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À procura de novas visões
e perspectivas do mundo

Mauricío Marques quer
PSD distrital mais forte
Lista B Candidato apresentou equipa para a Comissão Política
FERREIRA SANTOS

Maurício Marques, que a 22 de
Junho se apresentou como candidato à Comissão Política Distrital de Coimbra do PSD, divulgou ontem os nomes da equipa
que o acompanhará durante
dois anos, caso seja eleito sábado.
Na apresentação, na sede do
PSD, o antigo presidente da Câmara de Penacova e actual deputado da Nação, insistiu várias
vezes na necessidade de debate
interno e de reforço dos ideais.
«Não posso permitir que a Assembleia Distrital não reúna de
três em três meses, como tem
acontecido nos últimos tempos,
acentuou, ao ver em Nuno Freitas, candidato a presidente da
Mesa da Assembleia-Geral, a
«garantia de que os estatutos serão cumpridos».
«O PSD distrital tem vindo a
perder força», assinalou, ao projectar um futuro que terá de passar por um partido com força
distrital e regional, para ser ouvido em Lisboa.
Depois de enumerar algumas questões que não vê com
agrado no distrito (Metro
Mondego, IC-6 que não prossegue, falta de uma auto-es-

Apresentação dos candidatos aos órgãos da CPD contou com José Redondo, Fátima Ramos,
Maurício, Marques, Nuno Freitas, Francisco Rodeiro e Moisés Geraldes

trada Coimbra/Viseu, Linha
do Norte ou Estação Velha),
Maurício Marques deixou a
garantia de apoio às secções,
pretendendo estar próximo
destas estruturas, sem as «deixar à sua sorte», numa função
ainda mais difícil quando estão
na situação de oposição.
No horizonte do engenheiro
está a conquista de mais câmaras. «Já fomos um partido grande [nas autárquicas], estamos
hoje reduzidos ao mínimo», lamentou, deixando recados para
futuras composições de listas.
Maurício Marques, que tem o

Grupo Folclórico
do Brinca promove
novena à Rainha Santa
AMANHÃ O Grupo Folclórico
e Etnográfico do Brinca organiza amanhã, em Coimbra,
uma novena à Rainha Santa
Isabel.
O programa inicia-se com
concentração, às 18h00, junto
da capela do Bairro do Brinca.
A procissão sai, pelas 18h30, e
segue pela Rua Seabra de Albuquerque, Estrada de Eiras,
Estação de Coimbra B, Avenida
Fernão de Magalhães, Palácio

da Justiça, Rua da Sofia e Praça
8 de Maio.
A chegada da procissão à
Igreja de Santa Cruz está marcada para as 19h15, altura em
que serão entoados cânticos
em honra da padroeira de
Coimbra e entregues as promessas junto da Imagem da
Santa Isabel de Aragão. No final
será recriada uma merenda, no
exterior daquela igreja da Baixa,
pelos peregrinos. |
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empresário José Redondo como
mandatário, corre com a Lista B
sob o lema “Trabalhar pelo Distrito”. Para vice-presidentes conta com Fátima Ramos e Paulo
Leitão. À presidência do Conselho de Jurisdição apresenta-se
Amália Alves Correia, com Moisés Geraldes a perfilar-se para liderar a Comissão de Auditoria
Financeira.
E em caso de vitória sobre o
outro candidato, Fernando
Guerra, a CPD de Maurício Marques irá criar o Gabinete de Estudos. Esta estrutura, de coordenação de futuros gabinetes

temáticos, abertos à sociedade
civil, será presidida por Francisco Rodeiro.
Entre os candidatos apresentados para a CPD constam José
Marques, Filipe Carrito, Luís
Leal, Pedro Coelho, António
Carvalhas, Pedro Vilão, Paulo
Pinto, Nuno Vilafanha, Rui Fernandes, Nuno Claro, José Ribeiro, José Abrantes, Márcia
Travassos, Nuno Duarte, Leonel
Serra e Joaquim Lourenço.
As eleições decorrem sábado
em todas as secções, entre as
17h00 e as 22h00, num universo
de cerca de 2.500 eleitores. A.M.R.

COLÓQUIO Começa hoje o Colóquio Internacional Epistemologias do Sul, promovido pelo
Centro de Estudos Sociais da
Universidade de Coimbra.
Inserido no projecto de investigação Alice, coordenado por
Boaventura de Sousa Santos, o
colóquio decorre até sábado em
vários espaços da Universidade
de Coimbra, com 659 pessoas
inscritas, oriundas de mais de 30
países, sendo apresentadas cerca
de 500 comunicações.
A iniciativa pretende ir à procura de novas visões e perspectivas do mundo e, a partir daí,
desenvolver um «pensamento
alternativo das alternativas», refere Boaventura de Sousa Santos,
salientando que, com um Norte
«desgastado» e sem soluções, é
do Sul que «virá a esperança»,
dando «lições de resistência».
Portugal «está a colocar-se na
vanguarda de um debate internacional», o que «é contrário do
que o país está a fazer», realçou.
O evento divide-se em quatro
eixos temáticos: “democratizar a
democracia, constitucionalismo
transformador, interculturalidade e reforma do Estado, outras
economias e direitos humanos
e outras gramáticas da dignidade
humana”.
Arzu Mendi, co-fundadora do
departamento de investigação
da Comissão Islâmica para os
Direitos Humanos, a socióloga
boliviana Silvia Cusicanqui, Peter

DeSouza, antigo director do Instituto Indiano de Estudos Avançados,AlbertoAcosta, investigador e antigo presidente da Assembleia Nacional Constituinte
do Equador, Flávia Piovesan,
procuradora e activista brasileira
e Albie Sachs, antigo juiz do Tribunal Constitucional da África
do Sul são alguns dos oradores
convidados.
Para além do programa científico, serão também dinamizados alguns eventos culturais pelo
Centro de Estudos Sociais.
Hoje, às 20h00, realiza-se no
Museu Machado de Castro um
recital de piano por António Pinho Vargas, que também é investigador do CES. Amanhã, as
companhias de Coimbra Marionet e Camaleão e o artista Ricardo Kalash fazem um “Périplo
pela Cidade", em que, a partir de
uma viagem pela Baixa, pretendem desenvolver um diálogo
com as ideias do projecto Alice.
Também amanhã, no Pátio da
Inquisição, é protagonizado o
“Bailenquanto” por seis artistas
que pretendem incorporar o vídeo, teatro, música e expressão
plástica num “sarau dançante”.
O programa termina com o concerto “Há palavras que nasceram
para a porrada”, sábado à noite
na Praça Velha, que surge de um
desafio de Boaventura de Sousa
Santos ao “rappers” nacionais
Chullage, Capicua, Hezbó MC e
LBC Soldjah. |

INSOLVÊNCIA
de ALBERTINO

MATIAS PEREIRA

Processo de Insolvência de Pessoa Singular N.º 740/14.7TJCBR
Apenso da Liquidação do Activo - 1.º Juízo Cível de Coimbra
Ouvido o credor com garantia real, proceder-se-á à VENDA EXTRAJUDICIAL, por PROPOSTAS EM CARTA FECHADA a remeter para o escritório da Administradora da Insolvência, do bem imóvel apreendido no Processo de Insolvência de Pessoa Singular n.º
740/14.7TJCBR do 1.º Juízo Cível d de Coimbra, pelo valor mínimo de venda;
BEM IMÓVEL
VERBA ÚNICA - Prédio urbano composto por casa de habitação de rés-do-chão, primeiro
andar e logradouro, com área coberta de 142,00 m2, e área descoberta de 537,00 m2,
sito na Rua Principal, freguesia de Lamarosa, concelho de Coimbra, a confrontar a norte
com Albertino Matias Ribeiro, a sul com Clara Matias Ribeiro, a nascente com Amândio
Gomes Matias e a poente com Estrada, descrito na Primeira Conservatória do Registo
Predial de Coimbra sob o n.º 1539/19960422 e inscrito na matriz urbana sob o artigo n.º
1683 (este artigo proveio do artigo1381, resultante da união das freguesias de São Martinho de Árvore e Lamarosa), com o valor patrimonial de € 79.800,00.
VALOR BASE______€ 150.000,00
VALOR MÍNIMO DE VENDA (85%)______€ 127.500,00
CONDIÇÕES ESPECIAIS DE VENDA
1. A Administradora da Insolvência mostrará o bem imóvel a quem o pretender examinar, através
de marcação prévia e nas condições estabelecidas no artigo 891.º do Código de Processo Civil.
2. Os proponentes devem juntar à sua proposta, como caução, um cheque visado, à ordem de
“Massa Insolvente de ALBERTINO MATIAS PEREIRA”, no valor de 20% do valor proposto ou garantia bancária do mesmo valor, nos termos do artigo 897.º do Código de Processo Civil, com as
devidas adaptações.

SERÃO ACEITES AS PROPOSTAS APRESENTADAS ATÉ À HORA DA ABERTURA
DAS MESMAS APRAZADA PARA as 11:00 horas, do dia 21 de Julho de 2014, no escritório Administradora da Insolvência, sito em Anadia
As propostas deverão ser enviadas ou entregues no escritório da Administradora da Insolvência em envelope fechado e não identificado colocado dentro do envelope de expedição com as seguintes, ÚNICAS e OBRIGATÓRIAS, menções
- PROPOSTA de AQUISIÇÃO com a IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PROPONENTE
e
- IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INSOLVÊNCIA
Administradora da Insolvência: Dra. Maria José Peres
Escritório: Rua Padre Américo, Edif. Marialva, 1.º J – 3780-236 ANADIA
Telefone: 23151364 Telefax: 231512323 Email: aj.mjperes@mariajoseperes.com
(Diário de Coimbra, n.º 28.518 de 10-07-14

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO Nº 6/2014/CENTRO DISTRITAL DE COIMBRA 1
Nº

ANO

NOME DO CENTRO DO DISTRITO

LICENCIAMENTO DO FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO DE APOIO SOCIAL

1. Identificação do Estabelecimento
Denominação do Estabelecimento – Vivenda São Francisco
Localização do Estabelecimento – Rua Joaquim Pereira Júnior, nº 121
C. Postal – 3060-286 Labrengos
Localidade – Covões
Distrito – Coimbra
Concelho – Cantanhede
Freguesia – Covões
Telefone – 231 460 495
Fax –
E-mail – policentro@sapo.pt
2. Identificação da entidade gestora
Nome completo – Centro Cívico Polivalente O Emigrante da Camarneira
Morada – Rua Comendador Silva Parada, nº 2
C. Postal – 3060-820 Camarneira
Localidade – Camarneira
3. Resposta social a desenvolver no estabelecimento
ERPI - Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas
(3 quartos individuais e 9 quartos duplos)
4. Capacidade máxima
O estabelecimento pode abranger o número máximo de 21 (vinte e um) utentes
(por extenso)
5. Emissão
Data: 23/06/2014

Assinatura e carimbo
Ramiro Ferreira Miranda
Director
(1) Emitida ao abrigo do Decreto-Lei nº 64/2007, de 14 de março, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei nº 33/2014, de 4 de março.
Os dados constantes neste documento serão objetos de registo informático na base de dados
da Segurança Social. Poderá consultar pessoalmente a informação que lhe diz respeito,
bem como solicitar a sua correção.
As falsas declarações são puníveis nos termos da Lei.
(Diário de Coimbra, n.º 28.518 de 10-07-14

