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www.causapositiva.com
Boas Festas a todos os Clientes e Amigos!
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Rua das Romeiras, n.º 38 R/C B
3030-471 Coimbra, Portugal

geral@causapositiva.com
239 705 208

Loja 1: Rua Visconde da Luz, 41 3000-414 Coimbra
Loja 2: Rua Ferreira Borges, 48, 3000-414. Coimbra

239 852 700 | 239 852 705

fernandesoculista@gmail.com

www.fernandesoculista.pt

        @fernandesoculista
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Deseja a todos os clientes e 
amigos um Santo e Feliz Natal

Avenida João das Regras, n.º 28
3040-256 Santa Clara - Telef.: 239 191 923
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Um Feliz Natal
um Bom Ano 2020
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Tlf: 236 651 679 
 Casal Novo-Almoster-Alvaiázere

Boas Festas
Mário Marques Ferreira

Desde 1939

ANTÓNIO DOS LEITÕES
Rua das Padeiras, 35 

 tonivasconcelos44@gmail.com | 3000-311 COIMBRA 
 Telef.: 239 823 619 | Telem.: 936 725 144 42
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GPLANO

Telef.: 239 501 158 | Telem.: 961 750 066 | Email: gplano@sapo.pt

ARQUITECTURA          
ENGENHARIA

SEGURANÇA CONTRA 
INCÊNDIOS
MEDIDAS

DE AUTOPROTECÇÃO

AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA     
CERTIFICAÇÃO

 ENERGÉTICA EDIFÍCIOS
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Rua Prof. José Oliveira e Costa, 11 - 3420 TÁBUA  
Telefs.: 235 41 32 19 / 41 81 22 - Fax: 235 41 81 23

Jorge Alexandre
da Soledade Marques, EIRL

Deseja Festas Felizes
CONTABILIDADE E GESTÃO DE EMPRESAS
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Boas
Festas

Rua da Moeda, N.º 80 | 3000 Coimbra

FABRICO PRÓPRIO
Pastelaria Fina, Bolo Rei, 

Bolos de Aniversário, 
Artísticos, Casamentos

Boas Festas

O nosso imaginário de Natal preenche um mundo inteiro de 
sonhos e ilusões a que as crianças aderem com entusiasmo 
transbordante. Essa figura mítica do Pai Natal chega a criar 
ansiedade em muitos de nós, que o fantasiamos como al-
guém que vem de algures trazer-nos as saudações natalícias, 
transformadas em prendas. Mas afinal o Pai Natal existe mes-
mo. Um só em Portugal, como se impõe. Mora em Vagos, ali 
às portas de Aveiro, onde o “Campeão” o descobriu e ouviu. 

Página 21

Pai Natal mora 
em Vagos

Margem esquerda de Coimbra
vai ter 89 mil painéis solares
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Mitsubishi ASX 1.8 Turbo Diesel - 2014 - 35.000 Km | 
Revisão na marca como novo. Crédito até 120 meses

Fiat Strada Adventure 1.3 Multiject Diesel | 4 lugares
80.000 Km | como nova | Crédito até 120 meses

Boas Festas

FILIAL:
Telef./Fax: 239 99 1553 - Telem.: 917 713 411 - Email: refrimondego@gmail.com

SEDE:

VENDA 
E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA
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Ar condicionados: 

Painéis Solares: Caldeiras:

Boas Festas

CANTARIAS 
EM GRANITO 
E MÁRMORE
- LAREIRAS 
 - CAMPAS 
- JAZIGOS

Sede:Telef.: 235 418 171 / Fax: 235 418 173 -  E-mail: granitabua@clix.pt
Zona Industrial de Tábua -  Com Filial em: Nogueira do Cravo - OHP
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Boas 
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Somos Coimbra e Cidadãos por Coim-
bra têm protagonizado agitação na Câmara 
socialista, ou nas Juntas de Freguesia social-
-democratas.

Movimentos agitam
política em Coimbra

Página 03Página 08

Residência IDEAL
TV Cabo e Internet | Wireless nos quartos

residenciaidealcoimbra@gmail.com | Largo das Olarias, 2
Frente c/ Loja do Cidadão | e de Parque de Estacionamento

3000-301 COIMBRA

BOM

AMBIENTE
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Telef. Fax 239 822 237 
Telms.  964 262 024 

968 012 508
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Especialidades da Casa
Caldeirada de enguias com ensopado

Enguias fritas, Enguias doces
Macho de enguia gratinado 

com crocante por encomenda
Vinhos de marca

Maria Aldina Oliveira Grazina Festas felizes a todos 
os nossos 

clientes 
e amigos

ooo
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ALMOÇOS E JANTARES
Encerra

ao Sábadoo

Na Estrada Nacional, N.º 1
(em frente ao Parque da Cidade)
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CAMPOS COROA
CLÍNICA OFTALMOLÓGICA, LDA

Dr. José Emilio Campos Coroa   
   Dr.ª M.ª Helena Campos CoroaIlda 

Peres

Tel.  239 403 563 
Telems.  962 818 116  

afonsopires.seg@netcabo.pt
Vale das Flores 

 Rua Dr. Paulo Quintela, 196-B
3030-393 Coimbra

AFONSO LÁZARO PIRES

Preço:

www.terradosrios.com

Zé Manel 
dos Ossos

Óptimo serviço 
à lista

Restaurante

www.motelpantanal.com.pt 

 Pombal
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Alvará de Construção n.º 2381 | Cont. n.º 501 517 227 
 Cap. Social 150.000,00 euros 

 Mat. na CRC de Alvaiázere sob o n.º 00014

A nossa Marca!
QUALIDADE, CREDIBILIDADE, RIGOR, PROFISSIONALISMO

Nós compomos
Tu desfrutas!

Compra e Venda de Madeiras 
a pronto pagamento

Sempre para o servir bem!

Verde Constante
Comércio de Madeiras, Lda
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LUÍS SANTOS

Em época pré-natalícia 
a política autárquica está 
animada, com dois mo-
vimentos de cidadãos a 
“agitarem as águas”, quer a 
nível da Câmara Municipal, 
quer da maior freguesia do 
concelho, Santa António 
dos Olivais, ou da União 
de Freguesias de Coimbra.

No seio da Câmara, o 
movimento Somos Coim-
bra, liderado por José Ma-
nuel Silva, tem atacado a 
política de apoio à cultura 
e ao desporto da liderança 
socialista, com o último 
episódio a ter como ar-
gumento o 247.º lugar do 
Município naquele ranking 
nacional, segundo a base de 
dados da Pordata.

De acordo com os da-
dos apresentados, Coim-
bra, com 6,6% de despesa 
autárquica na cultura e 
desporto, perde para outras 
cidades que também se po-
sicionam na corrida a Ca-

pital Europeia da Cultura, 
como Évora (6,7%), Aveiro 
(8,3%), Guarda (9,2), Leiria 
(11,7%), Ponta Delgada 
(11,8%), Faro (12,2%) e 
Braga (19,4%). 

Esta conclusão, com 
base nos dados da Pordata, 
tem sido contestada pela 
vereadora da Cultura, com 
Carina Gomes a responder 
na reunião da Edilidade que 
José Manuel Silva “não per-
cebe nada de estatística” e 
está a reduzir isto a “apoios 
a associações culturais e 
desportivas”.

Também nesta segun-
da-feira, a Comissão Po-
lítica Concelhia do PS, 
liderada por Carlos Cidade, 
replicou ao Somos Coim-
bra, considerando tratar-se 
de “mais um episódio de 
maledicência, usando da-
dos que não correspondem 
aos oficiais que constam 
dos documentos aprovados 
nos órgãos do Município”.

“É realmente surpre-
endente como preferem 

consultar os dados em 
entidades externas, do que 
proceder ao estudo do Re-
latório de Gestão de 2018 
da Câmara Municipal de 
Coimbra (o qual os verea-
dores e deputados munici-
pais têm acesso transparen-
te), aprovado em Abril de 
2019, e que contempla os 
dados mais assertivos em 
matérias de percentagens 
de custos nestas duas rúbri-
cas: Cultura e Desporto”, 
refere o PS, acrescentando 
que “teriam poupado o 
embaraçado de perceber 
que as despesas com Cul-
tura e Desporto em 2018 
não foram de cerca de 6% 
do total da despesa global 
do Município, mas sim de 
16%”, correspondendo a 
12,4 milhões de euros”.

À segunda
nos Olivais

Noutro órgão autár-
quico, a Assembleia de 
Freguesia de Santo Antó-

nio dos Olivais só nesta 
segunda-feira aprovou o 
Orçamento e as Grandes 
Opções do Plano para 
2020 da Junta presidida por 
Francisco Andrade (PSD), 
com a ajuda dos eleitos do 
PS que votaram a favor.

No início do mês os 
documentos tinham sido 
rejeitados, num desfecho 
para o qual dizem ter con-
tribuído a invocação do 
desrespeito e incumpri-
mento por parte do Exe-
cutivo da Junta do direito 
de oposição que assiste aos 
Cidadãos por Coimbra, à 
CDU e ao Somos Coimbra, 

-
vo da abstenção do Partido 
Socialista nesta votação.

O documento posto 
a sufrágio teve quatro vo-
tos a favor dos eleitos da 
coligação “Mais Coimbra” 
(PSD/CDS-PP/PPM e 
MPT), seis abstenções da 
bancada do PS e uma outra 
do “Mais Coimbra” e oito 
votos contra, dos eleitos 

do Somos Coimbra, dos 
Cidadãos por Coimbra e 
da CDU, ao qual se juntou 
o presidente da Mesa da 
Assembleia de Freguesia, 
António Monteiro (PS).

Aqui, as bancadas do 
Somos Coimbra, do Ci-
dadãos por Coimbra e da 
CDU sustentam que cons-
tituem a oposição dentro 
da Assembleia de Freguesia 
dos Olivais, uma vez que 

únicas forças políticas que 
não estão representadas na 
Junta, o órgão executivo 
local.

Já na União de Fregue-
sias de Coimbra, presidida 
por João Francisco Campos 
(PSD) e cuja Assembleia é 
liderada por um eleito do 
movimento Somos Coim-
bra, a reunião para discutir 
e votar o Orçamento e as 
Grandes Opções do Plano 
para 2020 foi adiada a pe-
dido da oposição (PS, CDU 
e Cidadãos por Coimbra), e 
marcada para dia 26.

Carlos Cidade
 recandidata-se

O vice-presidente da 
Câmara de Coimbra, Carlos 
Cidade, anuncia, hoje, que 
se recandidata à liderança 
da Comissão Política Con-
celhia do PS, dando a co-
nhecer os seus propósitos e 
que irá apoiar a candidatura 
de Nuno Moita à presidên-
cia da Federação Distrital 
do partido. O presidente da 
Câmara de Condeixa deve-
rá ter como opositor João 
Portugal, da Figueira da Foz.

Nas últimas eleições 
para os órgão concelhios 
de Coimbra do PS, Carlos 
Cidade alcançou 82,5 por 
cento dos votos, contra 17,7 
por cento do candidato Rui 
Alírio. 

A lista vencedora foi 
proposta e subscrita por 
mais de meia centena de mi-
litantes socialistas do conce-
lho e teve como mandatário 
o presidente da Câmara Mu-
nicipal de Coimbra, Manuel 
Machado.

Na Câmara Municipal e nas Asembleias de Freguesia

Movimentos de cidadãos agitam
política autárquica em Coimbra

Neste Natal ofereça a um familiar ou amigo uma Assinatura 
em papel do “Campeão das Províncias” e nós ofereceremos 

outra em PDF a si. Deixe mensagem no 915738463.

PUBLICIDADE

4
1
0
7
3

Boas Festas

Secção Regional do Centro

4
1
8
8
1



19  DE DEZEMBRO DE 2019
CAMPEÃO DAS PROVÍNCIASQUINTA-FEIRA

4
www.campeaoprovincias.pt

POLÍTICA

PUBLICIDADE

Outras notas:

Rio e Montenegro em Coimbra no lavar dos cestos

Rui Rio: Luis Montenegro:

DESPORTO FEDERADO:

Damas * Esgrima * Ginástica Acrobática e Ritmica

Judo * Ju-Jitsu * Pesca Desportiva 

Taekwondo * Ténis de Mesa

ACTIVIDADES CULTURAIS:

Ballet * Danças Afro-Latinas 

Expressão Musical * Sevilhanas/Flamenco

Bollywood e Samba/Forró 

Pintura e Desenho

ACTIVIDADES FISICAS E DESPORTIVAS:

Aikido * Badminton * Bridge

Ginástica Manutenção * Hip Hop * Karaté 

Kendo * Natação * Patinagem Artística

Ten Chi Tessen * Voleibol * Yoga 

Ginástica Traquinas e Ginástica Gym For Fun

SERVIÇOS:

Banho Turco * Bar/Restaurante * Sauna 

CAMPO CONDE FOZ DE AROUCE:

Arborismo * Canoagem * Escalada * Slide * Rapel * Eventos

Estágios * Estadias * Férias Escolares e Férias Desportivas A
C
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Boas Festas

Avenida Cidade de Aveiro, Nº 144, Peneireiro 

3780-623 Aguim | Telem.: +351 935 363 083

h.boica@diligentreasure.com

YOUR SATISFACTION 
IS OUR BIGGEST GOAL

Montagem e construção

Manutenção

Reparação
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SEDE: Parque Industrial Pinhal das Freiras | Rua José Carreira, n.º 4 e 6
2840-050 ALDEIA DE PAIO PIRES

(Junto Estação Fertagus, Coina)
Telef.: Fax: 212 102 691

FILIAL: Telef.: Telem.:
Estrada Nacional n.º 17 | SANTA OVAIA | Oliveira do Hospital

COMPRA DE SALVADOS

 Nem sempre, ou quase nunca, a sociedade dispensa 

-

-

Quase metade seguiram
para o ensino superior

-

pedido, que a Es-

-
nos, 31 

Não há propinas a pagar pelos alunos
 

-

A qualidade fala sempre mais alto

-

Notícias comentadas ao de leve

LINO VINHAL

Boa parte dos alunos da P

Actividade de Enriquecimento Curricular
sobre Comunicação na Sala de Aula do Futuro

Comissão Executiva, nas comemorações do 30.º 
aniversário da Escola Profissional Profitecla 

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

Reino Unido não gosta

desta Europa

(ZÉ GOMES)

EM AUTOMÓVEIS

Boas Festas

Boas Festas
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Ascensor

A  S U B I R

A  D E S C E R

Alberto Serra – O jornalista marcou presença numa 
aula aberta, na passada sexta-feira (13), na Escola Superior 
de Educação do Politécnico de Coimbra (ESEC-IPC). 
Sob a temática “Histórias verdadeiras com imaginários 
poéticos: a condição humana em documentário”, Alberto 
Serra analisou dois dos seus documentários: “Levantado 
do Chão”, que fala sobre a vida e obra de José Saramago, e 
“Um sítio onde pousar a cabeça”, acerca do poeta Manuel 
António Pina. Ainda no mesmo dia, o jornalista esteve 
no Centro Cultural Penedo da Saudade, no recital “A 
poesia vai acabar”, onde apresentou o seu livro “Bens de 
primeira necessidade”. Alberto Serra, além de jornalista, 
é autor de diversos documentários e reportagens televi-
sivas, duas das quais premiadas, foi membro fundador do 
jornal ‘Barcelos Popular’, da TSF Porto e da SIC Porto, 
jornalista do ‘Correio do Minho’, director de informação 
da rádio ‘Antena Minho’ e colaborador na ‘Rádio Nova’. 

Artur Santos Silva e Nuno Alves – O presidente 
honorário do BPI, curador da Fundação “la Caixa” e ex-
-presidente do Conselho Geral da Universidade de Coim-

Nuno Alves, falaram sobre “Gestão no Futuro; O futuro 
da Gestão”, na Faculdade de Economia da Universidade 
de Coimbra (FEUC), em dois seminários temáticos pro-
movidos pela Faculdade, no âmbito das comemorações 
dos 30 anos da licenciatura em Gestão. Os dois oradores 

Santos Silva abordou o tema “Os bancos não são todos 
iguais” e Nuno Alves falou sobre “Sucessos e constran-

um País periférico em tempos de crise”. 

Ryan Ogden – O atleta é o novo reforço da equipa 
da Secção de Basquetebol da Associação Académica de 
Coimbra, após a lesão do jogador Jordan Williams. Ryan 
Ogden iniciou os treinos com a camisola da AAC na 
passada semana. Na época anterior Ryan representava a 
Academia do Lumiar.

Tatiana Moura – A investigadora do Centro de Es-
tudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra (UC) é 
a coordenadora, em Portugal, de um programa inovador 
que pretende fornecer novas abordagens para prevenir a 
violência e promover a igualdade entre jovens. O manual de 
acção foi desenvolvido por 15 investigadores e activistas de 
vários países: Alemanha, Bélgica, Croácia e Espanha, para 
além de Portugal onde o projecto foi desenvolvido por uma 
equipa de investigadores do CES da UC e do Promundo 
Portugal. EQUI-X, assim se chama o projecto, trabalhou 
com 122 jovens de ambos os sexos, com idades entre os 12 
e os 18 anos, realizando, ao longo dos dois últimos anos, 
52 sessões educativas dinâmicas, colocando em prática 34 

-
dades e media, paternidade e cuidados, entre outros.

Rui Curado Silva – O docente e investigador da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 
Coimbra (FCTUC) é o supervisor da equipa de estudantes 

-
polca’, que vai até à atmosfera à “boleia” do balão ‘Bexus 

31’, da Agência Espacial Europeia (ESA). O lançamento 
para a estratosfera irá decorrer entre Setembro e Outubro 
de 2020, em Kiruna, na Suécia. A equipa é constituída 
pelos estudantes André Neves, Bárbara Matos, Henrique 
Neves, Hugo Costa, Inês de Castro, Joana Pereira, José 
Sousa e Maria Inês Ferreira. 

Sara Vera-Cruz Quintas
académico, Sara Vera-Cruz Quintas realizou uma pós-

2013, a estudante realizou uma investigação intitulada “Mu-
tilação Genital Feminina na Guiné-Bissau: Para quando a 
sua erradicação?”. Foi precisamente este trabalho que Sara 
Quintas viu, agora, receber uma menção honrosa na ceri-
mónia de atribuição do ‘Prémio APAV para a Investigação 
2019’, concurso promovido pela Associação Portuguesa de 
Apoio à Vítima, que tem como objectivo premiar traba-

relacionados com a missão da própria APAV. 

Professores catedráticos
sexta-feira (13), a cerimónia de assinatura de contrato de 
seis novos Professores catedráticos da Universidade de 
Coimbra (UC). Foi na Sala do Senado da UC que Mário 
Gomes Augusto, Álvaro Garrido, Maria Raquel Freire e 

-
nomia da Universidade de Coimbra, enquanto Professo-
res. Assinaram ainda os contratos Marília Pascoal Curado, 
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
de Coimbra e Carmen Soares, da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra. 

Margarida Figueiredo Dias – A médica especialista 
em ginecologia, obstetrícia e doenças da mama foi a mais 
recente convidada da iniciativa ‘Conversar é o melhor 
Remédio – Médicos na Exposição’. Margarida Figueire-

Coimbra onde falou sobre “como escapar a um cancro 
-

tância da realização de exames de diagnóstico aliados a 

licenciada pela faculdade de Medicina da Universidade 
de Coimbra, onde é professora e directora da Clínica 
Universitária de Ginecologia. É, ainda, conselheira do 
Conselho Médico-Legal. 

Raul Almeida – O presidente da Câmara Municipal de 
Mira vai ser recebido na Assembleia da República (AR) para 
análise da situação das descargas poluentes na Veia Real, 
questão que o autarca já expôs diversas vezes. Raul Almeida 
pretende “reforçar a necessidade de concretizar medidas 
imediatas para que no período de construção da nova 

Zulmira Cândida – A jurista, segunda da lista de 
candidatos a deputados do partido Aliança pelo círculo 
eleitoral de Coimbra nas últimas eleições legislativas, foi 
agora eleita para o Órgão Nacional do Senado do Partido 
Aliança. O Senado decorreu em Torres Vedras, no passado 
sábado (14), e Zulmira Cândida foi eleita após proposta de 
Pedro Santana Lopes, líder do partido Aliança.  

João Pardal 
Acaba de ser nomeado pela Câmara Municipal de Coimbra, de maioria socialista, coordena-

dor da equipa de projecto Programa Municipal para as Alterações Climáticas. A notícia abalou 

da co-incineração em Souselas, e foi presidente da Freguesia de Souselas entre 2005-2013 

é que Pardal, desde Novembro de 2015, desenvolve intensa actividade como investigador no 

Coimbra), integrado no Grupo “Naturezas e dinâmicas ambientais” – comprometido com 

doutoramento, em preparação adiantada, abordará a área dos riscos naturais, nomeadamente, das cheias, tendo por área de 

presente e do futuro correlacionados com o painel climático. Uma nomeação mais do que justa para alguém, repetidamente, 

jornal), quando foi convidado para o Conselho de Administração das Águas de Coimbra, e a seguir desconvidado – vítima 
de revanchismo político local pelo envolvimento activo e persistente na luta pela preservação das freguesias.

Rui Silva Leal – Advogado em Coimbra, integra a lista 
-

nistério Público que vai ser votada amanhã no Parlamento. 
Votada e eleita, dada a franca maioria dos deputados dos dois 
partidos proponentes. O nome de Rui Silva Leal levantou 
alguma celeuma por ser marido de Mónica Quintela, cuja 
indicação por Rui Rio para primeira deputada por Coimbra já 
causara alguma surpresa, apesar de ser a porta-voz do partido 

-
xando as questões políticas à parte, bem como os tempos de 

de dias, que não se apaguem os méritos deste advogado que 
tem um longo curriculum e um reconhecimento, humano e 

que, eventualmente importantes, não devem macular méritos 
e capacidades de quem os tem.

João Moura –
do Minho, foi presidente da Câmara de Cantanhede  durante 
12 anos. Foi presidente e bom presidente, há que reconhecê-

e surge como um destacado apoiante à reeleição de Rui 

que o faz inquilino desta Secção, a “subir” neste Ascensor. 
Cada qual apoia quem reconhecer melhores méritos. O que 
aqui se evidencia é a coerência, a frontalidade com que o 
assume e a convicção que evidencia, ainda que isso possa 
trazer pingos de divergência a algumas solidariedades que 
a política partidária não poderá nunca fazer esquecer.

Boris Johnson – O primeiro-ministro inglês tem um 
ar que lhe não confere no primeiro momento uma reacção 
de credibilidade. Sai um pouco dos formatos habituais e 
se isso não é defeito – longe disso – também não faz dele 
um campeão de simpatia, apesar do elevado grau cultural 
que dizem ter, da sua reconhecida capacidade de trabalho, 
inteligência e astúcia felinas que muito o devem ter ajuda-
do na retumbante vitória que teve na semana passada no 
seu país, derrotando tudo e todos para além das previsões 
possíveis. O mundo parece cansado dos políticos que cul-
tivam mais a imagem que a capacidade, que apostam mais 
ma mediatização que no trabalho, mais na visibilidade que 
no mérito. Boris Johnson não é caso único, como todos 
sabemos. Veremos o que esse mundo nos trará de novo 
também neste aspecto, comprovado que está que não basta 

Jorge Veloso –  Mais um presidente de Junta de Fre-

de cuja acção é legítimo esperar um belíssimo contributo 
para a melhoria da qualidade das condições e de vida na área 
urbana e suburbana de Coimbra. Presidente da União de 
Freguesias de S. Martinho do Bispo e de Ribeira de Frades, 

as preocupações para resolver os problemas que afectam as 
pessoas da sua união de freguesias. E perspectiva-se mais um 
investimento, com centrais solares (ver notícia na página 08), 
a que não colocou entraves mas assegurou a área ambiental.

António Costa – Todos nós temos dias menos bons 
e alturas más. Mas António Costa tem traquejo que baste 
para não trazer a público (ou deixar trazer) divergências 
na família socialista que são normais em qualquer partido 
ou Governo. Ir para Bruxelas partir a loiça com o minis-
tro das Finanças quando o podia fazer mais em recato 
não é motivo de exuberância democrática como alguns 
dos seus assessores querem fazer passar. Também não 
deveria ser necessário mandar indirectas aos seus poten-
ciais continuadores (leia-se Nuno Santos e Medina) que, 
adoptando a estratégia da vespa asiática, sobrevoam sobre 
o partido como propriedade sua. Chamar esta gente e 
ter com ela uma conversa séria e responsável já perdeu 

para o país se assim for. Enquanto primeiro-ministro, que 
o seja por inteiro.
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Votos de um
 Feliz Natal

Estava em Espanha suspeito de balear
dois guardas da GNR de Coimbra

Um homem procurado por tentativa de homicídio de 
dois militares do Destacamento de Trânsito da GNR de 
Coimbra foi localizado e detido pela polícia espanhola 
e entregue às autoridades portuguesas. A localização e 
detenção do suspeito decorreu no âmbito da cooperação 
internacional entre a PJ (Directoria do Centro) e o Corpo 
Nacional de Polícia Espanhola. Os factos pelos quais o 
suspeito era procurado ocorreram em 15 de Junho, na 
zona de Cernache, Coimbra, tendo motivado um manda-
do de detenção europeu, emitido pelo Departamento de 
Investigação e Acção Penal (DIAP) de Coimbra. Após a 
entrega, o suspeito foi submetido a primeiro interrogató-

-
-crime sujeito à medida de coacção de prisão preventiva. 

madrugada de 15 de Junho, junto a um posto de combus-
tíveis, na freguesia de Cernache, durante uma operação de 

de arma de fogo. Mais tarde, um dos suspeitos entregou-se 
às autoridades em Leiria, com um segundo, que agora foi 
detido em Espanha, a continuar em fuga.

ETAR de Travanca do Mondego 
é hoje inaugurada

A Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) 
de Travanca do Mondego, obra levada a cabo pela Águas 
do Centro Litoral, vai ser, hoje (19), inaugurada, pelas 

instalação compacta, pelo processo de lamas activadas 
com remoção de azoto e fósforo, em regime de baixa carga 

A cerimónia de inauguração conta com a presença de 
Alexandre Oliveira Tavares, presidente do Conselho de 
Administração da Águas do Centro Litoral, Humberto 
Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Penacova, e 

Ruínas romanas do Rabaçal propostas para 
monumento nacional

As ruínas da Villa Romana do Rabaçal, em Penela, 
foram propostas pela Direcção-Geral do Património 
Cultural a sítio de interesse nacional, de acordo com o 

“Com fundamento em parecer da Secção do Património 
Arquitectónico e Arqueológico do Conselho Nacional 
de Cultura de 17 de Julho de 2019, que mereceu a minha 

-

sítio de interesse nacional/monumento nacional (MN) 
da Villa Romana do Rabaçal”, lê-se no anúncio assinado 
pela directora-geral, Paula Araújo da Silva. 

Falcões controlam pombos no Mercado
A Câmara Municipal de Coimbra (CMC) contratou a 

empresa TFalcon Madeira para prestação de serviços de 
falcoaria no Mercado Municipal de D. Pedro V, durante 

-

controlo de pombos durante os dias de maior movimento 

-
tindo a interacção dos falcões com o público. “Uma das 

libertação de aves de rapina, neste caso falcões, que afas-
tam outras aves, como, por exemplo, pombos e gaivotas, 
estando os mesmos treinados para não agredir.

UF de S. Martinho e Ribeira 
apoia famílias e distingue alunos

A União de Freguesias (UF) de S. Martinho do Bis-

Junta de Freguesia de S. Martinho do Bispo. Nesta edição 
vão ser 31 os estudantes distinguidos.

Tricanas de Coimbra
 proporcionam Ceia de Natal

O Rancho Folclórico Tricanas de Coimbra promove, 
amanhã (20), uma ceia de Natal especial, na sua sede, 
na “Baixa” de Coimbra, com o intuito de proporcionar 

de alguns fundos. Com um espaço com capacidade para 
cerca de 200 pessoas, a ementa tem como destaques a 
cabidela de leitão e o leitão à Bairrada, seguindo-se pelo 
resto da noite um baile animado pelo artista Patrick. A 

11 euros. Algum do valor que consigam neste evento ser-

para “retomar as actividades do grupo, que tem estado 
parado”. Com cerca de 350 sócios, mas só 100 pagantes, 

fundos.

Metrobus com 22 milhões de euros
no Orçamento de Estado

A proposta de Orçamento do Estado para 2020, entregue segunda-feira no 
Parlamento, prevê o investimento de 22 milhões de euros no Sistema de Mobilidade 
do Mondego (SMM) no próximo ano, o que representa 26 por cento do total do 

euros, um valor próximo do que tem sido referido. “Foi encontrada uma solução 

Linha do Hospital) e num troço suburbano (Serpins/Alto de São João)”, recorda-se 
na proposta. No total, acrescenta o Governo, “prevê-se um investimento de cerca 

2020, depois de concluída a contratação da primeira fase. O Governo e a Infraestruturas de Portugal asseguraram este ano que o 

Ouça o Fado de Coimbra 
em www.radiofadodecoimbra.pt
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Vão amanhã, sexta feira, 
a votos na Assembleia da 
República os futuros mem-
bros do Conselho Superior 
da Magistratura, do Conse-
lho Superior do Ministério 
Público e da Comissão Na-
cional de Eleições, os cha-
mados Orgãos Exteriores à 
Assembleia e para os quais 
PS e PSD apresentaram 
(como é de tradição) listas 
conjuntas. Várias pessoas 
de Coimbra, ou da Escola 
de Direito de Coimbra, 
integram essas listas. Veja-
mos as listas que amanhã 
serão seguramente eleitas, 
uma vez que aqueles dois 

partidos integram a grande 
maioria dos deputados:

Conselho Superior 
da Magistratura:

Victor Manuel Perei-
ra (que será reconduzido), 
entrando de novo, como 
efectivos, José António de 
Melo Pinto Ribeiro, An-
tónio Barradas Leitão (no 
mandato anterior estavam 
no Conselho Superior do 
Ministério Público), Licínio 
Lopes Martins, António Viei-
ra Cura (ambos Professores 
da Faculdade de Direito de 
Coimbra, sendo o primeiro 

um dos braços fortes do PSD 
para o sector da Justiça), Inês 
Ferreira Leite e André Filipe 
de Oliveira Miranda. Para 
serem eleitos necessitam de 
obter o voto favorável de 2/3 
dos deputados.

Conselho Superior 
do Ministério

Público: 

Manuel de Magalhães e 
Silva (reconduzido), Rui Silva 
Leal, advogado em Coimbra 
(ver página 06), José Manuel 
Mesquita, António Almeida 
e Costa (Professor de Di-
reito no Porto mas que foi 

aluno em Coimbra, onde 
começou a carreira docente 

Professor Manuel Júlio de 
Almeida Costa, último mi-
nistro da Justiça do Estado 
Novo e também Professor 
em Coimbra, ao tempo) e 
Brigite Raquel Bazenga Viei-
ra Tomás Gonçalves. (Basta 
uma maioria simples para 
garantir a eleição).

Comissão Nacional 
de Eleições: 

Mark Kirkby, advogado 
e Cristina Santos Penedos 
(maioria simples).

Pessoas de Coimbra nos Conselhos
Superiores da Magistratura

e do Ministério Público

LUÍS SANTOS

São quatro as centrais 
solares fotovoltaicas que 
têm caminho aberto para 
serem instaladas na mar-
gem esquerda de Coimbra, 
essencialmente no territó-
rio de Ribeira de Frades 
que integra a União de 
Freguesias com S. Marti-
nho do Bispo, existindo 
apenas uma pequena parte 
a estender-se pela de Tavei-
ro, Ameal e Arzila.

A área dos terrenos 
onde vão ser instalados 
89 376 painéis solares é 
equivalente a nove campos 
de futebol, numa encosta 
virada a nascente e que 
abrange a Quinta dos Ci-
ganos, a Choca, Albugada e 
a Quinta dos Castanheiros.

O investimento será 
da empresa Anadia Geen 
SA, que terá de instruir o 
processo junto da Direcção-
-Geral de Energia e Ge-
ologia, para obter licença 
de exploração de todos os 
centros electroprodutores, 
mas, antes, teve de solicitar o 
parecer favorável da Câmara 
Municipal de Coimbra, o 
qual foi aprovado na última 
reunião da Edilidade.

Também a Junta da 
União de Freguesias de 
S. Martinho do Bispo e 
de Ribeira de Frades já se 
pronunciou favoravelmen-
te à instalação das centrais 
fotovoltaicas nos locais 
pretendidos, apresentando 

apenas como ressalva a 
Quinta dos Castanheiros, 
dada a proximidade de 
uma fonte e chamando a 
atenção para a necessidade 
de preservar esta nascente.

Jorge Veloso, presidente 
da Junta, refere que a autar-
quia vê com expectativa este 
investimento, em energias 
limpas, o que acompanha 
a evolução dos tempos, 
desejando que traga van-
tagens para esta União de 
Freguesias, no sentido de 
trazer também benefícios 
para a população.

O autarca chama a 
atenção para a necessida-
de de se implementar, em 
obra, a condução das águas 
pluviais, devido à imperme-
abilização do solo em áreas 
de grande dimensão, assim 
como o abate de árvores 
parece ter bastante impacto 
no que diz respeito à absor-
ção de água e protecção dos 
terrenos (deslizamentos).

Os terrenos onde irão 
surgir as centrais solares 

fotovoltaicas estão em es-
paços não abrangidos pela 
Reserva Agrícola nem pela 
Reserva Ecológica Nacio-
nal, podendo ser viabiliza-
do no âmbito do PDM a 
instalação de infraestrutu-
ras de produção, transporte 
e transformação de energia.

No parecer prévio fa-
vorável aprovado pela Câ-
mara de Coimbra chama-se 
a atenção para a neces-
sidade de uma planta no 
caso de abate de espécies 
arbóreas protegidas, como 
o sobreiro, que carece de 
licença do Instituto de 
Conservação da Natureza e 
Florestas, e recomenda-se a 
maximização das manchas 
arbóreas no interior do pe-
rímetro dos terrenos onde 
serão instaladas as centrais 
foltovoltaicas.

As quatro
centrais

Cada uma das quatro 
centrais solares fotovoltai-

cas têm uma potência de 
cinco MVA (mega-volt-
-amperes, que é aproxima-
damente cinco megawatt), 
cinco postos de transfor-
mação, um posto de seccio-
namento, e rede de cabos 
subterrâneos. Prevê-se, 
ainda, a vedação do períme-
tro de toda a área em rede 

altra de dois metros.
Uma das centrais fo-

tovoltaica, com 22 344 

Quinta dos Ciganos, ocu-
pando uma área de 13,99 
hectares (139.900 metros 
quadrados).

Com o mesmo número 
de painéis solares, a outra 
central localizar-se-à na 
Choca, ocupando uma área 
de 10,90 hectares (109 000 
metros quadrados) e en-
trando já por uma pequena 
zona da União de Fregue-
sias de Taveiro, Ameal e Ar-
zila, cuja autarquia declarou 
não haver inconveniente no 
projecto, tal como fez a UF 
de S. Martinho do Bispo e 
Ribeira de Frades. 

A central solar folto-
voltaica de Albugada, tam-
bém com 22 344 painéis, 
terá uma área de 12,98 
hectares (129 800 metros 
quadrados), enquanto a da 
Quinta dos Castanheiros, 
igualmente com o mesmo 
número de painéis solares,  
ocupará uma área de 10,30 
hectares (103 000 metros 
quadrados).

Serão mais de 89 000 painéis solares em Ribeira de Frades

Central fotovoltaica vai ocupar
área de nove campos de futebol

O projecto prevê quatro centrais fotovoltaicas 
com 89 376 painéis solares O Tribunal da Relação 

de Coimbra homenageou, 
ontem, o Prof. João de 
Matos Antunes Varela, no 
ano do centenário do seu 
nascimento (1919-2019), 
evocando este jurista com 
vasta obra publicada no 
âmbito do Direito Civil e 
do Processo Civil.

A sessão decorreu à tarde 
(já após o fecho desta edição), 
no Salão Nobre do Tribunal 
da Relação de Coimbra e cul-
minou com um Concerto de 
Natal pela Orquestra Clássica 
do Centro.

As intervenções de elo-
gio do homenageado esti-
veram a cargo de Luís Aze-
vedo Mendes, presidente 
do Tribunal da Relação 
de Coimbra, Rui Marcos, 
Director da Faculdade de 
Direito da UC, João Vare-

António Pinto Monteiro, 
presidente da Assembleia 
da Faculdade de Direito 
da UC, António Joaquim 
Piçarra, presidente do Su-
premo Tribunal de Justiça, 
e Francisca Van Dunen, 
ministra da Justiça.

João de Matos Antunes 
Varela, nasceu em Ervedal, 
concelho de Aviz no dia 
15 de Dezembro de 1919 
e faleceu em Lisboa no dia 
27 de Setembro de 2005.

Desenvolveu a sua car-
reira académica na Univer-
sidade de Coimbra, tendo 
cooperado ou sido profes-
sor visitante em múltiplas 
outras Faculdades, desig-
nadamente a Faculdade de 
Direito da Universidade de 
Macau e da Universidade 
Federal da Baía.

De acrescentar que o 
aluno João de Matos An-
tunes Varela foi presidente 
da AAC quando quintanista 
de Direito em 1943, facto 
nunca referido nas suas 

A 14 de Agosto de 
1954, João de Matos Antu-
nes Varela assume a pasta 
da Justiça, cargo que man-
teve até 1967. O minis-

tro pautou a sua actuação 
centrando-se nas questões 
inerentes à logística dos 
Tribunais, Casas de Magis-
trados, Conservatórias e 
Notariados, dando segui-
mento e expansão ao plano 
de renovação do parque 
imobiliário judicial enceta-
do pelo ministro cessante 
Manuel Cavaleiro Ferreira.

A par deste plano, o mi-
nistro incidiu no problema 
das construções prisionais 
e na reforma dos Serviços 
Tutelares de Menores, e 
iniciou estudos no sentido 
da publicação do novo Có-
digo Civil, cujo trabalho foi 
desenvolvido por Eduardo 
Correia (formado em Di-
reito pela Universidade de 
Coimbra).

Numa sexta-feira, no 
dia 22 de Setembro de 
1967, foi exonerado de 
ministro da Justiça, por se 
opor ao encobrimento do 
escândalo sexual conhecido 
como “Ballets Rose”, que 
tinha como denunciados, 

do regime e que Salazar 
quis encobrir. 

Jurisconsulto dos mais 
citados no Direito portu-
guês, publicou códigos de 
Processo Civil, dos Regis-
tos Civis e do Notariado, 
bem como legislação sobre 
registo comercial.

As suas obras «Das 
Obrigações em Geral» e 
«Código Civil Anotado» 
foram e continuam a ser 
referências para a jurispru-
dência portuguesa. Mas 
o Código Civil foi a sua 
grande herança.

«As matér ias ditas 
sociais eram um bocado 
retrógradas no contexto 
europeu», mas a sua obra 
«é tecnicamente muito bem 

rigor e uma grande capaci-
dade de sistematização. O 
grosso do Código, quase 
tudo, continua ainda em 

Oliveira, em 2005, no dia 
do seu funeral.

Personalidade do Direito Civil

Tribunal da Relação
evocou Antunes Varela
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Assinalou este ano o seu 
41.º aniversário mas conta 
já com mais de 75 de ex-
periência. A Casa Baltazar 
- Comércio de chaves, 
Lda espelha o tradicio-
nal negócio de família, 
transmitido de geração em 
geração, com uma carac-
terística que o diferencia 
dos demais: o principal 
desígnio é, e sempre foi, 
o de perpetuar o nome do 
criador e não o de poten-
ciar a vertente económica. 

NÁDIA MOURA

A história começa com 
o pai, na primeira metade do 
século XX, que trabalhava 
na reparação e assistência aos 
candeeiros petromax e às má-
quinas a petróleo e também na 
execução manual de algumas 
chaves. Mas a materialização 
da ideia e início deste projecto 

Baltazar Paulo dos Santos. 
Reconhecido pelo trabalho que 
desenvolvia na área das chaves, 
fechaduras e cofres, acaba por 
morrer cedo, apenas com 51 

anos. Era estimado por muitos. 
“Contam-se muitas histórias 
sobre ele. Era ele que prestava 
serviço à maior parte dos ban-
cos em Coimbra”, conta o gen-
ro, Aníbal Simões. “Há uma 
história que é a mais falada...ele 
foi chamado a abrir um cofre 
no Banco de Portugal para 
tirar uns documentos. Chegou 
lá, abriu-o, disse quanto era 
(ele não trabalhava barato!), o 
gerente achou muito caro e 
tentou negociar. Ele também 
tinha um feitio peculiar e voltou 
a fechar o cofre. E o gerente, 
preocupado: «Preciso dele 
aberto, eu pago-lhe!». E o meu 
sogro «paga sim senhor, mas  
agora paga duas vezes porque 
tenho de o voltar a abrir»”. 

Para que o seu nome não 
fosse esquecido é criada, pela 
esposa e as quatro filhas, a  
Casa Baltazar – Comércio de 
chaves, Lda. Decorria o mês 
de Junho do ano de 1978 
(dois anos após a morte do 
seu mentor). Entretanto, por 
força das circunstâncias (morte 
da viúva e afastamento de três 

neto de Baltazar, e a mãe Mar-

garida Santos, na gestão da 
empresa a tempo inteiro.

A evolução da área
e a consequente

expansão da empresa

Nasceu “colada” aos Ar-
cos de Almedina, no Pátio 
do Castilho, e nunca deixa, 
totalmente, o berço onde fo-
ram feitas as primeiras chaves, 
seguindo o modo rudimentar 
próprio da época. Após o 
falecimento de Baltazar Paulo 

do Castilho passa a armazém 
e um novo espaço é aberto na 
rua Fernandes Tomás, também 
na zona histórica da cidade jun-
to ao Arco de Almedina, mas, 
desta feita, já com uma vertente 
mais comercial. Entretanto, 
a evolução do mercado dita 
a abertura de mais duas lojas. 
“Tudo começou na pequena 

era feito manualmente. Só 
existia a chave tradicional, era 
tudo centrado na velha fe-
chadura mecânica. Mas hoje 
o mundo das fechaduras é 
imenso”, revela Aníbal Simões. 
A verdade é que a Casa Baltazar 
começou com três pessoas e 
hoje emprega nove. Quanto 
ao trabalho propriamente dito, 
se antes o negócio se centrava 
na montagem de fechaduras, 
hoje as portas já são blindadas. 
Se, outrora, os cofres se abriam 
de forma mecânica, hoje po-
dem recorre-se a aplicações de 
telemóvel. 

Em 1993 aceitam o con-
vite para abrir uma loja no 
Coimbra Shopping. Começa 
então a notar-se o progresso, 
particularmente, nas chaves do 
ramo automóvel que deixam 
de ser só chaves mecânicas e 
passam a ter uma componente 
electrónica, sendo necessário ir 
ao carro com maquinaria. Nes-

se seguimento, em 2004, é inau-
gurada uma terceira loja, na Rua 
do Carmo, onde se centraliza 
toda a maquinaria necessária 
para a realização de chaves de 
automóveis. Com a saída dos 
hospitais da Alta de Coimbra e 
com a descentralização das fa-
culdades, nomeadamente com 
a criação dos pólos, a circulação 
de pessoas diminuiu conside-
ravelmente e a Rua Fernandes 
Tomás tornou-se de difícil 
acesso e visibilidade. Por isso, 
em 2008, mudam as instalações 
comerciais para o centro da 
Baixa de Coimbra, mantendo 
a sede social na Rua Fernandes 
Tomás. Nasce, assim, em Abril 
de 2013, no coração do centro 
histórico de Coimbra, a loja na 
Rua Visconde da Luz. 

A falta
de reconhecimento 

na área e o futuro do 
negócio

A área de negócio da ‘Casa 
Baltazar’ reúne e foca-se nas 
chaves, fechaduras e cofres. 
Nada mais. Já foram convi-
dados, por diversas vezes, a 
estender a âmbito de actuação 
e a tornarem-se numa loja mul-
timarcas, mas nunca aceitaram. 
Aquilo que fazem, fazem-no 
bem e, ir além disso - acredi-
tam – é desvirtuar o âmago do 
negócio. 

Fazem parte da Asso-
ciação Portuguesa de Em-
presas de Chaves e Sistemas 
de Segurança que, apesar 
dos seus 10 anos de existência, 
“ainda está a dar os primeiros 
passos. Nos países europeus, 
nomeadamente na vizinha Es-
panha, perdeu a chave? Quem 
lhe abre a porta é alguém 
credenciado acompanhado 
de autoridades. Em Portugal 
qualquer pessoa é chamada 

-

bal Simões. A Associação luta, 
portanto, pelo reconhecimento 
da área mas são muitas as bu-
rocracias envolvidas. “Tanto 
quanto sei, neste momento, 
existe uma petição para reunir 
assinaturas e, então, apelar a 
algum partido em levar esta 
questão à Assembleia da Re-
pública”. Enquanto esse reco-
nhecimento não existe a Casa 
Baltazar vai defendendo-se pela 
assinatura de um declaração 
de responsabilidade assinada, 
previamente, pelos clientes. No 
entanto, apesar desse cuidado, 
as situações desagradáveis con-
tinuam a existir. Na sua maioria 
tratam-se de litígios amorosos. 
Chegam mesmo a acontecer 
casos, no mínimo, caricatos. 

“Vem o namorado e pede para 
abrir uma porta, vamos lá e 
abrimos. Vem depois ela e pede 
para mudar a fechadura, vamos 
lá e mudamos. Depois vem 
ele a pedir para abrir a porta 
novamente”. Mas, para Aníbal, 
os maiores “dissabores” são os 
que envolvem crianças ou ido-
sos. “As acções de despejo são 
os trabalhos mais difíceis.  Há 
polícia envolvida. É o trabalho 
que também temos de fazer 
mas que é duro, muito duro”. 

Sobre o futuro, Aníbal 
não arrisca antever. Volta atrás 
no tempo e relembra a peque-

com uma máquina rudimentar 
concebida por ele que, curiosa-
mente, hoje serve de base aos 
novos equipamentos na área. 
Sublinha as amizades que se ga-
nham ao longo de tantos anos 
neste negócio e faz menção aos 
clientes de uma vida, aqueles 
que até já vêm do tempo de 
Baltazar Santos. E olha para as 
paredes da loja onde, tatuado 
a vermelho na parede branca, 
rodeada de chaves de todas as 
cores e feitios, se pode ler o 
lema da empresa: “estamos no 
presente com o saber do pas-
sado”. Diz, convicto, não ter 
dúvidas. “O caminho percor-
rido até aqui era, certamente, o 
desejo de Baltazar”.

Há 41 anos a zelar pela segurança dos conimbricenses

‘Casa Baltazar’ abre portas ao
“presente com o saber do passado”

A Oficina de Baltazar dos Santos
no Pátio do Castilho

A equipa ‘Casa Baltazar’ em frente à loja da rua de Visconde da Luz

E  A I N D A . . .

Pedro Simões, actual co-proprietário da ‘Casa Baltazar’, 

do projeto empresarial familiar.

Os funcionários são sempre “escolhidos a dedo”. Quem 
sai, não volta, é uma política interna. E quem vem chega 
sempre por alguma indicação ou conhecimento de familiares 
ou amigos e tem a formação toda na casa.

A ‘Casa Baltazar’ é a única loja que se mantém no centro 
comercial Coimbra Shopping desde a sua abertura, em 1993.
      
Pedro Simões é Presidente da Mesa da Assembleia da 
Associação Portuguesa de Empresas de Chaves e Sistemas 
de Segurança, sendo parte activa da luta pelo reconhecimento 
e valorização do mercado das chaves, fechaduras e cofres.

Existe (para já apenas) a ideia de vir a abrir uma quarta 
loja. A concretizar-se, será longe das zonas mais comerciais 
da cidade. Aníbal Simões, revela já terem alvitrado abri-la na 
zona de Celas.

Aníbal Simões começou a dedicar-se realmente à ‘Casa 
Baltazar’ de há quatro anos para cá, altura em que se refor-
mou da área de Seguros onde sempre trabalhou. 

Iniciámos na semana passada, e continua-
mos nesta, uma nova Secção no “Campeão 
das Províncias” que esperamos se vá prolongar 
por dois a três meses. A ideia é recuperar para 
a nossa memória colectiva empresas com dé-
cadas de existência que muito têm contribuído 
para o dinamismo do tecido empresarial de 
Coimbra, sobretudo na componente comercial, 
muitas delas trazidas até nós por empresários 
que ali foram “meninos de recados” no início da 
sua juventude, quando não mesmo nos seus 
tempos de meninice. A par desse objectivo, 
esta nova Secção pretende ser também um 
hino ao trabalho e uma homenagem a toda 
essa gente que não tem medo dos calos nas 
mãos.
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Prof. Doutor Fernando Guerra (Implantologia e Prótese Dentária)

Prof. Doutor Paulo Palma (Endodontia e Traumatologia Dentária)

Dr. Marcolino Gomes (Ortodontia na Criança e no Adulto)

Dr. João Pedro Marcelino (Cirurgia Maxilo-Facial)

Dr. Rui Isidro Falacho (Estética Dentária)

Alameda Dr. Armando Gonçalves | Studio Residence Celas - n.º 6-8 | 3000-059 Coimbra

Telef.: 239 842 098   |   web: www.smilestudio.pt   |   Facebook: smilestudio.ptBoas
Festas
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DIANA BAPTISTA

“Desde que acordemos, 
os dois, todos os dias e pos-
samos agradecer por esta-
mos a olhar o sol ou a chuva, 
a ouvir o ladrar dos cães ou 
o trânsito, então está tudo 

nossos órgãos e sentidos ain-
da estão a funcionar e há pes-
soas que não têm isto”, disse 
Maria dos Anjos Viana, uma 
das cuidadoras de um do-
ente com Esclerose Lateral 

um testemunho poderoso 
sobre viver o dia-a-dia. 

A cuidadora falava numa 
sessão de consciencialização 
- “Existir como eu existo”, 
que decorreu no Explorató-
rio de Coimbra, na passada 
semana, promovida pela 

APELA – Associação Por-
tuguesa de Esclerose Lateral 
Amiotrófica, em parceria 
com o Centro de Neuroci-
ências e Biologia Celular da 
Universidade de Coimbra 

Ao lado do marido, Pau-
lo Talhadas, com 60 anos e 
um diagnóstico conhecido 
há oito anos, Maria dos 
Anjos explicou ao público 

conseguir ter acesso à in-
formação sobre a doença. 
Emocionada, revelou que 
deixou o seu emprego para 

-

foi diagnosticada a doença, 
depois de algum tempo 
no “escuro”. Paulo chegou 
a ser operado ao polegar 
pensando-se que seria um 

qualquer outro problema, 
mas o aparecimento de mais 
sinais obrigaram à realização 
de um exame de despiste – a 

-
diatamente deu a “sentença”: 
ELA.

Paulo, que é assíduo na 

explicou, ainda que com 
-

pacto físico, mas sobretudo 
psicológico, que a doença 
teve em si e nos que o ro-
deiam. 

“A minha experiência 
diz-me que a família é a base 
do apoio e se não forem eles 
e os amigos, é muito difícil. 
Ninguém está preparado e 
há pessoas que não aguen-
tam. Eu tenho amigos que 
evitam aproximar-se porque 
não conseguem falar comigo 

e eu tenho de compreender 
isso”, revelou. 

Nuno Marques, de 44 
anos, diagnosticado há qua-

dependente dois anos após 
a notícia. Hoje é a cadeira 
de rodas adaptada e um 
programa de computador 
que lhe permitem comunicar 
com o mundo e foi com ele 
que corroborou, perante o 
auditório, a importância do 
apoio dos que estão mais 
próximos.

“A família é extrema-
mente importante já que 
o seu apoio é muito bom 
para a pessoa doente. Mas 
há famílias que ainda não 
fazem nada, nem deixam 
fazer, e também a sociedade 
portuguesa ainda está longe 
de entender estas doenças”, 
notou, sublinhando que a 
“doença começou nos mem-

-
dades foram gigantescas”. 

Sem causa, sem cura, 
sem medicação mas 
com esperança na 

ciência

A ELA é, ainda, con-
siderada uma doença rara, 
neurológica, degenerativa e 
incapacitante, mas pouco se 
conhece das suas causas, não 
há cura, e apesar de alguma 
evolução na investigação, 
existe apenas, por agora, um 
fármaco que atrasa a ELA 
em três meses. A doença 
caracteriza-se, sobretudo, 

-
cular progressivas, deixando 
o doente, em certo ponto, 
totalmente dependente de 
terceiros. Mas cada caso é 
um caso.

O “vazio” quer ao nível 
da ciência, quer ao nível da 
medicina é tal que o papel 
da APELA tem-se revelado 
extremamente importante 
porque faz ponte entre os 
avanços que vão sendo con-
seguidos nas investigações 

-
pais destinatários. É, por isso, 
que a APELA colabora com 
vários centros de investiga-
ção, nomeadamente o CNC, 
onde esta patologia tem sido 
estudada, com o objectivo de 
atrasar a sua evolução.

A Associação foca-se, 
então, em duas grandes ver-
tentes: o apoio presencial 

apoio à distância para quem 
vive longe, uma ajuda feita 
“em articulação com as equi-
pas locais de saúde e social”, 
revela Maria Eulália Ribeiro, 
vice-presidente da APELA. 

“Alguma coisa se avan-
çou ao nível do diagnóstico, 
agora ao nível da cura, do 
atraso, o porquê desta do-
ença, porquê naquela pes-
soa, não há essa resposta 
ainda”, adiantou, referindo 
que estimam-se que existam 
“800 doentes mas esse é um 
número falso. A doença não 
é tão rara como se pensava, 
só que estava mal diagnosti-
cada porque os sintomas são 

difusos e comuns a outras 
patologias”. 

A Associação tem como 
luta, também, a consciencia-
lização de doentes/famílias 
e população, e a criação de 
“equipas terapêuticas não 

-
terapia e terapia da fala] nos 
centros de saúde”, onde “há 
um grande vazio”. 

Não havendo certezas 
de nada, sabe-se no entanto 
que a doença pode progredir 
mais lenta ou mais rapida-

90 por cento dos doentes 
a actividade neurológica 
mantém-se intacta, mas há 
10 por cento que têm de-
mência associada. 

Outro ponto mais ou 
menos conhecido é o facto 
de a doença aparecer cada 
vez mais em pessoas mais 
jovens. O caso mais atípico 
em Portugal, revela Maria 
Eulália Ribeiro, foi o de um 
jovem de 19 anos, que já 
faleceu. 

Apesar da luta, que é 
vencida dia-a-dia e da falta 

dois doentes deixaram uma 
mensagem de esperança a 

na palavra ELA: “É preciso 
ter muita paciência e objec-

Talhadas; já Nuno Marques 
apelou a “nunca desistir 
e aproveitar todos os dias 
desta luta”.

www.clinicajoaquimmira.com

ACORDOS: ADSE - ADM - SAD-GNR - SAD-PSP - SAMS CENTRO - SAMS QUADROS - SAMS SIB - ADVANCECARE - MÉDIS - MULTICARE - EDP - CGD - Sãvida

CLÍNICAS MIRA
Clínica Oftalmológica J. Mira

4
2

0
0

2

COIMBRA
Rua S. Teotónio, Lote 12 R/C - 3000-377  
Telef.: 239 488 020 . Fax 239 488 029 . Telm: 937 463 036
Email: geral@clinicajoaquimmira.com

BATALHA
Telef.: 244 766 444 . Fax 244 766 464
Telm: 939 980 426
Email: batalha@clinicajoaquimmira.com

OURÉM
Telef.: 249 543 665 . Fax 249 545 760
Telm: 932 296 628
Email: ourem@clinicajoaquimmira.com

CORRECÇÃO POR LASER (LASIK): 

OU LENTE INTRAOCULAR

MIOPIA, ASTIGMATISMO E HIPERMETROPIA

CIRURGIA DA CATARATA COM LENTE MULTIFOCALBoas Festas
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Rua Adriano Lucas, 216-C
Eiras - 3020-430 Coimbra

Tel: 239 49 39 78
E-mail: info@volpecas.pt

Comércio de Peças e Ferramentas Auto, Lda.mércio de Peças e FerramentasAuto Lda

Rua António Sérgio, Arm. n.º 1 - Zona Ind. Pedrulha

3025-041 Coimbra - Tlf. 239 492 015

sociescapes@net.sapo.pt

ENGATES DE REBOQUE

E CATALIZADORES
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António da Costa 
Marques

Unipessoal, Lda.

Quinta da Cortiça 
 3360-151 PARADELA
Telem.: 936 971 736

CONSTRUÇÃO CIVIL
GESSO PROJECTADO E PLADUR

MIJACÃO

Rua Nova, 8
Coimbra

Casa de 
Vinhos 

e Petiscos
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Zona Industrial S. Miguel | 3350-214 V.N. Poiares 
Telf.  239 423 028 | www. cipabe.pt 

e-mail: geral@cipabe.pt
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: de 2.ª a 6.ª das 8:30h 

Toda a variedade
de citrinos

Hortas
TV. da Lomba, n.º 6 
Anaguéis - Coimbra

3040-462 Almalaguês
239 932 154 
 919 077 018

4
1

8
1

4

Rua Dr. Manuel de Almeida & Sousa

n.º 312 rch (Fr. Auto Maran & Sodicentro)

239 495 085 - 917 331 543 - 932 875 665

Jantares só por marcação

              tabernadoaires@gmail.com
                       tabernadoaires
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Avenida Padre José Vicente 
 3305-110 COJA - Telef.: 235 720 140 

artur.amcf@gmail.com
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Rua do Morgado – Moita Santa de Baixo

Telef.: 962 757 704
cadiasfernandes@gmail.com

PORTÕES E AUTOMATISMOS 4
1
8
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Venda, montagem e assistência de

DITEC   SKY MASTER   ROGER

Entre outras

Carlos Alberto Dias Fernandes
Marinha Da Guia - Carriço

Travessa da Rua dos Moinhos - ROXO  
3360-109 Lorvão - Penacova

CARLOS DIAS ARAÚJO
UNIPESSOAL, LDA.

TODOS OS TRABALHOS

DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Telemóvel 919 373 420

E.mail: carlosnogueira10@sapo.pt

Com loja também em Soure

O seu parceiro 
em Agricultura 

e Pecuária
Pet Foods - Adubos

Agroquímicos
Ração para animais

Jardinagem

www.lacticoop.pt
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Confecção de T-Shirts
e Sweats

Telef./Fax: 239 445 142
 Telem.: 966 455 314

Rua 1.º de Maio, 171 c/v 
Fala -  S. Martinho do Bispo

3040-181 COIMBRA

ALFAIATE DE IDEIAS, 
UNIPESSOAL, LDA.
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ORÇAMENTOS GRÁTIS

VENDA DE TELEMÓVEIS

E ACESSÓRIOS

Av. Fernão de Magalhães 462 
3000-173 Coimbra

239 055 695

933001 550

Horário 9h00 às 19h00
bm920132957@gmail.com

Maria Cidália de Noronha 
Rodrigues Mendes

ADUGUETE 
 3100-342 POMBAL 
 Telem.: 236 213 128

Estação de Serviço - Óleos

 Matrículas
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Telef.: 239 401 648 
  R. Paulo Quintela, 163 

 3030-393 COIMBRA

Rua da Liberdade, 33 
 3025-006 Adémia 

Coimbra
 Telef.: 239 152 701
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Av 5 de Outubro n.º 20
239 098 787
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Avenida Fernão Magalhães
3000-144 COIMBRA

Telefone: 239 822 744

RESTAURANTE

41
86

4

geral@ccva.pt | www.ccva.pt
239 095 286 | 912 077 133

Rua da Escola, n.º 4 | 3040-657 Assafarge
centrocirurgicoveterinario

ccvassafarge

41879
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Coimbra
Além de ter melhorado na 

quantidade, a iluminação nata-
lícia de Coimbra está, também, 
este ano, com mais qualidade. 
Desde bancos gigantes e ba-
loiços com vista para a cidade 
para tirar fotografias, uma 
árvore de Natal multimédia, 
pista de gelo e um carrossel 
parisiense, tudo gratuito, o 
espírito do Natal estende-se 
por todo o centro histórico e 
arredores. Destaca-se, ainda, 
o concerto de Natal pela 
Orquestra Clássica do Centro 
(amanhã – 20, pelas 21h30, 
na antiga igreja do Convento 
de São Francisco); cantares e 
contos de Natal, animação de 
rua e os presépios (no Merca-
do Municipal de D. Pedro V 
e no quartel da Companhia 
dos Bombeiros Sapadores). 
Até domingo (22), é possível 
visitar os perto de 100 expo-
sitores presentes na 2.ª edição 
do ‘Mercado de Natal de 
Coimbra’, a decorrer na praça 
de Heróis do Ultramar. 

Figueira da Foz 
Na cidade onde o mar é 

protagonista há um “Jardim 
de Natal” (no Jardim Muni-
cipal) onde, por estes dias, 
habita o “velhinho das barbas 
brancas”. Espera os visitantes 
uma árvore de Natal natural 
com 32 metros de altura, um 
comboio gratuito de Natal e, 
no “Jardim”, a “Quinta do 

Pai Natal”, o “Estábulo dos 
animais” e um “Mercadinho 
de Natal”, com artesanato e 
doces tradicionais. Há, ainda, 

“Aldeia do Pai Natal” e, ainda, 
a “Lapinha”, um presépio sin-
gular, propriedade da Fábrica 
da Igreja da Paróquia de São 
Julião. Destaque, também, 
para o concerto de Natal, pelas 
bandas dos três ramos das 
Forças Armadas, já amanhã 
(20), pelas 21h30, no Centro 
de Artes e Espectáulos (CAE), 
e para a 6.ª Corrida de São 
Silvestre, no sábado (21).

Montemor-o-Velho
Pelo segundo ano conse-

cutivo, o castelo de Montemor 
é o epicentro do Natal no con-
celho. Um verdadeiro parque 
temático num local histórico 
e a céu aberto, onde crianças 
e adultos podem divertir-se e 
entrar no espírito natalício. A 
“Viagem ao Sonho de Natal” 
permanece aberta a visitas até 
05 de Janeiro (de quarta-feira a 
domingo), contemplando um 
programa de actividades vasto. 
No local encontra-se uma 
pista de gelo natural; praças 
de neve; viagens no planetário; 

com animais; um mercadinho 
de Natal; um slide; um globo 
de neve; um baloiço pano-
râmico e animação de rua 
permanente.

Penela
A maior e das mais antigas 

tradições da região nesta altura 
do Natal realiza-se em Penela, 
com a 13.ª edição do “Penela 
Presépio”, aberto até 05 de 
Janeiro. Na vila encontra-se o 
sempre inovador e dinâmico 
presépio animado, com perto 

-
telo de Penela, onde também 
está instalado a atracção maior 
desta Natal, pode encontrar-
-se o presépio ao vivo, aos 

conhecer um pouco mais do 
concelho, indo até à freguesia 
do Espinhal onde se encontra 
o tradicional presépio. Mas 
o evento contempla, ainda, 
uma exposição de presépios, 
nas igrejas de São Miguel e do 
Espinhal; e um Mercadinho 
de Natal.

Condeixa-a-Nova
Uma “Noite Mágica de 

Natal” é o que a Câmara Mu-
nicipal de Condeixa-a-Nova e 
a Associação de Empresários 
quer proporcionar às famílias, 
amigos e vizinhos do conce-
lho. Amanhã (20), a praça da 
República vai viver o espírito 
natalício com uma peça de 
teatro baseada na produção 
original de “Alice no País das 
Maravilhas”. As ruas estão 
já iluminadas para a grande 
noite e nelas haverá também 
gigantes bolas de sabão, a pre-

Até ao início de Janeiro, há muito para ver e fazer 

A magia do Natal espalha-se por tod
A menos de uma semana do Natal, todos os concelhos da região se enchem de cor, alegria e magia natalícia, que chega em 
forma de diversas actividades planeadas, essencialmente, pelas câmaras municipais e associações concelhias. Carrosséis, pistas 
de gelo, iluminações dignas de fotografias, presépios animados, comboios de Natal e mercadinhos com produtos artesanais e 
gastronomia são algumas das sugestões para aproveitar no distrito de Coimbra até início de Janeiro.

PUBLICIDADE
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SEDE: Rua Dona Maria, nº48 - Buarcos - 3080-232 Figueira da Foz 

OFICINA: Rua da Morraceira Armazém 1

São Pedro - Cova Gala |  3090-707 Figueira da Foz

Telf.: 233 430 315 | Fax.: 233 430 316 |  E-mail: fezemetal@fezemetal.com

Boas Festas
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3Rua João de Deus, n.º 21 - Abrunheira - 2710-047 SINTRA - Telef.: 219 151 221 - Telem.: 969 017 356

Antero Coimbra
Sócio Gerente EMPREITEIROS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

RUIVO E COIMBRA, LDA.

4
1
8
6
8

PUBLICIDADE

Avenida Saraiva de Carvalho, n.º 76 - 1.º | 3080-055 Figueira da Foz
Telef.:  233 401 780 | Fax: 233 428 763 | Email.: geral@foztrafego.pt

FREIGHT FORWARDS 
 SHIPPING AGENTS

CHARTERING
 CARGO OPERATORS

Boas Festas!
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Estrada Nacional 237, Casal Queijo |  3105-156 LOURIÇAL  | Telef.:  236 961 236 

 Fax: 236 962 703 | Telem.:  916 140 665/4/3 | padarianovavida@sapo.pt | www.padarianovavida.com

Visite-nos no Facebook  e delicie-se  
com o que temos para lhe oferecer

Rosquilhas do Louriçal
Biscoitos do Louriçal

Fabrico de todo o tipo de pão

R

R
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Indústria de Construção Civil 
e Obras Públicas e Particulares

Fernando Pimenta & Filho, Lda.

Sede:

Leitão assado em fornos a lenha Especialidades da casa

Temos Sala para Eventos (Baptizados, Comunhões, etc...)
Leitão à Bairrada | Vende-se Leitão para fora | Encerra à Quarta-feira
Telef.: 231 202 025 | Fax: 231 203 089 | E.N. n.1 | 3050-347 Mealhada

/Floresta dos Leitões
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E-mail: nivelavancadopecasusadas@hotmail.com

3105-295 Pelariga

Peças novas e usadas, Lda
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Rua das Olarias, 5 | Silveirinha Pequena
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- Painel Sandwich

236 027 491
Parque Ind. Vale da Aveleira, Lt6

3250-394 Pussos - Alvaiázere

239 963 583
Maiorca Tondela 232 813 360

da a região
sença do Pai Natal, dos duendes, 
soldadinhos de chumbo e tantas 
outras personagens do imaginário 
infantil natalício. Nesta “Noite 
Mágica” o comércio local estará 
de portas abertas até à meia-noite. 

Cantanhede
A cidade gandaresa festeja 

o Natal na praça de Marquês 
de Marialva, até 06 de Janeiro, 
e tem na sua programação ex-
posições, teatro, música, jogos 
tradicionais, um mercadinho, 
ateliers diversos, um carrossel 
para as crianças e, ainda, a 
realização de uma campanha 
de solidariedade a favor das 
famílias mais desfavorecidas.

Arganil 
Em Arganil o espírito de 

Natal chegou, já, na passada 
semana com o tradicional 
“Mercado de Natal”, mas o 
ponto alto desta época são os 
“Cantares de Natal e Janeiras 
na Aldeia”, mantendo viva 
uma das tradições mais antigas 
do país. A Câmara Municipal 
volta, assim, a reunir as várias 
tunas concelhias – Arganil, 
Côja e São Martinho da Cor-
tiça - para cantar o natal e 
as Janeiras no concelho de 
Arganil, em actuações até ao 
dia 05 de Janeiro. Nesse último 

Orfeon Maestro Alves Coelho. 

Pampilhosa da Serra
O Natal na Serra será 

assinalar, no próximo domin-
go (22), pelas 16h00, com o 
espectáculo de comédia “Mé-
dico à Força”, protagonizado 
pelo Grupo Cultura e Recre-
ativo de Pampilhosa da Serra. 
O Auditório Municipal vai ser 
o palco da peça, da autoria do 
dramaturgo francês Molière, e 
tem entrada gratuita.

Tábua
O evento “Tábua de Na-

tal” proporciona aos tabuen-
ses (e não só), nesta quadra 
natalícia, passeios de charrete 
pela vila, e que se realizam este 
sábado (21), entre as 09h00 
e as 14h00. Além disso, da 
programação natalícia 
fazem, ainda, parte, 

-
tal’, promovidas 
pela autarquia, e 
destinadas às 
cr ianças e 
jovens do 

concelho, decorrendo até 03 
de Janeiro. 

Oliveira
do Hospital 

A grande atracção do Na-
tal em Oliveira do Hospital, 
além das iluminações, é o 
comboio, que percorre toda a 
cidade, até 31 de Dezembro e 
é totalmente gratuito. 

Mira
O Município de Mira pre-

parou uma programação espe-
cial para esta época, com uma 
“Festa de Natal”, sábado (21), 
e aberta a toda a população, 
no pavilhão municipal, em que 
sobe a palco a peça de teatro 
musical “O Irmão do Pai Na-
tal”, pelas 15h30. Ainda nesse 
dia e também no domingo (22) 
realizam-se vários concertos de 
Natal, com o ponto alto a ser 
a chegada do Pai Natal, pelas 
15h00, à sede da AMC Corro-
meu. Até 05 de Janeiro é, ainda, 
possível encontrar a árvore de 
Natal e um carrossel infantil 
gratuito, no Jardim do Visconde. 

Lousã
No concelho da Lousã 

dá-se destaque, nesta altura, 
aos concertos do Advento 
“Trégua de Natal”, cuja última 
sessão decorre amanhã (20), 
pelas 21h00, na igreja matriz 
da Lousã, com a participação 
do Coro Misto da Sociedade 
Filarmónica Lousanense. As 
entradas são livres.

Vila Nova
de Poiares

Com uma progra-
mação que incluiu 
um mercadinho 
de Natal, ofi-
c i n a s  p a r a 
crianças e 
jovens e 
a tradi-
c i o -
n a l 

iluminação, o concelho de 
Vila Nova de Poiares continua 
a celebrar a época festiva com 
um almoço solidário dirigido 
à comunidade senior, sábado 
(21). Ainda nesse dia será 
apresentada, pelas 21h30, a 
peça de teatro “Os Sinos da 
Catedral”, no auditório do 
Centro Cultural de Poiares, 
e tem entrada livre. A 05 de 
Janeiro realiza-se um presépio 
ao vivo e a chegada dos Reis 
Magos e da Princesa Miriam. 

Penacova 
No concelho de Penacova, 

-
serva o “Mercadinho de Natal” 
dos Bombeiros Voluntários, na 
Casa do Povo de São Pedro de 
Alva. No sábado (21), entre as 
11h00 e as 18h00, a partir do 
Quartel dos Bombeiros, tem 
lugar a II Corrida de Pais Natal. 
Já a Pérgola de Raul Lino será 
palco para dois concertos: o de 
encerramento do IV Estágio 
de Orquestra de Instrumentos 
de Sopro e Percurssão (pelas 
11h00 de sábado) e o de Natal, 
pela Filarmónica Boa Vontade 
Lorvanense (no domingo, 
às 16h00). A programação 
continua até 05 de Janeiro. 

Soure 
“Valada, Aldeia 

Eco-Natal” é o 
evento deste Na-
tal no conce-
lho de Soure 
e, em par-
ticular, 
n a 

União das Freguesias de Gestei-
ra e Brunhós. Esta é a 2.ª edição 
do projecto, que visa sensibilizar 
para as questões ambientais com 
a construção de decorações fes-
tivas feitas a partir do reaprovei-
tamento de materiais reciclados, 
nomeadamente, a árvore de 
Natal feita com 1 900 garrafas 
de plástico. Animação musical 
e gastronomia não faltarão no 
espaço até 05 de Janeiro. 

Miranda
do Corvo

Em Miranda do Corvo, o 
Natal celebrou-se no passa-

“Mercadinho de Natal”, que 
esteve totalmente esgota-
do a nível de exposito-
res. As iluminações 
ajudam a assinalar 
a quadra festiva 
até ao início 
do próximo 
ano. 

Em Góis, o único con-
celho que não está repre-
sentado neste roteiro, 
o Natal celebra-se 
com a iluminação 
natalícia que já é 
visível nas ruas 
da vila. 
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O Natal chegou duas 
semanas antes para os 80 
agregados familiares (e as 64 
crianças) beneficiários dos 
cabazes de Natal da Legião da 
Boa Vontade (LBV) de Coim-
bra. Uma tradição de há muito 
tempo, mas que continua a ser 
necessária.

Os alimentos perecíveis, 

como leite, óleo, arroz, azeite, 
massa, etc.; os enlatados e 
“mimos” como um bolo-rei 
e brinquedos são os principais 
produtos dos cabazes, que têm 
entre 23 a 30 quilogramas, 
entregues durante a passada 
sexta-feira (13), na sede da 
LBV, em Coimbra. Como 
habitualmente, os produtos 

resultam dos donativos rece-
bidos pela instituição ao longo 
do ano, mas também das vá-
rias campanhas de angariação 
de bens que vão realizando 
com apoio de cadeias de su-
permercado. 

Este ano, a LBV contou, 
ainda, com o apoio da empre-
sa de alimentação Catarinos e 

também da Fundação Altice, 
que ofereceu grande parte dos 
brinquedos agora doados. 

A sessão de entrega dos 
cabazes contou, ainda, com 
duas palestras dirigidas aos be-

a Saúde” e “ABC da Saúde”. 
“Constantemente vão 

chegando novas pessoas 

S

Os cabazes, até 30 quilos, contêm alimentos 
não perecíveis, bolo-rei e,

em alguns casos, brinquedos
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à procura de ajuda. Umas 
apenas para roupas, ou-

também nos procuram a 
nível alimentar”, explica 

LBV Coimbra, realçando 
que, mesmo assim, há casos 
de famílias ajudadas pela 
Legião e que “viram a sua 
situação a melhorar e vão 
dando oportunidades a que 
outros sejam ajudados”. 

“A LBV pretende, assim, 
proporcionar um Natal mais 
feliz a todos, que é o nosso 
objectivo, que seja um Natal 

diferente e uma mesa mais 
reforçada, até com bolo-rei, 
e continuamos a trabalhar 
para levar a alegria ao coração 
dessas famílias”, nota. 

A responsável sublinha, 
ainda, o grande número de 
idosos que apoiam e que 
procuram ajuda devido a re-
formas baixas e necessidade 
de medicação mensal, onde 
gastam grande parte do or-
çamento.

No total nacional, em 
Coimbra, Porto, Braga e Lis-
boa foram apoiadas 600 fa-
mílias. 

Quem passa pela rua do 

União de Freguesias (UF) de 
Trouxemil e Torre de Vilela, é 
recebido por um mural, com 
cerca de 100 metros, onde está 
“instalada” uma verdadeira 
obra de arte que reaviva a his-
tória que liga aquela localidade 
a Santiago de Compostela, em 
Espanha. 

Sendo que aquele é um 
dos “Caminhos de Santiago”, 
a UF quis dar vida a um “muro 
cinzento e triste”, recebendo 
os peregrinos com cor, alegria 
e mostrar-lhes a história desta 
localidade. A ideia partiu, por 
isso, da UF e foi executada, 
durante cerca de dois meses, 
por duas artistas de Coimbra.

Para o presidente de Trou-
xemil e Torre de Vilela, Horá-
cio Costa, o objectivo foi, não 
só “dar ânimo às milhares 
de pessoas que por aqui pas-
sam anualmente, dando-lhes 

as boas-vindas à freguesia”, 
como “até para os próprios 
habitantes, para que saibam o 
que temos aqui neste que é um 
ponto de paragem obrigatório, 
de agora, mas também de há 
vários séculos”. 

A obra de arte está expos-
ta desde Novembro e conta a 
história de uma tradição muito 
importante na localidade e que 
evoca a sua ligação a Santiago 
de Compostela, através de 
símbolos como a espada, as 
torres da catedral, entre outros.

O laço entre Trouxemil e 
Santiago é, ainda, unido pelo 
caminho de peregrinação que 
segue, também, a via romana 
que ligava ‘Aeminium (hoje 
Coimbra) a ‘Bracara Augusta’ 
(actual cidade de Braga’)”. 

Desde que é possível ver 
o mural no seu todo que mui-
tos são os que param e tiram 

ou habitantes locais. 
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O tradicional presépio da 
Companhia dos Bombeiros 
Sapadores de Coimbra, com 
centenas de peças, muitas 
delas em movimento, pode 
ser visitado todos os dias, entre 
as 10h00 e as 20h00, até 06 de 
Janeiro, na Casa Municipal da 
Protecção Civil.

Este Presépio recria não 
só a história do nascimento 
do Menino Jesus mas tam-
bém as vivências típicas de 
uma aldeia, numa construção 
onde não faltam as casas 
típicas, os moinhos de água, 
alguns ofícios de outrora 
e até os animais, dispersos 
por montes e vales que, ano 
após ano, ganham vida neste 
cenário que é construído 
exclusivamente pelos Bom-
beiros, num trabalho que vão 
aperfeiçoando e inovando 
ano após ano.

O Presépio foi inaugura-
do, na passada sexta-feira, com 
a presença do presidente da 
Câmara, Manuel Machado, ro-
deado de dezenas de crianças 
do Jardim de Infância Quinta 
das Flores, as quais puderam 
apreciar uma iniciativa que 

conta já com mais de nove 
décadas e que continua a 
encantar públicos de todas as 
idades, atraindo todos os anos 
milhares de visitantes.

“Tudo o que aqui está 
é trabalho feito, ao longo de 
décadas, pelos Bombeiros 
Municipais e são eles os ar-
tífices, os construtores que 
reaproveitam materiais, coisas 
interessantes, e dão-lhes este 
uso, um uso importante para 
melhorar a relação entre os 
cidadãos, os jovens de todas as 
idades e os serviços públicos”, 
realçou o autarca.

A inauguração do Pre-

sépio contou este ano com a 
presença do bispo de Coim-
bra, Virgílio Antunes, que es-
colheu este cenário para gravar 
a sua mensagem de Natal. Ma-
nuel Machado congratulou-
-se com a feliz coincidência, 
considerando que esta “é a 
altura ideal para lhe dizer, mais 
uma vez, o quanto a Câmara 
Municipal aprecia o bom re-
lacionamento institucional 
entre as várias entidades” do 
Município, uma “conjugação 
de esforços” que permite que 
todos possam contribuir para 
“construir uma cidade e um 
mundo melhor”.

Centenas de peças em movimento

Bombeiros Sapadores de Coimbra
mantêm a tradição do Presépio

O Presépio tem mais de 90 anos
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O Executivo da União de Freguesias
de Eiras e S. Paulo de Frades, 

deseja um Feliz Natal 
e um Próspero Ano Novo
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Festas 
Felizes

LOJAS

Coimbra

Taveiro 239 981 622

S. Silvestre 239 963 280

S. João do Campo 239 963 583

Figueira da Foz 233 425 554

Maiorca 233 930 195

Tondela 232 813 360
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Boas Festas

Anadia é o terceiro 
concelho no distrito de 
Aveiro com o maior núme-
ro de dormidas registadas, 
de acordo com os últimos 
dados do Instituto Nacio-
nal de Estatística (INE), 
anunciados na sessão de 
apresentação de incentivos 
para o sector do Turismo, 
que decorreu no Curia 
Tecnoparque. Em 2018, o 

número de dormidas no 
concelho de Anadia foi de 
78 830, ou seja, mais 4,87 
por cento quando compa-
rado ao mesmo período de 
2017. De salientar que a es-
tada média em alojamento 
turístico, em 2018, foi de 
duas noites, valor acima 
da estada média na região 
Centro. A sessão deu, ain-
da, conta dos incentivos 

a que os diversos agentes 
económicos se podem 
candidatar nas diferentes 
vertentes do Turismo, bem 
como foi dado conhe-
cimento sobre as várias 
alterações legislativas que 
regem o sector. A inicia-
tiva foi promovida pelo 
Município de Anadia, em 
parceria com o Turismo 
Centro de Portugal. 

O Município de Góis 
tem, agora, uma “recheada” 
‘Cabine de Leitura’, espaço 
que encheu de livros, através 
do Serviço de Biblioteca, co-
locando à disposição de toda a 
comunidade obras adequadas 
a todos. Esta micro-biblioteca 
tem a particularidade de o 

utilizador poder gerir as suas 
leituras, de forma autónoma, 
sem muitas regras no aces-
so aos documentos. Neste 
sentido, e para que tudo fun-
cione da melhor forma, é 
importante o cumprimento 
minimalista das regras do 
espaço para que o mesmo 

possa “sobreviver”. Assim, 
sempre que levar um livro cui-
de bem dele. Pode guardá-lo 
pelo tempo necessário, mas 
devolva-o, pois espera-se que 
a obra tenha um futuro. Caso 
o leitor pretenda deixar novos 
livros como oferta, também o 
poderá fazer. 

A Protecção Civil de 
Montemor-o-Velho deu 
formação a nove agentes 
dos municípios de Loulé e 
Silves, na linha do que já fez 
com outros municípios.

Tendo sido dos primei-
ros concelhos a aperceber-se 
da gravidade desta invasão 
da vespa asiática, cedo se 
preparou para a combater, 
partilhando agora o saber 

colhido com a experiência. 
Emílio Torrão, presiden-
te da Câmara, saudou os 
formandos e revelou que 
Montemor elimina em mé-
dia 15/16 ninhos por dia.

Dormidas cresceram
em Anadia

Góis “recheou”  Cabine de LeituraMontemor elimina 15/16 ninhos 
de vespa por dia

A Câmara Municipal de 
Arganil procedeu à aber-
tura do concurso público 
para a concretização da 
ampliação, modernização 

industrial da Relvinha. As 
propostas para o concurso, 
que tem um preço base 
superior a três milhões de 
euros e um prazo de execu-
ção de 360 dias, podem ser 

apresentadas até amanhã 
(20). A expansão desta 
zona tem como principal 
objectivo acolher novos 
investimentos, permitindo 
criar melhores condições 
de ordenamento, organiza-
ção e gestão do território. 
O projecto de ampliação 
das infraestruturas da zona 
industrial da Relvinha pre-
vê a construção de um 

sistema integrado de dre-
nagem de águas pluviais; 
a criação de 23 lotes e ins-
talação de rede de infraes-
truturas, tais como redes de 
abastecimento de água, de 
saneamento, energia eléc-
trica, rede para alimentação 
de gás e telecomunicações; 
a construção da rede viária; 
a instalação de sinalização 
e tratamento paisagístico.

Arganil vai ampliar parque
industrial da Relvinha

A União de Freguesias  de S. Martinho do Bispo e Ribeira de Frades 
deseja a todos os habitantes e à população em geral um Feliz Natal  

e um Próspero Ano Novo
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Freguesia de Alvaiázere

R u a  M a r t i n s  R a n g e l  |  3 2 5 0 - 1 1 4  A l v a i á z e r e

A Junta de Freguesia de Alvaiázere 
deseja a todo os Alvaiazerenses

 Festas Felizes!
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A Junta do Espinhal deseja um Feliz Natal 
e um Bom 2020 a todos os Espinhalenses

Av . Fernão de  Magalhães  n.º 10 - 1.º | 3000 - 171 Coimbra | Tel :  239 822 419 (marcações) - E-mail:  oftalmologiacentroclinico@sapo.pt

CONVENÇÕES :

SAMS, Advancecare, Multicare, Medis, Sãvida, ACS-PT, 

Morecard, C.G.D., Sinistros

DOENÇAS  E  CIRURGIA  OCULAR | EXAMES CARTA DE CONDUÇÃO

C E N T R O   C L Í N I C O

OFTALMOLÓGICO

MÉDICOS OFTALMOLOGISTAS :

            -  Roque Loureiro

                -  Rui Pinheiro

                      -  Manuel Mariano

                           -  Filipe Henriques

Boas Festas
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Ana Abrunhosa, minis-
tra da Coesão Territorial, 
defendeu a electrificação 
da Linha do Oeste, que liga 
Figueira da Foz a Lisboa, 
indo ao encontro de uma 
reivindicação de Carlos 

Monteiro, presidente da 
Câmara Municipal da Fi-
gueira da Foz. No decorrer 
da sessão de tomada de 
posse dos novos órgãos so-
ciais da Associação Comer-
cial e Industrial (ACIFF), 

o presidente da autarquia 
pediu o “apoio” de Ana 
Abrunhosa para desenvol-
ver vários projectos que 
considera “determinantes” 
para o concelho, incluindo 

Oeste até à Figueira da Foz. 
Outros projectos são a am-
pliação da zona industrial 
da Gala, localizada a Sul 
do rio Mondego, a criação 
de um aeroporto na região 
Centro, “se possível em 
Monte Real”, e melhora-
mentos nos portos comer-
ciais e de pesca locais. Ana 

-

-se em todos os projectos 
indicados, assumindo que 

do Oeste é absolutamente 
vital para a competitividade 
das empresas”. No entanto, 
relativamente ao aeroporto 
na região Centro, reivindi-
cação comum a vários Mu-
nicípios, Ana Abrunhosa 
não se pronunciou.

A Empresa Intermunicipal 
de Ambiente do Pinhal Interior 
Norte (APIN), que agrega 11 
municípios dos distritos de 
Coimbra e Leiria, vai aumentar 
o preço da água em cerca de 10 
por cento no início de 2020, 

tarifário que, no total, atinge os 
seis milhões de euros anuais, 
explicou Humberto Oliveira, 
presidente da Câmara de Pe-

nacova, que lidera o concelho 
de administração, juntamente 
com as autarquias da Lousã e 
de Penela. Os municípios vão, 
no entanto, manter o tarifário 
social, assim como tarifário 
para famílias numerosas e ins-
tituições. Segundo Humberto 
Oliveira, caso não houvesse 
esta agregação, os munícipes 
de cada concelho teriam de 
pagar mais pelo fornecimento 

de água e saneamento. A APIN 
agrega os sistemas municipais 
de abastecimento público de 
água, de saneamento, de águas 
residuais urbanas e de gestão 
de resíduos urbanos dos mu-
nicípios de Alvaiázere, Ansião, 
Castanheira de Pêra, Figueiró 
dos Vinhos, Pedrógão Grande, 
Góis, Lousã, Pampilhosa da 
Serra, Penacova, Penela e Vila 
Nova de Poiares.

A Câmara Municipal 
de Cantanhede vai avan-
çar, em 2020, com um 
programa de requalifi-
cação da rede viária que 
ascende a mais de sete 
milhões de euros, con-
templando a aplicação de 
tapete em estradas de to-
das as freguesias e que será 
executado nos próximos 
dois anos. 

Neste sentido, o exe-
cutivo liderado por He-
lena Teodósio aprovou a 
contratualização de um 
empréstimo de 3,2 mi-
lhões de euros, destinado, 
exclusivamente, à rea-
bilitação de pavimentos 
viários e obras acessórias, 
como reforço da sinaliza-
ção horizontal e vertical. 

Com este investimen-

to, o executivo camarário 
cantanhedense pretende 
“acentuar as vantagens de 
um factor que, reconheci-
damente, favorece o pro-
cesso de desenvolvimento 
económico e social, uma 
vez que facilita a mobilida-
de rodoviária de diferentes 
locais para as importantes 
vias rápidas que atraves-
sam o concelho”. 

Cantanhede investe
sete milhões na rede viária

Ana Abrunhosa apoia modernização 
da Linha do Oeste

Preço da água vai subir
 em 11 concelhos do Pinhal Interior

Ana Abrunhosa, 
ministra da Coesão 

Territorial
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A Câmara Municipal 
de Mirando do Corvo 
está a  recuperar  duas 
escolas primárias desac-
tivadas, na freguesia de 
Vila Nova, para colocar 
ao serviço de diversas ac-
tividades. A antiga escola 
primária de Vila Flor, que 
já se encontra em fase 
mais adiantada de obra, 
vai ficar preparada para 
que, segundo a autarquia, 
“se possa utilizá-la para 
inúmeras actividades liga-
das ao turismo, à natureza 
e até em iniciativas dos 
habitantes da aldeia”, 
admitindo-se, ainda, a 
possibilidade de ser usada 
como apoio a peregrinos 
e caminhantes devido à 

proximidade aos Cami-
nhos de Fátima. Na parte 
mais alta do concelho, 
também na freguesia de 
Vila Nova, a autarquia 
prepara-se para avançar 
com a requalificação da 
antiga escola primária do 
Torno, com o objectivo 
de albergar actividades 
ligadas ao turismo na ser-
ra, culturais, estudo, lazer 
e comunitárias. As duas 
intervenções, inseridas 
numa candidatura a fun-
dos comunitários, repre-
sentam um investimento 
de cerca de 120 000 euros, 
comparticipado em 85 
por cento pelo Programa 
de Desenvolvimento Ru-
ral (PDR2020).

Miranda do Corvo recupera 
escolas primárias

O Mosteiro do Lorvão 
foi o local escolhido para a 
assinatura de um protoco-
lo que visa estabelecer uma 
estreita colaboração entre 
o Município de Penacova, 
a Fábrica da Igreja Paro-
quial de Lorvão e a Pena-
parque 2 EM, entidade que 
gere o Posto de Turismo 
Municipal e o Museu do 
Moinho Vitorino Nemé-
sio. O objectivo principal 
passa por promover as 
visitas turísticas àquele 
espaço emblemático do 

concelho de Penacova. 
Os espaços contemplados 
nas visitas, que podem ser 
realizadas com guia, são a 
Igreja, a Sacristia, a Sala do 
Capítulo e a Sala do Tesou-
ro, bem como a Quadra 
Claustral. Este protocolo 
vai ao encontro de uma 
melhor coordenação e 
consequente melhoria de 
gestão dos espaços em-
blemáticos do concelho, 
que são, muitas das vezes, 
a porta de entrada para 
muitos turistas. 

Penacova quer mais turistas 
no Mosteiro do Lorvão

A Direcção-Geral do Pa-
trimónio Cultural (DGPC) 
vai propôr, ao Governo, a 

Ruínas Romanas da Bobade-
la, em Oliveira do Hospital, 
como monumento nacional. 
A iniciativa que Paula Silva, 
directora-geral do Patrimó-
nio Cultural, vai apresentar à 
secretária de Estado Adjun-
ta e do Património Cultural, 

Ângela Ferreira, “resulta de 
uma proposta da Câmara e 
visa reforçar a aposta que este 
Município vem fazendo na 
preservação e dinamização da 
outrora importante cidade ro-
mana de Bobadela”, recordou 
José Carlos Alexandrino, presi-
dente da Câmara Municipal de 
Oliveira do Hospital. As ruínas 

-
numento nacional nos meses 

de vigência da Monarquia 
Constitucional, através de um 
decreto publicado no Diário 
do Governo, em 1910. Ainda 
durante este mês de Dezembro 
e em Janeiro, segundo José Car-
los Alexandrino, decorrerão 
novas escavações arqueológicas 
no monumento da Bobadela. 
“Os elementos relevantes do 
processo estão disponíveis 
nas páginas electrónicas” da 

DGPC e da Direção Regional 
de Cultura do Centro (DRCC), 
estando, ainda, o processo 
administrativo original dispo-
nível para consulta, mediante 
marcação prévia, na sede da 
DRCC. A consulta pública 
tem a duração de 30 dias úteis, 
devendo as observações dos 
interessados ser apresentadas 
na DRCC, que se pronunciará 
no prazo de 15 dias úteis.

Oliveira do Hospital
 valoriza Ruínas de Bobadela

…O TEU  
COLEGA  
NÃO É 

PRECÁRIO!

Bom Ano de 2020!

SINDICATO DOS PROFESSORES DA REGIÃO CENTRO

Natal é quando…

GA  
O É 

ECÁRIO!

de 2020!

ÃO CENTR
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OS ANÚNCIANTES DESTA PÁGINA DESEJAM A TODOS 
OS SEUS CL IENTES UM FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO NOVO

Zona Industrial Polo I - Rua F

3350-214 Vila Nova de Poiares

MARIPNEUS
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O Executivo da Junta 
de Freguesia da Pampilhosa 
deseja a toda a população 

um Feliz Natal 
e um Próspero Ano Novo!

CASAMENTOS - BAPTIZADOS
TODO O TIPO DE EVENTOS
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SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO
-Formação Básica de Segurança
PROTEÇÃO DE PESSOAS E BENS
SAÚDE
- Suporte Básico de Vida
PRODUÇÃO AGRÍCOLA E ANIMAL
- Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos

METALÚRGICA E METALOMECÂNICA
LÍNGUAS E LITERATURAS ESTRANGEIRAS
ELETRICIDADE E ENERGIA
ELETRÓNICA E AUTOMAÇÃO 
CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL
DESENVOLVIMENTO PESSOAL

www.ceforcivil.pt 
 geral@ceforcivil.pt 

239 688 113

Votos de Feliz Natal 
e um Bom Ano 2020
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FERNANDO FIGUEIREDO, LDA

Boas Festas

e l i o t e r

assistência técnica 
de caldeiras

Feliz Natal
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Deseja aos habitantes 

da Freguesia um Feliz Natal 

e Bom Ano 2020!

Freguesia de Torres do Mondego
deseja votos de um

Feliz Ano Novo!
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OURIVESARIA

Costa
Feliz Natal

e próspero Ano Novo!
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DIANA BAPTISTA

Não é necessário entrar 
no Centro de Actividades 
Ocupacionais (CAO) da 
Associação Portuguesa para 
as Perturbações do De-
senvolvimento e Autismo 
(APPDA) para se sentir a 
concentração e a minúcia 
de quantos aqueles que ali 
trabalham. 

São perto de uma deze-
na de jovens com autismo 
ou outras perturbações do 
neuro-desenvolvimento 
que todos os dias dão o 
seu melhor no Centro para 
responder às inúmeras en-
comendas que chegam, 
maioritariamente via redes 
sociais, à “Azul Mirtilo”, a 
marca da Associação, criada 
no Dia do Pai em 2018 e que 
desde aí, nunca mais parou. 

A altura do Natal é das 
mais movimentadas, não há 
mãos a medir com agendas, 
molduras-mealheiros, mar-
cadores de livros, embala-
gens de chocolates, lápis de 
cor, livros de colorir, napo-
litanas, entre tantos outros 
“mimos” que se podem 
encomendar, personalizar 
e oferecer a alguém espe-
cial ou numa ocasião para 
celebrar. 

Mas a “Azul Miritilo” é 
apenas a “ponta do iceberg” 
de uma instituição que pro-
cura constantemente a in-
serção, autonomização e 
empregabilidade dos seus 
utentes. 

“Estes jovens são per-
feitos e exímios a fazer 
tarefas que para a maioria de 
nós são aborrecidas, porque 

nos cansamos rapidamente 
de fazer sempre a mesma 
coisa. Para eles isso é perfei-
to, porque é algo rotineiro, 
eles sabem o que se espera 
deles e não vão falhar, vão 
ser peritos nessa tarefa”, 
explica Tânia Morais, psi-
cóloga da APPDA.

“Todos eles conseguem 
fazer alguma coisa e o que 
fazem, fazem bem!”, adianta 
a psicóloga, sublinhando 
que “o desafio está em 
descobrir a tarefa certa para 
cada um deles, porque tem 
de ir ao encontro do seu 
foco de interesse, caso con-
trário desmotivam muito 
facilmente”. “A ‘Azul Mir-
tilo’ é algo que eles adoram 
porque os produtos são 
sempre diferentes e todos 
personalizados de acordo 
com o gosto do cliente, 
permitindo que eles estejam 
sempre a fazer coisas novas, 
mas que não fogem da sua 
rotina habitual”, nota.

Na “Azul Mirtilo” en-
contram uma forma de se 
ocuparem, de serem úteis 
e, também, de receberem 
alguma compensação pelo 
seu trabalho. 

-
to da APPDA é que “todas 
as peças e produtos têm de 
ter o envolvimento dos jo-
vens do CAO”, pessoas que 
por terem um maior grau 
de “comprometimento”, 
também possuem mais di-

mercado de trabalho. 

Empregabilidade
e autonomização

E este é um dos pon-
tos principais do trabalho 
que a Associação faz com 
quem lhes chega com o 
diagnóstico de autismo ou 
outras perturbações e/ou 

A loja social/quiosque 
“CoMsigo”, uma empresa 

criada pela APPDA, preten-
de, precisamente, encontrar 
um espaço no mercado de 
trabalho para quem não o 
tem noutro local. Locali-
zado no Hospital Pediátri-
co, o espaço conta com a 
colaboração de jovens da 
instituição, apoiados por 
um colaborador, e onde 
vendem revistas, jornais, 
raspadinhas, entre outros 
produtos de papelaria, bem 
como artigos criados pelos 
utentes no CAO. 

“Uma vez que a empre-
gabilidade das pessoas com 
autismo e outras incapaci-
dades é uma dificuldade, 
nós temos investido muito, 
enquanto instituição a esse 
nível. Se não conseguimos 
inseri-los lá fora, porque não 
inseri-los cá dentro?”, nota 
Tânia Morais, destacando 
o quiosque onde os jovens 
treinam competências no 
atendimento ao público. 
Mas há, contudo, casos de 
sucesso. Não são muitos, é 
certo, mas sendo funções 
que se adequem aos seus 
interesses e, sobretudo, ro-
tineiras, então estas pessoas 
executam-nas sem falhas. 

“Já tivemos situações em 
que são as entidades a virem 
ter connosco para acolher 
formandos nossos. Cada 
vez mais temos sentido essa 
abertura por parte do mer-
cado de trabalho, o que nos 
deixa orgulhosos”, sublinha.

Até porque, defende, “es-
tas pessoas são muito mais do 
que o seu diagnóstico. O João 
é o João porque é alto, gordo 
ou magro e tem mais aquela 
característica, que é o seu 
diagnóstico, e nós trabalha-
mos muito a importância de 

a psicóloga da APPDA.
Outra resposta que a 

Associação tem no CAO é 
a lavandaria “Blue Wash”, 

que já trabalha com duas 
empresas, e onde colaboram 
outros jovens com autismo, 
que participam em todas as 
fases do processo. Este será 
um projecto a alavancar no 
futuro, até pelo facto de ter 
sido um dos vencedores dos 
prémios BPI “la Caixa” Ca-
pacitar, recebendo cerca de 
40 000 euros. Este montante 
“vai permitir adquirir uma 
carrinha para que se possa 
fazer o transporte de roupa 
e, dessa forma, alargar o le-
que de empresas com quem 
podemos trabalhar”, nota 
Tânia Morais. 

Mas a preocupação da 
instituição com a empre-
gabilidade vai, ainda, mais 
longe, através da gestão de 
um Centro de Formação 
e Integração Profissional 
(CFIP), onde são ministra-
dos cursos adequados às 
condicionantes das pessoas 
com autismo.

“Aqui tentamos encon-
trar esse foco de interesse, 
até com os cursos que lec-
cionamos. Para os jovens 
com autismo é maiorita-
riamente o curso de “As-
sistente administrativo e 
de apoio ao armazém”, 
mas temos outros que, se o 
foco de interesse deles for 
esse ou coincidir numa ou 
outra parte, é para lá que 
os encaminhamos”, realça 
a especialista. No CFIP são 
ministrados, actualmente, 
os cursos de “Operador 
de jardinagem”; “Empre-
gado de cozinha e bar”; 
“Empregado de andares”; 
“Agente em geriatria”; e 
o de “Assistente familiar 
e apoio à comunidade” (a 
iniciar em breve), para além 
de referido de “Assistente 
administrativo”, que vai já 
na segunda edição. 

“Os cursos e estágios 
permitem-lhes treinar e ex-
perienciar outras realidades, 
até em contexto de trabalho, 
porque passa muito por 
aquilo que queremos fazer 
com eles. As competências 
são e devem ser trabalhadas 
mais vezes e de forma mais 
concreta, porque se for no 

perceberem”, esclarece a 
psicóloga.

Diferenciação
na abordagem

É, neste aspecto, que 
a APPDA se diferencia e 
pretende ter um contributo 
importante no processo de 
autonomização dos utentes. 

O dinamismo e a forma 
como os incentivam à re-
alização de tarefas básicas 
do dia-a-dia é fundamental 
para que adquiram, paula-
tinamente, um maior grau 
de independência. Um tra-
balho que é feito desde que 
chegam à Associação, seja a 
partir dos seis anos (quando 
iniciam a Escola Primária), 
seja já em adultos. 

Normalmente, e após 
feito um diagnóstico (que 
geralmente acontece por 
volta dos três anos), as 
crianças e jovens (até aos 18 
anos) frequentam a APPDA 
através, ou da equipa de 
natação adaptada (que já 
participa em campeona-
tos nacionais e tem vários 
campeões) ou do Centro 
de Actividades de Tempos 
Livres (CATL). 

“O tipo de intervenção 
psicoterapêutica que faze-
mos aqui é muito diferente 
da que se faz no exterior. 
Por exemplo, é frequente 
irmos andar de autocarro 
com os jovens; irmos ao 
supermercado e ensiná-los a 
fazer compras, a fazer a sua 
higiene, a cozinhar, etc., no 
fundo, simular as coisas do 
dia-a-dia e dar-lhes uma au-
tonomia aparente”, explica.

Este trabalho é, igual-
mente, feito com os utentes 
que vivem na Residência 
Autónoma da APPDA, 
aberta desde Fevereiro de 
2015, na Cruz dos Morou-
ços, e que tem condições 
para acolher cinco residen-
tes, sejam eles permanentes 
ou esporádicos. 

Os residentes têm graus 
de independência maiores, 
pelo que fazem todas as ta-
refas domésticas inerentes à 
vida quotidiana, bem como 
se deslocam para as respos-
tas sociais e/ou empregos 
onde estão inseridos, sendo, 
contudo, sempre monitori-
zados por um técnico. 

Respostas a este nível 
são poucas no país, mas 
bastante necessárias, pelo 
que Tânia Morais revela que 
é desejo da Associação “dar 
o passo para a construção 
de um lar residencial, mas 
exclusivamente com fundos 
próprios é impossível”. 

Nesse sentido, vão es-
tando sempre atentos a 
qualquer possibilidade de 
candidatura a fundos pú-
blicos, bem como, mais 
recentemente, a colabora-
ções com projectos inter-
nacionais, no âmbito do 
“Erasmus +”.

Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo

A marca “Azul Mirtilo” é um dos ex-libris da APPDA e à qual os uten-
tes do CAO se dedicam de corpo e alma

Ana Marta Monteiro

Aos 30 anos, Ana Mar-
ta Monteiro é, hoje, a “es-
trela” da APPDA. É ela a 
vocalista do grupo musical 
“Primeira Edição”, que 
nasceu do projecto “Asas à 
Imaginação”, com o qual a 
Associação se candidatou a 
um apoio do Instituto Na-
cional para a Reabilitação, e 
que, acredita a APPDA, “é 
para continuar”.

Em parceria com a 
Academia de Música de 
Coimbra, o grupo desen-
volveu as suas compe-
tências musicais, quer na 
composição das melodias, 
quer na criação das letras, 

tendo-se apresentado ao 
público, no início deste 
mês, num concerto solidá-
rio com os Anaquim. 

Mas Ana Marta vo-
calista (que ofereceu um 
autógrafo num dos livros/
cds dos “Primeira Edição” 
que nos deu no âmbi-
to desta reportagem), é 
também a Ana Marta co-
laboradora da lavandaria 
“Blue Wash”, do CAO da 
APPDA, onde é visível que 
o seu talento não é apenas 
para cantar. 

Após frequentar os 
cursos de “Assistente Fa-
miliar e de Apoio à Comu-

nidade” e de “Lavandaria”, 
agora dedica-se, precisa-
mente, às roupas que che-
gam à “Blue Wash”, onde 
assume todas as tarefas 
com a máxima responsa-
bilidade e dedicação, desde 
a recepção e entrega das 
encomendas, até engomar 
ou embalar. 

“Tirei o curso e ago-
ra estou a aperfeiçoar 
os meus conhecimentos 
porque foi aquele que 
mais gostei, mas não des-
dizendo mal do outro 
curso”, diz, realçando que 
gosta “muito” de colabo-
rar nas tarefas do CAO.
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Joaquim Carlos Rocha é o único Pai Natal certificado em Portugal

Afinal, não vive na 
Lapónia. Tem resi-
dência em Vagos, 
Aveiro, e desmente 
a teoria de que o 
Pai Natal não exis-
te. Joaquim Carlos 
Rocha, ou Jackas 
(como é conheci-
do), é o único Pai 
Natal certificado, 
em Portugal.

CÁTIA BARBOSA

Não se faz acompa-
nhar por renas, nem por 
trenós. Jackas percorre 
o país de norte a sul ao 
volante da sua carrinha. 
As digressões são sempre 
“uma animação” para o 
Pai Natal que, em 2002, 

as crianças.
“Lembro-me de uma 

miúda de um bairro social, 
com doze anos, chegar ao 
pé de mim e perguntar ‘Oh 
Pai Natal, porque é que tu 
nunca foste a minha casa 
deixar presentes?”. É desta 
forma que Jackas recorda 
o que de mais marcan-
te há em ser a fonte de 
magia no imaginário das 
crianças. “A criança não se 
portou mal, não teve mau 
aproveitamento na escola, 
não é desagradável para os 
adultos... Se ela, dentro do 
seu imaginário, reúne todas 
as condições para receber 
uma prenda, porque é que 
nunca foi visitada pelo Pai 
Natal?”, questiona.

Tinha entre 16 e 17 
anos – não consegue pre-
cisar – quando deu vida, 
pela primeira vez, à perso-
nagem. Na altura, as barbas 
negras obrigavam-no a 
pint , 
só precisa de se vestir a 

verdadeiras e, segundo ele, 
a barriga também. Em 
criança, não tinha relação 
com o Pai Natal, visto que 
“quem trazia as prendas era 
o menino Jesus”, porém, 
confessa que “o Natal foi 
sempre muito mágico para 
mim”. 

A busca por transfor-
mar uma personagem que 
se esvaziava no tempo em 
algo superior, levou-o a 
que, posteriormente, se 

e incentivar a existência do 
Natal e de todos os valo-
res que esta época tem”, 
refere Jackas, que acredita 

que este estatuto lhe con-
fere responsabilidades que 

compromisso vinculativo 
da minha pessoa, portan-
to, quando sou Pai Natal, 
tenho de o ser a tempo 
inteiro”, acrescenta.

A Escola Ibérica
dos Pais Natais

A crença de que “ser 
Pai Natal é ter muitos va-
lores e princípios” levou 
Jackas a fundar a Escola 
Ibérica dos Pais Natais. O 

temos uma sociedade mer-
cantilista e com a ideia de 
que alimentar no imaginá-
rio da criança a existência 
do Pai Natal pode ser pe-
rigoso no seu desenvol-
vimento, mas isso é uma 
estupidez enorme”, acres-
centando que “a magia faz 
parte do desenvolvimento 
da criança”. Desta forma, 
Jackas considera que há 
muito para aprender sobre 
a personagem, pois “ape-
sar de haver pessoas com 
vontade e com um grande 
sentido de ser Pai Natal, 
falta-lhes alguma formação 
que é importante”. 

Na Escola Ibérica dos 
Pais Natais, a formação 
passa pela psicologia de 
desenvolvimento da crian-
ça e pelo conhecimento da 
história de São Nicolau. 
Além disso, há também 

-
nicas de expressão corporal 
e de dicção. De acordo com 
Jackas, esta formação é 
fulcral, pois “o imaginário 
da criança vê no Pai Natal 
um modelo exemplar e, se 
nós desconstruírmos isso 
com atitudes, matamos por 
completo a personalidade 
da criança”.

Este espaço não forma 
apenas Pais Natais, estando 
também aberto a Elfos e 
Mães Natais, visto que  a 
“linguagem deve ser cole-
tiva” e a escola deve reunir 
“o máximo de pessoas 
que estão à volta deste 
imaginário para que ele 

personagem”.

O Museu
do Brincar

Não tem uma fábrica 
na Lapónia, mas tem um 
Museu do Brincar. Este 
espaço “põe a sua centrali-
dade na adesão para que as 
novas gerações percebam o 

que era brincar”, visto que, 
de acordo com Jackas, as 
crianças brincam cada vez 
menos. 

Cavaleiros, princesas, 
índios... No Museu do 
Brincar, todos podem ser 
o que quiserem. A transver-
salidade de idades permite 

-
ço onde há partilha entre 

conheçam brinquedos de 
-

tualmente, os pedidos dos 
mais pequenos “atravessam 
modas”. “Por exemplo, no 
ano passado, a moda para 
os rapazes eram as playsa-

mais tecnológicas”, refere 
o Pai Natal português.

No entanto, estes de-

necessidades dos mais no-
vos. “Quando eu vou para 
uma zona mais desfavore-
cida, o pedido da criança é 
muito mais realista e, para 
mim, muito mais emo-
cional”, confessa. Jackas 
guarda na memória alguns 
desses pedidos, recordando 
“o caso de uma criança 
dizer que queria saúde para 
a mãe que está no hospital 
ou que quer dinheiro para o 
pai comprar um carro para 
ir para o trabalho”.

As vivência
de um Pai Natal

Cartas, bilhetes, abra-
-

dos das crianças chegam ao 
Pai Natal de várias formas. 
Mas não só. Jackas recorda 
o pedido de uma futura 
mãe durante um evento que 
realizava. “Estava grávida 
e o futuro pai ainda não 
sabia”, sorri ao recordar 
esse momento, acrescen-
tando que “combinámos 
que, nessa noite, ela iria 
passear com o marido e eu 
ia entregar-lhe um presente: 
uma caixa com a ecogra-

o Pai Natal que sente que 
deu ao pai “a novidade de 
que ele ia receber a melhor 
prenda do mundo”. 

O Pai Natal prossegue 
viagem. Ainda há muitas 
prendas para entregar em-
brulhadas em abraços e 
sorrisos. Quando questio-
nado sobre o que pediria se 
pudesse enviar uma carta a 
ele próprio, responde que 
gostava que “o Pai Natal 
pudesse satisfazer todos os 

Aos 57 anos, conside-
ra-se feliz. “Se eu vir os 
outros felizes, sou uma 
pessoa extremamente fe-

-
-

ligada a este imaginário 

e a trazer essa felicidade. 
Isso deixa-me mais tempo 
livre para ser feliz mais 
tempo”. 

O Pai Natal vive em Vagos e é feliz

Ouça música popular 
em www.radiosaudade.pt.
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Praça da República - 3150-127 Condeixa-a-Nova
Telef. 239 941 301 - Fax: 239 948 718

e-mail: farmacia.rocha@sapo.pt

 /farmaciarochacondeixa

Deseja a todos um Feliz Natal

 e um Próspero Ano Novo
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A Associação de Para-
lisia Cerebral de Coimbra, 
a Associação Dignitude e 
a Associação Nacional de 
Apoio ao Idoso (ANAI) 
foram as três instituições 
contempladas, este ano, 
com o donativo anual da 
Plural – Cooperativa Far-
macêutica. 

Como habitualmente, 
e no âmbito da sua respon-
sabilidade social, a empre-

sa conimbricense atribui 
donativos a instituições de 
solidariedade social, uma 
forma de “homenagem ao 
trabalho que vêm desen-
volvendo em prol de uma 
sociedade mais justa, mino-
rando tanto quanto possível 
os problemas dos que mais 
sofrem e precisam”, revela 
a farmacêutica.

A entrega dos dona-
tivos, cujo valor não foi 

anunciado, está marcada 
para esta tarde, na sede da 
empresa, na Zona Industrial 
da Pedrulha, em Coimbra, e 
vai contar com a presença 
dos responsáveis pelas três 
instituições, sediadas tam-
bém elas em Coimbra.

No entanto, ainda que 
conimbricenses, a sua mis-
são é concretizada na pró-
pria cidade, mas também na 
região e no país. 

PUBLICIDADE

Cerimónia decorre hoje, nas instalações da empresa

Plural entrega donativos  à APCC, 
Associação Dignitude e ANAI

Conforme tem vindo a 
ser noticiado, durante o pró-
ximo ano, Coimbra assinala 
os 800 anos do martírio dos 
primeiros franciscanos em 
Marrocos e a sua impor-
tância na vocação de Santo 
António. As novidades pre-
vistas no programa pastoral 
e cultural do Ano Santo de 
2020 foram, esta semana, 
apresentadas, prevendo-se 
conferências, um ciclo de 

“Diálogos com António”, 
um congresso científico, 
peregrinações, exposições, 
concertos, um roteiro anto-
niano e publicações diversas. 
Segundo Francisco Prior Cla-
ro as três exposições previs-
tas, numa colaboração entre o 
Museu Nacional de Machado 
de Castro, em Coimbra, e 
o Museu Nacional de Arte 
Antiga, em Lisboa, serão o 
ponto alto destas comemo-

rações. De salientar, também, 
o itinerário que está a ser 
planeado, de forma a que seja 
realizada uma peregrinação 
entre a Igreja de Santa Cruz 
e a Igreja de Santo António 
dos Olivais. Ainda durante 
a apresentação, a arquitecta 
Ana Filipa Santos realizou 
uma demonstração do site 

será possível consultar todo 
o programa. 

Programa pastoral e cultural do Ano Santo

Exposições assinalam mártires
de Marrocos e Santo António
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O Grupo Sanfil Me-
dicina reuniu os seus cola-
boradores, fornecedores e 

que serviu para celebrar a 

para balanço do ano que 
-

500 as pessoas que se jun-

aniversário, o responsável 

dispor daqueles que o pro-

-

área da saúde, que é o de 

-

para o ciclo 2020-2022, na 

de renovada esperança para 

-

-

-
nas do país onde esses cuida-

-

-
-
-

-

-

da qualidade, locais de proces-
-

esforços de pesquisa clínica e 

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-
-

Janeiro e 28 de Fevereiro, 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cerimónia decorreu no Convento de São Francisco, em Coimbra

IEFP distinguiu 28 empregadores

Do distrito de Coimbra foram galardoados o Município de Cantanhede 
e a APPACDM de Coimbra

Atribuída pelo Infarmed

-

-

-

-

-

-

 
-

-

-

do Sol do que Mercúrio – a 
-

-

-

 Neste Natal dê preferência às empresas de pombal
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Telem.: 910 944 041 | ricardomendes.lda@hotmail.com 

Rua do Campo, n.º 58  Alcaria   3100-829 Cã - Pombal

PRECISA-SE DE LADRILHADOR

COM OU SEM EXPERIÊNCIA

Boas Festas

Equipamento foi desenvolvido pela empresa conimbricense

4
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F I C H A  T É C N I C A

F _____ R _____ A

Fausto Carvalho galardoado pelo Governo 
português – O presidente da Associação Cristã 

da Mocidade (ACM) de Coimbra, Fausto Carva-
lho, recebeu das mãos do secretário de Estado 
da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, 
a “Medalha de honra e mérito desportivo” do 
Governo português. O também mestre de judo 
foi distinguido durante a gala do 60.º aniversário 
da Federação Portuguesa de Judo (FPJ), que teve 
lugar no início deste mês, no Convento de São 
Francisco, em Coimbra. Fausto Carvalho, que 
esteve presente na cerimónia também na qualidade 
de presidente do Conselho Nacional de Gradu-
ações, foi reeleito no ano passado para liderar os 
destinos da ACM de Coimbra até 2021, ano em 
que a instituição completou o seu centenário. 

Orquestra Clássica do Centro comemora 
18 anos - A Orquestra Clássica do Centro está a 
comemorar 18 anos e para assinalar a efeméride 
será apresentada uma obra inspirada na Rainha 
Isabel de Aragão, na antiga Igreja do Convento 
de S. Francisco, amanhã (20), pelas 21h30, com 
a direcção do actual maestro titular Jan Wierzba. 
Foi precisamente a 13 de Dezembro de 2001 
que Coimbra viu e ouviu pela primeira vez, em 

-
mente denominada por Orquestra de Câmara de 
Coimbra, tinha 25 músicos dirigidos por Maestro 
Virgílio Caseiro. Desde então, a Orquestra Clássica 
do Centro teve uma actividade contínua.

Ginásio Figueirense com 30 títulos de 
Campeão de Portugal - Neste ano que está 
agora a terminar, 36 atletas do Ginásio Figueirense 
foram Campeões de Portugal, individuais e colec-
tivos, correspondendo a 30 títulos conquistados 
para o clube que representam. Todas as vitórias 

federações reconhecidas pelo Instituto Português 
do Desporto, as únicas que, segundo a legislação 
portuguesa, podem atribuir títulos de Campeão 
Nacional.

Coimbra 
Nuno Marinho Trio 

– O Liquidâmbar recebe, 
sábado (21), pelas 22h00, um 
concerto de Nuno Marinho 
(guitarra), acompanhado por 
Miguel Falcão (baixo) e Paulo 
Silva (bateria). Nuno Marinho 
é compositor e guitarrista 
premiado, com carreira in-
ternacional. É o promotor 
de Gypsy Jazz em Portugal 
e líder da Banda Tributo ‘Pat 
Metheny Group/Trio’. 

“Mutual Talks” - A Pre-
vidência Portuguesa (APP), 
em parceria com a Coimbra 
Business School (ISCAC), 
promovem, hoje, pelas 19h00, 
a primeira edição do evento 
“Mutual Talks”, a decorrer 
no auditório do ISCAC. A 
partilhar projectos, histórias e 
experiências inspiradoras, quer 

Lisboa; Caio Lekecinskas; 
Joana Fânzeres da Mota; José 
Amado Mendes e Lurdes Bre-
da. O evento tem entrada livre. 

“Venha Ver” – O Centro 
Cultural Penedo da Saudade, 
do Instituto Politécnico de 
Coimbra, tem patente, até 
dia 26 de Janeiro de 2020, a 
exposição “Venha Ver”, uma 
colecção de Vasco Berardo. O 
artista pinta as reacções que 
o público teria na apreciação 
de obras de arte de outros 
artistas. Nesta mostra são 
apresentados vários esboços 
que deram origem a outros 
tantos quadros da mesma 
colecção, bem como alguns 

uma selecção de banda dese-
nhada do mesmo autor. 

Figueira da Foz 
“Leonardo da Vinci 

– O Inventor” – A Casa do 
Paço, na Figueira da Foz, tem 
patente, até dia 07 de Janeiro, 
a exposição “Leonardo da 
Vinci – O Inventor”. Esta 
mostra apresenta, ao vivo e 
em tamanho real, mais de 
20 invenções reproduzidas a 
partir dos esboços originais 
do Códice Madrid, do génio 

de terça-feira a sábado, das 
10h00 às 12h30 e das 13h30 
às 17h00. 

Cantanhede 
“Nasceu um menino” 

– Está patente da Biblioteca 
Municipal de Cantanhede, 
até dia 08 de Janeiro, uma 
mostra de 24 presépios em 
cerâmica artesanal, elaborados 
pelo Grupo de Ceramistas da 
Figueira da Foz. As obras re-
sultam da sensibilidade de sete 
artistas, permitindo conhecer a 
diversidade do artesanato em 
cerâmica. Este é já o 16.º ano 
em que a Biblioteca reserva 
o mês de Dezembro para 
expor trabalhos sob a temática 
“presépio”.

A Cultura mete água – A vereadora da 

que “Coimbra é uma cidade fantástica”. Faria 
bem se olha-se para a própria Casa Municipal 

-
tante e está – literalmente – a meter água. É que 
ali chove há várias semanas e deseja-se que os 
bustos de Quental e Camões, que levam com 
a água em cima, não se constipem. Coitados 

leitores que teimam em cultivar-se naquela 

e conservação, que custaram cerca de 157 
mil euros, ocorreram em 2015. Na altura, no 

(liga que contém amianto), foi integralmente 

removida e substituída por painéis duplos de 
chapa termolacada com isolamento de 80 mm 
de espessura. As coberturas planas, terraços, 

-
abilizadas com recurso a membranas líquidas 
em poliuretano. As 12 claraboias, degradadas, 

com 1,20mx1,20m. Quatro anos depois...

Cada um trate da sua – O vereador José 
Manuel Silva, do Somos Coimbra, e a vereadora 
da Cultura, Carina Gomes, têm protagonizado 
várias trocas de palavras e argumentos no seio 
da reunião camarária. O primeiro avançou que 
Coimbra “está dramaticamente colocada como 
o 247.º pior Município do país, com apenas 
6,6% da despesa global da Câmara aplicada em 
todas as actividades relacionadas com cultura 
e desporto”. A segunda contesta e, numa das 
últimas sessões da edilidade, replicou: “Mesmo 
numa cidade fantástica como Coimbra há quem 

não perceba nada de estatística, como é o caso 
do vereador José Manuel Silva. Isso não é gra-
ve, por si só. Eu também não percebo nada de 
medicina e isso não é grave. Mas não me ouvem 
a mim a dissertar sobre os usos da penicilina 
ou as vantagens da vacina da gripe. Grave é 
usar um indicador estatístico que, claramente, 
não percebeu, para dizer que se trata apenas de 
apoio às associações culturais e desportivas”. 
Para as Vinagretas, pode-se aplicar o dito “não 
vá o sapateiro além das chinelas”... ou “cada 
macaco no seu galho”.

As árvores da concórdia – Jorge Gouveia 
Monteiro, ex-vereador que lidera o movimen-
to Cidadãos por Coimbra, tem pugnado pela 
arborização da cidade de Coimbra e tanto 
caminhou que fez o caminho. Até a Assem-
bleia Municipal aprovou uma resolução nesse 
sentido. As razões foram reconhecidas e, neste 
tempo em que o ambiente está na ordem 
do dia, a Câmara avançou com a plantação 

zona da Conchada, Jorge Gouveia Monteiro 
e Carlos Cidade, vice-presidente da Câmara, 
encontraram-se numa acção verdejante. O 
também líder do PS descreveu assim, o que se 
passou: “Continuam os trabalhos de plantação 
de árvores no âmbito do Plano de Arborização 
2019/2020. Ontem de manhã, continuaram a 
ser plantados exemplares de ‘melia azedarach’ 
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COM PETISCOS VARIADOS,
 HAMBURGUERES, 
TOSTAS, BIFANAS, 

COM SNOCKER E MATRECOS

Avenida Bombeiros Voluntários
Mercado Municipal - Loja 5 - 3230-274 Penela

Telef.: 239 561 073 - Telem.: 918 112 251

Boas Festas

PUBLICIDADE
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Freguesia de Ceira
Rua Dr. Manuel Chaves e Castro, n.º 12 | 3030-853 CEIRA - Telef.: 239 923 351 - www.freguesiadeceira.pt | email: freguesiaceira@gmail.com

Votos de um Santo e Feliz Natal e de um próspero Ano Novo

SEDE: ABRUNHEIRA
www.creditoagricola.pt AGÊNCIAS: CARAPINHEIRA, ARAZEDE, PEREIRA, MONTEMOR-O-VELHO, FIGUEIRA DA FOZ, PAIÃO, MAIORCA, FEREIRA-A-NOVABAIXO MONDEGO, CRL.

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA

MÚTUO DO BAIXO MONDEGO, C.R.L.

Boas Festas

Funerárias

Agostinho / Borralho     
239 991 469   239 820 560
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Boas Festas

na Alameda da Conchada, com a ajuda de 
vários populares. De seguida, seguiram-se 
trabalhos de plantação de cerca de oito 
dezenas de sobreiros, na Quinta da Portela, 
que contou com ajuda dos escuteiros do 
Agrupamento 109 – Santo António dos 
Olivais. Feitas as contas, a CM Coimbra 
vai plantar mais de quatro centenas de 
árvores no último trimestre do ano”. Já 
na visão de Jorge Gouveia Monteiro, eis o 
que aconteceu: “Esta manhã regressámos 
à Alameda da Conchada! Que está agora 
muito mais bonita! Mais árvores. Padrinhos 
e Madrinhas. Queremos que este projecto 
cresça noutras zonas da cidade! Ficámos 

também a saber que vamos ter na Concha-
da um bosque ajardinado tal como havia 
sido proposto no Orçamento Participativo 
e como aliás estava prometido pela CMC 
desde o tempo do abate dos eucaliptos 
centenários.Vale a pena lutar por uma 
cidade diferente!”.

Dizer o que não se é – Um dos asses-
sores de carreira de várias instituições, que 
começou na Câmara de Condeixa-a-Nova, 
chegou a chefe de Gabinete do presidente 
da Câmara Municipal da Figueira da Foz, 
no tempo de João Ataíde. Só que, em Abril 
desde ano, o juiz-autarca foi para secretário 
de Estado do Ambiente e a presidência 

de Carlos Monteiro. Nuno Matos foi dis-
pensado e teve de encontrar outra praia, 
o que aconteceu, regressando a Condeixa 
como chefe de Gabinete do presidente da 
Câmara, Nuno Moita. Só que, parece que o 
assessor não voltou ainda a casa, dado que 
Nuno Matos, na sua página no Facebook, 
ainda mantém que é Chefe de Gabinete 
da Presidência no Município da Figueira 
da Foz, o que não é verdade desde há oito 
meses... Como se diz, “presunção e água 
benta cada um toma a que quer”.
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A Freguesia 
de Figueira de Lorvão 
deseja um Feliz Natal 
e Próspero Ano Novo!

Portugal-Japão - O Estádio Olímpi-
co de Tóquio, no Japão, foi inaugurado 
este domingo (15), sete meses antes 
do início dos Jogos Olímpicos de 2020 
(que decorrem entre 24 de Julho e 09 
de Agosto) e abaixo do orçamento esti-
mado. A obra durou durante três anos 
e custou 1, 290 milhões de euros. Ora, 
isto nem seria notícia se não vivêssemos 
em Portugal e não fossemos portugue-
ses. Mas foi. Precisamente, porque, para 
nós, é algo de extraordinário. Para os 
japoneses, habituados que estão ao rigor, 
ao trabalho produtivo e a uma cultura 
exigente e sem falhas, não há aqui novi-
dade; mas para os portugueses, é motivo 
de notícia. Imagine que era Portugal a 
receber os Jogos Olímpicos e a construir 
estádios. A notícia seria qualquer coisa 
como: “Portugal inaugura estádio a sete 
horas do início dos Jogos, com uma 
derrapagem de milhões no orçamento”. 
Se em vez de chineses tivessem vindo 
japoneses “invadir-nos” com as suas lo-
jas, provavelmente já teríamos aprendido 
algumas coisas. 

Um enigma para desvendar – 
“Você é livre para se expressar... desde 

que eu concorde!!!”. Esta frase, que 
evoca a liberdade de pensamento e ex-
pressão, mas condicionada à aprovação 
de outrem, está na página pessoal de 

-
tão é tentar descortinar o destinatário, 
mas, pelo que conhecemos de muitas 
situações, é imensa a probabilidade de 
o “barrete” servir a uma enorme quan-
tidade de pessoas. Por isso vamos tentar 

intervenientes socialistas. Sabe-se, tam-
bém, que antes houve um comentário, 
acompanhado de imagens, sobre a “dor 
de alma” que causa a degradação da 
Baixa de Coimbra. A pessoa em questão 
deve ter ouvido das boas, pois ainda 
desabafou: “Nunca te ajoelhes à tirania, 

o destinatário?
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A origem da árvore de 

Natal não é consensual 

entre os estudiosos: para 

alguns é originária de Riga, 

na Letónia, onde surgiu em 

1510; para outros a tradi-

ção começou em 1530, na 

Alemanha, com Martinho 

Lutero.

Conta-se que certa noi-

te, enquanto caminhava 

impressionado com a be-

leza dos pinheiros cobertos 

de neve, cenário que procu-

rou reproduzir em sua casa 

com galhos de árvore, algo-

dão, velas e outros enfeites.

O etnógrafo Leite de 

árvore de Natal terá sido 

introduzida em Portugal no 

último quartel do séc. XIX, 

enquanto que para Gustavo 

Barroso será uma sobre-

vivência pagã da árvore 

de Maio – designação do 

mastro erguido por ocasião 

das Maias no primeiro dia 

de Maio. 

No quatrocentista «Re-

gimento dos Sacristãos-

-Mores da Ordem de Cister 

de Alcobaça» encontramos, 

provavelmente, a mais an-

tiga referência à árvore de 

Natal em Portugal:

«Nota de como has de 

poer o ramo de natal. Em 

véspera de Natal busca-

rás huu grande Ramo de 

loureiro verde, e colherás 

muitas laranjas vermelhas 

e poer-lhas has metidas 

pelos ramos que dele pro-

segundo já viste. 

E em cada huua laran-

ja, poeras hua candea. E 

pendurarás o dicto ramo 

per hua corda na polee que 

ha de star acerca da lâmpa-

da do altar moor».

No nordeste transmon-

tano havia o costume de 

enfeitar, no interior das 

igrejas, a árvore de Natal 

com frutos, peças de caça, 

fumeiro, entre outros - para 

depois ser arrematada em 

leilão.

O dia de montar a ár-

vore Natal – e decorações 

natalinas – varia de país 

para país. Em Portugal, 

segundo a tradição, a ár-

vore prepara-se no dia 8 

de Dezembro, dedicado à 

Imaculada Conceição, de-

vendo desfazer-se no dia 

6 de Janeiro, Dia de Reis. 

(*) Historiador

e investigador

O seu ideal fora sempre 

servir as pessoas, guiar-

-lhes os passos, iluminar-

-lhes os caminhos. Mo-

desta, passava geralmen-

te despercebida, mas ia 

cumprindo, na medida do 

possível, aquele que en-

tendia ser o seu desígnio. 

O seu verdadeiro sonho 

era, porém, um dia conse-

guir participar num grande 

projecto mundial.

Naquela noite fria e se-

rena, sentia mais vivo ainda 

esse chamamento e fora 

uma força inexplicável que 

a levara até àquele local 

inóspito, agreste, silencioso, 

afastado do povoado, onde 

havia apenas uma pequena 

gruta, abrigo de animais. Ali 

-

ber bem porquê, expectante, 

ansiosa por poder oferecer 

os seus préstimos a quem 

deles precisasse.

Subitamente, o silêncio 

da noite foi cortado por um 

vagido de criança acabada 

de nascer. Suave, mas 

intenso, proveniente da 

gruta. Logo todo seu ser 

estremeceu e sentiu-se 

crescer e irradiar de uma 

luz igualmente suave mas 

intensa, cintilante, que de 

imediato cobriu o céu todo e 

inundou tudo em seu redor. 

Pareceu-lhe ouvir perto de 

si vozes cristalinas ento-

ando maviosos cânticos. 

Transbordava agora de 

uma Alegria imensa, tocada 

pelo mais puro Amor e por 

Em breve, guiadas pela 

luz, começaram a acorrer 

àquele lugar pessoas oriun-

das de todo o lado, que 

transportavam oferendas, 

mas mais humildes às mais 

preciosas. Conseguiu mes-

mo enxergar, muito ao longe, 

três homens ricamente vesti-

dos, montados em camelos 

e carregados de tesouros 

que, vindos do Oriente, se 

encaminhavam também na 

mesma direcção.

Só então percebeu, 

enternecida, que o seu 

sonho se cumpria pois a 

Luz iluminava a Noite que 

iria marcar o início de uma 

nova Era e, a partir dela, o 

Mundo não mais voltaria a 

Sonho de Natal
Etnografia, etnologia, folclore e cultura popular

A árvore do Natal

JOÃO PINHO *

A origem da árvore de Natal e a introdução 
em Portugal tem diversas variantes

MARIA PAULA MARQUES

É o nosso 65.º Aniversário, mas os parabéns 

e os votos de Boas Festas são para todos
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Feliz 
Natal

Um sabor doce todos os dias!
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Sede: Rua da Padaria, n.° 1/3, 3105-057 CARRIÇO   
 T  236 959 330 | F  236 959 331

Loja l: Av. do Brasil - Buarcos  
  3080-254 FIGUEIRA DA FOZ, Gsm | T 233 411 809

Loja II: Rua Dr. Luís Carriço, n.° 9  
  3080-326 FIGUEIRA DA FOZ, T  233 411 809

Loja III: R. V. Gama ao Lg. Mato, n.° 8  
  3080 FIGUEIRA DA FOZ, T  233 422 495

info@padariadionisio.com | www.padariadionisio.com

Rua João de Ruão, 25

3000-229 COIMBRA | Telef.: 239 828 614
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Rua do Brasil n.º 191
Telem.: 917 818 974 4
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Na apresentação deste Jornal

DESCONTAMOS
o valor do IVA
(em toda a formação)

REINTERPRETAÇÃO
DO PRESÉPIO TRADICIONAL
COM CERCA DE 600 M2

ANIMAÇÃO CULTURAL
FINS DE SEMANA

EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS
CENTRO ESCOLAR / CERCI

MOSTRA
DE ARTESANATO

PRESÉPIO
TRADICIONAL
ESPINHAL. 19

Até 5 de janeiro
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 “O Quim”
Frango e Leitão 
por encomenda

Bar Ambulante

Telm.: 917 816 753 - Travessa Cural 

Barreto, n.º 2 -  Andorinha 

 3025-330 Lamarosa

o 
da

ssa Cural

RESTAURANTE “A GRELHA”

Morada: Largo Padre Manuel 
da Costa Vasconcelos Nº. 17

3300-047 ARGANIL
Telefones: 235 208 867 | 962 387 097

E-mail: geral@restagrelha.com
WebSite: www.restagrelha.com 4
2
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Telef.: 239 829 156 - Coimbra

restaurante@jardimdamanga.net

www. jardimdamanga.net

Jantares de Grupos 
personalizados
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Deixe o seu Natal 
nas nossas mãos! 

Aceitamos encomendas.

PASTELARIASVASCODAGAMA

www.swtl.pt
comercial@swtl.pt
Telef.: 239 040 187

Rua Fernando Duarte de Brito
Loja 8/7/5 Fracção A
3040-381 Coimbra - Santa Clara
Portugal
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Parque Industrial de Taveiro, Lote B  3045-508 Coimbra

Tlf.   239 492 304 | geral@dkm.pt | http://www.dkm.pt

EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA E TRATAMENTO

DE ÁGUAS RESIDUAIS E INDUSTRIAIS

APOIO E SUPORTE DE ENGENHARIA A LINHAS GALVÂNICAS
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SEDE: R. Liberdade, Vermelha, Cadaval - Tlf. 262 699 900 - gerencia@jinaciolda.pt

COIMBRA: EN 111 - Parque de Negócios, Lt. 4 - Montemor-o-Velho

Tlf. 239 244 420 - Tlm. 937 182 400 - rodrigo.louro@jinaciolda.pt

facturas timbrado envelopes
pastas livros

tipbelita@gmail.com | Tlf. 239 825 399

CONVENÇÕES:
SNS, ADSE, ADMG, Multicare, Advancecare, outros

Atestados eletrónicos para a carta de condução
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Urbanização da Quinta das Lágrimas, Fase 2
Lote 1E (Rua António Gonçalves)

3040-387 Coimbra - Portugal - Tlf. 239 440 577
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Rua Pedro Rodrigues Santos, 93 - Ribeira de Frades
auto.ribeira@sapo.pt | Telef./Fax: 239 983 612 - Telem.: 918 400 368

A. R. R. AUTO 
REPARADORA 

DA RIBEIRA, LDA
OFICINA ESPECIALIZADA BMW
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SOURE: R. dos Combatentes da Grande Guerra, n.º 2 - Tel: 239 501 129
CONDEIXA: Av. Visconde de Alverca, n.º 69 R/C - Tel: 239 948 045
MONTEMOR: R. Fernão Mendes Pinto - Edif. Mercado Municipal, Loj. 13
                       Tel: 239 680 498
olhos3@sapo.pt | www.clinicadosolhos.com

Móveis rústicos e antigos Artigos de decoração 
Máquinas de costura Electrodomésticos 

Ferramentas  Quadros Espelhos

Tlm. 961 438 245 - Tlf. 236 219 319 - E.N. N.º 1 - TINTO 
3150-294 Pelariga - geral@moveisocasiao.eu 

www.moveisocasiao.eu

de: Carlos Alberto C. Fernandes
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www.segurmeira.pt

Avelãs de Caminho 234 742 251
Anadia 231 204 225

Pampilhosa 231 949 180
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“O Marçano”
supermercado

A tradição ainda é o que era…

Desde 1965 
ao dispor

Rua Cidade Poitiers, 155

3000-108 Coimbra | Telf.: 239 827 493

Feliz Natal 
2019



ÚLTIMA 19  DE DEZEMBRO DE 2019
CAMPEÃO DAS PROVÍNCIASQUINTA-FEIRA

28
www.campeaoprovincias.pt

5 603199 003989

01003

PUBLICIDADE

Comemorou-se, ontem 
(18), o Dia Internacional das 
Migrações e a Pordata, um 
projecto da Fundação Fran-
cisco Manuel dos Santos, não 
quis deixar passar esta data 
em branco. Assim, apresen-
tou 17 destaques estatísticos 
sobre o contributo do saldo 
migratório na dinâmica da 
população, a evolução e ca-
racterísticas dos emigrantes e 

imigrantes, a importância das 
remessas e, ainda, o número 
e composição da população 
estrangeira que reside, actu-
almente, em Portugal. 

Após a análise da deta-
lhada e exaustiva apresen-
tação dos dados reunidos 
pela Pordata, o “Campeão 
das Províncias” seleccionou 
os seguintes destaques que 
transcreve: 

Sabia que… 

1. A população de Por-
tugal está a diminuir desde 
2010? Entre 2010 e 2018, o 
país perdeu quase 300 000 
pessoas. O saldo natural 
é negativo desde 2009. O 
saldo migratório foi negativo 
entre 2011 e 2016 (inclusive), 
sendo positivo nos últimos 
dois anos. No entanto, os 

valores positivos dos saldos 
-

cientemente elevados para 
compensar os saldos naturais 
negativos.

2. Desde 1961, Portugal 
teve três períodos distintos 
com saldos migratórios ne-
gativos: de 1961 a 1973, de 
1982 a 1992 e, mais recen-
temente, entre 2011 e 2016?

3. Em 2018, emigra-

ram quase 82 000 pessoas? 
Destas, quase quatro em 
cada dez saíram do país a 
título permanente (por um 
período igual ou superior a 
um ano). Só entre 2011 e 
2014 saiu quase meio milhão 
(485.128) de residentes em 
Portugal. Entre 2015 e 2018 
saíram cerca de 360 000 re-
sidentes em Portugal.

4. Continuam a ser mais 
os homens a emigrar – ge-
nericamente, representam 
dois terços do total de emi-
grantes? E que, ao contrário 
da tendência dos anos ante-
riores, desde 2017, mais de 
metade dos emigrantes, que 
saem por um período igual 
ou superior a um ano, têm 
30 ou mais anos? Aliás, desde 
2014 que um em cada quatro 
tem mais de 40 anos.

5. Em 2018, entraram 
em Portugal, com a intenção 
de permanecer no país, cerca 
de 43 000 pessoas, mais 13 
000 que em 2008? Mais de 
metade dos imigrantes em 
2018 são mulheres? No que 
toca à idade, desde 2014 que 
mais de metade dos imigran-
tes tem 30 ou mais anos.

6. Desde 2009 que mais 
de um terço dos imigrantes 
têm naturalidade portugue-
sa? Os imigrantes têm sido 
maioritariamente de natura-
lidade estrangeira, excepto 
entre 2010 e 2013.

7. Portugal faz parte dos 
10 países da UE-28 em que 
a percentagem da população 
estrangeira no total da popu-
lação residente é inferior a 5 
por cento?

8. No que toca ao mer-
cado de trabalho, 2,5 por 
cento da população empre-
gada em Portugal é estran-
geira? Comparativamente 
aos nacionais, a população 
estrangeira é mais vulnerável 
ao desemprego – a taxa de 
desemprego atinge quase 12 
por cento, enquanto entre 
os nacionais o valor é de 7 
por cento.

9. Cerca de um em cada 
dez bebés nascidos, de mães 
residentes em Portugal, é 
de mãe com nacionalidade 
estrangeira? 

10. Há cerca de 480 000 
cidadãos estrangeiros com 
estatuto legal de residente 
em Portugal? Cerca de um 
em cada quatro é brasileiro. 
Seguem-se, por ordem de-
crescente, os cabo-verdianos, 
romenos e ucranianos.

11. Nos últimos 10 anos, 
as comunidades estrangeiras 
que mais cresceram, em 
termos relativos, foram: os 
nepaleses (21 vezes mais, 
embora a comunidade não 

ultrapasse 11,5 000 cidadãos) 
e os franceses (quatro vezes 
mais)? Quase duplicou, ain-
da, a comunidade de india-
nos, espanhóis, chineses e 
britânicos. 

Mais estrangeiros
no Sul

12. Cerca de dois terços 
da população estrangeira 
com estatuto de residente 
vive na Área Metropolitana 
de Lisboa (50 por cento) e 
Algarve (16 por cento)? O 
município de Lisboa con-
centra cerca de 16 por cento 
do total de estrangeiros resi-
dentes no país. 

13. Entre os 10 municí-
pios com maior proporção 
de estrangeiros no total da 
sua população residente, 
oito deles são algarvios? Pelo 
menos um em cada quatro 
residentes são estrangeiros 
nos municípios de Vila do 
Bispo, Albufeira, Lagos e 
Odemira. 

14. Nos últimos 10 anos, 
a nacionalidade portuguesa 
tem sido concedida, em 
média, a cerca de 22 000 
cidadãos estrangeiros por 
ano? O valor mais baixo foi 
atribuído em 2017, a 18 000 
cidadãos, e o valor mais alto, 
em 2016, a 25 000. Em 2018, 
um terço dos cidadãos que 
adquiriram nacionalidade 
portuguesa eram brasileiros. 
Seguiram-se os cabo-verdia-
nos e os ucranianos. 

Remessas emigrantes 
ultrapassam

3,5 mil milhões

15. As remessas de emi-
grantes atingiram, em 2018, 
3,6 mil milhões de euros e 
equivalem a 1,8 por cento 
do PIB? Portugal é o tercei-
ro país, a seguir à Croácia e 
Bulgária, com maior peso de 
remessas em percentagem 
do PIB. 

16. Os três países de 
onde chega actualmente 
maior volume de remessas 
de emigrantes – França, 
Suíça e Reino Unido – repre-
sentam dois terços do total 
de remessas? Em 1996, os 
três principais países eram 
França, Suíça e EUA. 

17. Em 2018, as remes-
sas dos imigrantes chegaram 
aos 533 milhões (represen-
tam cerca de 0,3 por cento 
do PIB), 3,5 vezes mais do 
que o montante atingido 
em 1996? Quase metade das 
remessas vai para o Brasil (48 
por cento), seguido da China 
(10 por cento) e França (cin-
co por cento).

Em 8 anos Portugal perdeu 300 000 pessoas


