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Conselho Geral vota
saída do diretor da
Escola José Falcão
DB-Pedro Ramos

Paulo Peixoto é licenciado e doutorado em Sociologia pela UC

Paulo Peixoto é o novo
Provedor do Estudante da UC

74761

1 1 1 Paulo Peixoto,
professor da Faculdade
de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC)
e investigador do Centro
de Estudos Sociais (CES),
é o novo provedor do Estudantes da UC. O nome
foi proposto pelo reitor da
instituição universitária e
aceite, por unanimidade,
numa reunião do Conselho Geral que decorreu na
segunda-feira.
“É uma pessoa que tem
tido um percurso académico bastante interessante.
Ganhou já vários prémios
na faculdade quer na parte
pedagógica, quer a parte
científica. Paulo Peixoto
surgiu por indicação minha, mas veio do diálogo
com os estudantes que
apresentaram vários nomes. Pareceu-me ser um
nome consensual e foi con-

sensual”, disse ao DIÁRIO
AS BEIRAS o reitor Amílcar
Falcão.
A tomada de posse de
Paulo Peixoto ainda não
está marcada, mas, de acordo com o reitor “não deverá ser muito longínqua”
até porque a universidade
está sem provedor desde
que a atual vice-reitora tomou posse. Recorde-se que
Cristina Albuquerque (que
era a provedora do estudante) assumiu o cargo de
vice-reitora com o pelouro
dos Assuntos Académicos
e Serviços de Ação Social
(SASUC) em março. Os dois
cargos não são acumuláveis.
O Provedor é designado
pelo Conselho Geral, sob
proposta do reitor, depois
de ouvidos o Senado e a
AAC.
| Patrícia Cruz Almeida

Professores concentraram-se na escola em apoio ao diretor

111 O Conselho Geral
da Escola Secundária José
Falcão realizou ontem uma
reunião na qual um dos
pontos seria a votação da
destituição do atual diretor da escola Paulo Ferreira.
Em causa estará um diferendo entre o diretor e o
Conselho Geral, dado que
este terá assumido um
papel operativo e Paulo
Ferreira acredita que essas
“deliberações não são da
competência do Conselho
Geral.
Foi esta mesma razão
que levou à demissão de
Paula Paiva que liderou
a lista representante dos
professores vencedora às
últimas eleições do Conselho Geral. A professora
demitiu-se em 2018, com
todos os elementos da sua
lista, por considerar que o
Conselho Geral não estava
a cumprir o seu papel, já
que, em 18 reuniões, o órgão não aprovou nenhum
documento estruturante
para a escola, diz.

Paula Paiva refere que documentos anteriores que
“pretendiam colocar em
causa” a continuidade do
diretor foram arquivados
pela inspeção, “por não
conterem nada de substancial”.
O diretor criticou ainda
que a convocatória tenha
sido feita no período de
interrupção letiva para
o primeiro dia de aulas
(ontem), no qual os professores tiveram acesso ao
documento.
Durante a reunião do
Conselho Geral, 64 professores dos 104 desta escola
concentraram-se à entrada da escola em apoio ao
diretor.
O diretor acredita que
tem o apoio da maioria dos
docentes, mas também dos
assistentes e técnicos.
Paula Paiva refere que 70
professores já assinaram
um documento em apoio
da direção da escola para
a tutela. Para a professora,
está a gerar-se “tensão e

destabilização da escola”
que afeta as suas funções
de transmitir conhecimento e educar.
Ao fecho desta edição
não foi possível obter
mais informações sobre a
deliberação do Conselho
Geral, que ainda estaria a
reunir.
É de sublinhar que o diretor poderá ainda recorrer
da decisão, documento
que seguirá para a tutela
com a proposta do Conselho Geral, referiu a professora Maria de Lurdes Prior.
O Conselho Geral da escola é constituído por três
representantes dos professores da lista em segundo
lugar, cinco em substituição da lista vencedora que
viu os seus representantes
demitir-se, quatro dos encarregados de educação,
três da autarquia e trêsde
entidades coaptadas (Universidade de Coimbra, Exploratório e Unidade de
Saúde).
| Maria Inês Morgado

Nossa Senhora dos Milagres
anima Cernache até 1 de maio
1 1 1 A freguesia de
Cernache está em festa
a partir de sexta-feira, 26
de abril. Durante seis dias
(até 1 de maio), a animação está garantida com
a atuação, entre outros,
dos “Irmãos Verdades” ou
da “Banda Kremlin”. Os
dj’s Blitz Boys (sexta, 26
de abril), a banda Larga
(dia 28 de abril), o grupo Tekos (segunda, 29
de abril) e o Pancinhas
(noite de 1 de maio) são
os outros destaques musicais das festas em Honra de Nossa Senhora dos
Milagres.

No programa de cariz
religioso, a Igreja Matriz
de Cernache acolhe esta
sexta-feira a reza do Terço
e , no dia seguinte, a eucaristia. A celebração antecede a realização da tradicional Procissão do Bolo.
No domingo 28 de abril,
e depois do concerto com
a Banda Filarmónica dos
Covões e das atuações das
Copncertinas do Mondego, rancho Típico de
Vila Nova de Cernache e
do rancho camponeses
de Vila Nova, decorre às
20H00 a eucaristia na
Igreja Matriz, seguida da

procissão em honra da
padroeira da freguesia.
A 29 de abril, está agendada nova procissão,
seguida de eucaristia na
igreja local. Da parte da
tarde, e após a arruada,
será feita a adoração do
Santíssimo Sacramento e
nova procissão. A tradicional Volta do Pinheiro
(dia 30 de abril) e uma
sardinhada na última
noite de festa são outras
das propostas da comissão de festas, que contam
com o apoio da Junta de
Freguesia de Cernache.
| António Alves

Duarte Nuno
distinguido
na Rússia
111 O diretor da Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra
(FMUC), Duarte Nuno Vieira, foi distinguido com o título de Membro Associado
de Honra da Associação de
Peritos Médicos Forenses
da Rússia, no Congresso Internacional “Topical issues
of forensic medicine and
expert practice – 2019”, em
Moscovo.
Duarte Nuno Vieira foi
um dos oradores internacionais convidados, tendo
proferido a conferência de
abertura deste evento. O
mesmo galardão foi atribuído também a Burkhard
Madea, da Alemanha, e Mimasaka Sohtaro, do Japão,
dois dos principais cientistas internacionais no âmbito da medicina legal. A
distinção foi entregue em
sessão solene, tendo Duarte Nuno Vieira sido homenageado também com a
Medalha de Ouro dos Serviços Médico-Legais Russos, galardão criado por
ocasião da celebração dos
100 anos destes serviços.
Na última década, Duarte Nuno Vieira esteve
envolvido em múltiplas
intervenções periciais humanitárias, bem como em
iniciativas de formação
pericial e em atividades
de índole académica, nomeadamente em países
como Arménia, Geórgia,
Cazaquistão, Uzbequistão,
Quirguistão, Tajiquistão,
Estónia e Lituânia.

Almoço de
homenagem
a Rui Alarcão
111 A AAAPF (Associação de Antigos Alunos,
Professores e Funcionários
do Liceu D. João III/Escola Secundária José Falcão)
comemora, este ano, o 13.º
aniversário, organiza o
habitual almoço-convívio
para todos os seus associados e familiares, mas
também aberto a antigos
alunos, professores e funcionários.
O encontro está marcado
para o próximo sábado, 27
de abril, pelas 13H00, no
hotel D. Inês podendo as
inscrições ser feitas pelo
telefone 938 223 734.
Aproveitando o evento
a direção da AAAPF prestará uma homenagem a
Rui Alarcão que foi antigo
aluno do Liceu D. João III,
sócio fundador da AAAPF e
presidente da sua Mesa da
Assembleia Geral durante
vários mandatos.

