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Sociedade 
Portuguesa 
de Queimaduras 
reúne-se 
na Quinta 
das Lágrimas
111 A Sociedade Por-

tuguesa da Queimaduras 
(SPQ) realiza a XV Reunião 
da Sociedade Portuguesa 
da Queimaduras, a 16 de 
novembro (sábado), em 
Coimbra. O evento tem o 
apoio do Serviço de Cirur-
gia Plástica e Unidade de 
Queimados do CHUC, sen-
do presidente da comissão 
de honra o seu ex-diretor, 
Celso Cruzeiro.

Esta Reunião Científica, 
que decorrerá no Hotel 
da Quinta das Lágrimas, 
terá como convidados in-
ternacionais Juan Barret, 
director do Serviço de Ci-
rurgia Plástica e Unidade 
de Queimados do Hospital 
Vall D’ Hebron (Barcelona) 
e ex-presidente da Euro-
pean Burns Association 
(EBA), e também Carmen 
Vivó, anestesiologista da 
Unidade de Queimados do 
Hospital de Santa Fé, Va-
lência, Espanha

Este encontro, o maior 
sobre queimaduras a re-
alizar em 2019 no país, 
terá também como obje-
tivo eleger os novos cor-
pos sociais para o período 
2019-2021.

111 As universidades 
Estadual do Maranhão 
(Brasil) e de Costa Rica 
(Costa Rica) distinguiram 
Boaventura de Sousa San-
tos com o título de doutor 
honoris causa.

No caso da universidade 
brasileira, tratou-se de re-
conhecer o seu “trabalho e 
dedicação em prol da edu-
cação superior” e as “inesti-
máveis contribuições para 
o progresso da ciência ao 
longo de toda sua notável 
trajetória académica como 
professor catedrático da 
Universidade de Coimbra”. 

Em São Luís do Maranhão, 
a cerimónia de atribuição 
decorre a 19 de novembro, 
dia em que Boaventura de 
Sousa Santos profere a con-
ferência “As Epistemolo-
gias do Sul e a reinvenção 
da democracia”.

Já na universidade costar-
riquenha, são reconheci-

das as suas “contribuições 
para as ciências e humani-
dades;  a  sua contribuição 
para a análise, compreen-
são e transformação da re-
alidade no contexto sócio-
econômico e ambiental 
vigente; bem como  a  sua 
análise crítica da universi-
dade pública e sua relação 
com a sociedade”. 

14 doutoramentos
honoris causa

Em San Jose, a cerimónia 
de entrega do título hono-
ris causa ao galardoado de-
corre a 25 de novembro, 
com Boaventura a proferir 
a conferência “Educando 
entre medo e esperança”.

As duas distinções hono-
ris causa agora atribuídas a 
este académico juntam-se 
às já conferidas por Uni-
versidade McGill (Canadá), 
Universidade de Brasília, 
Universidade Federal de 

Mato Grosso, Universi-
dade Federal de Sergipe, 
Universidade Federal de 
Ouro Preto, Universida-
de La Salle, Universidade 
Federal do Rio Grande 
do Sul e Universidade 
Federal/Universidade Ca-
tólica de Pelotas (Brasil), 
Universidad de Córdoba 
e Universidad de La Plata 
(Argentina), Universidad 
Iberoamericana (México), 
Universidade da Corunha 
(Espanha), Universidade 
de Roskilde (Dinamarca) 
e Universidad Nacional de 
Rosario (Argentina).

Boaventura de Sousa 
Santos é catedrático em 
Sociologia do Direito pela 
Universidade de Yale, pro-
fessor catedrático jubilado 
da Faculdade de Economia 
da Universidade de Coim-
bra e distinguished legal 
scholar da Universidade de 
Wisconsin-Madison. 

A ESEC foi uma das escolas onde a bandeira foi hasteada

Professor jubilado da UC soma distinções, sobretudo na América Latina

Novas bandeiras verdes
no Politécnico + Saudável
111 As escolas do Poli-

técnico de Coimbra (IPC) 
hastearam, ontem, as Ban-
deiras Verdes do programa 
Eco Escolas, em resultado 
do projeto “Politécnico de 
Coimbra +Sustentável”, 
que levou à distinção com 
o Galardão Eco Escolas, re-
cebido a 18 de outubro, no 
Dia das Bandeiras Verdes.

No âmbito deste proje-
to, o IPC, durante o ano 
letivo 2018/2019, adotou 
medidas estratégicas mais 
sustentáveis e promoveu 
a mudança de comporta-
mentos junto da comuni-
dade académica, em prol 
da melhoria da saúde 
ambiental, o que levou a 
ser considerado um dos 
primeiros Eco Politécnicos 

do país e a Instituição de 
Ensino Superior com mais 
escolas galardoadas.

Nas cerimónias de on-
tem, o presidente do 
Instituto Politécnico de 
Coimbra, Jorge Conde, 
fez questão de estar em 
todas as escolas, com os 
respetivos presidente: Rui 
Antunes (Escola Superior 
de Educação de Coimbra), 
Mário Velindro (Instituto 
Superior de Engenharia de 
Coimbra), João Noronha 
(Escola Superior Agrária 
de Coimbra), João Joa-
quim (Escola Superior de 
Tecnologia da Saúde de 
Coimbra) e Carlos Veiga 
(Escola Superior de Tecno-
logia e Gestão de Oliveira 
do Hospital).

Boaventura honoris 
causa por mais 
duas universidades 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE COIMBRA
REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL

CONVOCATÓRIA
Nos termos do nº 1 do artigo 21.° e da alínea c) do n.º 2 do artigo 22.º do
Compromisso da Irmandade desta Santa Casa da Misericórdia, elaborado segundo o 
Decreto-Lei n.º 172-AI20 14, de 14 de Novembro, convoco a reunião da ASSEMBLEIA 
GERAL para o dia 28 de Novembro de 2019, pelas 17 horas, a efectuar na sede da 
Instituição - Rua de Sobre Ribas, n.º 49, sala das Sessões, com a seguinte

ORDEM DO DIA

 1- Apreciação, discussão e votação do Plano de Actividades 
 e Orçamento Previsional o Investimentos para 2020, bem como 
 o parecer do De! nitório.
 2- Proposta de alteração dos artigos 2.º , 16.º e 21.° do 
 Compromisso da Irmandade, nos termos do DL 172-A/2014, 
 de 14/11, revisto pela Lei 76/2915, de 28/07.
 3- Outros assuntos de interesse para a Instituição.

O Plano de Actividades e Orçamento Prcvisional e Investimentos estarão patentes
para apreciaçüo dos Irmãos na Secretaria Geral, durante as horas normais de 
expediente. 

Se à hora marcada não estiver presente o número de Irmãos exigidos para o funciona-
mento da Assembleia, a mesma realizar-se-á uma hora depois, nos termos Estatuários.

Coimbra, Secretaria da Misericórdia, 13 de Novembro de 2019

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
(Prof. Doutor Henrique Vilaça)("DIÁRIO AS BEIRAS", N.º 7960 de 14/11/19) 79272

CONVOCATÓRIA
De acordo com o artigo 23° número 4 dos Estatutos, é convocada uma Assembleia 

Geral Ordinária da APCC - Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, a reunir no 
próximo dia 28 de Novembro de 2019, pelas 16h 30m, na Rua Garcia de Orta - Vale 
das Flores - Coimbra, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS
- Informações;

-  Discussão e Aprovação do Plano de Atividades e da Conta de Exploração Previsional 
e Orçamento de Investimento e Desinvestimento para o ano 2020;

-  Análise, discussão e aprovação de contração de empréstimo bancário para a 
aquisição de bens e equipamentos.

Se à hora marcada não comparecer o mínimo de sócios suficientes, a Assembleia 
funcionará meia hora mais tarde (17h) com qualquer número de sócios.

Coimbra, 13 de novembro de 2019

O Presidente da Assembleia-Geral
Antonino Chagas Silvestre, DR

("DIÁRIO AS BEIRAS", N.º 7960 de 14/11/19) 79258

CENTRO SOCIAL E CULTURAL 25 DE ABRIL
ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA

De harmonia com o artigo trinta e dois, dos Estatutos e para efeitos do disposto na 
alínea c), convoca-se a reunião da Assembleia-geral Ordinária para o próximo dia 
vinte e oito de novembro de dois mil e dezanove às dezoito horas e quinze minutos, 
na sede social, rua da Sofia número noventa e seis, segundo andar, em Coimbra, 
com a seguinte ordem de trabalhos:

*Proceder aos aperfeiçoamentos a efetuar aos estatutos, em conformidade com o oficio 
emanado pelo Instituto da Segurança Social - Núcleo de respostas sociais datado de 30 
de novembro de 2017, que obriga a corrigir os nºs 2 e 3 do artigo 30° cujas remissões 
devem ser feitas para o artigo 27° dos Estatutos da Instituição; retirar da epígrafe do 
artigo 37°, a palavra “Presidente”; adequar a redação dos artigos 41 ° e 46° ao nº 1 do 
artigo 17° dos Estatutos, ou seja, “ou a pedido da maioria dos titulares dos órgãos” 1 
*Discutir e aprovar o Orçamento para o ano de dois mil e vinte

Se à hora marcada não estiver presente a maioria necessária para que a Assembleia 
possa funcionar, a mesma terá lugar, uma hora depois, com qualquer número de 

sócios, nos termos da alínea 1) do artigo trinta e um dos referidos Estatutos

Coimbra, dia 04 de novembro de 2019

A Presidente da Assembleia-geral
(Sandra Emília Rosa de Abreu)

("DIÁRIO AS BEIRAS", N.º 7960 de 14/11/19) 79293

Connect Your Dots 
inclui “Governo Sombra”
111 O Clube MBA da 

Faculdade de Economia 
da Universidade de Coim-
bra (FEUC) promove ama-
nhã, sexta-feira, dia 15, a 
3.ª edição do evento de 
networking Connect Your 
Dots. O evento, que decor-
re no Convento São Fran-
cisco, a partir das 09H00, 

inclui  a gravação,  às 
19H30, do programa “Go-
verno Sombra” O “Governo 
Sombra” - programa televi-
sivo (TVI24) e radiofónico 
(TSF) que é conduzido por 
Carlos Vaz Marques e conta 
as participações de Ricardo 
Araújo Pereira, Pedro Me-
xia e João Miguel Tavares. 

Celso Cruzeiro preside 
à Comissão de Honra

DR

Carlos Nolasco


