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Pedro Crisóstomo
Médico Dentista

Carlos Crisóstomo
Médico - chefe de serviço de clínica geral

Av. Gen. Humb. Delgado, 59-1º Castelo Branco 
Telefone: 272342082

Lidia Barata
lidia.barata@reconquista.pt

José Júlio Cruz
julio.cruz@reconquista.pt

DERMATOLOGISTA
Drª. Helena Melo

EDIFÍCIO JOVAL:
Av. 1º de Maio, 42 Escrt. nº 4 - 1º Andar

Tel.: 963 922 858; 910 389 938 
CASTELO BRANCO

Médica Especialista

Dra. Assunção Vaz Patto
Neurologia / Neurofi siologia

Professora Auxiliar da FCS/UBI
Electromiografi a / EEG e potenciais evocados: 

Centro Médico de Castelo Branco, Quinta da Milhã, 
tl: 272 348 860 

Consultorio: rua Comendador Campos Melo, 
Covilhã, Tl 275334876

Dr. João Rossa
Médico Otorrino

(Ouvidos, Nariz e Garganta)

Clinica Affi  dea
Quinta da Milhã - Estrada do Salgueiro Castelo Branco

Para marcações: Tel.: 272 348 860 

Dr. António Melo

EDIFÍCIO JOVAL: Av. 1º de Maio, 42 Escrt. nº 4 - 1º Andar
Tel.: 963 922 858 CASTELO BRANCO

CONSULTAS AOS SÁBADOS

Médico Oftalmologista
Especialista de Neurologia

FISIOALBI - CENTRO CLÍNICO E TERAPÊUTICO
R. Dr. Francisco Robalo Guedes Lote D-11 Loja 2 

(perto da residência dos estudantes) 
CASTELO BRANCO

Telefone 272 085 986; Telem. 969 582 319
CENTRO CLÍNICA MÉDICA DO FUNDÃO

Urbanização Espírito Santo Lote 1 n.º 1 
FUNDÃO

Telefone 275 773 142 

Amélia Guilherme

Rua Srª. da Piedade, Lote 3A  Sala 5 - C. Branco
272 344 887 - 964 521 352 (socuida@gmail.com)

Consultas a partir das 14H30

Socuida Ld.ª
Drª. Luísa Adriano -------------------- Clínica Geral
Drª. Catarina Oliveira ------------------- Psiquiatria
Drª. Alexandra Nunes ----------------- Psicoterapia
Dr.  Carlos Gomes ---------------------- Ginecologia
Dr. Plamen Naidenov ------------- Endocrinologia
Dr. Rogério Gouveia ----------------------- Urologia
Dr. João Freitas ----------------------- Reumatologia
Dr. Diogo Anes ------------------------ Clínica Geral

Rua Srª. da Piedade, Lote 3A  Sala 5 - C. Branco
272 344 887 - 964 521 352 (socuida@gmail.com)

Consultas a partir das 14H30

Socuida Ld.ª
Drª. Luísa Adriano -------------------- Clínica Geral
Drª. Catarina Oliveira ------------------- Psiquiatria
Drª. Alexandra Nunes ----------------- Psicoterapia
Dr.  Carlos Gomes ---------------------- Ginecologia
Dr. Plamen Naidenov ------------- Endocrinologia
Dr. Rogério Gouveia ----------------------- Urologia
Dr. João Freitas ----------------------- Reumatologia
Dr. Diogo Anes ------------------------ Clínica Geral

PNEUMOLOGIA E ALERGOLOGIA 
RESPIRATÓRIA

DRA. HELENA PINTO
Assistente hospitalar graduada de Pneumologia

Experiência em observação pediátrica-todas as idades

Informa que passou a exercer na Clínica Neuroteam-
Rua Poeta João Roiz 12-1ºC em Castelo Branco

Tel-926764665; 272323443
(12217)

www.mcaio.pt

R. Heróis do Ultramar | 6060-146 Idanha-a-Nova
Tel.: 277 200 020

Clínica Médica Dentária

F.M.PITTÉ LEMA MONTEIRO
CARDIOLOGISTA

Centro Médico de  Castelo Branco
Rotunda da Estrada do Salgueiro do Campo

Telef. 272 348 860

Consultas às 2.ªs, 4.ªs  depois das 15H00
Acordos: Médis

José Furtado
jose.furtado@reconquista.pt

O número de mortes regis-
tadas no distrito de Castelo 
Branco até 15 de dezembro 
é o mais alto em pelo menos 
seis anos. É o que demons-
tram os números divulga-
dos publicamente através 
do Sistema de Informação 
de Certificados de Óbito 
(SICO), atualizado a cada 10 
minutos pela Direção�Geral 
de Saúde. A 15 dias do fi m 
do ano já morreram no dis-
trito 2860 pessoas, quando 
em 2019 foram 2835 até 
31 de dezembro. Se a estes 
falecimentos ocorridos este 
ano retirarmos os mais de 
30 mortos com coronavírus 
conhecidos até ao momento 
na área da Unidade Local de 
Saúde de Castelo Branco o 
número de mortos é relati-
vamente semelhante ao do 
ano passado e deverá ser até 
mais baixo, por não entrarem 
nestas contas os falecimentos 
nos três concelhos que não 
fazem parte da ULSCB e 
que são o Fundão, a Covilhã 
e Belmonte.
O ano com menos mortes 
desde 2014 foi 2017, com 

CONSEQUÊNCIAS INDIRETAS DO COVID AINDA POR DETERMINAR NO DISTRITO

Mortalidade é a mais alta 
dos últimos anos
DISTRITO Mortes em seis concelhos já ultrapassaram os valores de todo o ano de 2019. Semanas com mais de 
20 óbitos em Castelo Branco passaram de duas para oito.

2672 óbitos registados. O 
número de mortes por ano 
no distrito de Castelo Bran-
co tem aumentado conse-
cutivamente desde 2017, 
registando-se 2735 em 2018 
e 2835 no ano passado.
Olhando para cada um dos 
concelhos constata-se que 
em seis a mortalidade ocorri-
da este ano ultrapassou a do 
ano passado. É o caso de Cas-
telo Branco, onde em 2019 
morreram 703 pessoas e este 
ano esse número vai nos 747. 
Tal como no mapa distrital o 
concelho de Castelo Branco 
alcançou este ano o maior 
valor de mortalidade desde 
que o SICO foi implemen-
tado. Desde 2014 apenas 
2017 e 2016 registaram uma 
mortalidade abaixo das sete 
centenas.
Os concelhos onde a mor-
talidade registada este ano 
é já maior que a do ano pas-
sado são, para além de Cas-
telo Branco, Idanha-a�Nova 
(246 contra 208 em 2019), 
Proença-a�Nova (163 con-
tra 147), Sertã (229 contra 
225), Fundão (416 contra 
411) e Belmonte (107 contra 
80). Penamacor estava a um 
óbito de igualar os números 

do ano passado. Os con-
celhos onde a mortalidade 
está ainda signifi cativamente 
abaixo dos valores do ano 
passado são Oleiros com 
84 óbitos quando em 2019 
foram 101 e a Covilhã, que 
com menos de 590 mortes 
está longe das 659 do ano 
passado mas não tão longe 
das 593 de 2018.

ANÁLISE No concelho de 
Castelo Branco são já oito as 
semanas deste ano em que 
a mortalidade foi superior a 
20 casos. Em 2019 foram 
apenas duas, em 2018, 2015 

e 2014 cinco e em 2017 e 
2016 apenas uma. A pior 
semana em mortalidade este 
ano foi a de 30 de novembro a 
6 de dezembro, com 23 mor-
tes. Mas entre 27 de janeiro 
e 31 de janeiro e entre 7 e 13 
de dezembro registaram-se 
22 mortes. 
O SICO não especifica a 
causa da morte por distrito 
e concelho pelo que é di�ícil, 
pelo menos para já, perceber 
o impacto real da pandemia 
na mortalidade em geral. Mas 
olhando para o calendário 
fi ca claro que nos anos ante-
riores as semanas com maior 

mortalidade ocorreram nas 
primeiras 15 semanas do ano, 
ou seja, até abril. O primeiro 
estado de emergência, que le-
vou o país ao confi namento, 
foi decretado a 18 de março, 
na semana 12 do ano. Das 
oito semanas com maior 
mortalidade no concelho de 
Castelo Branco sete ocorre-
ram depois dessa data.
O mais recente relatório de 
mortalidade divulgado pelo 
Instituto Nacional de Esta-
tística, com dados recolhidos 
até 8 de dezembro, mostra 
que houve um aumento de 
95,3 por cento das mortes 
em novembro relativamente 
à média dos últimos cinco 
anos e isso “deveu-se a óbitos 
por Covid-19”.
Desde os primeiros casos 
confirmados em março e 
até ao final de novembro 
registaram-se em Portugal 
mais de 87 mil mortes, um 
número superior em 10 mil 
à média dos últimos cin-
co anos. A percentagem de 
mortes por Covid-19 nesse 
crescimento vai pouco além 
dos 40 por cento. No entan-
to, em novembro, 1915 das 
2009 mortes a mais que no 
mesmo mês do ano passado 

deveram-se ao coronavírus. 
As contas do INE provam 
também que há mais pessoas 
com idade igual ou superior 
a 75 anos a morrer. Morre-
se mais nos hospitais mas 
cresceu substancialmente o 
número de pessoas que perde 
a vida fora de estabelecimen-
tos de saúde.
“Uma das consequências 
mais dramáticas dos efei-
tos da pandemia Covid-19 
diz respeito ao aumento do 
número total de óbitos. O 
número de óbitos Covid-19 
fornece apenas uma medi-
da parcial desses efeitos”, 
escreve o INE. Esta afi rma-
ção encaixa na convicção de 
muitos que o cancelamento 
de consultas e cirurgias levou 
ao aumento da mortalidade. 
Mas em setembro os peritos 
do Instituto Ricardo Jorge 
disseram que o aumento do 
número de mortes “não suge-
re que uma menor utilização 
de urgências hospitalares e 
consultas hospitalares tenha 
intensifi cado”, por exemplo, 
o efeito das elevadas tempe-
raturas que se verificaram 
no verão, um dos fatores que 
contribui para o aumento da 
mortalidade.
 
 

Em Castelo Branco já morreram este ano 747 pessoas

A Feira do Queijo de 
Alcains realiza-se este sá-
bado, dia 27 de março, mas 
em formato digital. A pan-
demia e os condicionamen-
tos resultantes do estado 
de emergência impedem a 
realização física do evento. 
Assim, e segundo apurámos 
junto do município albicas-
trense, o certame será rea-
lizado em formato online e 
terá transmissões nas redes 
sociais da autarquia.
Esta é a segunda feira di-
gital realizada este ano. 
Recentemente decorreu a 
Feira da Vinha e do Vinho 
do Salgueiro do Campo, es-
tando ambas integradas no 
ciclo de atividades “Castelo 
Branco - Natureza, sabor e 
cultura”.
De acordo com a Câmara 
de Castelo Branco, durante 
o dia será feita a publicação 
de vídeos com a participa-

ALCAINS

Feira do Queijo
em modo digital
ECONOMIA A edição deste ano da Feira do Queijo de Alcains decorrerá, 
este ano em formato, digital. O evento realiza-se este sábado.
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O Coro Autêntico da Esco-
la Superior de Artes Apli-
cadas (ESART) do Institu-
to Politécnico de Castelo 
Branco (IPCB) acaba de 
lançar o seu segundo álbum 
oficial. “Os 24 Carols de 
Christopher Bochmann” 
está disponível em suporte 
físico e digital.
Ao Reconquista o Politéc-
nico explica que “o disco 
foi gravado em 2019 e dado 
a conhecer ao público em 
dezembro último”.
O álbum é composto por 
melodias populares de Na-
tal com arranjos para três 
a oito vozes realizados por 
Bochmann entre 1973 e 
2015, surgindo na linha da 
tradição anglicana. 
Com direção musical do 
maestro Gonçalo Louren-
ço, professor na ESART�

MÚSICA

Coro da Esart com novo CD

IPCB, o Coro Autêntico 
é composto por mais de 
duas dezenas de alunos de 
instrumento, formação mu-
sical, canto e música elec-
trónica, sendo objetivo do 
conjunto vocal de câmara 
continuar a centrar-se nas 
obras inéditas e em novos 
compositores.
De acordo com o Politécnico, 
além das músicas em inglês, 
francês, alemão, espanhol e 
latim, interpretadas há dé-
cadas por coros amadores e 
profi ssionais, destacam-se os 
seis clássicos em português 
– “Noite Feliz!”, “Eu Hei-de 
Me Ir ao Presépio”, “Olhei 
Para o Céu”, “Menino Jesus 
à Lapa”, “Loa de Natal” e 
“Ao Bom Jesus Saudemos” 
–, bem como “Of the Father’s 
Love Begotten”, composto 
para o Autêntico. 

ção de grupos da região e 
personalidades de Alcains, 
com o objetivo de promover 
e valorizar tudo aquilo que 
está associado à fi leira do 
queijo da região.
Um dos objetivos da feira 
é também a promoção da 
economia, permitindo aos 
produtores o escoamento 
dos seus produtos. Desta 

vez as vendas serão feitas a 
partir da plataforma Dott, 
na internet (https://dott.
pt/pt), entre os dias 26 de 
março e 9 de abril.
No entender do presidente 
da Câmara de Castelo Bran-
co, José Augusto Alves, a 
realização do evento, mesmo 
que em modo digital, é im-
portante e procura dinamizar 

a economia local, permitindo 
aos produtores venderem os 
seus produtos. 
Por isso, diz o autarca, a 
“promoção da feira na pla-
taforma Dott vem potenciar 
a realização de negócio aos 
produtores, comerciantes 
e empresários da região. 
No fundo aproxima o con-
sumidor”.

As vendas decorrem online até 9 de abril

O CD está disponível em suporte físico e digital

O Sindel/UGT - Sindicato 
Nacional da Indústria e da 
Energia vai negociar com a 
Associação Portuguesa das 
Empresas do Sector Elétri-
co e Eletrónico (Animee), 
que representa a empresa 
Aptiv  nas negociações com 
os sindicatos.
A fábrica de cablagens Ap-
tiv é a maior empregadora 
do região, com cerca de 
mil trabalhadores, consti-
tuindo-se como uma peça 
importante na economia 
da região. Recentemen-
te anunciou a contração 
de 60 engenheiros e mais 
400 operadores fabris. 
A funcionar em três uni-
dades (a fábrica original, 

APTIV

Sindel negoceia com Associação
ECONOMIA O Sindicato Nacional da Indústria e da Energia (Sindel/UGT) garantiu ao Reconquista que, como tem sido 
hábito, vai reunir-se com a Associação Portuguesa das Empresas do Sector Elétrico e Eletrónico, que representa a APTIV.
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agora propriedade do gru-
po; nas antigas instalações 
da fábrica Hormigo, hoje 
propriedade da autarquia 
de Castelo Branco; e na 
antiga fábrica de Fernando 
Miguel), a Aptiv produz 
atualmente componentes 
(cablagens) para a Ferrari, 
Maserati, Jonh Deere e 
futuramente para o projeto 
INEOS Granadier.

A posição daquele sindicato 
foi divulgada ao nosso jor-
nal por Francisco Matias, 
dirigente do Sindel/UGT 
em Castelo Branco e mem-
bro do Comité Europeu da 
Aptiv. “A Animee sempre 
negociou com os sindicatos 
que marcam presença nas 
negociações que geralmen-
te decorrem entre janeiro 
e abril, como é o caso do 

SINDEL /UGT que está 
presente sempre que há ne-
cessidade de negociar seja 
a tabela salarial ou outras 
cláusulas do contrato coleti-
vo”, começa por referir.
O dirigente diz que o Sin-
del “já entregou o pedido 
urgente de reunião para que 
em abril tenha a nova tabela 
salarial preparada para a 
apresentar aos seus associa-

dos e demais trabalhadores 
do sector”. 
Recorde-se que como o 
Reconquista anunciou, em 
primeira mão, a Associação 
Portuguesa das Empresas 
do Sector Elétrico e Eletró-
nico (Animee) referiu que 
“ainda não se realizaram 
reuniões, este ano, com os 
seus parceiros sociais, para 
análise e eventual revisão 
do Contrato Coletivo de 
Trabalho”.
A Associação lembrou que 
não tem “quaisquer reservas 
ou limitações de negociação 
com qualquer estrutura 
sindical”, assegurando de-
fender “o diálogo social”. 
No último ano, diz a mesma 
associação,“apesar das difi -
culdades por todos reconhe-
cidas” acordou a revisão da 

tabela de remunerações mí-
nimas, num acordo assinado 
pelos sindicatos reunidos na 
Federação dos Sindicatos da 
Indústria e Serviços, pela 
Federação dos Engenheiros, 
pelo Sindicato das Indús-
trias Metalúrgicas e Afi ns e 
pelo Sindicato Nacional da 
Indústria e da Energia.
Aquela foi a resposta da Asso-
ciação à greve de 24 horas que 
a CGTP realizou em fi nais de 
fevereiro na Aptiv de Castelo 
Branco, onde o sindicato 
alegou falta de resposta a um 
caderno reivindicativo que 
inclui um aumento de salários 
na ordem dos 90 euros. A 
falta de resposta da empresa 
a essa proposta levou a que 
a União dos Sindicatos de 
Castelo Branco avançasse 
com a greve.

A Aptiv emprega cerca de mil trabalhadores


