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111 Norberto Canha, professor catedrático jubilado 
da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, 
foi o convidado de mais uma sessão do ciclo “Antes que 
o saber se apague”, no Exploratório.

111 “Mediação de conflitos no contexto dos serviços 
de saúde” foi o tema em debate no último Serão Jurídico 
que o Conselho Regional do Centro da Ordem dos Médi-
cos promoveu, na passada sexta-feira.

111 À margem do programa oficial da Queima das 
Fitas, a alegria estudantil propaga-se pela cidade e traduz-
se, não raro, em improvisados concertos que animam 
quem passa.

coimbra fotográfica

Norberto Canha no Exploratório

Mediação de conflitos na saúde

Queima propaga festa pelas ruas

Mais de mil alunos sem 

bolsa podem desistir

111 Mais de um milhar 
de alunos da Universidade 
de Coimbra admitiu aban-
donar os estudos no pre-
sente ano letivo. A decisão 
prende-se com o facto de 
lhes ter sido recusada a can-
didatura a este apoio para 
prosseguirem os estudos 
superiores.

Os resultados constam de 
um inquérito dos Serviços 
de Ação Social da Universi-
dade de Coimbra (SASUC) 
e ontem divulgado pela 
Agência Lusa. De acordo 
com Regina Bento, adminis-
tradora dos SASUC, número 
obtido com o inquérito “é 
apenas uma gota de água”, 
pois ainda não são conhe-
cidos os resultados finais. 
“Ainda poderão ser anali-
sados mais casos de alunos 
que perderam bolsa até ao 
final de maio”, afirmou.

O objetivo do inquérito  é 
“dar uma resposta imedia-
ta” e direcionar os vários ca-
sos para “o Fundo de Apoio 
Social ou para uma reava-
liação da bolsa”, explicou 
Regina Bento, referindo que 
de momento há 3.700 estu-
dantes bolseiros, quando 
chegavam a ser “6.000, há 
10 anos”. 

Para além do inquérito, os 
SASUC pretendem “desen-
volver mecanismos de sina-
lização para impedir aban-
donos precoces do ensino 
superior”. “Sentimos que 

não chegamos a todos os es-
tudantes” e que estes “estão 
pouco informados” sobre os 
mecanismos e estruturas a 
que poderão recorrer, acla-
rou Regina Bento. Apesar 
desta observação, os SASUC 
têm registado mais “pedidos 
de emergência”, parte deles 
“de alimentação” e alguns 
“de apoio em material esco-
lar”. Para estas situações, há 
também um encaminha-
mento para o Centro de 
Acolhimento João Paulo II, 
Cáritas e Instituto Justiça e 
Paz, através de uma rede de 
apoio articulada.

No presente ano letivo, 
o Instituto Justiça e Paz 
já apoiou 62 estudantes. 
“Quarenta apoios foram 

para propinas e 22 apoios 
em aconselhamento, expli-
cações e géneros alimenta-
res”, disse Raquel Azevedo, 
coordenadora do Fundo So-
lidário do instituto. A Cári-
tas de Coimbra ajudou, em 
2013, 37 estudantes e em 
2014 registaram 11 apoios, 
informou Carina Dantas, 
diretora do Departamento 
de Inovação da Caritas de 
Coimbra.

Já o Centro de Acolhimen-
to João Paulo II apoia “15 
famílias com 17 estudantes 
universitários, 14 estudantes 
no âmbito do Projeto Lado 
a Lado e 12 estudantes em 
apoio individual”, afirmou 
a assistente social Sandra 
Nunes.

Regresso a casa é a opção mais tomada pelos estudantes

Aposta forte no Brasil e na China
111 A ligação “antiga 

e intensa” com o Brasil e “o 
país, em desenvolvimento” 
que é a China são as duas 
mais importantes apostas 
de internacionalização da 
Universidade de Coimbra.

De visita a Xangai, o reitor 
João Gabriel Silva referiu 
que a instituição quer ter, 
“daqui a uns anos”, pelo me-
nos 10 por cento dos seus 
alunos oriundos da China, 
ou seja, entre 2.000 a 3.000 
estudantes.

Este interesse, que o res-
ponsável classifica de “mui-
to intenso”, surge pelas 
ligações económicas da 
China aos países de língua 

portuguesa. Por exemplo, 
estão hoje a estudar portu-
guês em Coimbra entre 200 
a 300 estudantes da China, 
o maior contingente de es-
tudantes estrangeiros na 
universidade.

A aposta na China, acres-
centou, tem “potencial” já 
que o país não absorve os 
candidatos às universidades 
e com o recém-publicado 
estatuto do estudante in-
ternacional, a possibilidade 
das Universidades recru-
tarem os seus alunos vem 
abrir novos horizontes.

“O estatuto traz duas novi-
dades: por um lado, os estu-
dantes internacionais, que 

são aqueles fora da União 
Europeia, deixam de ser 
pagos pelo Estado portu-
guês que está com algumas 
dificuldades conhecidas, e, 
por outro lado, permite às 
universidades selecionar 
os estudantes diretamente 
para os seus cursos, o que 
não acontecia até agora”, 
explicou, ao salientar que, 
no caso da China, Coimbra 
decidiu selecionar os alunos 
com base no exame nacio-
nal chinês.

“Fizemos a análise e con-
cluímos que o exame chinês 
tem todas as condições para 
servir de base à nossa sele-
ção de alunos”, concluiu.

Fundo de Apoio
Social com mais
candidaturas

111 A administradora 
dos Serviços de Ação Social 
da Universidade de Coimbra 
(SASUC) prevê que o número 
de candidaturas e de apoios 
atribuídos no Fundo de 
Apoio Social (FAS) aumente 
este ano. "É expectável que 
os números de pedidos e de 
apoios atribuídos aumen-
tem e superem os dos anos 
anteriores”, observou a ad-
ministradora Regina Bento, 
referindo que o prazo de 
candidaturas termina a 21 
de maio e, até ao momento, 
já foram submetidas “cerca 
de 400 candidaturas” - igual 
a 2013.

O FAS, que contava com 
220 mil euros em 2013, foi 
aumentado para 300 mil 
euros, com o objetivo de 
apoiar mais estudantes não 
bolseiros “com manifestas 
dificuldades económicas”, 
afirmou, frisando que tam-
bém foram alteradas as re-
gras de atribuição de apoios, 
de forma “a abranger mais 
estudantes”. 

O apoio, em vez de “exigir 
um aproveitamento escolar 
de 60%, exige apenas a re-
alização do mínimo de 36 
ECTS (Sistema Europeu de 
Acumulação e Transferência 
de Créditos)” e “uma primei-
ra mudança de curso deixa 
de ser considerada falta de 
aproveitamento escolar”, 
informou a administradora.

Para além destas alterações, 
o FAS conta agora com dois 
escalões, sendo que no mais 
baixo, para “os estudantes 
com mais dificuldades”, o 
apoio corresponde ao valor 
da propina (1065,72 euros), 
sublinhou. Regina Bento 
contou ainda que os SASUC 
têm “tentado aumentar as re-
ceitas próprias”, não apenas 
a partir da “diminuição de 
custos”, mas também através 
da rentabilização das equi-
pas e da rentabilização “das 
residências”, conseguindo 
manter a taxa de ocupação 
dos espaços “acima dos 90%”. 
Outra medida é a “captação 
de novos públicos” nos res-
taurantes universitários.
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Médicos contra
restrições à 
criação de USF 

111 A Secção do Centro 
da Ordem dos Médicos (OM) 
criticou ontem as restrições à 
criação de unidades de saúde 
familiar (USF) e a sua passa-
gem para o modelo B, acu-
sando o Governo de “desin-
vestir nos cuidados” de saúde 
primários. Num despacho 
da semana passada, o minis-
tro da Saúde, Paulo Macedo, 
impõe um número máximo 
de 50 USF a constituir este 
ano, limitando a 20 as que 
poderão mudar de modelo.

“Habilmente, o ministro 
impõe um número máximo 
de 20 para as unidades que 
podem passar para o modelo 
B, sendo que, na realidade, 
muito provavelmente, não 
vão poder abrir mais do que 
oito”, disse Carlos Cortes, lí-
der regional do Centro da 
OM.

Na sua opinião, “há um dis-
curso ambíguo e duplo do 
ministro da Saúde que, por 
um lado, quer dar um mé-
dico a todo os portugueses, 
mas depois os cuidados de 
saúde primários são comple-
tamente desprezados”.

Para Carlos Cortes, “é incon-
cebível que se limite o núme-
ro de USF, quando existem 
estudos que comprovam a 
sua eficiência e os ganhos 
que trouxeram para o Servi-
ço Nacional de Saúde (SNS) e, 
sobretudo, para os cidadãos”. 
“O Ministério da Saúde não 
faz política de saúde, faz po-
lítica de finança”, optando 
por “uma visão economicista 
pura”, refere o líder regional.

Apreendidos 230 quilos 
de peixe morto em Taveiro

Dois focos de incêndio 
terão tido origem humana 

111 Duzentos e trinta 
quilos de peixe morto, na 
sua maioria sável, foram 
apreendidos na manhã de 
ontem, pela GNR. O pescado 
foi encontrado na zona do 
Porto de Taveiro, localizado 
entre Taveiro e Ribeira de 
Frades. Na sequência desta 
apreensão, foram identifi-
cados no local três homens, 
entre os 40 e os 50 anos. 

Ao que o DIÁRIO AS BEI-
RAS apurou no local, o peixe 
estava preso em mais de 100 

metros de rede. Após o pes-
cado ter sido analisado pela 
veterinária, este foi entre-
gue a casas de beneficiência 
da cidade. 

Além do peixe que já esta-
va morto, havia ainda pesca-
do vivo, que foi novamente 
lançado à ribeira pelas auto-
ridades, segundo apurámos. 

No local estiveram ele-
mentos da GNR e uma equi-
pa de mergulhadores dos 
Bombeiros Sapadores de 
Coimbra. | Joana Santos 

111 Dois incêndios 
deflagraram na madruga-
da de ontem, na zona da 
Escola Superior Agrária de 
Coimbra (ESAC). O alerta 
foi dado cerca das 00H30 e 
foram mobilizados ao local 
elementos das corporações 
de bombeiros da cidade, 
bem como da PSP. 

De acordo com esta força 

policial, presume-se que 
os dois focos de incêndio 
terão tido origem huma-
na. Ao DIÁRIO AS BEIRAS, 
fonte da PSP explicou que 
num dos casos arderam 
cerca de 20 metros qua-
drados. Devido à suspeita 
de fogo posto, a Polícia 
Judiciária foi chamada ao 
local. J. S. 

Todos atentos às 
crianças em risco
111 O presidente da 

Comissão Nacional de Pro-
teção de Crianças e Jovens 
em Risco (CPCJ), Arman-
do Leandro, considera – a 
propósito da recente ab-
solvição, pelo Tribunal da 
Relação do Porto, dos pais 
que bateram no filho com 
um cinto – que “os castigos 
são considerados crimes 
públicos”. Sem se referir 
a este caso em concreto, 
alegando a sua condição 
de juiz, Armando Leandro 
acrescentou que “as crian-
ças tem direito aos valo-
res, disciplina e sentido do 
outro”, remetendo para os 
adultos “a responsabilida-
de de corresponder a estes 
direitos com uma atitude 
de amor firme” e respei-
tando “a criança nos seus 
direitos de participação e 
palavra”.

O juiz conselheiro, parti-
cipou ontem, em Coimbra, 
num debate sobre “Crian-
ças e Jovens em Risco”, or-
ganizado através de uma 
parceria da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jo-
vens de Coimbra e da Divi-
são de Educação da Câmara 
Municipal de Coimbra.

"Diálogos" ao longo de ano
Fátima Gonçalves, presi-

dente da CPCJ de Coimbra 
adiantou que o objetivo do 
“Ciclo de Diálogos” – que 
prevê outros três eventos 

semelhantes ao de ontem 
até ao fim do ano – é “pro-
mover encontros informais 
que contribuam para a 
consciencialização de toda 
a comunidade para a im-
portância da intervenção 
preventiva e para a parti-
cipação ativa no bem-estar 
da criança”.

Ao constatar que a CPCJ 
de Coimbra teve um vo-
lume processual de 834 
crianças em acompanha-
mento, 367 das quais si-
nalizadas pela primeira 
vez no ano passado (ver 
páginas 8/9 desta edição), 
Fátima Gonçalves explica 
que estes números, que 
subiram em relação ao 
ano anterior, não signifi-
cam um aumento de casos, 
mas sim um crescimento 

de denúncias.
Armando Leadro afina 

pelo mesmo diapasão, ao 
constatar que “a comuni-
dade está mais sensibili-
zada para os Direitos da 
Criança”. O presidente na-
cional da CPCJ afirma que 
“é importante que todos 
percebam a necessidade 
de não deixar passar este 
casos em claro, sem receio 
de se pensar que é um ato 
de vingança ou denúncia 
interessada”.

O responsável concluiu 
que “é importante perceber 
que a resolução informal 
deve ter o primado nestes 
casos, entre a família; com 
a rede social a intervir em 
segunda linha, nomeada-
mente através das CPCJ”. 
| António Rosado

Fátima Gonçalves, Rosário Ataíde, Paulo Guerra e Armando Leandro

Três homens foram identificados

Pais protestam na DGEstE

111 Um grupo de pais 
vai manifestar-se hoje, a 
partir das 10H30, à porta da 
atual Direção de Serviços da 
Região Centro da Direção-
Geral dos Estabelecimentos 
Escolares (DGEstE). O obje-
tivo é contestar a mudança 
das regras de atribuição 
do Subsídio de Educação 
Especial (SEE), o que está a 
prejudicar a continuidade 

dos tratamentos e do acom-
panhamento de centenas 
de crianças. O protesto, de 
âmbito nacional, teve início 
a 5 de maio e é apoiado pela 
Associação de Pais e Amigos 
de Crianças e Jovens com 
Necessidades de Apoio Es-
pecializado (APACJNAE) e 
Associação Nacional de Em-
presas de Apoio Especializa-
do (ANEAE).
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111 Ainda que a intenção seja 
alargar o trabalho colaborativo 
a todo o ano, Coimbra – Rede de 
Museus continua a ter maior visi-
bilidade por ocasião do Dia Inter-
nacional dos Museus – assinalado 
a 18 de maio –, data que funcionou 
como primeiro mote para a co-
laboração e apresentação de um 
programa conjunto. É exatamente 
o que volta a acontecer este fim 
de semana: a partir do repto do 
ICOM (International Council of 
Museums), “Museus – as coleções 
criam conexões”, em Coimbra a 
rede de museus propõe a descober-
ta do rico património de azulejos 
na cidade.

Assim, para além das diversas ati-
vidades programadas em cada um 
dos 10 espaços museológicos que 
integram a rede – para a Noite dos 
Museus (de sábado para domin-
go) e para o Dia Internacional dos 
Museus (domingo) –, muitos deles 
com entradas gratuitas e atividades 
destinadas a todos os públicos, al-
gumas especialmente a famílias, 
este ano destaca-se o azulejo, com 
a proposta de três percursos por 
toda a cidade (roteiro no texto ao 
lado). 

Ontem, na apresentação do pro-

grama, que reuniu os responsáveis 
pelos diversos museus no espaço 
magnífico da Torre de Almedi-
na, Carina Gomes, vereadora da 
Câmara Municipal de Coimbra, 

destacou a “mais valia para a cida-
de” deste trabalho conjunto para 
a promoção do seu património, 
potenciando-o a nível cultural e 
turístico.

Programação a três anos
A diretora do Museu Nacional 

de Machado de Castro (MNMC), 
por seu turno, referiu a intenção 
de avançar com uma programa-
ção conjunta para três anos, o que 
estará para breve, concretizando 
uma intenção da rede, que extra-
pole o Dia dos Museus. Para Ana 
Alcoforado, fundamental é a afir-
mação da “consciência identitária 
do património cultural da cidade”, 
a concretizar-se neste primeiro ano 
de rede com aquele que é o “pri-
meiro tema” de muitos: o azulejo 
enquanto objeto de museu, mas 
também integrado no património 
construído da cidade.

Clara Almeida Santos optou por 
dar conta de “sinais” a confirma-
rem que Coimbra se antecipou 
neste programa ao repto lançado 
pelo ICOM. A vice reitora da Uni-
versidade de Coimbra destacou 
ainda a intenção de, em conjunto, 
“fazer algo maior do que a soma 
das partes”. | Lídia Pereira

Colaboração já tem anos, mas foi em 2013 que se avançou para a constituição de Coimbra - Rede 

de Museus. Com atividade em crescendo, entre os objetivos está a criação de um “bilhete” único 

6  O Clube Médico de Coimbra  
abre amanhã, às 18H30, uma expo-
sição coletiva de pintura que reúne 
obras de quatro nomes do mundo 
das artes plásticas: J. Sicar, Irina Bian-
ca Peeters, Maria Borboleta e J. Caro-
lo. Mostra patente até 16 de junho.

6 Orquestra Clássica do Centro, 
dirigida pelo maestro David Wyn 
lloyd, apresenta-se amanhã, às 
21H30, em concerto no Mosteiro de 
Santa Clara a Velha, Coimbra, no âm-
bito da comemoração do Dia do Ad-
vogado. Bilhetes a cinco e 10 euros.

Livro “Kumbira - 
Estreitando laços” 

111 Decorre hoje, às 18H00, 
na Livraria Bertrand do Dolce Vita 
Coimbra, o lançamento do livro 
“Kumbira - Estreitando Laços”, 
de Graça Fernandes. Na sessão 
participa Rui Cascão, subdiretor 
do Departamento de História, Es-
tudos Europeus, Arqueologia e 
Artes da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra. “Numa 
linguagem, viva, fluente, objetiva, 
sóbria e, por vezes, contundente 
que informa e distrai”, a autora 
descreve a história, a política e os 
costumes em África, dos anos 50 
a meados dos anos 70.

Com a Circolando 
na Oficina do Teatro 

111 A Oficina do Teatro de 
Coimbra apresenta amanhã, às 
21H30, o espetáculo “CabraCe-
ga”, pelo Projeto-Satélite Cir-
colando, criação coletiva com 
encenação de Pedro Fabião e 
destinado a maiores de 12 anos. 
Sábado, decorre a oficina asso-
ciada a “CabraCega”, dirigida por 
Ana Madureira com colaboração 
de Vahan Kerovpyan. Dirigida a 
maiores de 18 anos, tem inscri-
ções ( 25 euros) abertas. Domin-
go, “Noveloteca” é um workshop 
para juntar pais, filhos, avós e ne-
tos, com inscrições abertas.

Museus em rede mostram 
rotas do azulejo em Coimbra

O bilhete ou cartão único, que 
possibilite a entrada em todos 
os espaços museológicos, é 
uma ambição a concretizar

1  Para já, existe a vontade 
expressa de todos os 
parceiros, falta coordenar 
os inúmeros trâmites 
técnicos e administrativos

2   Provavelmente o projeto 
avançará, num primeiro 
momento, apenas com 
alguns parceiros da rede

3   Biblioteca Joanina da 
UC, uma das jóias da 
coroa, já tem marcações 
preenchidas até novembro

percursos

SÁBADO

RPercurso 1
O azulejo do século 
XVI - Hispano árabe, 
com António Pacheco 
(Museu Nacional de 
Machado de Castro)
10H30 - MNMC, 
11H15 – Sé Velha, 
12H00 – Mosteiro de 
Santa Clara-a-Velha

RPercurso 2
O azulejo no século 
XVII e XVIII, com 
António Pacheco e 
Paula Moura Relvas 
(Museu Municipal)
15H00 – Início junto 
à Porta Férrea, 15H15 
– Casa de Infância 
Elysio de Moura 
(Colégio de Santo 
António da Pedreira), 
15H45 – Colégio de 
Santo Agostinho 
|Santa Casa da 
Misericórdia,
16H30 – Museu 
Municipal | Edifício 
Chiado - ponto de 
partida para percurso 
pela Baixa (Adro 
de Cima, Largo do 
Romal, Largo do 
Almoxarife, ruas da 
Louça e do Corvo)

DOMINGO

RPercurso 3
O século XVIII, com 
Diana Santos (UP)
10H45 - Início frente 
à Biblioteca Geral,
11H00 - Paço das 
Escolas, Claustro 
dos Gerais, Sala do 
Exame Privado,
11H20 - MNMC, 
11H40 - Colégio 
de Jesus, 11H50 - 
Laboratório Chimico, 
12H05 - Colégio 
das Artes, 12H25 
- Colégio de São 
Jerónimo, 12H50 - 
Casa Museu Bissaya 
Barreto

DB-Luís Carregã

Programa conjunto para sábado e domingo foi, ontem, apresentado na Torre de Almedina/Museu Municipal


