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111 “Palavras para lá 
da pandemia: cem lados 
da crise” é o título do tra-
balho coletivo realizado 
pelo Centro de Estudos 
Sociais (CES) da Univer-
sidade de Coimbra. Trata-
se de um projeto online 
desenvolvido por cerca 
de uma centena de inves-
tigadores, de diversas áre-
as e com perspetivas das 
ciências sociais e huma-
nas. O objetivo foi “reagir 
ao embate pessoal, cívi-
co, político e intelectual 
da pandemia, elegendo 
temas que constituem 
problemas e desafios dos 
tempos que se vivem e 
justificam a construção 
de alternativas”, refere o 
CES em nota de imprensa.

A coordenação do tra-
balho coube ao antigo 
diretor da Faculdade de 

Economia da Universida-
de de Coimbra, José Reis, 
que em declarações ao 
DIÁRIO AS BEIRAS referiu 

que a novidade deste tra-
balho residiu no facto de 
cada investigador “iden-
tificar um problema, mas 
também arranjar uma so-
lução”. “Trata-se de um 
trabalho complementar 
a outro trabalho mais 
profundo que está a ser 
feito no Observatório so-
bre Crises e Alternativas 
que está a acompanhar 
acompanhar o desenvol-
vimento da crise nas suas 
várias dimensões e mani-
festações em Portugal”, 
frisou.

Diversidade sexual e de 
género, território e ur-
banismo, sociabilidades, 
habitação, saúde, justiça, 
sindicalismo, habitação, 
democracia, economia 
e cadeias produtivas, 
União Europeia, despor-
to, crises humanitárias, 

artes, cultura, sindicalis-
mo, turismo, biodiversi-
dade, tecnologia ou tra-
balho e teletrabalho são 
algumas das áreas abran-
gidas neste projeto.

De acordo com José 
Reis, “os textos que aqui 
ficam têm autoria, es-
tão assinados e, como é 
óbvio, na academia, re-
presentam o que quem 
os escreveu pensa e pro-
põe”. Apesar de identifi-
car o problema e sugerir 
uma alternativa, reco-
nhece o docente, “não 
fecham a discussão”. 
“Pelo contrário, como 
é natural em textos de 
pequena dimensão, dei-
xam assuntos em aber-
to, convidando a que se 
prossiga o diagnóstico e 
a busca das alternativas”, 
frisou. | António Alves
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A crise humanitária é um dos assuntos abordados

O trabalho coletivo do Centro de Estudos 
Sociais, coordenado por José Reis, é 
composto por textos elaborados por uma 
centena de investigadores que “identificam 
o problema e sugerem uma alternativa”

Edição de postais de Jorge Paiva distinguida em Barcelona
111 A edição do livro 

“Natal Verde. 30 anos de 
Postais de Jorge Paiva”, 
projeto do Exploratório 
– Centro Ciência Viva de 
Coimbra, em parceria 
com a Ordem dos Bió-
logos e a Imprensa da 
Universidade de Coim-
bra, foi distinguida com 
uma Menção Honrosa no 
concurso internacional 
Ciencia en Acción, em 
Barcelona. Trata-se de um 
concurso anual entre pa-

íses de língua espanhola 
e portuguesa, dirigido a 
estudantes, professores e 
divulgadores de ciência 
que apresentem projetos 
de ciência de “forma atra-
tiva e motivadora”.

 De acordo com a deli-
beração do júri, anun-
ciada recentemente, esta 
distinção, atribuída por 
unanimidade, destaca-
se pela “alta qualidade 
de todos os trabalhos 
apresentados”. Por outro 

lado, a menção honrosa 
fica a dever-se ao facto 
de se tratar de “um texto 

de divulgação do mundo 
botânico e vegetal através 
de uma visão muito pes-

soal que reúne o trabalho 
de Jorge Paiva e a sua luta 
incansável pelo respei-
to ao meio ambiente ao 
longo de toda a sua vida”.

Para a direção do Explo-
ratório, “esta distinção, 
para além do merecido 
reconhecimento do tra-
balho do biólogo e in-
vestigador Jorge Paiva, 
significa que os proje-
tos aqui desenvolvidos 
estão ao nível dos que 
instituições congéneres 

de outros países desen-
volvem”, constituindo-se 
ainda como “mais uma 
forte motivação para 
continuar a trabalhar 
para apresentar cada vez 
mais e melhores ativida-
des de ciência”. Recorde-
se que, já em 2018, outro 
projeto do Exploratório, 
“Sair da Casca”, tinha já 
sido agraciado com uma 
Menção Honrosa na ca-
tegoria “Laboratórios de 
Biologia”.

6 A PSP anunciou ontem, através de 
comunicado de imprensa, a detenção 
de um homem de 56 anos por con-
dução de um automóvel ligeiro sem 
habilitação legal. A detenção ocorreu 
na avenida Fernando Namora, em 
Coimbra, pelas 18H15, da passada 
segunda-feira, dia 20 de julho. 

REstes textos não fecham 
a discussão, deixam 
assuntos em aberto 

discurso direto

José Reis

Arquivo-Pedro Ramos

Livro foi publicado em dezembro do ano passado


