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111 Um grupo de mo-
toristas dos Serviços Mu-
nicipalizados de Transpor-
tes Urbanos de Coimbra 
(SMTUC) juntou-se, ontem 
à tarde, em frente à Câmara 
de Coimbra, na Praça 8 de 
Maio, para a reposição da 
carreira de agente único, 
ao invés do estatuto de as-
sistentes operacionais.

Os manifestantes que-
riam aproveitar a deslo-
cação de António Costa 
a Coimbra, como secre-
tário-geral do PS, mas... 
o  p r i m e i r o - m i n i s t r o 
trocou-lhes as voltas. A 
hora da arruada foi an-
tecipada em duas horas, 
para as 15H00, e, assim, 
o encontro entre o can-
didato do PS e os moto-
ristas acabou por não se 
concretizar. 

À chegada, António Costa 
cruzou-se apenas com um 
pequeno grupo de moto-
ristas, mas que não chega-
ram a ser ouvidos pelo líder 
socialista.

A reunião marcada pelos 
trabalhadores dos SMTUC 
não teve o efeito pretendi-
do e a Comissão de Traba-
lhadores “lamenta que o 
futuro primeiro-ministro 
não se preocupe com esta 
situação de escravatura do 
século XXI”.

Sem a possibilidade de 
encarar António Costa, os 
protestantes partilharam 
o seu descontentamento 

com os responsáveis da 
comitiva socialista que 
encontraram na Praça 
8 de Maio. Este grupo, 
liderado pela cabeça de 
lista distrital e ministra 
da Saúde, Marta Temido, 
ouviu atentamente as 

reclamações, que eram 
acompanhadas por car-
tazes em que se podiam 
ler frases como: “Assis-
tente Operacional, Não! 
Agente Único, Sim!”.

De acordo com a Lusa, 
fontes  socialistas  de 
Coimbra disseram que 
tinha havido dificulda-
de na mobilização de 
pessoas para a arruada, 
que chegou a estar mar-
cada por duas vezes e 
foi sendo adiada, tendo 
sido reagendada hoje, 
no próprio dia, durante 
a manhã, para as 15H00.

Recorde-se  que,  em 
maio de 2017, os moto-
ristas dos SMTUC deslo-
caram-se a Lisboa, à As-
sembleia da República, 
para entregar uma peti-
ção contra a extinção da 

1 1 1  A  primeira 
edição da Feira de Vo-
luntariado, organizada 
pelo Núcleo de Estu-
dantes do Departa-
mento de Física da AAC, 
prolonga-se até 10 de 
outubro e reúne cerca 
de 20 associações, en-
tre as quais a Integrar.

111 O auditório da Faculdade de Economia da Universi-
dade de Coimbra (FEUC) encheu-se de novos alunos, numa 
sessão de boas-vindas que decorreu ontem.
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Receção aos caloiros na FEUC

111 Bruno Gil, docen-
te do Departamento de 
Arquitetura (DARQ) da 
Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universida-
de de Coimbra (FCTUC) 
e investigador do Centro 
de Estudos Sociais (CES), 
foi distinguido com o 
“Prémio Nuno Teotónio 
Pereira”, na vertente de 
“Trabalhos de Produção 
Científica, Habitação e 
Modelos de Habitar”, 
atribuído pelo IHRU - Ins-
tituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana.

Em concreto, o Prémio 
Nuno Teotónio Pereira, 
que pela primeira vez foi 
atribuído na vertente de 
Trabalhos de Produção 
Científica, distinguiu a 
tese de doutoramento de-
senvolvida na Universida-
de de Coimbra por Bruno 
Gil, com orientação de 
Mário Krüger, intitulada 
“Culturas de Investigação 

em Arquitetura: Linhas de 
pensamento nos centros 
de investigação, 1945-
1974”.

A vertente de “Trabalhos 
de Produção Científica” do 
“Prémio Nuno Teotónio 
Pereira” pretende “incen-
tivar estudantes univer-
sitários e investigadores 
para as temáticas da ha-
bitação e da reabilitação 

urbana na pesquisa de 
novas abordagens e apre-
sentação de soluções sus-
cetíveis de contribuir para 
o desenvolvimento do se-
tor, bem como divulgar 
estudos e trabalhos que, 
pelas suas características, 
possam servir de referên-
cia para outros estudos, 
para orientar práticas ou 
apoiar políticas setoriais”.

Motoristas dos SMTUC partilharam reivindicações com comitiva socialista

Distinção é do Instituto da Habitação e Requalificação Urbana

Costa antecipa arruada e troca 
as voltas aos motoristas

Docente da FCTUC ganha 
Prémio Nuno Teotónio Pereira

carreira de agente único 
de transporte coletivo.

Concentração falhada
Também durante a tarde 

de ontem estava anunciada 
uma concentração de lesa-
dos do BES, na zona históri-
ca da cidade, que obrigou a 
um reforço policial entre o 
largo da Portagem e a Praça 
8 de Maio. A concentração 
não chegou a realizar-se.
| Bernardo Neto Parra

DB-Carlos Jorge Monteiro

António Costa anteci-
pou arruada na Baixa de 
Coimbra em duas horas

1  Comissão de Traba-
lhadores dos SMTUC 
indignados com indi-
ferença com situação 
de “escravatura do 
século XXI”
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