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BLOCO DE ESQUERDA APRESENTOU CANDIDATOS

José António Bandeirinha
é mandatário distrital do BE

� O Bloco de Esquerda (BE) deu
ontem a conhecer a lista com
que concorre às eleições legisla-
tivas de 5 de Junho no distrito de
Coimbra, que volta a ser, como
já tinha sido anunciado, lidera-
da pelo professor universitário
José Manuel Pureza.

O mandatário distrital da
candidatura será o arquitecto e
professor universitário José
António Bandeirinha, foi anun-
ciado em conferência de Im-
prensa, no Café Santa Cruz.

Além de José Manuel Pure-
za, da lista de candidatos fazem
parte Helena Loureiro, profes-
sora do ensino secundário;
António Rodrigues, médico de
família; Miguel Cardina, histo-
riador; Isabel Campante, pro-
dutora teatral; José Couceiro,
médico; Hugo Ferreira, estu-
dante; Ana Filomena Amaral,
professora do ensino secundá-
rio; José João Lucas, professor
do ensino básico e secundário;
Júlia Correia, igualmente pro-

fessora do ensino secundário;
Jorge Mateus, guarda prisio-
nal; Rafael Mota, locutor; e
Paula Simões, assistente admi-
nistrativa.

No encontro com os jornalis-
tas, José Manuel Pureza, que foi
líder parlamentar e o primeiro
deputado que o Bloco de Esquer-
da elegeu pelo círculo de Coim-
bra, “prestou contas” do trabalho
desenvolvido ao longo da 11.ª
legislatura, agora interrompida,
apontando nomeadamente algu-
mas iniciativas levadas a efeito
em defesa do Metro Mondego e
do Ramal da Lousã, do Ramal da
Figueira da Foz – Pampilhosa, da
agricultura e ambiente e pela
requalificação da Mata Nacional
do Choupal.

O docente universitário ma-
nifestou-se contra a «fatalidade
da política de bancarrota» e
sublinhou o empenhamento do
Bloco de Esquerda na defesa dos
que estão a ser vítimas «desta
crise e da política da crise». l

�O presidente da Comissão Polí-
tica Concelhia de Coimbra do PS,
Carlos Cidade, pediu aos militan-
tes do partido um «esforço redo-
brado para derrotar a direita nas
eleições de 5 de Junho».

O líder concelhio do Partido
Socialista, segundo uma nota
informativa divulgada pela
estrutura partidária, esteve reu-
nido com militantes das freguesi-
as de Almalaguês, Antanhol,
Assafarge, Castelo Viegas, Ceira,
Cernache e Torres do Mondego,
perante os quais apelou «ao sen-
tido de responsabilidade e salva-
guarda da unidade do partido,
essencial para a confiança a criar
junto dos cidadãos, com um PS
unido em torno do objectivo de

defesa do distrito de Coimbra e
de Portugal».

Carlos Cidade afirmou neste
encontro que «a receita neo-libe-
ral que nos levou a esta crise é a
que corresponde às propostas da
oposição liderada pelo PSD» e
defendeu que «o oportunismo
político de assalto ao poder pelo
poder tem de ser penalizado».

O líder do PS de Coimbra, no
âmbito da preparação das próxi-
mas eleições legislativas, partici-
pou também ontem num encon-
tro, na Casa do Povo de São Marti-
nho do Bispo, com militantes das
freguesias da margem esquerda
do Mondego (Ameal, Arzila,
Ribeira de Frades, Santa Clara, São
Martinho do Bispo e Taveiro). l

CONCELHIA PREPARA ELEIÇÕES

Carlos Cidade apela a “esforço
redobrado” dos militantes do PS

JOSÉ MANUEL PUREZA apresentou José Bandeirinha como mandatário
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PRÉMIO AGOSTINHO ROSETA

� “As vozes do trabalho nas mul-
tinacionais: o impacto dos Con-
selhos de Empresa Europeus em
Portugal” é título do estudo com
que dois investigadores do Cen-
tro de Estudos Sociais (CES) da
Universidade de Coimbra vence-
ram a sexta edição do Prémio
Agostinho Roseta, na categoria

de “Estudos e Trabalhos de
Investigação”.

Hermes Costa e Pedro Araújo
analisaram neste estudo o
impacto em Portugal da Directi-
va Comunitária 94/45/CE, que
permitiu a criação de Conselhos
de Empresa Europeus (CEEs). 

«Além da expressão quanti-

tativa dos CEEs, de um estudo
dos seus processos de constitui-
ção e formal e funcionamento,
assim como das percepções das
entidades patronais sobre os
CEEs, o trabalho privilegia
sobretudo as experiências de
representantes de trabalhadores
portugueses – as vozes do traba-
lho – naquelas instituições de
informação e consulta transna-
cional de trabalhadores», infor-
mou ontem o CES.

O Prémio Agostinho Roseta

foi instituído em 2000 pelo
Ministério do Trabalho e Solida-
riedade Social para homenagear
o histórico líder da UGT, tendo
vindo a distinguir pessoas ou
instituições que se destaquem
na «implementação e difusão
quer de estudos de investigação,
quer de boas práticas em domí-
nios relevantes para a melhoria
da dignificação do trabalho e das
condições em que é prestado e
para o incremento do diálogo
social». l

PSD confirma Canavarro
como cabeça de lista
Os 22 cabeças de lista apresentados ontem pelo PSD 
às eleições legislativas incluem 13 novidades, relativamente 
a 2009. José Manuel Canavarro é uma delas

Patrícia Isabel Silva

� O professor universitário José
Manuel Canavarro vai encabe-
çar a lista de candidatos do PSD
à Assembleia da República pelo
círculo eleitoral de Coimbra.
Proposto pela esmagadora mai-
oria das concelhias e aprovado
por unanimidade pela Assem-
bleia Distrital, o ex-secretário de
Estado da Administração Edu-
cativa foi ontem confirmado
como cabeça de lista pela direc-
ção nacional do partido, que
divulgou os 22 nomes que lide-
ram as listas a sufrágio no dia 5
de Junho.

Numa altura em que o pro-
cesso ainda não está totalmente
encerrado, confirmam-se tam-
bém, tal como o Diário de Coim-
bra tinha avançado, Maurício
Marques, ex-presidente da Câ-
mara Municipal de Penacova, o
antigo pró-reitor Fernando
Guerra, bem como Pedro Sarai-
va, Nuno Encarnação e Rosário
Águas, que foram eleitos depu-
tados por nas últimas eleições.

«Vamos ter muito trabalho
pela frente», adiantou ontem
José Manuel Canavarro, salien-
tando que «é muito importante
que o PSD ganhe as eleições».
Por isso, continuou, a palavra de
ordem é «trabalho», para que o
distrito possa «dar uma ajuda»
ao partido na conquista da vitó-
ria, no dia 5 de Junho.

A nível pessoal, ter merecido
a confiança dos militantes do

distrito e do presidente do parti-
do representa, para o professor
universitário, «uma alegria» e
«uma honra». A unanimidade
da Assembleia Distrital «é um
bom indicador», mas, apelou,
todos os candidatos e militantes
do distrito têm a mesma missão
de ajudar o PSD a alcançar a vi-
tória nas legislativas.

Calvão da Silva e Leite Campos
foram dois dos nomes que circu-
laram como possibilidades para
encabeçar a lista pelo círculo elei-
toral de Coimbra. José Manuel
Canavarro adianta que desco-
nhece se os professores da Facul-
dade Direito chegaram mesmo a
ser equacionados, mas aproveita

para elogiar estas duas figuras do
partido, quer pelo seu percurso
profissional, quer pessoal. 

Vila Nova de Poiares foi uma
das duas comissões políticas
que não indicou Canavarro.
Num documento entregue na
reunião com a Comissão Política
Distrital, esta secção propunha
para número um da lista Pedro
Saraiva, seguido de Cláudia
Feteira e de Filipe Carrito.

«A escolha dos candidatos
deve ser pautada por critérios de
rigor e transparência, tendo em
conta sobretudo as capacidades
técnicas, políticas e intelectuais
dos seus militantes. É, pois, nesse
sentido que apela a que o PSD, em

Coimbra, não seja sectário, fun-
damentalista e de facção, desafi-
ando-o a ter coragem de escolher
pessoas nas quais o distrito se
revela», lê-se no documento, onde
se criticam «quaisquer estratégias
de negociação de lugares com ba-
se em interesses de grupo».

O Diário de Coimbra tentou
ontem à noite entrar em contacto
com Marcelo Nuno, presidente
da Comissão Política Distrital,
mas sem sucesso.

Recorde-se que, em 2009, o
cabeça de lista social democrata
foi Paulo Mota Pinto, eleito jun-
tamente com Pedro Saraiva,
Nuno Encarnação e Rosário
Águas. l

JOSÉ MANUEL CANAVARRO

Distinguidos investigadores 
do Centro de Estudos Sociais
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