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FIGURAS DA SEMANA
Ascensor

A

S U B I R

Arnaldo Baptista – Quando o homem sonha, invariavelmente, a obra nasce. Continuando a parafrasear o
poeta Fernando Pessoa, poder-se-á dizer que o empresário Arnaldo Baptista prossegue na senda de honrar
a combinação de água, malte de cevada e lúpulo, tendo
inaugurado, sábado, uma componente museológica e
turística na Cervejaria Praxis.
José Pedro – Aos 21 anos de idade, José Pedro Baptista, pasteleiro, natural de S. João do Campo, está em
vias de rumar a Barcelona (Espanha) para efectuar um
estágio num restaurante tido como o segundo melhor
do mundo. Distinguido com vários prémios, o jovem
iniciou a sua carreira no restaurante Feitoria, dotado de
uma estrela Michelin. Ex-aluno da Escola de Hotelaria e
Turismo de Coimbra, José Pedro frequentou, ainda, na
Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, um curso de
produção de pastelaria.
José Santos Cabral – Membro do Supremo Tribunal
de Justiça, o juiz de Coimbra é o relator de um acórdão
a determinar que a Administração Fiscal só pode cobrar
IVA quando este é, de facto, recebido. E só há crime de
DEXVRGHFRQÀDQoDÀVFDOTXDQGRRPRQWDQWHpVXSHULRU
DHXURV1XPDFyUGmRGHÀ[DomRGHMXULVSUXGrQFLD
os juízes conselheiros concluíram que só comete o crime
GHDEXVRGHFRQÀDQoDÀVFDOHPPDWpULDGH,9$RYHQdedor ou prestador de serviços que, efectivamente, haja
embolsado a receita e não a tenha entregado ao Estado.
Quando estiverem em causa quantias inferiores a 7 500
euros, prevalece o mesmo entendimento, devendo os
processos correr como contra-ordenações. Durante anos,
a Autoridade Tributária entendeu que um vendedor ou
prestador de serviços tinha de entregar o valor do IVA
ao Estado, independentemente de o montante ter sido
pago pelo comprador.
A

D E S C E R

Bruno de Carvalho – O presidente do Sporting tem
impedido que o clube alcance um acordo para a rescisão
do contrato com o técnico Marco Silva na medida em
TXHTXHUREULJiORDDFHLWDUQmRWUHLQDUR%HQÀFDR)&
do Porto e o Sporting de Braga no futuro próximo. Se
Bruno de Carvalho despede, por que há-recear o ingresso
do técnico no SLB ou no FCP?
João Paulo Craveiro – Volvidos 10 anos sobre a sua
entrada em funcionamento, a “Coimbra viva”, Sociedade
de Reabilitação Urbana, jaz morta e arrefece. Ao longo de
uma década, o presidente da SRU, João Paulo Craveiro,
UDUDPHQWHFRQVHJXLXTXHDHPSUHVDMXVWLÀFDVVHDUD]mRGD
sua criação, a cargo do Estado e da Câmara conimbricense.
Marco António Costa – O Tribunal de Contas é demolidor para a gestão do ex-vereador da Câmara de Gaia
Marco António Costa, que é, hoje em dia, vice-presidente
do PSD. “O sarilho que se segue” é a manchete da mais
recente edição da revista Visão, alusiva à investigação do
foro criminal a que Marco António está a ser sujeito na seTXrQFLDGHXPDGHQ~QFLDIHLWDSRUXPH[FRUUHOHJLRQiULR
Olga Maurício – A relatora do acórdão do Tribunal
da Relação de Coimbra condenatório da inspectora da
Polícia Judiciária Ana Saltão, acusada de matar a avó maWHUQDGRPDULGRDÀUPDTXH´DDWLWXGHSHUVHFXWyULDGHTXH
a arguida se diz vítima é um argumento recorrentemente
invocado e propalado quando as decisões judiciais não
DFROKHP LQWHUHVVHV FRQFUHWRV GHÀQLGRV QR SURFHVVRµ
Frouxo desabafo da juíza desembargadora, que é alvo
de reparos da autoria da defesa como os que noticiamos
na pág. 03.

Ana Maria Silva
$LQYHVWLJDGRUDGR&HQWURGH1HXURFLrQFLDVH%LRORJLD&HOXODU &1& GD
Universidade de Coimbra (UC) foi distinguida internacionalmente com o “Prémio
de Jovem Investigadora”, pelo trabalho desempenhado na área do metabolismo
ósseo no âmbito da osteoporose após a menopausa. O estudo de Ana Maria Silva,
realizado com um modelo animal, “evidenciou que o decréscimo dos níveis da
hormona estradiol altera o metabolismo das células ósseas, estando associado ao
desenvolvimento de osteoporose, e que a reintrodução daquela hormona permite
a recuperação do metabolismo normal das células”, informa a UC. Dados da Sociedade Portuguesa de Reumatologia revelam que a relação entre a osteoporose
e a menopausa afecta 17 por cento das mulheres portuguesas, em comparação com apenas 2,6 por cento
dos homens. Esta diferença nos valores pode ser explicada pela menopausa, que se caracteriza por uma
desregulação da remodelação dos ossos, com consequente diminuição de massa óssea. A investigadora
esclarece que “durante a menopausa o aparecimento da osteoporose pode estar associado a um declínio
metabólico generalizado das células ósseas. Neste estudo a hipótese centra-se na alteração do metabolismo
GRVRVWHyFLWRV FpOXODVyVVHDV HPGRLVFHQiULRVQDSUHVHQoDHDXVrQFLDGHHVWUDGLROHPUDWRV$FRQGLomR
de menopausa dos ratos foi mimetizada através da retirada dos seus ovários. O trabalho revelou, através
dos dois cenários, que o estradiol tem um impacto marcante no metabolismo dos osteócitos”. O estudo,
que faz parte do grupo de investigação multidisciplinar “Mitocôndria, Metabolismo e Doença – Área de
Menopausa, Envelhecimento e Metabolismo”, orientado pela investigadora Vilma Sardão e com outros
colegas do do Centro para o Desenvolvimento Rápido e Sustentado do Produto do Instituto Politécnico
de Leiria e da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, tem sido realizado no CNC. A distinção teve
OXJDUQR4XDUWR(QFRQWUR&RQMXQWRGD(XURSHDQ&DOFLÀHG7LVVXH6RFLHW\ (&76 HGD,QWHUQDWLRQDO%RQH
and Mineral Society (IBMS), que decorreu em Roterdão, na Holanda.
Academia de Dança do Centro Norton de Matos – As 34 bailarias e um bailarino do Centro Norton
de Matos (CNM) conquistaram o duplo ouro no Dance
World Cup, uma competição mundial de dança que está
a decorrer em Bucareste, na Roménia, até domingo (05).
O grupo, que foi acompanhado pelas professoras Teresa
Gouveia e Catarina Pinho, conquistou o troféu de ouro
QREDLODGRFRQWHPSRUkQHRFRPDFRUHRJUDÀD´)ROLDµH
em danças de carácter, com “Hava Nagila”, uma actuação
de bailarinas dos 10 aos 14 anos. Além dos dois troféus de
ouro por actuações em grupo, o CNM alcançou a prata,
FRPDFRUHRJUDÀD´-XELODWHµHREURQ]HTXHVXUJLXGD
prestação a solo da bailarina de 11 anos Constança Bulha. O
grupo do CNM foi apurado para esta competição durante
o Dançarte 2015, que decorreu em Faro. Esta competição
internacional, que junta, todos os anos em cidades diferentes e países diferentes, milhares de atletas de diversos países
para competirem em várias categorias: solos, duos, trios e
grupos; bem como em diferentes escalões, indo desde o
bailado clássico, contemporâneo, folclore, entre outras.

onde, também, se votou o projecto de fusão das suas estruturas representativas, a APROSE e a ANACS. Ainda nesse
dia realizam-se as assembleias gerais extraordinárias, com o
objectivo único de votar o projecto de união, na modalidade de
fusão por incorporação, da Associação Nacional de Agentes e
Corretores de Seguros, na Associação Portuguesa da Mediação
3URÀVVLRQDOGH6HJXURV´$UD]mRGDFULVHDVVHQWDQDYLWyULD
completa do ter sobre o ser”, este pensamento de São Tomás
de Aquino serviu para António Bagão Félix explicar a crise dos
dias modernos. Na convenção, o ex-ministro das Finanças e
ex-ministro da Segurança Social e do Trabalho, disse que nesta
crise se encontra “a hegemonia do ter sobre o ser”, sintetizando
o seu discurso sobre a ética nos seguros perante uma plateia de
mediadores. Mediadores esses que, “estão agora mais fortes,
sob uma única associação, a APROSE – Associação Nacional
de Agentes e Corretores de Seguros”, realça.

Cristiana Ferrando – A tenista italiana foi a grande
vencedora do Cantanhede Ladies Open 2015, o torneio
internacional que decorreu naquela cidade de 20 a 28 de JuQKR1DÀQDOTXHVHGLVSXWRXQRSDVVDGRGRPLQJR  QD
Rui Providência – O médico cardiologista formado na presença de muito público, Cristiana Ferrando jogou contra a
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC) holandesa Kelly Versteeg e, quando o jogo já parecia perdido
e que neste momento se encontra a trabalhar em Londres, para a transalpina, a tenista italiana quebrou o serviço por
ganhou o prémio de “Melhor Jovem Investigador” na área das duas vezes consecutivas à adversária e empatou a partida a
arritmias. A distinção, atribuída pela Sociedade Europeia do cinco jogos. Com 6/6 no marcador, foi necessário recorrer
Ritmo Cardíaco na semana passada, premeia o cardiologista ao tão famoso tie-break. Também aqui, a jogadora holandesa
SHORVHXWUDEDOKRFLHQWtÀFRQHVVDiUHDQXPDDOWXUDHPTXH começou melhor, chegando a um parcial de 5/3. Contudo, no
as arritmias causam 25 por cento dos acidentes vasculares ÀQDOHMiHPHVIRUoR&ULVWLDQD)HUUDQGRIHFKRXDYHQFHUFRP
cerebrais (AVCs), que são, actualmente, a principal causa de 8/6, ganhando esta edição do Cantanhede Ladies Open 2015.
morte em Portugal.
Gabriel Lopes – O nadador do Louzan Natação bateu
Josephine Filipe - A atleta do Olivais Coimbra / Ur- o recorde nacional júnior dos 100 metros costas, com o 13.º
JLFHQWUR6DQÀO IRL FRQYRFDGD SDUD D 6HOHFomR 1DFLRQDO GH WHPSRHQWUHWRGRVRVVHPLÀQDOLVWDVTXHSDUWLFLSDPQRV,-RJRV
Sub-20 Femininos para participar no Campeonato da Europa Europeus, em Baku, no Azerbeijão. Embora tenha baixado a
– Divisão A, que se realizará em Lanzarote (Espanha), entre marca portuguesa para os 56,23 segundos, Gabriel Lopes não
hoje e 12 de Julho. Josephine Filipe compete na equipa sénior FRQVHJXLXFKHJDUjÀQDOPHVPRWHQGRVLGRR~QLFRSRUWXJXrV
feminina do Olivais há cinco anos, sendo que esta época foi a a passar das eliminatórias. O nadador disputou, ainda, os 50
melhor jogadora da equipa, com uma média de 12,2 pontos PHWURVFRVWDVRVPHWURVPDULSRVDHDÀQDOGRVPHWURV
de valorização nos 22 jogos que disputou na fase regular do HVWLORVSURYDQDTXDOÀFRXHPOXJDUDVHJXQGRVGR
Campeonato da Liga Feminina. Jogou uma média de 33 minu- vencedor, com um tempo ligeiramente acima do conseguido
tos, marcou 12,5 pontos e ganhou 5,4 ressaltos por jogo. Foi, QDVHOLPLQDWyULDVPDVPHOKRUGRTXHRGDPHLDÀQDO
também, considerada como a jogadora mais valiosa (MVP)
Inácio Batanete – O novo presidente do Lordemão
da jornada 02 da Liga.
Futebol Clube tomou posse, junto com os órgãos sociais do
António Bagão Félix – O actual presidente do Conselho clube, para o biénio 2015/2017, no passado dia 13 de Junho.
Executivo do Centro de Informação, Mediação, Provedoria e Como principais objectivos do mandato, a nova direcção
Arbitragem de Seguros esteve no auditório da Fundação Bis- pretende o “fomento, dinamização e a projecção competitiva
saya Barreto, em Coimbra, na passada semana, para participar das suas equipas de futebol feminino; o fomento do futsal
numa convenção que reúne mediadores, agentes e correctores em geral; o alargamento do projecto patrimonial do clube e
de seguros. “O Seguro da ética e a ética dos seguros” foi o SURPRYHUDVXVWHQWDELOLGDGHÀQDQFHLUDµLQIRUPDR/RUGHPmR
tema escolhido por António Bagão Félix para este encontro, Futebol Clube.

