  
239 980 290 

  diversos  

ANTIGUIDADES

COMPRAMOS - VEN-
DEMOS, Moedas, 
Notas, Selos, Postais, 
Medalhas, Antiguida-
des e outros artigos 
colecionáveis. Não 
venda sem nos con-
sultar, compramos 
peças isoladas ou 
coleções completas. 
Visite a nossa loja 
“PORTUGAL MOE-
DAS” em Coimbra na 
Rua Visconde da Luz 
Nº 62. Horário de 2ª 
a 6ª feira das 10H00 
às 18H00 ao Sábado 
das 10H00 às 14H00 
(para vender os seus 
artigos, faça marca-
ção prévia). Contac-
tos: 938 406 867 // 
239 152 755 Email: 
geral@portugalmoe-
das.com.pt Web: www.
portugalmoedas.pt  

EMPRÉSTIMOS

CRÉDITO, com che-
ques até 1.200€ e cré-
dito bancário de 5.000€ 
a 30.000€. Telem: 936 
162 993 

A sua imobiliária
 de conf

iança!

239 820 040
961 155 066
967 871 306

55
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CASA

CONNOSCO
AMI 10054

Comissão 3%

Classifi cados

AFRICANO, GRANDE CIENTISTA ESPIRITUALISTA, COM SUPER MAGIA NEGRA 
E BRANCA MAIS FORTE. TRATA E AJUDA A RESOLVER QUALQUER QUE SEJA 
O SEU CASO MESMO QUE SEJA GRAVE OU DE DIFÍCIL SOLUÇÃO. EXEMPLO: 
UNIÃO FAMILIAR, AMOR, SAÚDE, NEGÓCIOS, PRENDER E DESVIAR, AFASTAR 
E APROXIMAR PESSOAS AMADAS, SORTE AO JOGO, IMPOTÊNCIA SEXUAL. 

LÊ A SORTE, DÁ PREVISÃO DE VIDA E FUTURO PELO BOM ESPÍRITO E 
FORTE TALISMÃ. FAZ TRABALHO À DISTÂNCIA

CONTACTE O GRANDE MESTRE BA 
NOVO MESTRE EM COIMBRA

ATENDIMENTO DE 2ª A SÁBADO DAS 8H ÀS 21HORAS
GARANTE RESULTADOS

RUA DO CORVO, Nº 47, 2º DRT, 3000-124 COIMBRA 

TELM: 967 815 319

ASTRÓLOGO MESTRE BA

81
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RECICLAGEM DE METAIS
CENTRO DE ABATE AUTOMÓVEL 

(V.F.V)

VENDA DE PEÇAS USADAS

VALORIZAMOS
VEÍCULOS PARA ABATE / SALVADOS

Espinheira - Penacova
Telemóvel: 917 955 970
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270.000€
Rua Padre Estevão Cabral, n.º22  |  3000-316 - Coimbra

Cada agência é propriedade e gestão independente

ID: 124651018-101

WHITETWO - MED. IMOB. LDA. AMI: 13332

Rua Padre Estevão Cabral, n.º22  |  3000-316 - Coimbra
Cada agência é propriedade e gestão independente

Apartamento 
espaçoso situado 
em zona residencial 
tranquila.
Composto por 
3 quartos com 
roupeiro, 2 casas 
de banho, cozinha 
com marquise e 
sala com lareira e 
recuperador.
Todas divisões com 
varanda.
Garagem com 
acesso interior, com 
espaço para carro e 
mota.

Apartamento T3+1 com aparcamento 
localizado na Rua Paulo Quintela, 
junto ao Parque do Vale das Flores. 
O apartamento, no último andar 
é composto por hall de entrada, 
cozinha equipada com placa, forno, 
exaustor e esquentador, sala com 
lareira e acesso a uma ampla varanda; 
3 quartos com roupeiro, 2 casas de 
banho completas. Dispõe ainda de 
uma divisão e wc no sótão, com 
28 m2, e entrada independente. O 
apartamento tem uma área privativa 
de 115,90 m2 e uma área total de 
136,m2. Destaca-se o excelente 
estado de conservação do imóvel, a 
exposição solar.

119.000€

APARTAMENTO T3+1 APARCAMENTO APARTAMENTO T3 GARAGEM83
66

2

ID: 124651018-98

911 555 449 | Email: miguel.angelo@remax.pt

MIGUEL ÂNGELO 
QUER  AVALIAR O SEU IMÓVEL?
MARQUE VISITA JÁ!

geral@casaconnosco.pt
Rua de Aveiro, no 221, Coimbra

Av. José Augusto Carvalho, Arganil
Av. Padre José Vicente no 10, Côja

Rua Rangel de Lima, Cv, Pampilhosa da Serra
239 820 040 | 961 155 066 | 967 871 306

AMI 10054

CASA

CONNOSCO

Dois edifícios 
legalizados onde 
funcionava um 
moinho com 2 
moendas, inserido em 
terreno com 5000 m² 
e várias centenas 
de metros quadrados 
de praia fl uvial 
 185.000€ 
Côja, Arganil
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      relax     

COIMBRA

CABO-VERDIANA, 
uma delicia de preti-
nha, O. natural, gru-
tinha quentinha, mei-
guinha, completa e 
adoro homens madu-
ros. Telem: 966 486 
186 // 912 385 488

ENFERMEIRA DESEM-
PREGADA, linda, mei-
ga, corpo escultural. 
Atendimento meia 
liga e salto. Massa-
gens. Telem: 913 432 
998

CANTANHEDE

MENINA PORTUGUE-
SA, 19A e amiga 24A, 
O. molhadinho, mine-
te e A. Atendemos 
juntas ou separadas. 
Telem: 919 198 873

FIGUEIRA DA FOZ

1 ATRAENTE POR-
TUGUESA, alta, cor-
po escultural, ótima 
formação, bonita doce 
e muito elegante. 

Apart. privado, ambien-
te calmo e acolhedor. 
Telem: 935 023 450

1ª VEZ CHINESA, 
massagista profissio-
nal, massagem de 
relaxamento total, anti 
stress, anti dor, des-
portiva, feita na mar-
quesa. Sou bonita, 
simpática. Meiga e 
sexy. Atendimento de 
máscara e álcool gel. 
Telem: 925 921 441

1ª VEZ LOIRINHA, 
33A, mais colombiana 
safadinha 26A, juntas 
ou separadas, 69 molha-
dinho, grutinha quen-
te, A. apertadinho, 
massagem na mar-
quesa, acessórios. A 
tua melhor opção! 
Telem: 913 271 094

1ª VEZ SEVILHANA 
+ COLOMBIANA, lin-
das, gostosas, safa-
das, 69 divinal, V. gulo-
so, A. apertadinho. 
Massagem e acessó-

rios. Hummm é bom!! 
Telem: 912 196 515

24A 1ª VEZ ATENDO 
NAS CALMAS, sexy, 
pele de canela, doce, 
simpática, apertadi-
nha, para momentos 
inesquecíveis de pra-
zer. O. Quente, mine-
te, completa, massa-
gem, domicílios a hotéis 
e privados. Não aten-
do nºs privados. Telem: 
916 132 539 

GABRIELA ESTÁ DE 
VOLTA, 26A O. nat. 
massagem + convívio. 
Com ótimas condições 
de higiene. wwwmas-
sagens.net em  Figuei-
ra Center. Telem: 967 
740 494

MORENA EXÓTICA 
920 241 391, bela por-
tuguesa, sensual, aper-
tadinha, pronta para 
realizar os teus dese-
jos. Sou muito meiga, 
O. natural guloso e 
bem lambuzado. Tudo 

nas calmas e sem 
pressa. Deslocações 
a hotéis.

NOVIDADE 40TONA, 
toda boa, simpática, 
meiga, loira, peito 
grande, peluda, ado-
ro 69, boa língua. mine-
te, O. natural profundo 
molhado, boa mama-
da. Sem pressas. Mas-
sagem/acessórios, 
apart. discreto e higi-
énico. Atreve-te! Telem: 
912 786 887

VEM FUGIR DA ROTI-
NA, doce chocolate, 
divorciada, carinhosa, 
e boa pegada. O. natu-
ral excitante, molha-
dinho, com 69, com-
pleta, sem pressas e 
sem tabus. Apart. dis-
creto e higiénico, das 
9H às 22H. Telem: 915 
207 670

POMBAL

ARREDORES DE POM-
BAL, 2 moreninhas, 
meigas, carinhosas, 
atiradas, bumbuns 
gulosos, 69, A., O. 
molhadinho, acessó-
rios. Lugar discreto. 
Das 9H 30 às 21H. 
Telem: 960 098 626 // 
910 333 711

As ofertas de emprego divulgadas fazem parte da Base de Dados do Instituto do Emprego e Formação, IP. Para obter mais informações ou candidatar-se dirija-se ao Centro de Emprego 
indicado ou pesquise no portal http://www.netemprego.gov.pt/ utilizando referência (Ref.) associada a cada oferta de emprego. Alerta-se para a possibilidade de ocorrência de situações 

em que a oferta de emprego publicada já foi preenchida devido ao tempo que medeia a sua disponibilização ao “Diário As Beiras” e a sua publicação.
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Centro de Emprego da Figueira da Foz
Rua de Coimbra, nº 1 – 3080-047 Figueira da Foz | Telefone: 233095900 E-mail: ce.  gueirafoz@iefp.pt

Avenida Fernão de Magalhães, n.º 660 - 3000-174 Coimbra
Telefone: 239 158 820 - E-mail: ofertas.cte.coimbra@iefp.pt

Serviço de Emprego de Coimbra

EMBALADOR MANUAL 
DA INDÚSTRIA 

TRANSFORMADORA REFª 
–  588892650 – TEMPO 

COMPLETO – CANTANHEDE; 
TRABALHADOR NÃO 

QUALIFICADO DA 
FLORICULTURA E 
HORTICULTURA

REFª –  588892447 – TEMPO 
COMPLETO – MORTÁGUA;  

OUTROS TRABALHADORES 
NÃO QUALIFICADOS 

DA INDÚSTRIA 
TRANSFORMADORA; REFª 

–  588892431 – TEMPO 
COMPLETO – MORTÁGUA; 

ESTETICISTA
REFª –  588892152 – TEMPO 

COMPLETO – COIMBRA
TRABALHADOR NÃO 

QUALIFICADO DA 
CONSTRUÇÃO DE 

EDIFÍCIOS; REFª 
–  588891928 – TEMPO 

COMPLETO – CONDEIXA; 
PEDREIRO; REFª 

–  588891917 – TEMPO 
COMPLETO – CONDEIXA;

JORNALISTA
REFª –  588891829 – TEMPO 

COMPLETO – COIMBRA; 
MOTORISTA DE 

VEÍCULOS PESADOS DE 
MERCADORIAS; REFª 

–  588891775 – TEMPO 
COMPLETO – PENACOVA

AUXILIAR DE SAÚDE
REFª –  588891620 – TEMPO 

COMPLETO – COIMBRA
AJUDANTE FAMILIAR

REFª –  588891571 – TEMPO 
COMPLETO – COIMBRA

COZINHEIRO
REFª –  588891475 – TEMPO 
COMPLETO – CANTANHEDE

AJUDANTE FAMILIAR
REFª –  588891467 – TEMPO 
COMPLETO – CANTANHEDE
ENGENHEIRO MECÂNICO

REFª –  588891214 – TEMPO 
COMPLETO – MURTEDE

PEDREIRO
REFª –  588890853 – TEMPO 

COMPLETO – COIMBRA
TRIPULAÇÃO DE CONVÉS 
DE NAVIOS E SIMILARES

REFª –  588890429 – TEMPO 
COMPLETO – COIMBRA

MOTORISTA DE 
VEÍCULOS PESADOS DE 

MERCADORIAS
REFª –  588890421 – TEMPO 

COMPLETO – MORTÁGUA
ANALISTA DE SISTEMAS; 

REFª –  588890078 – TEMPO 
COMPLETO 

ASSISTENTE DE VENDA DE 
PRODUTOS AO BALCÃO - 
REFª – 588903399 - FIGUEIRA 

DA FOZ. 
AJUDANTE DE COZINHA - 

REFª – 588977311 / 588979057 / 
588982914 - FIGUEIRA DA FOZ. 
AJUDANTE FAMILIAR - REFª 

– 588898060 / 588947840 / 
588972760 - FIGUEIRA DA FOZ.

COSTUREIRA - REFª – 
588983680 - FIGUEIRA DA FOZ.
DESIGNER DE INTERIORES, 
ESPAÇOS OU DE AMBIENTE- 

REFª – 588982852 - SOURE.
DESIGNER GRÁFICO- REFª – 

588982850 - SOURE.
ENFERMEIRO DE DUIDADOS 
GERAIS - REFª - 588977286 – 

MIRA
EMPREGADO DE ARMAZÉM 

- REFª –588971826 – MIRA
ENCARREGADO DA 
CONSTRUÇÃO - REFª 

–588977086– FIGUEIRA DA FOZ 
EMPREGADO DE MESA - 

REFª – 588974605 / 588976116 

/ 588979071 / 588981740 / 
588982585 – FIGUEIRA DA FOZ / 

MONTEMOR-O-VELHO. 
ESPECIALISTA EM 

PUBLICIDADE E MARKETING 
- REFª – 588977936 – MIRA. 
MANICURE, PEDICURE E 

CALISTA - REFª – 588982665 – 
FIGUEIRA DA FOZ.

MECÂNICO E REPARADOR 
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS 
- REFª – 588976404 - FIGUEIRA 

DA FOZ.
MOTORISTA DE 

VEÍCULOS PESADOS DE 
MERCADORIAS - REFª 

– 588970673 / 588982664 – 
FIGUEIRA DA FOZ. 

OPERADOR DE CAIXA - REFª 
– 588929407 - FIGUEIRA DA FOZ.
OUTROS TRABALHADORES 
DOS SERVIÇOS PESSOAIS, 

NE - REFª – 588977587 - 
FIGUEIRA DA FOZ.

OUTRO PESSOAL DOS 
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO 

E SEGURANÇA - REFª – 

588982061 - FIGUEIRA DA FOZ.
PADEIRO – REFª - 588972383 - 

FIGUEIRA DA FOZ.
PASTELEIRO (AJUDANTE) – 
REFª – 588978702 / 588978998 

- MONTEMOR-O-VELHO.
PEDREIRO - REFª –588980712 

– FIGUEIRA DA FOZ.
REGULADOR E OPERADOR 

DE MÁQUINAS-
FERRAMENTAS - REFª 

–588982792 – MONTEMOR-O-
VELHO.

SERRALHEIRO CIVIL – REFª – 
588982808 – FIGUEIRA DA FOZ.

TRABALHADOR DE 
LIMPEZA EM ESCRITÓRIOS, 

HOTÉIS E OUTROS 
ESTABELECIMENTOS - REFª 

– 588979007 / 588980986 / 
588981721 - MONTEMOR-O-
VELHO / MIRA / FIGUEIRA DA 

FOZ.
TRABALHADOR NÃO 

QUALIFICADO DA 
FLORESTA - REFª – 588982343 

- MONTEMOR-O-VELHO.

TRABALHO GARANTIDO C/ RESULTADOS RÁPIDOS grande 
cientista, espiritualista, curandeiro, descendente de uma 
poderosa e antiga família de curandeiros, dotado de con-
hecimentos e poderes absolutos de magia negra e branca 
e feitiços herdados dos impérios de Mali, Senegal, Gabu. 
baseado nestes poderes e conhecimentos mágicos ajuda 
a resolver problemas difíceis ou graves rapidamente: amor, 
insucessos, depressões, negócios, justiça, impotência sex-
ual, maus olhados, invejas, doenças espirituais, vícios de 
droga, tabaco e alcoolismo, ajuda a arranjar e a manter o 
emprego. aproxima e afasta pessoas amadas com rapidez 
total. Se quer prender a si uma vida nova e pôr � m a tudo 
o que o preocupa não perca tempo, contacte o GRANDE 
MESTRE MUTAR. ele tratará do seu problema com e� cácia 
e honestidade.

Consultas - 20 euros - 2ª a Sábado
Marcações: pessoalmente, carta
ou telefone, das 09h00 às 22h00

ASTRÓLOGO

AV. FERNÃO DE MAGALHÃES N.º 429 -2º B - 3000-177 COIMBRA
JUNTO ÀS FINANÇAS

GRANDE MESTRE MUTAR
239 821 723
917 863 970
964 817 682

FACILIDADES PAGAMENTO
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Centro de Emprego e Formação Prof. do Pinhal Interior 
Norte Serviço de Emprego de Arganil

Av. das Forças Armadas - Edifício Argogest 
3300-011 Arganil - PORTUGAL  Tel: +351 235 205 984/5

TRABALHADOR DE OUTROS 
OFÍCIOS DIVERSOS, NE 
– OF. 588981520 -  A TEMPO 

COMPLETO – ARGANIL
MARCENEIRO – OF. 
588971616 - A TEMPO 
COMPLETO – ARGANIL
TRABALHADOR NÃO 

QUALIFICADO DE 
ENGENHARIA CIVIL – 

OF. 588974426 - A TEMPO 
COMPLETO – ARGANIL
TRABALHADOR NÃO 

QUALIFICADO DA 
FLORESTA – OF. 588973306 - A 

TEMPO COMPLETO – ARGANIL
OPERADOR DE 

INSTALAÇÕES PARA O 
TRABALHO DA MADEIRA E 
CORTIÇA –  OF. 588957176 - A 
TEMPO COMPLETO – ARGANIL 

ELETROMECÂNICO, 
ELETRICISTA E OUTROS 

INSTALADORES 
DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 
– OF. 588956264  - A TEMPO 

COMPLETO – ARGANIL

TRABALHADOR NÃO 
QUALIFICADO DE 

ENGENHARIA CIVIL – 
OF. 588977798 - A TEMPO 

COMPLETO  - TÁBUA
AJUDANTE FAMILIAR – 
OF. 588982530 - A TEMPO 

COMPLETO  -  OLIVEIRA DO 
HOSPITAL

SAPADOR FLORESTAL 
– OF. 588974984 - A TEMPO 
COMPLETO  - OLIVEIRA DO 

HOSPITAL
PEDREIRO – OF. 588975017 
– OF. 588981435 - A TEMPO 
COMPLETO  - OLIVEIRA DO 

HOSPITAL
OPERADOR DE MÁQUINAS 

DE ESCAVAÇÃO, 
TERRAPLENAGEM E 

SIMILARES – OF. 588981554 - 
A TEMPO COMPLETO  - OLIVEIRA 

DO HOSPITAL
ESTUCADOR – OF. 588966141 

- A TEMPO COMPLETO  - 
OLIVEIRA DO HOSPITAL
TRABALHADOR NÃO 

QUALIFICADO DA 

CONSTRUÇÃO DE 
EDIFÍCIOS – OF. 588966140  - 

A TEMPO COMPLETO  - OLIVEIRA 
DO HOSPITAL

SERRALHEIRO CIVIL – 
OF. 588976685 - A TEMPO 
COMPLETO  - OLIVEIRA DO 

HOSPITAL
TRABALHADOR DE 

LIMPEZA EM ESCRITÓRIOS, 
HOTÉIS E OUTROS 

ESTABELECIMENTOS – 
OF. 588981045 - A TEMPO 
COMPLETO  - OLIVEIRA DO 

HOSPITAL
TRABALHADOR DE 

COSTURA E SIMILARES 
– OF. 588981602 - A TEMPO 
COMPLETO  - OLIVEIRA DO 

HOSPITAL
OUTROS TRABALHADORES 

NÃO QUALIFICADOS 
DA INDÚSTRIA 

TRANSFORMADORA – 
OF. 588983328 - A TEMPO 
COMPLETO  - OLIVEIRA DO 

HOSPITAL

Menina 
portuguesa, 
19A e amiga

24A, 
O. molhadinho, 

minete e A.
Atendemos 

juntas ou separadas. 

  919 198 873

CANTANHEDE 
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Rua Abel Dias Urbano, n.º 4-2.º - 3000-001 Coimbra 
TELEFONE: 239 980 290 E-mail: classificados@asbeiras.pt

anuncie aqui

Rua Abel Dias Urbano, n.º 4-2.º - 3000-001 Coimbra 
TELEFONE: 239 980 290 E-mail: classificados@asbeiTELEFONE: 239 980 290 E-mail: classificados@asbei

Procura 
emprego? GRÁTIS
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COIMBRA (permanente)
Politáxis     239 499 090
Táxis de Coimbra S. José 239 822 287
Praça da República 239 822 287
Estação Nova 239 826 622

guia astrológico

FIGUEIRA DA FOZ
Táxis, Central Táxis (permanente)
233 420 880/965 255 030/
916 481 072

Praça de Táxis, Praça 8 de Maio
233 423 788/233 423 500
Praça de Táxis, Hospital
233 431 431

Carneiro
Carta do Dia: A Lua, que signifi ca Falsas Ilusões.
Amor: Evite criar barreiras entre si e o seu par. Tornem-se mais 
cúmplices. 
Saúde: Isole-se para colocar as ideias no lugar. Hora a hora, Deus 
melhora.
Dinheiro: Fase de energias menos positivas. Proteja-se não fazen-
do gastos excessivos.

Touro
Carta do Dia: 10 de Paus, que signifi ca Sucessos Temporários, 
Ilusão.
Amor: Partilhe os seus desejos com a pessoa amada. Evite con-
fl itos. 
Saúde: Possíveis problemas de hipertensão. Tome sumo de 
beterraba.
Dinheiro: Concentre-se nas suas tarefas e faça com que o seu 
sucesso dure muitos anos.

Gémeos
Carta do Dia: Ás de Espadas, que signifi ca Sucesso.
Amor: O amor chegou para fi car. Seja otimista e aproveite esta 
fase.
Saúde: Proteja-se de constipações. Tome um suplemento de 
equinácea.
Dinheiro: Pense em formas de ganhar mais dinheiro. O sucesso 
aguarda-a.

Caranguejo
Carta do Dia: Valete de Ouros, que signifi ca Refl exão, Novidades.
Amor: É altura para refl etir a sua relação. O diálogo é meio cami-
nho andado para resolver os problemas.
Saúde: Para aliviar dores de garganta faça gargarejos com água 
morna e sal.
Dinheiro: Possíveis imprevistos no trabalho. Terá sabedoria para 
ultrapassá-los.

Leão
Carta do Dia: 6 de Copas, que signifi ca Nostalgia.
Amor: Afaste a nostalgia. Não deixe que o passado tome conta 
do presente. 
Saúde: Cuidado com os excessos na alimentação. Beba mais água. 
Dinheiro: Hoje não é um bom dia para ir às compras. Feche os 
cordões à bolsa.

Virgem
Carta do Dia: O Sol, que signifi ca Glória, Honra.
Amor: Cuide da sua cara-metade com carinho. Torne a relação 
mais forte.
Saúde: Possível infeção urinária. Beba água com bicarbonato de 
sódio. 
Dinheiro: O trabalho pode dar-lhe grandes alegrias. Dedique-se 
e conheça dias de glória.

Balança
Carta do Dia: Rainha de Paus, que signifi ca Poder Material.
Amor: Seja o seu melhor amigo. Proteja o coração da maldade 
alheia.
Saúde: Cuidado com o stress. Faça meditação para relaxar.
Dinheiro: Para manter a estabilidade fi nanceira não gaste de-
mais. Quem ganha um e gasta dois, falta-lhe para depois.

Escorpião
Carta do Dia: 2 de Ouros, que signifi ca Difi culdade/Indolência.
Amor: Supere os problemas na sua relação conversando com o 
seu par. 
Saúde: Pode sentir-se febril. Controle a temperatura.
Dinheiro: Seja menos apegada aos bens materiais. 

Sagitário
Carta do Dia: O Papa, que signifi ca Sabedoria.
Amor: Evite ser demasiado reservado. Dê-se a conhecer aos 
outros. 
Saúde: Diminua o sal na preparação das refeições. Mantenha a 
tensão arterial controlada.
Dinheiro: Cuide da carteira com sabedoria. É no poupar que está 
o ganho.

Capricórnio
Carta do Dia: 7 de Paus, que signifi ca Discussão, Negociação 
Difícil.
Amor: Evite discutir e traga mais estabilidade para o seu lar. 
Saúde: Adote uma postura positiva perante a vida. 
Dinheiro: Poderá ter que fazer um negócio dif ícil. Mantenha-se 
alerta e tudo correrá bem.

Aquário
Carta do Dia: Cavaleiro de Copas, que signifi ca Proposta Vanta-
josa.
Amor: Deverá dar-se a conhecer mais aos outros. A felicidade 
espera por si!
Saúde: Possíveis dores de estômago. Beba chá de cidreira para 
acalmar.
Dinheiro: Pode receber uma proposta de trabalho que será 
muito vantajosa.

Peixes
Carta do Dia: Rainha de Espadas, que signifi ca Melancolia, 
Separação.
Amor: Evite confrontos diretos com o seu par. Afaste uma possí-
vel separação. 
Saúde: Pode procurar repousar mais. A sua saúde não é de ferro.
Dinheiro: O excesso de confi ança pode prejudicá-lo. Aceite as 
críticas dos outros e aprenda com elas.

TV Hoje

O DIÁRIO AS BEIRAS não se responsabiliza 
por eventuais alterações que os canais 
façam à programação diária agendada

farmáciasfarmáciasfarmáciasfarmáciasfarmácias

AVEIRO  

Anadia  
Óscar Alvim (Tel. 231 516 
954 )
Aveiro  
Moura Glicínias (Tel. 234 422 
014 )
Mealhada  
Brandão (Tel. 231 202 038 )

COIMBRA  

Arganil  
Galvão (Tel. 235 205 211 )
Cantanhede  
Marialva (Tel. 231 416 901 )
Coimbra  
VILAÇA, Rua Ferreira Bor-
ges, 132 (Tel. 239 822 043 )
FORUM, Av. José Bonifácio 
Andrade e Silva, Quinta do 
Vale Gemil- C. C. Forum (loja 
43 ) (Tel. 239 800 610 )
Condeixa-a-Nova  
Conimbriga (Tel. 239 948 
542 )
Figueira da Foz  
Da Tamargueira (Tel. 233 
434 510 )
Góis  
Coroa (Tel. 235 778 021 )
Lousã  
Torres Padilha (Tel. 239 971 
106 )
Mira  
Roldão (Tel. 231 451 467 )
Miranda do Corvo  
Lima Natário (Tel. 239 532 
080 )
Montemor-o-Velho  
Nuno Álvares (Tel. 239 680 
143 )
Oliveira do Hospital  
Gonçalves (Tel. 238 605 
130 )
Pampilhosa da Serra  
Central (Tel. 235 594 127 )
Penacova  
Alves Coimbra (Tel. 239 477 
107 )
Penela  
Penela (Tel. 239 569 137 )
Soure  
Jacob (Tel. 239 502 113 )
Tábua  
Carvalho (Tel. 235 412 132 )
Vila Nova de Poiares  
Santo André (Tel. 239 421 
155 )

LEIRIA  

Castanheira de Pêra  
Diniz Carvalho (Tel. 236 432 
313 )
Figueiró dos Vinhos  
Correia SUC (Tel. 236 552 
312 )
Pedrógão Grande  
Baeta Rebelo (Tel. 236 486 
133 )
Pombal  
Paiva (Tel. 236 212 013 )

VISEU  

Mortágua  
Gonçalves (Tel. 231 922 233 
)
Santa Comba Dão  
Monteiro (Tel. 232 891 238 )
Viseu  
Marques (Tel. 232 424 341 )

farmácias
RTP1
06:30 Bom Dia Portugal
10:00  7 Maravilhas da Cultura 

Popular:T1 Ep.15
13:00  Jornal da Tarde
14:15 3 Minutos a Inspirar 

Portugal:T1 Ep.8
14:30 7 Maravilhas da Cultura 

Popular:T1 Ep.15
17:30 Portugal em Direto
19:00  O Preço Certo
19:59  Telejornal
21:00 Sexta às 9:T9 Ep.27
21:45 Joker:T4 Ep.22
22:45 Em Casa D’ Amália - Best 

Of:T1 Ep.1
23:45 Depois, Vai-se a Ver e 

Nada:T1 Ep.46
22:00 Bem-Vinda Sejas Amália
RTP 2
05:45 Sinais de Vida Ep.8
06:32 Repórter África - 2ª Edição
07:00 Espaço Zig Zag
07:01 Banda Zig Zag:T1 Ep.9
13:55 Folha de Sala
14:00 A Casa de Beecham:T1 Ep.2
15:00 A Fé dos Homens
15:30  ESEC-TV:T12 Ep.29
16:00 Watt The Fish
17:00 Espaço Zig Zag
20:55  Banda Zig Zag:T1 Ep.8
21:00  Rapazes do Nada:T2 Ep.7
21:30  Jornal 2
22:06  Folha de Sala
22:12  Agente Hamilton:T1 Ep.6
23:10  Madame Hyde
SIC
05:30  Os Malucos do Riso:T13 

Ep.8
06:00 Edição da Manhã
09:00 Alô Portugal:T12 Ep.146
10:00 Casa Feliz:T1 Ep.5
13:00 Primeiro Jornal
14:15 Linha Aberta:T6 Ep.47
15:15 Amor Maior Ep.325
16:00 Júlia:T3 Ep.142
18:00 Amor à Vida Ep.191
19:00 Quem Quer Namorar com 

o Agricultor? - Diário:T3 
Ep.59

19:57 Jornal da Noite
21:30  Nazaré:T2 Ep.11
22:15 Terra Brava:T1 Ep.191
23:15  Quem Quer Namorar Com 

a Agricultora?:T3 Ep.65
23:30 Amor de Mãe Ep.95
23:30 Amor de Mãe Ep.94
TVI
06:00  Os Batanetes
06:30  Diário da Manhã
10:13  Você na TV!
13:00 Jornal da Uma
14:55 Destinos Cruzados
16:15 A Tarde é Sua
18:15 Big Brother - Extra Tarde
19:15 Big Brother - Diário
19:57 Jornal das 8
21:45 Quer o Destino:T1 Ep.107
22:35 Espírito Indomável:T1 

Ep.55
23:00 Espírito Indomável:T1 

Ep.54
SPORT TV1
15:30 Resumo da Jornada 35: Liga 

Italiana
16:00 Resumos da Jornada 37: 

Premier League
16:30 Resumo da Jornada 33: 

Superliga Turca
17:00  A Caminho da Final - Taça 

de França
17:30 Liga NOS Magazine
18:00 Grande Jornada
19:00 Jornada 34: Primeira Liga
21:15 Jornada 34: Primeira Liga
23:30  PSG x Saint-Étienne - Final - 

Taça de França
22:40  Udinese x Juventus: Liga 

Italiana

Palavras cruzadas

Sudoku

soluções

palavras cruzadas sudoku

Horizontais: 1 - Aparado - Sãs. 
2 - Movera - Cota. 3 - Amigo - Ro-
sar. 4 - Os - Sia - Ira. 5 - Ou - Sair. 
6 - Al - Somar - Aa. 7 - Lama - Au. 
8 - Uva - Aos - Sã. 9 - Natos - 
Aiara. 10 - Idem - Cínico. 11 - Aar 
- Grossos.
Verticais: 1 - Ama - Calúnia. 2 
- Pomo - Lavada. 3 - Aviso - Mater. 
4 - Reg - Usa - Om. 5 - Aros - Ás. 6 
- Da - Irmão - Cr. 7 - Rá - Saio. 8 - 
Co - Sra - Ins. 9 - Sósia - Usais. 10 
- Ataria - Arco. 11 - Sararas - Aos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Horizontais Verticais

1 1 - Aparado - Sãs. 1 - Ama - Calúnia.

2 S 2 - Movera - Cota. 2 - Pomo - Lavada.

3 o 3 - Amigo - Rosar. 3 - Aviso - Mater.

4 l 4 - Os - Sia - Ira. 4 - Reg - Usa - Om.

5 u 5 - Ou - Sair. 5 - Aros - Ás.

6 ç 6 - Al - Somar - Aa. 6 - Da - Irmão - Cr.

7 õ 7 - Lama - Au. 7 - Rá - Saio.

8 e 8 - Uva - Aos - Sã. 8 - Co - Sra - Ins.

9 s 9 - Natos - Aiara. 9 - Sósia - Usais.

10 10 - Idem - Cínico. 10 - Ataria - Arco.

11 11 - Aar - Grossos. 11 - Sararas - Aos.

Horizontais
1- Segurado - Saudáveis.
2- Mexera - Quinhão.
3- Amistoso - Corar.
4- Ósmio para os químicos - Fecha as asas

para descer mais depressa - Fúria.
5- Alternativa - Abandonar.
6- Artigo árabe - Adicionar - Igualdade (farm.).
7- Lodo - Ouro (s.q.).
8- Bago da videira - A eles - Salutar.
9- Pedaços - Gemera.

10- A mesma coisa - Hipócrita.
11- Rio do Norte de França, afluente do Oise -

Brutamontes.

Verticais
1- Governanta - Difamação.
2- Maçã - Limpa.
3- Alerta - O étimo de mãe.
4- Regimento (abrev.) - Utiliza - Pedra de moinho (inv.).
5- Argolas - Campeão.
6- Oferece - Mano - Cromo (s.q.).
7- O Sol, no Antigo Egipto - Venho para fora.
8- O Cobalto, para os químicos - Senhora

(abrev.) - Instituto Nacional de Socorrismo.
9- Pessoa muito parecida com outra - Empregais.

10- Amarraria - Anel.
11- Curaras - A eles.

Horizontais: 1- Segurado - Saudáveis. 2- Mexera - Quinhão. 3- 
Amistoso - Corar. 4- Ósmio para os químicos - Fecha as asas para 
descer mais depressa - Fúria. 5- Alternativa - Abandonar. 6- Artigo árabe 
- Adicionar - Igualdade (farm.). 7- Lodo - Ouro (s.q.). 8- Bago da videira 
- A eles - Salutar. 9- Pedaços - Gemera. 10- A mesma coisa - Hipócrita. 
11- Rio do Norte de França, afluente do Oise - Brutamontes.

Verticais: 1- Governanta - Difamação. 2- Maçã - Limpa. 3- Alerta - O 
étimo de mãe. 4- Regimento (abrev.) - Utiliza - Pedra de moinho (inv.). 
5- Argolas - Campeão. 6- Oferece - Mano - Cromo (s.q.). 7- O Sol, no 
Antigo Egipto - Venho para fora. 8- O Cobalto, para os químicos - Senho-
ra (abrev.) - Instituto Nacional de Socorrismo. 9- Pessoa muito parecida 
com outra - Empregais. 10- Amarraria - Anel. 11- Curaras - A eles.

easy sudoku Puzzles 10 
www.printablesudoku99.com 
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Sudoku 
Puzzle 

2 

3 9      4 6 
   9 3 7 2  8 
 7   6    5 
 1 3  2  8 6  
2    9 3 1  7 
    1 8 4  2 
8       2 1 
 3   5   7 4 
5  4 1 7  9 8 3 

 9 8 7  2  3 6 
  5 6 9 8    
2  4 1    7  
8 4  5   6  3 
9   4     8 
 7 6     1 4 
    1 3  6 5 
3 1 2   6 4   
 5  8 7  3 2  

easy sudoku Puzzles 10 www.printablesudoku99.com 
 
 

Sudoku Puzzle 1 Solution  Sudoku Puzzle 2 Solution 
3 9 2 5 8 1 7 4 6  1 9 8 7 4 2 5 3 6 
6 4 5 9 3 7 2 1 8  7 3 5 6 9 8 1 4 2 
1 7 8 2 6 4 3 9 5  2 6 4 1 3 5 8 7 9 
4 1 3 7 2 5 8 6 9  8 4 1 5 2 7 6 9 3 
2 8 6 4 9 3 1 5 7  9 2 3 4 6 1 7 5 8 
7 5 9 6 1 8 4 3 2  5 7 6 3 8 9 2 1 4 
8 6 7 3 4 9 5 2 1  4 8 7 2 1 3 9 6 5 
9 3 1 8 5 2 6 7 4  3 1 2 9 5 6 4 8 7 
5 2 4 1 7 6 9 8 3  6 5 9 8 7 4 3 2 1 

Sudoku Puzzle 3 Solution  Sudoku Puzzle 4 Solution 
6 3 1 7 2 4 5 9 8  7 5 8 9 2 1 6 4 3 
7 8 9 5 6 1 4 2 3  4 2 1 7 3 6 9 5 8 
2 4 5 8 3 9 6 7 1  3 6 9 4 5 8 7 1 2 
5 2 8 4 9 3 7 1 6  2 8 7 5 6 4 3 9 1 
9 6 4 1 7 2 3 8 5  6 4 5 3 1 9 2 8 7 
1 7 3 6 8 5 2 4 9  9 1 3 8 7 2 4 6 5 
3 5 7 2 1 8 9 6 4  5 9 2 6 8 3 1 7 4 
4 1 2 9 5 6 8 3 7  1 7 4 2 9 5 8 3 6 
8 9 6 3 4 7 1 5 2  8 3 6 1 4 7 5 2 9 

Sudoku Puzzle 5 Solution  Sudoku Puzzle 6 Solution 
4 2 3 5 7 8 1 6 9  7 8 4 2 1 9 6 3 5 
8 9 7 2 1 6 4 5 3  2 9 3 6 7 5 8 1 4 
5 6 1 9 3 4 8 7 2  6 1 5 3 8 4 9 7 2 
6 3 8 7 4 5 9 2 1  8 2 1 7 5 6 3 4 9 
7 4 5 1 2 9 3 8 6  9 3 6 1 4 2 5 8 7 
2 1 9 6 8 3 5 4 7  5 4 7 8 9 3 2 6 1 
1 8 4 3 6 7 2 9 5  4 6 8 9 2 7 1 5 3 
9 7 2 8 5 1 6 3 4  3 7 2 5 6 1 4 9 8 
3 5 6 4 9 2 7 1 8  1 5 9 4 3 8 7 2 6 

Sudoku Puzzle 7 Solution  Sudoku Puzzle 8 Solution 
9 2 8 3 5 7 1 6 4  7 8 9 4 6 1 3 5 2 
6 7 1 9 4 8 2 3 5  1 6 4 5 2 3 9 8 7 
3 4 5 6 1 2 7 9 8  2 5 3 9 7 8 6 1 4 
2 8 3 7 6 4 5 1 9  4 1 6 3 5 7 8 2 9 
4 6 7 5 9 1 8 2 3  9 7 8 2 1 6 5 4 3 
1 5 9 8 2 3 4 7 6  3 2 5 8 9 4 1 7 6 
7 9 2 4 8 6 3 5 1  6 9 7 1 8 2 4 3 5 
8 1 6 2 3 5 9 4 7  8 3 2 6 4 5 7 9 1 
5 3 4 1 7 9 6 8 2  5 4 1 7 3 9 2 6 8 

 

Palavras cruzadas

Sudoku

soluções

palavras cruzadas sudoku

Horizontais: 1 - Aparado - Sãs. 
2 - Movera - Cota. 3 - Amigo - Ro-
sar. 4 - Os - Sia - Ira. 5 - Ou - Sair. 
6 - Al - Somar - Aa. 7 - Lama - Au. 
8 - Uva - Aos - Sã. 9 - Natos - 
Aiara. 10 - Idem - Cínico. 11 - Aar 
- Grossos.
Verticais: 1 - Ama - Calúnia. 2 
- Pomo - Lavada. 3 - Aviso - Mater. 
4 - Reg - Usa - Om. 5 - Aros - Ás. 6 
- Da - Irmão - Cr. 7 - Rá - Saio. 8 - 
Co - Sra - Ins. 9 - Sósia - Usais. 10 
- Ataria - Arco. 11 - Sararas - Aos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Horizontais Verticais

1 1 - Aparado - Sãs. 1 - Ama - Calúnia.

2 S 2 - Movera - Cota. 2 - Pomo - Lavada.

3 o 3 - Amigo - Rosar. 3 - Aviso - Mater.

4 l 4 - Os - Sia - Ira. 4 - Reg - Usa - Om.

5 u 5 - Ou - Sair. 5 - Aros - Ás.

6 ç 6 - Al - Somar - Aa. 6 - Da - Irmão - Cr.

7 õ 7 - Lama - Au. 7 - Rá - Saio.

8 e 8 - Uva - Aos - Sã. 8 - Co - Sra - Ins.

9 s 9 - Natos - Aiara. 9 - Sósia - Usais.

10 10 - Idem - Cínico. 10 - Ataria - Arco.

11 11 - Aar - Grossos. 11 - Sararas - Aos.

Horizontais
1- Segurado - Saudáveis.
2- Mexera - Quinhão.
3- Amistoso - Corar.
4- Ósmio para os químicos - Fecha as asas

para descer mais depressa - Fúria.
5- Alternativa - Abandonar.
6- Artigo árabe - Adicionar - Igualdade (farm.).
7- Lodo - Ouro (s.q.).
8- Bago da videira - A eles - Salutar.
9- Pedaços - Gemera.

10- A mesma coisa - Hipócrita.
11- Rio do Norte de França, afluente do Oise -

Brutamontes.

Verticais
1- Governanta - Difamação.
2- Maçã - Limpa.
3- Alerta - O étimo de mãe.
4- Regimento (abrev.) - Utiliza - Pedra de moinho (inv.).
5- Argolas - Campeão.
6- Oferece - Mano - Cromo (s.q.).
7- O Sol, no Antigo Egipto - Venho para fora.
8- O Cobalto, para os químicos - Senhora

(abrev.) - Instituto Nacional de Socorrismo.
9- Pessoa muito parecida com outra - Empregais.

10- Amarraria - Anel.
11- Curaras - A eles.

Horizontais: 1- Segurado - Saudáveis. 2- Mexera - Quinhão. 3- 
Amistoso - Corar. 4- Ósmio para os químicos - Fecha as asas para 
descer mais depressa - Fúria. 5- Alternativa - Abandonar. 6- Artigo árabe 
- Adicionar - Igualdade (farm.). 7- Lodo - Ouro (s.q.). 8- Bago da videira 
- A eles - Salutar. 9- Pedaços - Gemera. 10- A mesma coisa - Hipócrita. 
11- Rio do Norte de França, afluente do Oise - Brutamontes.

Verticais: 1- Governanta - Difamação. 2- Maçã - Limpa. 3- Alerta - O 
étimo de mãe. 4- Regimento (abrev.) - Utiliza - Pedra de moinho (inv.). 
5- Argolas - Campeão. 6- Oferece - Mano - Cromo (s.q.). 7- O Sol, no 
Antigo Egipto - Venho para fora. 8- O Cobalto, para os químicos - Senho-
ra (abrev.) - Instituto Nacional de Socorrismo. 9- Pessoa muito parecida 
com outra - Empregais. 10- Amarraria - Anel. 11- Curaras - A eles.
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3 9      4 6 
   9 3 7 2  8 
 7   6    5 
 1 3  2  8 6  
2    9 3 1  7 
    1 8 4  2 
8       2 1 
 3   5   7 4 
5  4 1 7  9 8 3 

 9 8 7  2  3 6 
  5 6 9 8    
2  4 1    7  
8 4  5   6  3 
9   4     8 
 7 6     1 4 
    1 3  6 5 
3 1 2   6 4   
 5  8 7  3 2  
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Sudoku Puzzle 1 Solution  Sudoku Puzzle 2 Solution 
3 9 2 5 8 1 7 4 6  1 9 8 7 4 2 5 3 6 
6 4 5 9 3 7 2 1 8  7 3 5 6 9 8 1 4 2 
1 7 8 2 6 4 3 9 5  2 6 4 1 3 5 8 7 9 
4 1 3 7 2 5 8 6 9  8 4 1 5 2 7 6 9 3 
2 8 6 4 9 3 1 5 7  9 2 3 4 6 1 7 5 8 
7 5 9 6 1 8 4 3 2  5 7 6 3 8 9 2 1 4 
8 6 7 3 4 9 5 2 1  4 8 7 2 1 3 9 6 5 
9 3 1 8 5 2 6 7 4  3 1 2 9 5 6 4 8 7 
5 2 4 1 7 6 9 8 3  6 5 9 8 7 4 3 2 1 

Sudoku Puzzle 3 Solution  Sudoku Puzzle 4 Solution 
6 3 1 7 2 4 5 9 8  7 5 8 9 2 1 6 4 3 
7 8 9 5 6 1 4 2 3  4 2 1 7 3 6 9 5 8 
2 4 5 8 3 9 6 7 1  3 6 9 4 5 8 7 1 2 
5 2 8 4 9 3 7 1 6  2 8 7 5 6 4 3 9 1 
9 6 4 1 7 2 3 8 5  6 4 5 3 1 9 2 8 7 
1 7 3 6 8 5 2 4 9  9 1 3 8 7 2 4 6 5 
3 5 7 2 1 8 9 6 4  5 9 2 6 8 3 1 7 4 
4 1 2 9 5 6 8 3 7  1 7 4 2 9 5 8 3 6 
8 9 6 3 4 7 1 5 2  8 3 6 1 4 7 5 2 9 

Sudoku Puzzle 5 Solution  Sudoku Puzzle 6 Solution 
4 2 3 5 7 8 1 6 9  7 8 4 2 1 9 6 3 5 
8 9 7 2 1 6 4 5 3  2 9 3 6 7 5 8 1 4 
5 6 1 9 3 4 8 7 2  6 1 5 3 8 4 9 7 2 
6 3 8 7 4 5 9 2 1  8 2 1 7 5 6 3 4 9 
7 4 5 1 2 9 3 8 6  9 3 6 1 4 2 5 8 7 
2 1 9 6 8 3 5 4 7  5 4 7 8 9 3 2 6 1 
1 8 4 3 6 7 2 9 5  4 6 8 9 2 7 1 5 3 
9 7 2 8 5 1 6 3 4  3 7 2 5 6 1 4 9 8 
3 5 6 4 9 2 7 1 8  1 5 9 4 3 8 7 2 6 

Sudoku Puzzle 7 Solution  Sudoku Puzzle 8 Solution 
9 2 8 3 5 7 1 6 4  7 8 9 4 6 1 3 5 2 
6 7 1 9 4 8 2 3 5  1 6 4 5 2 3 9 8 7 
3 4 5 6 1 2 7 9 8  2 5 3 9 7 8 6 1 4 
2 8 3 7 6 4 5 1 9  4 1 6 3 5 7 8 2 9 
4 6 7 5 9 1 8 2 3  9 7 8 2 1 6 5 4 3 
1 5 9 8 2 3 4 7 6  3 2 5 8 9 4 1 7 6 
7 9 2 4 8 6 3 5 1  6 9 7 1 8 2 4 3 5 
8 1 6 2 3 5 9 4 7  8 3 2 6 4 5 7 9 1 
5 3 4 1 7 9 6 8 2  5 4 1 7 3 9 2 6 8 

 

Palavras cruzadas

Sudoku

soluções

palavras cruzadas sudoku

Horizontais: 1 - Aparado - Sãs. 
2 - Movera - Cota. 3 - Amigo - Ro-
sar. 4 - Os - Sia - Ira. 5 - Ou - Sair. 
6 - Al - Somar - Aa. 7 - Lama - Au. 
8 - Uva - Aos - Sã. 9 - Natos - 
Aiara. 10 - Idem - Cínico. 11 - Aar 
- Grossos.
Verticais: 1 - Ama - Calúnia. 2 
- Pomo - Lavada. 3 - Aviso - Mater. 
4 - Reg - Usa - Om. 5 - Aros - Ás. 6 
- Da - Irmão - Cr. 7 - Rá - Saio. 8 - 
Co - Sra - Ins. 9 - Sósia - Usais. 10 
- Ataria - Arco. 11 - Sararas - Aos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Horizontais Verticais

1 1 - Aparado - Sãs. 1 - Ama - Calúnia.

2 S 2 - Movera - Cota. 2 - Pomo - Lavada.

3 o 3 - Amigo - Rosar. 3 - Aviso - Mater.

4 l 4 - Os - Sia - Ira. 4 - Reg - Usa - Om.

5 u 5 - Ou - Sair. 5 - Aros - Ás.

6 ç 6 - Al - Somar - Aa. 6 - Da - Irmão - Cr.

7 õ 7 - Lama - Au. 7 - Rá - Saio.

8 e 8 - Uva - Aos - Sã. 8 - Co - Sra - Ins.

9 s 9 - Natos - Aiara. 9 - Sósia - Usais.

10 10 - Idem - Cínico. 10 - Ataria - Arco.

11 11 - Aar - Grossos. 11 - Sararas - Aos.

Horizontais
1- Segurado - Saudáveis.
2- Mexera - Quinhão.
3- Amistoso - Corar.
4- Ósmio para os químicos - Fecha as asas

para descer mais depressa - Fúria.
5- Alternativa - Abandonar.
6- Artigo árabe - Adicionar - Igualdade (farm.).
7- Lodo - Ouro (s.q.).
8- Bago da videira - A eles - Salutar.
9- Pedaços - Gemera.

10- A mesma coisa - Hipócrita.
11- Rio do Norte de França, afluente do Oise -

Brutamontes.

Verticais
1- Governanta - Difamação.
2- Maçã - Limpa.
3- Alerta - O étimo de mãe.
4- Regimento (abrev.) - Utiliza - Pedra de moinho (inv.).
5- Argolas - Campeão.
6- Oferece - Mano - Cromo (s.q.).
7- O Sol, no Antigo Egipto - Venho para fora.
8- O Cobalto, para os químicos - Senhora

(abrev.) - Instituto Nacional de Socorrismo.
9- Pessoa muito parecida com outra - Empregais.

10- Amarraria - Anel.
11- Curaras - A eles.

Horizontais: 1- Segurado - Saudáveis. 2- Mexera - Quinhão. 3- 
Amistoso - Corar. 4- Ósmio para os químicos - Fecha as asas para 
descer mais depressa - Fúria. 5- Alternativa - Abandonar. 6- Artigo árabe 
- Adicionar - Igualdade (farm.). 7- Lodo - Ouro (s.q.). 8- Bago da videira 
- A eles - Salutar. 9- Pedaços - Gemera. 10- A mesma coisa - Hipócrita. 
11- Rio do Norte de França, afluente do Oise - Brutamontes.

Verticais: 1- Governanta - Difamação. 2- Maçã - Limpa. 3- Alerta - O 
étimo de mãe. 4- Regimento (abrev.) - Utiliza - Pedra de moinho (inv.). 
5- Argolas - Campeão. 6- Oferece - Mano - Cromo (s.q.). 7- O Sol, no 
Antigo Egipto - Venho para fora. 8- O Cobalto, para os químicos - Senho-
ra (abrev.) - Instituto Nacional de Socorrismo. 9- Pessoa muito parecida 
com outra - Empregais. 10- Amarraria - Anel. 11- Curaras - A eles.
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3 9      4 6 
   9 3 7 2  8 
 7   6    5 
 1 3  2  8 6  
2    9 3 1  7 
    1 8 4  2 
8       2 1 
 3   5   7 4 
5  4 1 7  9 8 3 

 9 8 7  2  3 6 
  5 6 9 8    
2  4 1    7  
8 4  5   6  3 
9   4     8 
 7 6     1 4 
    1 3  6 5 
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Sudoku Puzzle 1 Solution  Sudoku Puzzle 2 Solution 
3 9 2 5 8 1 7 4 6  1 9 8 7 4 2 5 3 6 
6 4 5 9 3 7 2 1 8  7 3 5 6 9 8 1 4 2 
1 7 8 2 6 4 3 9 5  2 6 4 1 3 5 8 7 9 
4 1 3 7 2 5 8 6 9  8 4 1 5 2 7 6 9 3 
2 8 6 4 9 3 1 5 7  9 2 3 4 6 1 7 5 8 
7 5 9 6 1 8 4 3 2  5 7 6 3 8 9 2 1 4 
8 6 7 3 4 9 5 2 1  4 8 7 2 1 3 9 6 5 
9 3 1 8 5 2 6 7 4  3 1 2 9 5 6 4 8 7 
5 2 4 1 7 6 9 8 3  6 5 9 8 7 4 3 2 1 

Sudoku Puzzle 3 Solution  Sudoku Puzzle 4 Solution 
6 3 1 7 2 4 5 9 8  7 5 8 9 2 1 6 4 3 
7 8 9 5 6 1 4 2 3  4 2 1 7 3 6 9 5 8 
2 4 5 8 3 9 6 7 1  3 6 9 4 5 8 7 1 2 
5 2 8 4 9 3 7 1 6  2 8 7 5 6 4 3 9 1 
9 6 4 1 7 2 3 8 5  6 4 5 3 1 9 2 8 7 
1 7 3 6 8 5 2 4 9  9 1 3 8 7 2 4 6 5 
3 5 7 2 1 8 9 6 4  5 9 2 6 8 3 1 7 4 
4 1 2 9 5 6 8 3 7  1 7 4 2 9 5 8 3 6 
8 9 6 3 4 7 1 5 2  8 3 6 1 4 7 5 2 9 

Sudoku Puzzle 5 Solution  Sudoku Puzzle 6 Solution 
4 2 3 5 7 8 1 6 9  7 8 4 2 1 9 6 3 5 
8 9 7 2 1 6 4 5 3  2 9 3 6 7 5 8 1 4 
5 6 1 9 3 4 8 7 2  6 1 5 3 8 4 9 7 2 
6 3 8 7 4 5 9 2 1  8 2 1 7 5 6 3 4 9 
7 4 5 1 2 9 3 8 6  9 3 6 1 4 2 5 8 7 
2 1 9 6 8 3 5 4 7  5 4 7 8 9 3 2 6 1 
1 8 4 3 6 7 2 9 5  4 6 8 9 2 7 1 5 3 
9 7 2 8 5 1 6 3 4  3 7 2 5 6 1 4 9 8 
3 5 6 4 9 2 7 1 8  1 5 9 4 3 8 7 2 6 

Sudoku Puzzle 7 Solution  Sudoku Puzzle 8 Solution 
9 2 8 3 5 7 1 6 4  7 8 9 4 6 1 3 5 2 
6 7 1 9 4 8 2 3 5  1 6 4 5 2 3 9 8 7 
3 4 5 6 1 2 7 9 8  2 5 3 9 7 8 6 1 4 
2 8 3 7 6 4 5 1 9  4 1 6 3 5 7 8 2 9 
4 6 7 5 9 1 8 2 3  9 7 8 2 1 6 5 4 3 
1 5 9 8 2 3 4 7 6  3 2 5 8 9 4 1 7 6 
7 9 2 4 8 6 3 5 1  6 9 7 1 8 2 4 3 5 
8 1 6 2 3 5 9 4 7  8 3 2 6 4 5 7 9 1 
5 3 4 1 7 9 6 8 2  5 4 1 7 3 9 2 6 8 

 



111 A Comissão Even-
tual de Inquérito Parla-
mentar à atuação do Esta-
do na atribuição de apoios 
após os incêndios de 2017 
na zona do Pinhal Interior 
vai ter os seus trabalhos 
suspensos durante o mês 
de agosto.

A decisão foi ontem apro-
vada por unanimidade na 
Assembleia da República.

A suspensão foi solicitada  
pela comissão de inqué-
rito entre 30 de julho e 1 
de setembro de 2020 e, de 
seguida, o presidente da 
Assembleia da República, 
Eduardo Ferro Rodrigues, 
apresentou um projeto de 
resolução no mesmo sen-
tido.

Este foi aprovado por 
unanimidade, com os 
votos favoráveis dos sete 
grupos parlamentares – PS, 
PSD, BE, PCP, CDS-PP, PAN e 
PEV –, dos dois deputados 
únicos do Chega e da Ini-

ciativa Liberal e das duas 
deputadas não inscritas Jo-
acine Katar Moreira (eleita 
pelo Livre) e Cristina Rodri-
gues (eleita pelo PAN).

A suspensão dos tra-
balhos (a retomar a 2 de 

setembro) insere-se no 
contexto jurídico destes 
inquéritos, que prevê a sua 
duração máxima de 180 
dias.

Em atividade desde 24 de 
março, o funcionamento 

da comissão foi suspensa 
do início ao fim do estado 
de emergência da covid-19.

O inquérito foi anuncia-
do a 14 de fevereiro, pelo 
PSD para apurar “respon-
sabilidades políticas”.

Parlamento suspende em 
agosto comissão de inquérito 
a apoios nos fogos de 2017

Arquivo-Carlos Jorge Monteiro

DR

2020 regista 
segundo valor 
de fogos mais 
reduzido da 
última década
111 O número de in-

cêndios ocorridos este 
ano e até 15 de julho si-
tua-se no segundo mais 
baixo dos últimos dez 
anos e a área ardida re-
gista o quinto valor mais 
reduzido, segundo dados 
provisórios divulgados 
ontem.

O relatório do Instituto 
da Conservação da Natu-
reza e das Florestas (ICNF) 
indica que, entre 1 de ja-
neiro e 15 de julho, defla-
graram 3.383 incêndios, 
menos 1.907 (menos 36%) 
do que as ocorrências de 
fogo registadas no mesmo 
período do ano passado, 
quando tinha ocorrido 
5.290.

As chamas consumiram 
9482 hectares (ha) até 15 
de julho, entre povoamen-
tos (3396 ha), matos (3123 
ha) e agricultura (2963 
ha), uma redução de cerca 
de 6% (menos 702 ha) em 
relação ao mesmo perío-
do de 2019. “Comparando 
os valores do ano de 2020 
com o histórico dos 10 
anos anteriores, assinala-se 
que se registaram menos 
54% de incêndios rurais e 
menos 54% de área ardi-
da relativamente à média 
anual do período”, refere 
o relatório, frisando que 
2020 apresenta “o segun-
do valor mais reduzido em 
número de incêndios e o 
quinto valor mais reduzi-
do de área ardida desde 
2010”.

O documento indica 
também que 88% dos in-
cêndios registados este 
ano tiveram uma área ar-
dida inferior a um hectare, 
tendo ocorrido até à data 
dois fogos de maior di-
mensão, ou seja, com uma 
área superior ou igual a 
1000 hectares. 

Olivais não 
vai participar 
na próxima 
edição 
da EuroCup 
Women

111 A equipa sénior fe-
minina de basquetebol do 
Olivais não vai participar 
na edição 2020/2021 da 
EuroCup Women (Euro-
cup feminina), competição 
europeia da Federação In-
ternacional de Basquete-
bol (FIBA).

A equipa olivanense não 
se inscreveu devido à des-
pesa associada à participa-
ção da última época. “Não 
nos inscrevemos por causa 
da despesa. A situação da 
covid-19 também acabou 
por influenciar”, disse ao 
DIÁRIO AS BEIRAS o presi-
dente do Olivais, António 
Fonseca Gomes. 

“O prazo terminou no 
início da semana. Não está 
a entrar financiamento e 
não tinha lógica ir às com-
petições europeias, quan-
do ainda estamos a pagar 
a última participação”, 
confidenciou o dirigente. 

Despesa elevada
Em 2019/2020, o Olivais 

ficou no 4.º e último lugar 
do Grupo F, na 1.ª fase da 
EuroCup Women. “Não 
compensou do ponto de 
vista financeiro. Temos um 
prejuízo grande e contas 
para pagar dessa partici-
pação, inclusive multas 
à FIBA”, contou António 
Fonseca Gomes. 
|Emanuel Pereira

O inquérito diz respeito à atuação do Estado na atribuição de apoios nos incêndios de 2017
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Camião em despiste galga separador na A17
111 Um camião entrou 

em despiste, na madrugada 
de ontem, na A17, no sentido 
Norte-Sul, entre a Tocha e 
Quiaios, galgou o separador 
central e tombou na faixa  de 
rodagem contrária. O condu-
tor e único ocupante da via-
tura, de cerca de 60 anos, so-
freu ferimentos ligeiros, disse 
fonte dos Bombeiros Sapa-
dores da Figueira da Foz. O 
acidente ocorreu às 04H50 e 
os trabalhos de limpeza da via 
prolongaram-se até à hora de 
almoço de ontem. Além dos 
Sapadores da Figueira esti-
veram no local os Bombeiros 
de Cantanhede e a GNR. C.V. 



Sessão solene
vai reconhecer
hoje o esforço
da população 
contra a pandemia

Respeitando o protocolo de distanciamento social,
não são esperados mais do que quatro dezenas

de  convidados na cerimónia que tem lugar
esta manhã no átrio dos Paços do Concelho

espe� al
Condeixa-a-Nova

Dia do Município
24 de julho
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Assinala-se esta sexta-
feira o Dia do  Município de 
Condeixa-a-Nova. Há uma 
sessão solene, mas não é a 
mesma coisa sem as Festas 
de Santa Cristina?

A covid-19 não nos per-
mite ter em Condeixa-a-
Nova as festas tradicionais 
de Santa Cristina, como 
aconteceu no ano passado, 
durante seis dias, com mi-
lhares de pessoas. Mesmo 
as celebrações religiosas 
não se vão realizar.

Foram quatro meses de 
pandemia, que nos parece-
ram anos, mas este período 
ainda não está terminado. 
Por isso, o Dia do Municí-
pio é assinalado de forma 
condicionada, no átrio da 
câmara, com um máximo 
de 40 pessoas presentes e 
transmissão em direto nas 
redes sociais do município.

A Câmara Municipal ten-
tou minorar o efeito da 
não realização das festas e, 
ao mesmo tempo, dar um 
sinal de esperança, com a 
realização de um evento 
que são as Noites de Verão, 
no átrio do Museu PO.RO.S, 
com o controlo de entra-
das, embora gratuitas. Já 
vai no 3.º fim de semana 
e, quase sempre – embora 
reduzindo a lotação a 300 
espetadores – completa-
mente preenchido.

É uma iniciativa que que-
remos manter no próximo 

ano, mesmo que não seja 
com esta calendarização, 
para não colidir com o re-
gresso das festas de Santa 
Cristina, como todos espe-
ramos.

Então, de que forma 
é assinalado o Dia do 
Município?

Vão ser atribuídas me-
dalhas de mérito para um 
conjunto de instituições, 
que foram importantes 

no combate à covid-19 no 
concelho. É uma homena-
gem temática, se assim se 
pode dizer, reconhecen-
do o trabalho feito por 

aqueles que garantiram 
os serviços essenciais e os 
que impediram que a pan-
demia se tivesse estendido 
à comunidade, desde o 
trabalho dos bombeiros 
e da GNR, até às juntas de 
freguesia, Equipa de Inter-
venção Direta de Condei-
xa-a-Nova e instituições de 
saúde, incluindo as Irmãs 
Hospitaleiras da Casa de 
Saúde Rainha Santa Isabel, 
onde houve um surto, mas 
que foi controlado. 

Também serão atribuídas 
medalhas municipais de 
bons serviços a funcioná-
rios da câmara: uma meda-
lha a um funcionário com 
40 anos de serviço (ouro) 
e sete a funcionários com 
mais de 20 anos de serviço 
(bronze). 

As celebrações fi cam con-
cluídas com visita à requa-
lifi cação fi nal da Casa dos 
Arcos, monumento do séc. 
XVII adaptado a “Centro de 
Promoção e Divulgação de 
Ideias e Produtos”.

Foi uma obra realizada 
no âmbito do PARU (Pro-
grama de Ação de Reabi-
litação Urbana), com um 
investimento de cerca de 
meio milhão de euros, fi-
nanciado a 85% e a que eu 
chamo “lugar da Condei-
xalidade”. É onde vamos 
ter, até ao fim deste ano, 
de forma interativa, refe-
rências aos hábitos e tradi-

ções do concelho. Também 
vai integrar um posto de 
turismo. 

Quais são as outras obras 
PARU no concelho?

A segunda das três em-
preitadas no âmbito do 
PARU que, aliás, sofreu 
muitas vicissitudes buro-
cráticas ao longo de dois 
anos, até ter autorização 
do IMT (Instituto da Mobi-
lidade e dos Transportes) 

para mudança de uso, é a 
antiga Fábrica de Cerâmica 
de Conimbriga, que vai ser 
transformada em Centro 
de Desenvolvimento da Ce-
râmica/Incubadora de In-
dústrias Criativas. Agora já 

está em fase concurso, de-
vendo ser adjudicada antes 
do fi nal de 2020, com um 
orçamento de 1,6 milhões 
de euros e fi nanciamento 
de 85%, num prazo de exe-
cução, se tudo correr bem, 
de um ano. É o maior in-
vestimento de sempre em 
Condeixa numa só obra.

Também a antiga escola 
primária, designada vul-
garmente Feminina, foi 
reabilitada, com 167 mil 
euros de investimento e 
conclusão de obras em bre-
ve. Será uma incubadora 
ligada à área da hotelaria, 
numa parceria entre a CIM-
RC, autarquia e Turismo de 
Portugal, que garante a sua 
utilização permanente.

Finalmente, caso haja 
reforço do PARU, temos 
esperança de incluir a re-
cuperação do edifício da 
Fundação Ana Laboreiro 
D’Eça, mas está condicio-
nado a fatores externos à 
autarquia.

Entretanto, o mundo entrou 
em estado de pandemia. 
Com que consequências a 
nível concelhio?

As consequências sociais 
são muito fortes, e ainda 
não temos os dados de 
junho. Basta olhar para a 
duplicação do número de 
desempregados no conce-
lho: de cerca de 300 para 
quase 700; ou seja, subiu 

de uma taxa muito baixa 
para quase nove por cento. 
Isso nota-se no número de 
pedidos de ajuda à Ação 
Social e processos entrados 
no Gabinete de Inserção 
Social, criado há cerca de 
três anos, com um trabalho 
fantástico e que agora vol-
ta a estar na linha da fren-
te. Aumentámos o valor 
do Plano de Emergência 
Social, que é agora de 120 
mil euros anuais, e temos 
capacidade para o triplicar. 
Criámos uma linha direta 
para que as pessoas não se 
sintam constrangidas de 
fazer os contactos necessá-
rios. Entretanto, continua-
mos a fazer a entrega regu-
lar de cabazes alimentares, 
já por três vezes, a cerca de 
uma centena de famílias.

Onde é que se nota mais o 
desemprego?

O principal desemprego 
é nos setores da indústria 
e turismo, sendo que al-
gumas das pessoas afeta-
das residem no concelho, 
mas trabalhavam fora. No 
concelho, tenho notícia de 
algum comércio mais pe-
queno e restauração com 
algumas difi culdades, mas 
em relação a pequenas e 
médias empresas, não te-
nho qualquer informação. 
Tivemos uma queda forte 
no turismo, que é notório 
nos números de visitas ao 

texto António Rosado
fotografi a Pedro Ramos

“Homenagem 
àqueles que 
garantiram 
os serviços 
essenciais 
e impediram 
que a pandemia 
se estendesse”

A Casa dos Arcos, 
será adaptada 
a “Centro de 
Promoção e 
Divulgação de 
Ideias e Produtos” 
após a conclusão 
da requalifi cação 
do edifício no valor 
de meio milhão de 
euros

A antiga Fábrica 
de Cerâmica de 
Conimbriga vai 
ser transformada 
em Centro de 
Desenvolvimento 
da Cerâmica/
Incubadora de 
Indústrias Criativas

O presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, 
Nuno Moita, diz que houve “quatro meses de pandemia 
que nos pareceram anos” para caracterizar as alterações 
sócioeconómicas com que o concelho se confronta no Dia 
do Município que hoje se comemora. Para além da sessão 
solene, a data será aproveitada para assinalar a conclusão das 
obras da Casa dos Arcos, monumento do séc. XVII adaptado a 
“Centro de Promoção e Divulgação de Ideias e Produtos”



24-07-2020  | diário as beiras Condeixa  | Especial | 3 

“Heróis da pandemia” vão ser o 
reconhecimento da comunidade

111 Homenagem aos 
heróis locais da pandemia 
é como a Câmara Munici-
pal de Condeixa-a-Nova 
designa as duas dezenas de 
instituições que hoje vão 
ser distinguidas nas ceri-
mónias do Dia do Municí-
pio. Vão receber a Medalha 
Municipal de Bons Serviços 
(ouro).

São instituições com pes-
soas dentro “que se revela-
ram decisivos para debelar 
um dos momentos mais 
difíceis da nossa geração”, 
considera Nuno Moita.

Os homenageados são 
a Delegação de Saúde de 
Condeixa-a-Nova, a Asso-
ciação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários, o 
Posto Territorial da Guar-
da Nacional Republicana, 
o Serviço Municipal de 
Proteção Civil, os Serviços 
de Gestão de Resíduos de 
Águas e Saneamento da 
Câmara Municipal, a Equi-

pa de Intervenção Direta 
Municipal, a Unidade de 
Cuidados para a Comu-
nidade (UCC), as Unida-
des de Saúde Familiar de 
Condeixa e de Fernando 
Namora, o Centro Social 
Polivalente de Ega, a San-
ta Casa da Misericórdia, as 
Irmãs Hospitaleiras Casa 
de Saúde Rainha Santa Isa-
bel e as juntas e uniões de 
freguesias de Anobra, Fu-
radouro, Ega, Condeixa-a-
Velha e Condeixa-a-Nova, 
Sebal e Belide, Vila Seca e 
Bendafé e Zambujal.

40 anos de serviço
Na cerimónia de celebra-

ção do Dia do Município 
serão ainda agraciados 
com a Medalha Municipal 
de Bons Serviços os fun-
cionários da Câmara Mu-
nicipal de Condeixa mais 
antigos, nomeadamente, 
com a medalha em ouro, 
Fernando Ramos da Silva 

Lucas, assistente operacio-
nal que atingiu os 40 anos 
de serviço. A medalha em 
bronze destinada aos co-
laboradores com 20 anos 
de serviço será, este ano, 
entregue a Ana Margarida 
Ferreira Froufe, Ana Raquel 
Simões da Silva Rasteiro, 
António Júlio Pato da Cruz 
(a título póstumo), Carlos 
Manuel Fernandes Dias, 
Diomar de Fátima Mateus 
das Neves, Maria de Fátima 
Simões dos Santos e Mário 
Rui Batista Pinto.

Atendendo às limitações, 
da covid-19, apenas estará 
presente um representante 
de cada instituição a agra-
ciar. Em contrapartida, 
todo o programa oficial 
das comemorações será 
transmitido em direto nas 
plataformas de comunica-
ção do município.

A pandemia revelou “a 
coragem, a generosidade e 
a entrega de um conjunto 
de profissionais e volun-
tários” conclui o autarca, 
acrescentando que “a Câ-
mara Municipal de Con-
deixa-a-Nova preconiza e 
valoriza uma política de 
reconhecimento de bons 
serviços prestados e, nesse 
sentido, distingue anual-
mente os seus mais antigos 
trabalhadores, pela dedi-
cação, empenho e lealdade 
à causa pública demons-
trados ao longo das suas 
carreiras”.

programa
Dia do Munícipio de 
Condeixa-a-Nova

10H00  
Entrada da Guarda de 
Honra dos Bombeiros 
Voluntários de Condeixa

10H10 
Hastear da Bandeira
GNR, Proteção Civil 
e Bombeiros Voluntários

10H15 
Inicio das Cerimónias 
no Pátio 
Momento Musical com 
António Ataíde 

10H30  
Cerimónia de entrega de 
sete condecorações de 
Medalha de Bons Servi-
ços a funcionários muni-
cipais: sete de Grau Bron-
ze e uma de Grau Ouro, 
neste caso a Fernando 
Ramos da Silva Lucas 
(assistente operacional 
com 40 anos de serviço)

10H45  
Cerimónia de Entrega de 
Condecorações de Me-
dalha de Bons Serviços 
COVID-19

11h20 
Sessão Solene 
Intervenção da presiden-
te da Assembleia Munici-
pal, Anabela Lemos 
Intervenção do presiden-
te da Câmara Municipal, 
Nuno Moita da Costa

11H40  
Momento musical 
- dois temas 
com António Ataíde

11H50 
Apresentação do Livro 
“Conimbriga – Valorizar 
Patrimónios e o Eixo da 
Romanização no Centro 
de Portugal” - Miguel 
Pessoa, Rodrigo Lino e 
José Ruivo

12H15  
Final das cerimónias no 
Átrio da Câmara Munici-
pal e convite aos presen-
tes para se dirigirem para 
Casa dos Arcos 

12H30 
 Visita à obra
da Casa dos Arcos 

13H00  
Fim das cerimónias 
do Dia do Município 

PO.RO.S, que passou de 
1.000 visitantes por mês 
para 30 ou 40, mas os nú-
meros estão agora a subir.

Estou preocupado, em 
Condeixa, porque alguns 
indicadores macro estão a 
piorar. Por outro lado, es-
tou moderadamente oti-
mista, porque percebo que 
já se está a registar alguma 
retoma. Neste processo, a 
câmara é um parceiro das 
pessoas, que está cá para 
servir os munícipes; para 
ajudar, sem olhar a meios, 
nem que tenha de criar 
ainda mais meios para dar 
o necessário apoio social.

São as instituições do 
Estado a  darem resposta 
perante a crise?

A covid-19 motiva a ne-
cessidade de repensar o 
papel do Estado na eco-
nomia e na sociedade. 
Desde logo, pela excelen-
te resposta que o Serviço 
Nacional de Saúde deu, em 
Condeixa e no país. Duran-
te muitos anos assistimos a 
uma tentativa de diminui-
ção da presença do Estado, 
mas esta pandemia veio 
mostrar que é perigoso 
seguir esse caminho. O Es-
tado tem que ser forte, seja 
na Saúde e na Educação, 
mas também nos transpor-
tes, na energia e na água.

No caso da água, Condeixa 
não integrou nenhum 
sistema intermunicipal?

Não. Para fi car pior, não 
vale a pena. Só se for em 
parceria com o conce-
lho de Coimbra, que tem 
condição sufi ciente de di-
mensão para fazer candi-
daturas a fi nanciamentos 
comunitários, mas não 
tem a condição necessária, 
que é ter um parceiro. Nes-
se sentido, as coisas estão 
a andar. Quanto à APIN, 
estive no estudo inicial da 
sua constituição, mas não 
me convenceu. Ainda po-
deria aderir na questão da 
rede de água, mas excluo o 
saneamento e os lixos.

Mas isso não difi culta os 
investimentos em água e 
saneamento?

Água e saneamento são 
coisas diferentes. Para fa-
zer investimentos na rede 
de água, Condeixa pediu 
crédito de meio milhão 
de euros e vai pedir ou-

tro meio milhão, porque 
não tem acesso a fundos 
comunitários. No sanea-
mento Condeixa investiu 
2,8 milhões de euros, com 
fundos comunitários, 
porque está fora da obri-
gatoriedade de junção de 
municípios.

Quer dizer que não está de 
acordo com as imposições 
comunitárias para a gestão 
da água?

Há duas coisas que, para 
mim, não estão bem: a 
obrigatoriedade das câ-
maras municipais terem 
um Grau de Recuperação 
de Custos da água de 90%, 
reduzindo a função social 
do Estado a 10%, sob pena 
de, se não o fizerem, te-
rem de devolver fundos 
comunitários utilizados. 
Por outro lado, foi nego-
ciada pelo PSD no ante-
rior quadro comunitário, 
e não totalmente alterada 
pelo PS, a imposição de 
que só em união de muni-
cípios é possível aceder a 
fundos comunitários para 
a rede de água. Claro que 
devemos tender à máxima 
efi ciência do sistema, mas 
não desta forma, com di-
retivas europeias de base 
neoliberal, como se fosse 
uma preparação para pri-
vatizações futuras

Sobre este mandato?
Este mandato teve muito 

mais investimento do que 
o anterior, de que a rede 
de saneamento é exem-
plo, mas também há uma 
alteração de paradigma, 
pensada para puxar pelo 
empreendedorismo, cap-
tação de investimento e 
iniciativa privada, que será 
ainda mais patente com 
o Centro de Desenvolvi-
mento Cerâmico e com o 
Turismo Criativo Factory, 
que vai nascer na antiga 
Escola Feminina.

Neste mandato também 
tivemos a capacidade de 
fazer obras de referência, 
como é o caso do Largo 
da Barreira, de que tenho 
muito orgulho, entre as 
outras de que já falei. En-
tretanto, mesmo sem fun-
dos comunitários para a 
rede rodoviária, está lan-
çado o procedimento para 
a obra Sebal/Ega, uma es-
trada muito degradada 
que queremos recuperar. 
Para este último ano de 
mandato, não será ainda 
possível avançar com o 
parque temático da “Pe-
quena Conimbriga”, mas 
vamos concluir a ligação 
Ecovia entre Conimbriga 
e o PO.RO.S e estamos a 
trabalhar afi ncadamente 
para fazer a ampliação da 
zona industrial, em sete 
hectares, embora ainda 
seja necessário fazer a 
aquisição de terrenos, mas 
a ampliação é um ponto 
decisivo para o desenvol-
vimento de Condeixa.

Claro que devemos 
tender à máxima 
efi ciência do 
sistema, mas não 
desta forma, com 
diretivas europeias 
de base neoliberal 111 No âmbito do 10.º 

aniversário da PORDATA – 
projeto da Fundação Fran-
cisco Manuel dos Santos 
– Condeixa-a-Nova é hoje 
alvo de uma radiografia, 
com a publicação de nú-
meros  baseados em mais 
de 20 fontes oficiais, que 
comparam dados de 2010 
com a realidade mais re-
cente (2018).

• 17.665 habitantes

• Por cada 1.000 residen-
tes, 15 são estrangeiros

• Por cada 100 residentes, 
há 14 jovens com menos 
de 15 anos, 66 adultos e 
20 idosos com 65 ou mais 
anos

• Nasceram 121 bebés e 
morreram 178 pessoas 

•Há 139 idosos por cada 
100 jovens, menos 18 ido-
sos do que a média nacio-
na

•330 desempregados 
inscritos nos centros de 

emprego (terá subido para 
cerca de 700 nos quatro 
últimos meses), o que cor-
responde a 2,8% da popu-
lação residente entre os 15 
a 64 anos), 38% a menos 
que os inscritos em 2010 
(532)

•1.907 alunos matricula-
dos nos ensinos pré-esco-
lar, básico e secundário

•Por cada 100 residentes 
com 15 ou mais anos, há 36 
pensões atribuídas pela Se-
gurança Social e pela Caixa 
Geral de Aposentações

•12,6% das pessoas que 
trabalham em empresas 
não fi nanceiras estão nas 
quatro maiores empresas 
do município, percenta-
gem que está em linha 
com a da generalidade dos 
municípios portugueses

•967 euros é quanto ga-
nham, em média, os tra-
balhadores por conta de 
outrem no município, 200 
euros abaixo do ganho 
médio a nível nacional

•5 alojamentos turísticos, 
mais 4 do que em 2010

•5 farmácias

•bancos, caixas econó-
micas e caixas de crédito 
agrícola mútuo, menos 2 
que em 2010

•Saldo fi nanceiro negativo 
da CM: -505 mil euros (re-
ceitas: 11.4 milhões de eu-
ros; despesas: 12 milhões 
de euros

•13% das despesas da 
C.M. foram destinadas à 
cultura e desporto, valor 
superior ao de 2010 (4% do 
total das despesas) 

•7% das despesas do 
município são relativas ao 
ambiente, um ponto per-
centual abaixo do valor 
registado a nível nacional 
(8%)2

•O valor médio de avalia-
ção bancária da habitação 
foi de 883 euros por m2, 
309 euros inferior à média 
nacional

Condeixa-a-Nova em números

O autarca convidou 20 representantes de instituições

DB-Pedro Ramos
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