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Condução
com álcool
111 Um homem de 47
anos foi detido pela PSP
por conduzir com uma
taxa de 1,70 g/l de álcool
no sangue. Foi intercetado
na rua Augusto Rocha. Na
mesma artéria foi detido
um outro indivíduo de 36
anos por conduzir com
taxa de 1,47 g/l de álcool
no sangue.

“Louvor à instituição, à
obra e ao ideal de justiça”

Marta Brinca, mandatária, entregou a lista à COC

111 A PSP de Coimbra
anunciou ontem a detenção de um homem de 54
anos, residente na Figueira da Foz, pelo crime de
desobediência. Aquando
da fiscalização dos documentos, as autoridades
verificaram que a carta do
detido se encontra apreendida pelo tribunal.
Marcelo Rebelo de Sousa, Rui Marcos e João Gabriel Silva, ontem, na apresentação da obra sobre a FDUC

1 1 1 Um homem de
41 anos foi detido por
resistência e coação a
elementos da PSP. A PSP
de Coimbra anunciou
ontem que o indivíduo,
residente em Vila Verde,
foi detido após os agentes terem verificado que o
automóvel se encontrava
imobilizada no meio da
via e o condutor não estava com colete refletor.
Questionado sobre a situação em questão e depois
de ter sido advertido para
o uso do colete refletor e
triângulo de sinalização,
“assumiu uma postura
muito hostil, com injúrias
aos agentes, dizendo que a
viatura se encontrava avariada e que não procederia
a qualquer tipo de sinalização, recusando também
identificar-se”. Apesar de
diversas advertências, o
detido manteve uma atitude muito agressiva, com
tentativas de agressões aos
agentes policiais”, “havendo por isso necessidade de
recurso à força f ísica”. Foi
algemado e detido.
R.M.
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Carta
apreendida

Tenta
agredir PSP
e é detido

Rosa Isabel Cruz avança
para Mulheres Socialistas

111 Presidente eleito
da República Portuguesa e
insigne professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa – onde fez
questão de celebrar a vitória eleitoral a 24 de janeiro
–, Marcelo Rebelo de Sousa
esteve ontem em Coimbra
para apresentar um livro
que traça a história secular e ilustre da Faculdade
de Direito da Universidade
de Coimbra. Na Quinta das
Lágrimas, foram muitos os
que quiseram marcar presença na cerimónia que
contou com um Marcelo
Rebelo de Sousa assumidamente contido no discurso.
Sobre a obra – The Coimbra Faculty of Law in Retrospect” –, editada em língua inglesa pela Imprensa
da Universidade de Coimbra e assinada por Rui de
Figueiredo Marcos, atual
diretor da Faculdade de
Direito da Universidade de
Coimbra (FDUC), Marcelo
Rebelo de Sousa foi breve
mas incisivo: “Quero deixar
um louvor à obra editada,
que conjuga, em conteúdo
e em forma, uma síntese feliz da história da Faculdade
de Direito da Universidade
de Coimbra com a preocupação da sua projeção
universal”.
O Presidente eleito fez
ainda questão de “louvar

“The Coimbra Faculty
of Law in Retrospect” é
uma obra assinada por
Rui de Figueiredo Marcos
e editada, em língua
inglesa, pela Imprensa da
Universidade de Coimbra

1 Marcelo Rebelo de
Sousa, Presidente
da República
eleito, esteve,
ontem, com o
reitor da UC João
Gabriel Silva, a
apresentar a obra
a instituição ela própria”
pelos “séculos de serviço
a Portugal”, pelo “papel
determinante na cultura
nacional”, bem como pela
“capacidade de se recriar e
de se antecipar ao futuro”.
E Marcelo Rebelo de Sousa
deixou também uma “palavra de louvor” ao “ideal de
justiça na nossa pátria e na
nossa democracia”.
Mesmo porque, rematou,
“o jurista cidadão, tal como
o cidadão jurista é um fazedor de justiça, de democracia e de portugalidade”.

Comentários só depois de
começar a exercer funções
Em resposta aos jornalistas que o questionavam sobre o Orçamento do Estado
para 2016, Marcelo Rebelo
de Sousa foi perentório:
“Sobre essa matéria, até
começar a exercer funções,
não farei nenhum tipo de
comentário público.
Daqui por um mês, em
função de um calendário
que conhecem e depois de
ter assumido as funções
presidenciais, será recebido
o texto final do Orçamento
do Estado no Palácio de Belém”. Nessa ocasião, acrescentou ainda, “o Presidente
da República em funções,
terá de promulgar o diploma e, certamente, falará ao
país”.
Exatamente a posição que
adotou quando instado a
comentar uma declaração
feita ontem pelo cardeal
patriarca de Lisboa: “Eu
estou aqui numa homenagem a uma grande instituição, que é a Universidade
de Coimbra. A pátria portuguesa é feita de grandes instituições. A Universidade
de Coimbra é uma, a Igreja
Católica é outra. Mas, neste momento, entendo que
não devo fazer comentários
sobre a vida política portuguesa”, disse Marcelo Rebelo de Sousa. | Lídia Pereira

111 Sob o lema “Renovar a Confiança”, Rosa
Isabel Cruz, professora, encabeça a lista candidata ao
Departamento Federativo
das Mulheres Socialistas
da Federação de Coimbra.
A lista integra nomes com
percursos profissionais e
sociais de relevo, na definição de estratégias nas áreas
da Educação, Cultura, Direito, Medicina, Engenharia
e Saúde, no distrito.
Segundo Rosa Isabel Cruz,
a sua candidatura tem conta o “contexto social, político e económico, em que
o papel da mulher é cada
vez mais relevante e crucial,
para um desenvolvimento

que se quer acelerado”, mas
não esquece os princípios
basilares do PS – Igualdade,
Liberdade e Fraternidade .
Para mandatária da lista,
foi convidada a militante
Marta Maria Dias Brinca,
cujo “percurso político,
profissional e social, para
além de dispensar apresentações públicas, marca
indissociavelmente nesta
candidatura a história do
PS”, refere a candidata.
Médica de profissão, Marta Brinca, é uma das maiores defensoras da igualdade
de género e transversalidade de oportunidades, no
distrito de Coimbra, acrescenta Rosa Isabel Cruz.

Performance na Portagem
“abre” hoje a Semana Cáritas
111 Inicia-se hoje
a semana Cáritas 2016.
Em Coimbra, a iniciativa inclui uma perfor-mance de rua, com os
utentes e técnicos dos
grupos de teatro da instituição e músicos da
cidade, às 12H30, no Largo
da Portagem.
Esta Semana Cáritas inclui
o Peditório Público Nacional da instituição, que terá
lugar de 25 a 28 de fevereiro.
Na Diocese de Coimbra, os
donativo srecolhidos destinam-se ao apoio a pessoas
em situação de pobreza e/
ou exclusão social, através do
Centro de Apoio Social (CAS)
da Cáritas.
A campanha de sensibilização para o peditório que
a Cáritas de Coimbra lançou
em janeiro teve como mote
“Quanto vale uma moeda
para quem precisa?”

Em 2015, o CAS apoiou
2374 pessoas (905 famílias)
com € 41.507,41, aos quais
acrescem apoios em bens
(alimentares, vestuário e
calçado, material escolar,
etc.). Nesse ano, o peditório
realizado pela Cáritas de
Coimbra, na Diocese, totalizou 26.598,04€, envolvendo
mais de 500 voluntários.
“Para 2016, esperamos conseguir superar este valor, sensibilizar mais voluntários e
participantes, pois sabemos
que muitos precisam ainda
do nosso apoio e para eles, a
sua moeda vale muito”, refere a Cáritas.

