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Boaventura Sousa Santos
distinguido no México

Boaventura Sousa Santos

DOUTOR HONORIS CAUSA
O director do Centro de Estudos
Sociais da Universidade de
Coimbra, Boaventura de Sousa
Santos, vai ser distinguido com
o grau de doutor honoris causa
pela Universidad Iberoamericana Ciudad de México. O professor catedrático jubilado da

Faculdade de Economia de
Coimbra e Coordenador Científico do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa receberá a distinção no dia 5 de
Abril na capital mexicana,
numa cerimónia integrada no
colóquio internacional “En la
encrucijada del Norte y el Sur”.
A organização do evento refere que nesta iniciativa dedicada à obra poética e ao pensamento crítico de Boaventura
de Sousa Santos tem em vista
«reunir o trabalho de um pensador relevante, crítico das narrativas da dominação, em diálogo com os movimentos sociais e com intelectuais, como
um contributo indispensável
para a mudança do mundo
que urge promover nas sociedades da era planetária».|

Jaime Ramos promete
dar atenção ao iParque
EMPREENDEDORISMO
Jaime Ramos, candidato à câmara com o patrocínio do PSD
e do CDS, reuniu com Paulo
Mendes, presidente do Conselho deAdministração do Coimbra iParque, «tendo ficado desiludido com a taxa de ocupação do iParque e com o reduzido número de postos de trabalho criados», lê-se numa nota
de imprensa.
A única empregadora de relevo com dimensão ali instalada, acrescenta o documento,
«é a AIRC que meramente se
deslocalizou dentro do concelho (…), não houve uma efectiva criação de novos postos
de trabalho quando tanto poderia ter sido feito».
Hoje, observa a candidatura
de Jaime Ramos, «os jovens de
Coimbra são obrigados a sair
para ter futuro, os alunos da
Universidade e Politécnico só

por milagre conseguem continuar na região de Coimbra,
tal é a falta de perspectivas de
futuro».
Na visita, Jaime Ramos prometeu à administração do
iParque uma atenção muito
especial, garantindo «uma
forte dinâmica na captação de
empresas e na criação de emprego». Ainda antes das eleições autárquicas, o candidato
vai voltar ao iParque e organizar ali alguns eventos e encontros, com trabalhadores e
empresas, «para começar a
criar um espírito de pró-actividade na atracção de empresários e investidores».
Uma dinâmica que, diz Jaime
Ramos, terá de ser alargada às
zonas empresariais de Taveiro
e Pedrulha, criando-se «sinergias com as potencialidades
dos concelhos da Comunidade
Intermunicipal». |

Detido por
conduzir
sem carta
Um jovem de 27 anos foi detido
em Coimbra pela Polícia de Segurança Pública por conduzir
uma motorizada sem carta. A
detenção ocorreu na segunda-feira, pelas 11h00, na Avenida
Cidade Aeminium (marginal
direita do Mondego).|

Homem
ficou ferido
em colisão
de viaturas

Coimbra quer criar
Plano Municipal
de Juventude
Iniciativa Fórum da Juventude, a realizar no Convento
São Francisco, vai recolher o contributo dos mais novos
D.R.

Um automóvel embateu noutro veículo estacionado, segunda-feira, à 1h10, na Estrada
de Eiras, em Coimbra. Segundo divulgou ontem a Polícia de Segurança Pública,
além de danos materiais resultaram ferimentos ligeiros
num homem de 35 anos, residente em Cernache, ocupante da viatura ligeira de passageiros.|

Danos materiais
em quatro
acidentes
A Polícia de Segurança Pública
de Coimbra informou ontem
que registou na segunda-feira,
nesta cidade, quatro acidentes
de viação que causaram danos
materiais. Às 16h30, na Praça
da República, houve uma colisão em cadeia entre três veículos ligeiros e, às 11h10, na
Avenida Fernão de Magalhães,
ocorreu um embate lateral entre um camião e um automóvel. Às 10h15, no cruzamento
da Rua Manuel Rodrigues
com a Rua Mário Pais, verificou-se um embate lateral entre duas viaturas ligeiras e, pelas 8h10, no cruzamento da
Avenida Dias da Silva com a
Rua Bernardim Ribeiro, registou-se uma colisão entre dois
automóveis.|

Plenário do Conselho Municipal de Juventude de Coimbra decorreu no Salão Nobre do município

A criação de um Plano Municipal de Juventude será o objectivo principal do Fórum da Juventude de Coimbra, que vai
realizar-se durante o terceiro trimestre deste ano no Convento
São Francisco,
A organização do evento foi o
principal assunto do plenário do
Conselho Municipal de Juventude de Coimbra, que decorreu
anteontem no Salão Nobre dos
Paços do Concelho.
Segundo uma nota de imprensa ontem divulgada pela
Câmara Municipal de Coimbra
(CMC), a vereadora da área da
Juventude, Carina Gomes,
anunciou que o Fórum da Juventude procurará o contributo
dos mais novos para a criação
de um Plano Municipal da Ju-

ventude e referiu a disponibilidade de verbas para o associativismo juvenil, incentivando as
associações a fazerem uso destes meios, com apresentação de
propostas ao município.
O presidente da CMC, Manuel Machado, que esteve presente no início da reunião, falou
do grande evento desportivo
que a cidade vai acolher em
2018, com epicentro no Estádio
Universitário. «Os Jogos Europeu Universitários, vulgo EUSA
Games, vão trazer a Coimbra
mais de quatro mil desportistas», afirmou o edil, que convidou todas as associações juvenis de Coimbra a estarem envolvidas, dado que, frisou, serão
necessários muitos voluntários
(cerca de 2 mil) para ajudar na

organização do evento.
Para o presidente do Conselho Nacional da Juventude
(CNJ), também presente no plenário, o Fórum de Juventude é
«uma prova de que Coimbra
continua na linha da frente em
termos de política de juventude
e que sabe o que está a fazer».
Hugo Carvalho adiantou aos
participantes que o evento tem
como grande objectivo «criar
um Plano Municipal de Juventude que tenha acordo da sociedade civil e de outras organizações que estão no terreno
além do município». «E isto deve
ser feito auscultando os jovens
e as organizações juvenis para
perceber o que é que a cidade
precisa dos próprios», indicou
o presidente do CNJ. |

