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FIGURAS DA SEMANA
Ascensor

A

S U B I R

Adriano Moreira – Aos 93 anos de idade, o conselheiro de Estado foi distinguido pela associação humanitária
Memórias e Gentes, sexta-feira, em Coimbra, onde proferiu uma conferência intitulada “As comunidades lusófonas no mundo”. Recentemente eleito, pelo Parlamento,
para integrar o Conselho de Estado, Adriano Moreira foi
advogado, professor universitário e ministro do Ultramar
TXDQGRDFKHÀDGR*RYHUQRHUDH[HUFLGDSRU$QWyQLR
Oliveira Salazar), desempenhou a função de deputado à
Assembleia da República e liderou o CDS.
Ana Luísa Cardoso – A investigadora coordena
uma equipa do Centro de Neurociências e Biologia
Celular da Universidade de Coimbra (UC) que acaba de
descobrir como algumas células do sistema imunitário
perdem a capacidade de combater a doença de Alzheimer,
descoberta que pode ajudar a encontrar um diagnóstico
GHÀQLWLYR$QD/XtVDDFHQWXD´DLPSRUWkQFLDGRHVWXGR
IDFHjGLÀFXOGDGHHPREWHUXPGLDJQyVWLFRGHÀQLWLYRHP
YLGDµID]HQGRQRWDUDGLÀFXOGDGHGHGLVWLQJXLUDVGLYHUVDV
formas de demência. A descoberta é particularmente importante visto que estas alterações foram encontradas em
células do sangue, as quais podem ser obtidas de forma
fácil, rápida e não invasiva, adverte. A investigação teve a
colaboração da neurologista Isabel Santana, coordenadora
da Consulta de Demência do Serviço de Neurologia do
Centro Hospitalar Universitário de Coimbra (CHUC).
A

D E S C E R

Cristina Robalo Cordeiro
A professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade
de Coimbra (FLUC) foi distinguida, na semana passada, com a insígnia
de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, entregue pela embaixadora de Portugal em Marrocos, numa cerimónia que decorreu na
Embaixada portuguesa em Rabat. A condecoração foi-lhe concedida
há alguns meses, por ocasião do Dia de Portugal, não a recebendo a 10
de Junho pelo facto de estar em Marrocos, no desempenho das suas
actuais funções – directora do Bureau Maghreb da Agência Universitária da Francofonia (AUF). A distinção foi-lhe agora entregue pela embaixadora de Portugal em Rabat,
Maria Rita Ferro, numa cerimónia que contou com a presença de diversas personalidades, entre as quais
embaixadores de vários países, reitores e professores de universidades do Norte de África e membros da
AUF. Já em Novembro de 2014, Cristina Robalo Cordeiro tinha sido distinguida com a Legião de Honra, a
mais elevada condecoração atribuída pela República Francesa, como reconhecimento pelo seu trabalho em
prol da francofonia, quer ao longo da sua carreira académica como na sua actividade cívica. A catedrática já
exerceu funções como cônsul honorária de França em Coimbra ou directora da Casa-Museu Miguel Torga
e conta no seu vasto currículo com outras distinções, quer em Portugal e no estrangeiro.
Abreu Barreto – João Abreu Barreto, criador do Serviço
de Pneumologia do Hospital dos Covões, morreu, segunda-feira
(01), em Coimbra, aos 85 anos de idade. Aquando da fundação
daquele serviço, o referido estabelecimento fazia parte do denominado Centro Hospitalar de Coimbra (CHC), inserido, hoje
em dia, no Centro Hospitalar Universitário (CHUC). Natural do
Funchal (Madeira), o médico era casado com Teresa Machado
da Graça Malaquias Barreto. A par de Cipriano Miraldo e de
Campos Pinheiro, Abreu Barreto fez parte, há mais de 30 anos,
da Comissão Instaladora dos Cuidados de Saúde no Hospital
dos Covões, tendente à implantação de uma unidade de ensino
clínico da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.
José Seabra Pereira – O docente da Faculdade de Letras
da Universidade de Coimbra (FLUC) recebeu o “Prémio Jacinto
Prado Coelho”, atribuído pela Associação Portuguesa dos Críticos Literários, pela sua obra “Aquilino, a escrita vital”. Com um
valor monetário de 5 000 euros, o prémio tem como objectivo
“galardoar o mérito de uma obra de ensaio literário em língua
portuguesa”, refere a Associação. O valor e a distinção ex-aequo
serão, também, distribuídos por Fernando Cabral Martins, com
a obra “Introdução ao Estudo de Fernando Pessoa”. Seabra
Pereira dirige o Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, é
licenciado em Filologia Românica e doutorado pelas universidades de Poitiers, em França, e Coimbra.

Cosme Machado – O árbitro de futebol que interveio no jogo Sporting / Académica - SDUQ, disputado
sábado, ignorou uma grande penalidade favorável ao clube
DQÀWULmRQXPDIDVHHPTXHDTXHOHVHHQFRQWUDYDHPGHVvantagem no marcador, e validou um golo da Briosa (o
segundo) obtido de forma irregular. Derrotado por 3 - 2,
no Estádio de José Alvalade, o emblema conimbricense
esteve em vantagem entre o nono e o 30º. minuto. O
Sporting marcou dois tentos na primeira parte, mas sofreu
XPDXWRJRORDSRXFRPDLVGHPHLDKRUDGRÀQDOGRMRJR
e só voltou a reconquistar a dianteira no marcador ao
84º. minuto. Não basta Cosme Machado vir dizer ser ele
quem mais lamenta o péssimo desempenho da equipa de
arbitragem, pois a verdade desportiva não se compadece
com pedidos de desculpa apresentados depois dos jogos.
Pode admitir-se o facto de ignorar uma falta sobre Carlos
Mané para grande penalidade, mas a conduta de Cosme
Machado ao validar o segundo tento da Académica 6'84pGHEUDGDUDRVFpXVÀFDQGRDVHQVDomRTXHR
árbitro desconhece as leis de jogo.

Duarte Nuno Vieira – O professor catedrático e director
da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC),
Duarte Nuno Vieira, encontra-se na Mauritânia a participar numa
missão da Organização das Nações Unidas (ONU), a acompanhar Juan Mendez, relator especial da ONU sobre a Tortura e
outros tratamentos ou punições cruéis, desumanos e degradantes.
A missão de Juan Mendez (professor de Direitos Humanos da
American University, em Washington) inclui reuniões com governantes, representantes da sociedade civil, Comissão Nacional de
Direitos Humanos, agências das Nações Unidas, vítimas e suas
famílias, e pretende “ajudar as autoridades a defender o Estado de
Direito, promover a investigação e repressão de todas as alegações
de tortura e de maus-tratos, bem como fazer cumprir o direito de
reparação às vítimas”.

Paulo Macedo – Portugal baixou para o 20º. lugar,
entre 35 países, numa tabela de cuidados de saúde de
2015, com a avaliação negativa dos tempos de espera pelos
pacientes a inverter a tendência de melhoria da prestação
YHULÀFDGDDQWHULRUPHQWH$GHVFLGDGHFLQFROXJDUHVIDFH
a 2014, no Índice de Assistência Médica Europeu, deve-se,
segundo a organização Health Consumer Powerhouse, à
avaliação mais negativa, feita pelos utentes, dos tempos
de espera para os cuidados de saúde. Ministro da tutela
HQWUHH3DXOR0DFHGRSURWDJRQL]RXXPÀQDO
de mandato que destoou do razoável desempenho por
que ele se caracterizou.

António Tomás da Fonseca – É o novo presidente do
Conselho de Administração do Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro (CTCV), cuja tomada de posse decorreu no
ÀQDOGRPrVGH-DQHLUR2HPSUHViULRpRUHSUHVHQWDQWHGD$Vsociação Portuguesa da Indústria de Cerâmica (APICER). Além
deste, também os outros órgãos sociais desta entidade eleitos
para o período 2016-2017 foram empossados, destacando-se
José Manuel da Cruz Pratas, da Vista Alegre Atlantis, como
presidente da Mesa do Conselho Geral, e Maria José Gonçalves Nunes Figueira, representante do Instituto de Apoio às
Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI), como
presidente do Conselho Fiscal do CTCV.

Pedro Passos Coelho – “Passos Coelho mete 90
milhões no banco de [Miguel] Relvas” é a manchete da
edição de anteontem do Correio da Manhã. Segundo o
diário, o Estado injectou 90 milhões de euros no banco
(ÀVDHYHQGHXRSRUPLOK}HVDXPDVRFLHGDGHGH
capitais portugueses e angolanos de que faz parte o ex-ministro Miguel Relvas.

Cristina Fonseca – A jovem empresária de Ourém, com 26
anos, foi considerada pela revista norte-americana Forbes como
uma das três dezenas de jovens com menos de 30 anos de idade,
de todo o mundo, que se destacam em várias áreas de negócio.
No início deste ano a publicação revelou a lista anual que distingue
as 30 personalidades abaixo dos 30 anos. Cristina Fonseca, em
conjunto com o seu sócio Tiago Paiva (também referenciado

por esta publicação), fundaram a Talkdesk em 2011, que hoje se
encontra sediada em Silicon Valley, nos Estados Unidos da América. A jovem empreendedora tem o mestrado em Engenharia de
Telecomunicações e Informática, no Instituto Superior Técnico e
a startup que criou surgiu por via de um concurso, tendo depois
sido seleccionada para a incubadora de startups norte-americana
“500 startups”. A Talkdesk consiste numa solução de software
que permite criar um “call center” em poucos minutos. Já o ano
passado, a mesma revista tinha distinguido outros três portugueses,
entre eles a cientista Maria Nunes Pereira.
Nuno Ricardo Martins – O advogado é o novo presidente
da Direcção Regional de Coimbra da Associação Nacional de
Jovens Advogados Portugueses (ANJAP). Ao novo responsável de Coimbra juntam-se Hugo de Jesus e Sandra Fernandes,
como vice-presidentes, e Ana Coutinho, Carla Cortinhas, Daniel
Toscano, Dinora Dias, Flora Martins, Manuel Faria, Sandra Alves
Martins e Vitalina Duarte como vogais. A tomada de posse
decorreu no sábado passado (30), em Lisboa, numa cerimónia
histórica em que a ANJAP elegeu mais de 70 representantes em
todo o país. Na presidência da direcção nacional, a Associação
passa a contar com José Costa Pinto. Diferentes representantes foram, também, eleitos nas direcções regionais ora criadas,
sedeadas em Lisboa, Porto, Évora, Faro e Madeira.
João Vilão – O jovem músico de Taveiro, de 26 anos, foi
convidado para integrar a Orquestra Filarmónica de Jalisco,
em Guadalajara, no México. João Vilão será o único português
a integrar aquela formação musical, onde existem diversos
músicos europeus, e onde será o “principal trumpet” (primeiro
trompete). O conimbricense conseguiu o lugar depois de um
concurso público e de uma audição. João Vilão começou na
Filarmónica União Taveirense, passou pelo Conservatório de
&RLPEUDHSHOD(VFROD3URÀVVLRQDOGH0~VLFDHP(VSLQKRH
rumou ao Porto para ingressar na Escola Superior de Música
e Espectáculos, tendo concluído o seu mestrado em Lisboa.
Érica Grangeia, Xavier Rato – Os dois atletas da Gira
Sol - Associação de Desenvolvimento de Febres sagraram-se
campeões nacionais de juvenis de atletismo, que decorreu no
SDVVDGRÀPGHVHPDQDHP3RPEDO$$VVRFLDomRFRQVHJXLX
um total de seis medalhas nacionais alcançadas (três de Ouro,
uma de Prata e duas de Bronze) e um recorde distrital. Érica
Grangeia, velocista, conquistou o primeiro lugar de juvenis nos
200 metros e foi ainda vice-campeã nacional nos 60 metros. Na
mesma modalidade foi também distinguido Xavier Rato, que
alcançou a medalha de Ouro dos 200 metros e a medalha de
Bronze nos 60 metros, bem como registou um novo recorde
distrital de juvenis. Também Leandro Ramos conseguiu o
primeiro lugar no lançamento do peso de cinco quilogramas e,
juntamente com a sua equipa de estafetas (com Leonardo Silva,
Bruno Bornes e Xavier Rato) assegurou a medalha de bronze.
Norberto Canha – O médico vai apresentar o seu livro
“Nosso Mundo ecoar de Coimbra património imaterial da
humanidade”, amanhã (05), pelas 18h00, no Pavilhão Centro
de Portugal, em Coimbra. A obra, que tem apoio da Orquestra
Clássica do Centro e da Câmara Municipal de Coimbra, será
apresentada por Manuel Rodrigues, Américo Petim e Lucinda
Freitas. Norberto Canha é medico e ex-presidente da Administração dos Hospitais da Universidade de Coimbra.

