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Bruno Matias quer bolsas
atribuídas em Agosto
AAC Sob o lema, “Tu és Académica!”, Bruno Matias apresenta-se,
novamente a votos, na liderança de um projecto de continuidade
FERREIRA SANTOS

Patrícia Isabel Silva
Bruno Matias vai lutar para
que a atribuição de bolsas a estudantes carenciados seja possível, logo, a partir do mês de
Agosto. Este é um dos propósitos que o presidente da Direcção-Geral da Associação
Académica de Coimbra
(DG/AAC) espera alcançar,
caso seja reeleito para um segundo mandato.
Num auditório da Faculdade
de Direito da Universidade de
Coimbra (FDUC) repleto, o estudante elege como uma das
suas prioridades a reivindicação «por um regulamento de

Bruno Matias defende sistema de bolsas “mais justo e eficaz”

Futuro renasce na Relvinha
40 anos depois do SAAL

João Baía escreveu livro com as memórias dos moradores

DEBATE O colóquio internacional sobre o SAAL (Serviço
de Apoio Ambulatório Local),
que o Centro de Estudos Sociais (CES) promove durante
três dias – começa hoje e termina domingo -, vai passar por
um dos bairros que fez a sua
história: a Relvinha.
Quarenta anos depois, Nuno
Portas - secretário de Estado
da Habitação e Urbanismo e
responsável pelo SAAL - e moradores que ali construiram as
suas casas em 1974 recordam
o passado e perspectivam o futuro, na iniciativa “Testemunhos no espaço real”, que decorre amanhã, a partir das
18h30, no âmbito do colóquio

internacional 74-14 # O SAAL e
a Arquitectura e com colaboração da Cooperativa de Habitação Económica Semearrelvinhas.
Presentes vão estar também
os responsáveis e autores do
projecto para a criação de um
centro cultural no bairro, que
começa a ser concretizado,
numa cooperação entre residentes, freguesia, autarquia e a
Fundação de Serralves, que
ofereceu material.
Recorde-se que, em 2003,
por ocasião de Coimbra Capital
Nacional da Cultura, foram organizados dois workshops na
Relvinha - um de teatro, outro
de arquitectura -, numa inicia-

tiva da Associação Cívica ProUrbe. Foi, então, que surgiu o
projecto do equipamento cultural.
“Testemunhos do Espaço
Real” começa com uma recepção dos participantes no congresso, numa sessão de abertura com Francisco Queirós
(vereador da Habitação da Câmara Municipal de Coimbra),
Andreia Vilas (representante da
União de Freguesias de Eiras e
São Paulo de Frades) e elementos da Cooperativa Semearrelvinhas, entre os quais o seu presidente, Gil Faria Castela.
Decorre, depois, uma mesaredonda com Jorge Vilas (presidente da antiga associação de
moradores da Relvinha, no
tempo do SAAL), Nuno Portas,
Luís Braga da Cruz (presidente
do Conselho de Administração
da Fundação de Serralves), Abílio Hernandez (comissário da
Coimbra Capital Nacional da
Cultura) e João Mendes Ribeiro
(autor do projecto do centro
cultural). O debate será moderado pelos docentes da Universidade de Coimbra Delfim
Sardo e José António Bandeirinha. “Testemunhos do Espaço Real”termina com jantarconvívio.|

atribuição de bolsas de estudo
mais justo e eficaz», aumentando o limiar da elegibilidade
e o fornecimento de complementos de transporte aos estudantes deslocados. «Acreditamos que estas alterações
contribuirão para a inclusão de
mais estudantes no ensino superior e que os processos de
atribuição serão mais rapidamente tratados, tendo muitos
estudantes o seu futuro definido antes do ano lectivo começar», adiantou o actual presidente da DG/AAC.
Preocupado com o corte de
1,5% no Orçamento de Estado
para o ensino superior, Bruno

Matias apresenta «um projecto
de continuidade», com «metas
bem definidas», para conseguir
concluir algum do trabalho iniciado num mandato encurtado em quatro meses, devido
ao processo judicial que adiou
a tomada de posse.
E no momento em que se
apresenta novamente a votos,
com Alexandre Henriques (estudante de Sociologia) para a
presidência do Conselho Fiscal
e Rita Andrade (Medicina) para
a Assembleia Magna, Bruno
Matias fez um balanço do que
foi possível realizar. Destaque
para a reestruturação da administração, desde o acordo de
pagamento com Organismo
Autónomo de Futebol de 53
mil euros para as secções desportivas até à abertura de uma
loja oficial da AAC, sem esquecer as alterações ao modelo da
Festa das Latas.
Objectivo da candidatura “Tu
és Académica” é também criar
um Conselho Académico que
possa abrir as portas ao mercado de trabalho.|

Quatro listas
à liderança
da AAC

Terminou ontem às 18h00 o
prazo para entrega de candidaturas aos orgãos gerentes da
AAC. São quatro as listas que
vão disputar os votos dos cerca
de 23 mil estudantes a 24 e 25
deste mês (primeira volta).
Bruno Matias encabeça a
lista com o slogan “Tu és Académica!”. Luís Silva, de Administração Público-privada, lidera aAcadémica Primeiro”,
enquanto Laura Tarrafa, de Engenharia do Ambiente, está à
frente do projecto “Resiste
Agora”. “Reset à AAC” surge,
mais uma vez com Alexandra
Correia, de Sociologia.|

