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111 A Cáritas de Coim-
bra acaba de lançar a 
campanha “Enxoval para 
a Minha Nova Casa”. Trata-
se de um apelo à comuni-
dade para que contribua, 
doando artigos para as 
casas novas que aquela 
IPSS ajuda a “reabrir”, per-
mitindo  um recomeço às 
pessoas em situação de 
sem abrigo, hoje integra-
das no Centro de Aloja-
mento Temporário Farol.  

A campanha – que assi-
nala também o dia 10 de 
dezembro, data em que 
se comemorou a adoção e 
proclamação da Declara-
ção Universal dos Direitos 
do Homem –, tem como 
objetivo recolher funda-
mentalmente toalhas de 
banho, lençóis, coberto-
res, edredons, pijamas e 
roupa interior.

Os destinatários são 
utentes do Farol, onde os 
profissionais da Cáritas 
se confrontam com vi-
das fragmentadas, mas 
acreditando sempre que 
é possível mudar a sua 
trajetória. 

Desemprego prolon-
gado, a doença ou a se-
paração, a violência ou 
abandono são os princi-
pais fatores que podem 

conduzir a uma situação 
de sem abrigo e que, em 
comum, colocam em cau-
sa a satisfação das neces-
sidades básicas de subsis-
tência. 

“Após morosa recons-
trução afirmam-se novos 
recomeços que se tornam 
mais fáceis quando há 

família e trabalho”, reco-
nhece a Cáritas. 

Ainda assim, há um gru-
po de pessoas que não tem 
família nem trabalho. Ou 
seja, gente que, ao reco-
meçar, está só e tudo lhe 
falta. É, justamente, para 
estes recomeços a que a 
campanha se destina.

Campanha da Cáritas 
recolhe enxovais para 
vidas que recomeçam 

111 A Abastena e o Centro de Ecologia Funcional (CEF) 
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 
Coimbra (FCTUC) assinaram um protocolo para apoiar os 
projetos de intervenção na Fraga da Água d’Alta.

111 16 equipas de jovens das escolas ITAP; Profissio-
nal da Lousã, Poiares e Pombal, para além da Escola de 
Hotelaria e Turismo de Coimbra participaram ontem 
no evento “Urban Race – Wild Series 2016”.

111  O doutorado Ricardo Melo foi o primeiro 
convidado do Ciclo de Conferências “Educação, Lazer 
e Desenvolvimento Local” que decorre na Escola Supe-
rior de Educação de Coimbra (ESEC).
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Protocolo entre Abastena e FCTUC

Urban Race para conhecer Coimbra

Desporto, Lazer e Turismo na ESEC

111 Tomou posse, a 13 de dezembro, a direção da 
Associação de Estudantes do ISMT - Instituto Superior 
Miguel Torga, presidida por Cláudio Andrade.

Estudantes tomam posse no ISMT

Debate com 
Álvaro Beleza 
na Ordem 
dos Médicos

111   O candidato a 
bastonário da Ordem 
d o s  M é d i c o s ,  Á l v a r o 
Beleza, apresenta hoje, 
pelas 21H00, a sua can-
didatura aos colegas na 
sede da Secção Regional 
do Centro da Ordem (Av. 
Afonso Henriques, nº 39, 
Coimbra). Segue-se um 
debate. 

Antes da sessão, entre-
tanto, Álvaro Beleza é 
recebido, às 20H00, pelo 
Conselho Regional do 
Centro da Ordem, lidera-
do por Carlos Cortes.

A iniciativa decorre no 
âmbito da campanha 
para as eleições dos ór-
gãos sociais da Ordem 
dos Médicos que se reali-
zam no dia 19 de janeiro 
de 2017.

Francisco 
Maio Matos 
representa 
Conselho 
da ESA

111  O médico anes-
tesiologista do CHUC 
Francisco Maio Matos 
foi eleito representante 
nacional do Conselho da 
ESA para Portugal para o 
próximo mandato, que 
vai de 1 de Abril de 2017 
a 31 de Março de 2020.

Francisco Maio Matos, 
anestesiologista, é tam-
bém o coordenador da 
U n i d a d e  d e  C i r u r g i a 
Ambulatória do CHUC e 
coordenador científico 
do Departamento Inter-
nacional (CHUC) e ain-
da presidente da SPSim 
(Sociedade Portuguesa 
de Simulação em Ciências 
da Saúde), para além de 
outras funções que exerce 
na área do ensino e inves-
tigação. 

Referiu na sua carta de 
motivação para a candi-
datura ao Conselho da 
ESA que esta Sociedade 
deverá recentrar o es-
forço da sua acção nas 
necessidades dos anes-
tesiologistas europeus, 
propondo diversas medi-
das com vista à melhoria 
das vias de comunicação 
com os associados e à ac-
tualização dos modelos 
de ensino aplicados nos 
encontros científicos.

O mé dico Fran cisco 
Maio Matos, único candi-
dato à eleição, foi apoia-
do pela Sociedade Portu-
guesa de Anestesiologia.
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111 A Plataforma Por-
tuguesa para os Direitos 
das Mulheres promoveu, 
ontem, em Coimbra, o 
seminário “Feminismos 
no Centro – Conhecer e 
agir nos territórios”. A 
iniciativa decorreu no 
edif ício 3 da Faculdade 
de Psicologia e de Ciências 
da Educação da Universi-
dade de Coimbra (Palácio 
Sacadura Botte, Rua dos 
Countinhos).

A iniciativa serviu de 
lançamento do oprojeto 
Feminismos no Centro – 
Capacitação e Mobiliza-
ção para a Igualdade en-
tre Mulheres e Homens. A 
plataforma envolve, na re-
gião Centro, a Associação 
Portuguesa de Estudos so-
bre as Mulheres (APEM), a 
Akto – Direitos Humanos 
e Democracia, a CooLa-
bora, a Graal Coimbra e 
a Associação de Mulheres 
Séc. XXI.

O objetivo do seminário 
foi apresentar o projeto e 
envolver todos os interes-
sados na implementação 
da igualdade ao nível lo-
cal, num contexto de ter-
ritorialização das política 
públicas. 

O projeto teve em conta 
um contexto internacio-
nal balizado por impor-
tantes movimentações 
e eventos: ODS Agenda 

2030; HABITAT III – Agen-
da para as Cidades para 
os próximos 20 anos; ma-
nifesto das coordenações 
nacionais da Europa meri-
dional do Lobby Europeu 
das Mulheres “Mulheres, 
Cidades e Territórios”; 

Para além da sessão de 
Coimbra, as atividades do 
projeto incluem sessões 
de informação nas cida-
des da Covilhã e Leiria.

“Feminismos no Centro” 
foram debatidos em Coimbra
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