
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 25,20 x 16,78 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 101571313 08-10-2022

111  “Este é o fim da 
carreira como docente 
desta faculdade mas se 
me convidarem de vez em 
quando para vir dar uma 
aula a título excecional 
estarei sempre disponí-
vel para o fazer”, afirmou 
professora catedrática da 
Faculdade de Economia 
da Universidade de Coim-
bra (FEUC), Maria Manuel 
Leitão Marques, durante 
a sessão pública de jubila-
ção que decorreu ontem 
à tarde, no auditório da 
FEUC. 

“Sinto uma enorme fe-
licidade, fui muito feliz 
nesta casa, aprendi muito 
e, sobretudo, fiz muitos 
amigos entre estudantes, 
funcionários e docentes 
sejam eles da FEUC ou 
do Centro de Estudos 
Sociais”, afirmou a ex-
ministra da Presidência 
e da Modernização Ad-
ministrativa entre 2015 
e 2019. “Esta será sempre 
a minha casa. A casa onde 
comecei quando a FEUC 
era apenas um projeto” 
acrescentou.

Em declarações ao DI-

ÁRIO AS BEIRAS a atual 
deputada europeia refe-
riu que “tenho aqui [na 
cerimónia] amigos de 
todas as fases da minha 
vida. Não os que estão 
no estrangeiro mas estão 
presentes amigos dos ga-

binetes de governo que 
tutelei enquanto minis-
tra e secretária de Estado 
e, naturalmente, tenho 
amigos que fiz na cidade 
e na universidade”.  

A iniciativa integra-se 
no programa de abertura 

do ano letivo da FEUC e 
contou com a presença 
da ministra da Justiça, Ca-
tarina Sarmento e Castro, 
e do secretário de Estado 
da Digitalização e da Mo-
dernização Administra-
tiva, Mário Campolargo. 

Durante o discurso de 
jubilação, Maria Manuel 
Leitão Marques fez ques-
tão de agradecer a todos 
aqueles que marcaram 
presença na cerimónia 
mas, sobretudo, “a todos 
aqueles que me ajudaram 
durante vários anos e nos 
diversos cargos que de-
sempenhei ao longo da 
vida”. 

Álvaro Garrido 
teceu elogios 

Antes de a professora 
catedrática da FEUC pro-
ferir a “última lição”, Ál-
varo Garrido, diretor da 
FEUC, abriu a sessão e fez 
o elogio à professora que 
agora cessa funções nesta 
instituição. 

“É com imensa honra 
que a FEUC promove esta 
sessão de homenagem a 
Maria Manuel Leitão Mar-
ques, a pretexto da sua 
jubilação”, que ocorreu a 
23 de agosto deste ano. “A 
FEUC deve-lhe o reconhe-
cimento pelo contributo 
inestimável que deu à es-
cola, aos cargos de gestão 
que assumiu e pelo pres-

tígio que trouxe à Uni-
versidade de Coimbra no 
seu conjunto,” afirmou 
Álvaro Garrido. 

O diretor da FEUC disse 
ainda que “o seu espíri-
to moderno e rebelde e 
o seu apreço pelo deba-
te público das grandes 
questões que interpelam 
o nosso futuro comum, 
sugeriam uma sessão 
mais ousada capaz de li-
gar os temas favoritos da 
sua vida académica aos 
grandes desafios que tem 
assumindo no governo, 
na administração públi-
ca e nas instituições da 
União Europeia”. 

A sessão incluiu ainda  
um debate sobre “Tran-
sição Digital, Cidadania 
e Políticas Públicas”, en-
tre Mário Campolargo 
e Maria Manuel Leitão 
Marques. O debate foi 
moderado pelo jorna-
lista Diogo Queiroz de 
Andrade e a cerimónia  
encerrou com o discurso 
do Reitor da Universida-
de de Coimbra, Amílcar 
Falcão.
|e| Daniel Filipe Pereira

FEUC “será sempre a minha casa” 

Maria Manuel Leitão Marques na cerimónia de jubilação na FEUC 

DB-Pedro Ramos
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Coimbra 
Pandemia atrasou 
30 anos os direitos 
conquistados pelas 
mulheres  >Pág 4

Futebol 
Meninas do Cadima 
vão jogar num 
campeonato 
de rapazes > Pág 16

Vandalismo provoca prejuízos 
em Coimbra e Penacova

Equipamentos na praia fl uvial do Reconquinho, em Penacova, 
foram totalmente destruídos. Em Coimbra, o alvo foi a Barca 
Serrana, ancorada junto ao Parque Verde do Mondego  < Pág 3
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Condeixa-a-Nova
Remodelação do 
Mercado Municipal 
inaugurada a 28 
de outubro >Pág 11

Francisco Rolo 
faz balanço 
do mandato 
no feriado  > Pág 10 

Última aula 
de Maria Manuel 
Leitão Marques 
na FEUC > Pág 6

a nossa opinião, hoje, no Diário As Beiras
SMTUC 

Manuel 
Rocha

De novo 
a desgraça alheia

Diogo 
Cabrita

Académica/OAF: Morte anunciada 
com manifesto exagero

Fernando 
Pompeu

O OAF morreu, viva 
a Secção de Futebol!

José 
Paulo Fafe

Este mundo 
não é para pobres

Manuel 
Castelo Branco

Figueira da Foz
Daniel Azenha 
e António Durão 
tomam posse como 
vereadores do PS >Pág 9
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