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Marcelo Rebelo de Sousa – Abdicou, em 1999, da
hipótese de ser primeiro-ministro, ocasião em que protagonizaria um duelo eleitoral com António Guterres,
e estava em campanha para a Presidência da República
há mais de uma dúzia de anos. Com Guterres à margem
GDGLVSXWDSHOD&KHÀDGR(VWDGRHGHROKRVSRVWRVQD
liderança da ONU (Organização das Nações Unidas),
Rebelo de Sousa tornou-se um imbatível candidato a PR.
Também merece aplauso Maria João Passão, directora de
campanha em Coimbra, distrito onde Marcelo alcançou
uma votação de 50,19 por cento.
Marisa Matias – Deputada ao Parlamento Europeu,
eleita pelo Bloco de Esquerda, outrora candidata (em
2005) à liderança do Município de Coimbra, a socióloga obteve perto de meio milhão de votos nas recentes
eleições presidenciais. Marisa Matias desfruta do melhor
resultado alguma vez obtido por um(a) candidato(a)
presidencial apoiado(a) pelo BE, correspondente a 10,13
por cento da votação numa dezena de cidadãos que se
SHUÀODUDPSDUDD&KHÀDGR(VWDGR2VHXFDPDUDGD-RVp
Manuel Pureza, vice-presidente da Assembleia da República, opina tratar-se de um “resultado extraordinário”,
inerente à “reinvenção do espaço do Bloco”.
José Gomes Canotilho – Catedrático de Direito
(jubilado) da Universidade de Coimbra, Gomes Canotilho
foi designado, há dias, pela ministra da Justiça, Francisca
Van Dunem, para membro do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP). Antigo vice-reitor da UC, José
Joaquim é administrador não executivo da Fundação de
Calouste Gulbenkian e foi conselheiro de Estado. Trata-se
do terceiro jurista residente em Coimbra com assento no
Conselho Superior da entidade titular da acção penal, a par
de Alfredo Castanheira Neves (advogado), recentemente
reconduzido pela Assembleia da República, e de Euclides
Dâmaso, representante máximo do Ministério Público na
região Centro.
Paula Alves – Era vereadora substituta da Câmara
Municipal de Coimbra e acaba de se tornar efectiva, na
sequência da renúncia de José Raimundo Mendes Silva
ao cargo de edil. Directora clínica do Instituto Português
de Oncologia de Coimbra, a médica passa a ter na função
autárquica outro patamar para exercer a sua vocação de
serviço público.
Seabra Pereira – É, a par de Fernando Cabral Martins, um dos vencedores de um prémio de ensaio com o
nome de Jacinto Prado Coelho. O montante do galardão
(5 000 euros), entregue anteontem, foi repartido por ambos. José Carlos Seabra Pereira, que dirige o Secretariado
Nacional da Pastoral da Cultura e é professor da Faculdade
de Letras da Universidade de Coimbra, foi distinguido pela
obra “Aquilino, a escrita vital”; Fernando Cabral Martins
pela obra “Introdução ao estudo de Fernando Pessoa”.
A

D E S C E R

Edgar Silva – Com pouco mais de 180 000 votos
(aquém de quatro por cento), o ex-padre (católico) foi
incapaz de mobilizar o eleitorado do PCP e de dar outro
contributo para impôr a Marcelo Rebelo de Sousa a disputa de segunda volta da eleição presidencial.
Maria de Belém Roseira – Antiga ministra (nos
governos de António Guterres), a jurista, ex-dirigente do
PS, obteve um resultado decepcionante no sufrágio para
escolha do(a) Presidente da República, tendo alcançado
menos de metade dos votos conquistados por Marisa
Matias.
Manuel Machado – Rotular palavras proferidas pelo
YHUHDGRU-RVp%HOR 36' DSURSyVLWRGHXPDMXVWLÀFDção de voto numa reunião da Câmara de Coimbra, de
“conjunto de disparates” é algo que assenta mal ao líder
do Município.

Adélio Mendes
Investigador, catedrático da Faculdade de Engenharia do Porto, na área de
química, e professor convidado da Universidade de Aarhus (Dinamarca), Adélio
Mendes é o vencedor do Prémio Universidade de Coimbra 2016. Autor de várias
patentes, designadamente daquela que, “até ao momento, foi vendida por um
preço mais elevado em Portugal”, Adélio Mendes também tem estado “envolvido no lançamento de várias empresas”, sublinhou o reitor João Gabriel Silva, ao
anunciar o vencedor da edição deste ano do galardão, no valor de 25 000 euros.
Além da que serve para a “selagem assistida a laser de células” fotovoltaicas, Adélio
Mendes é responsável por outras patentes, entre as quais uma que se centra no “desenvolvimento de
revestimentos avançados para cortiça” (que permite o “uso de rolhas de cortiça em bebidas de elevado
teor alcoólico”) e outras que servem para a produção de cerveja sem álcool (adoptada pela Unicer), ou
para o desenvolvimento de uma tinta decorativa com “propriedades barreira a elementos de corrosão
da armadura de betão”. Natural do Porto, onde nasceu em 1964, Adélio Mendes desenvolveu também
novos trabalhos experimentais e o reconhecimento da “excelência do seu contributo levou-o a licenciar
DOJXQVGHVVHVWUDEDOKRVjHPSUHVD$UPÀHOG 8. µTXHpRPDLRUIRUQHFHGRUPXQGLDOGDiUHDGRVWUDbalhos didácticos. O prémio da edição deste ano será entregue em 01 de Março, durante a sessão solene
comemorativa do 726.º aniversário da Universidade de Coimbra.
António Xavier – O FC Porto anunciou ter chegado a
acordo com a Académica de Coimbra - OAF, para a transferência do avançado António Xavier (conhecido como Xavi), de
17 anos, que passará a integrar os quadros dos ‘dragões’ a partir
de 2016/17. António Xavier Ferreira Nascimento nasceu em
Coimbra, a 25 de Setembro de 1998, e, de acordo com a nota
publicada no sítio do FC Porto na Internet, “é encarado como
um jovem de futuro promissor”. Xavi realizou já alguns treinos
com o plantel principal da Académica, clube ao qual chegou
na época de 2010/11, proveniente do Pedrulhense, equipa da
Associação de Futebol de Coimbra.
Luís Neves – O professor catedrático do Departamento
de Ciências da Terra, doutorado em Mineralogia, Petrologia e
Geoquímica, foi reeleito director da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC). Luís José
Proença de Figueiredo Neves tem centrado a sua investigação
nos factores geológicos condicionantes do risco de exposição
à radioactividade natural, distribuição mineralógica dos radionuclídeos, riscos naturais e detecção remota.

comentada por Carlos Reis, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (FLUC). Manuel Alberto Valente, director
editorial da “Porto Editora”, tem já quatro livros de poesia publicados, estando representado em diversas antologias nacionais
e internacionais. O autor foi já agraciado pelo governo francês
com o título de Cavaleiro das Artes e das Letras, em 2008, e
esta sua nova obra, publicada pela Quetzal, inclui um conjunto
de poemas inéditos.
Carolina Patrocínio – A apresentadora da SIC apresenta
este sábado (30), pelas 12h00, na Fnac Coimbra, o seu livro “Stay
Active”, num encontro onde irá privilegiar o contacto com os
fãs através de uma sessão de autógrafos. O livro trata-se de um
guia para um estilo de vida mais activo, com rotinas de treinos,
alimentação e truques de motivação.

Santiago Ribeiro – O pintor surrealista conimbricense
abriu, na passada semana, mais uma edição do seu projecto
“International Surrealism Now”, uma exposição de pintura
que já juntou mais artistas de mais de 30 países, que está agora
patente na Cullis Wade Depot Art Gallery, na Mississipi State
Bruno Travassos – O treinado de futsal, docente e University, nos Estados Unidos da América (EUA). A mostra,
investigador do departamento de Ciências do Desporto da cujo título é “O surrealismo luso-americano no século XXI”,
Universidade da Beira Interior vai ministrar um curso de futsal, estará patente até 19 de Fevereiro. A par de Santiago Ribeiro,
promovido pelo Centro de Iniciativas Empresariais e Sociais participam nesta exposição outros três portugueses: Paula Rosa,
(IEBA), no próximo sábado (30), entre as 09h30 e as 17h30, no Victor Lages e Francisco Urbano. Este projecto do artista copavilhão municipal da vila do Luso. Com o custo de 60 euros nimbricense, iniciado em 2010, esteve já exposto na Fundação
por pessoa, o curso está homolgado pelo Instituto Português do Bissaya Barreto, tendo passado por outras cidades portuguesas
Desporto e Juventude (IPDJ), conferindo 1, 4 UC´s no âmbito como Conímbriga, Condeixa-a-Nova e Porto, e no estrangeiro,
GDIRUPDomRFRQWtQXDHVSHFtÀFDSDUDWUHLQDGRUHVGHIXWVDOFRP em Paris, Madrid e Dallas. As exposições são, normalmente,
grau I, II, III, e IV. Bruno Travassos é, também, membro do FRPSRVWDVSRUWUDEDOKRVGHGHVHQKRIRWRJUDÀDSLQWXUDDUWH
Centro de Investigação CIDESD, onde desenvolve os seus digital e escultura. Depois dos EUA, o projecto regressa a
trabalhos de investigação no âmbito da tomada de decisão e Coimbra e Condeixa-a-Nova, antes de rumar à Sardenha, em
análise de jogo no futsal. O curso conta, ainda, com o apoio Itália, e a São Petersburgo, na Rússia.
da Câmara Municipal da Mealhada e destina-se a todos os que
Porfírio Silva – O autor apresenta o seu livro “E Agora,
queiram aprofundar os seus conhecimentos sobre a temática
Esquerda?”, amanhã (29), pelas 18h00, no café Santa Cruz, com
“Do jogo ao treino: que operacionalização, que controle?”.
apresentação de Manuel Rocha e Rui Bebiano. A obra reúne
João Calmeiro e João Vareda – Os dois investigadores intervenções políticas do autor (artigos, entrevistas, discursos,
da Universidade de Coimbra (UC) foram distinguidos pela apontamentos no blogue Machina Speculatrix) num período
Fundação Calouste Gulbenkian, com Bolsas de Estímulo à iniciado com o seu envolvimento nas primárias do Partido
Investigação, no valor de 12 500 euros cada. No caso de João Socialista (PS), em 2014. Nessa altura, Porfírio Silva apoiou
Calmeiro, do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC), António Costa e a sua proposta “Mobilizar Portugal”, tendo
a sua investigação centra-se numa proteína importante – canalro- sido o coordenador da moção política de grandes opções de
dopsina-2 - “que poderá ser utilizada como ferramenta contra a governo e que terminou com a assinatura dos acordos entre o
cegueira causada por degeneração da retina, uma patologia que PS, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português e o
afecta mundialmente mais de 15 milhões de pessoas”, revela a Partido Ecologista Os Verdes para uma solução de governo sem
UC. Já a investigação de João Vareda, em curso no Centro de precedentes em Portugal. Actualmente, Porfírio Silva é membro
Investigação dos Processos Químicos e Produtos da Floresta do Secretariado Nacional do Partido Socialista, onde desempeda Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC, foca-se no de- nha a função de responsável pelas Relações Internacionais. Foi
senvolvimento de um aerogel à base de sílica para remediação eleito deputado à Assembleia da República, pelo círculo eleitoral
de solos contaminados com metais pesados. O investigador de Aveiro, a 04 de Outubro de 2015.
pretende “gerar um novo aerogel que seja capaz de remover
Pedro Soares – O presidente da Comissão Vitivinícola da
dos solos um conjunto de seis metais pesados em simultâneo,
nomeadamente cádmio, chumbo, zinco, níquel, cobre e crómio”, Bairrada foi um dos nomeados para “personalidade do ano”
nos prémios W2015, uma iniciativa promovida pelo enólogo
explica. Os prémios serão entregues no dia 09 de Março.
Aníbal Coutinho. Pedro Soares tem, na opinião dos promotores
Manuel Alberto Valente – O escritor apresenta hoje, pelas realizado um “trabalho meritório” na Comissão Vitivinícola da
18h00, o seu livro “Poesia Reunida – o pouco que sobrou de Bairrada, contudo, a vencedora deste ano foi Leonor Freitas, da
quase nada”, na Casa da Escrita, em Coimbra. A obra vai ser Casa Ermelinda Freitas.

