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6 Álvaro Garrido O professor da Faculdade de Economia da Universidade

de Coimbra e investigador do CEIS20 - Centro de Estudos Interdisciplinares do
Século XXI publicou, este ano, o livro ““As Pescas em Portugal” que acaba de ser
distinguido com o Prémio Almirante Teixeira da Mota/2018, que a Academia
de Marinha atribui ao melhor trabalho de investigação científica publicado em
Portugal nas áreas de artes, letras e ciências ligadas ao mar e às marinhas.

Bárbara Costa/Jornal A Cabra

discurso direto
RA Queima das Fitas
parece um primeiro
festival de verão
ROs PASEP, como estão,
são para extinguir

Miguel Mestre

RNão queremos a
eliminação dos PASEP.
Queremos que eles voltem
ao seu objetivo inicial
O debate encheu o anfiteatro do Departamento de Física da FCTUC

Contas
da AAC
“aquecem”
debate
entre
candidatos
Todos propõem a procura de financiamento
público para as secções culturais e
desportivas da AAC. Contudo, a Lista P
abre espaço ao financiamento privado.
Sobre a Queima das Fitas, há duas listas a
quererem afastar o Conselho de Veteranos

111 O modelo de financiamento das secções da
Associação Académica de
Coimbra (AAC) foi o tema
mais quente no debate
entre os quatro líderes das
listas candidatas à DireçãoGeral da AAC.
O debate, realizado na
noite de terça-feira, foi
organizado pela Rádio
Universidade de Coimbra
e pelo Jornal Universitário
de Coimbra – A Cabra.
Na mesa estavam, então,
Miguel Mestre, estudante
de História na FLUC, pela
Lista A; Daniel Azenha, estudante de Geografia na
FLUC, pela Lista C; Pedro
Chaves, estudante de Filosofia na FLUC, pela Lista M;
e Mariana Rodrigues, estudante de Direito na FDUC,
pela Lista P.
O financiamento das secções culturais e desportivas
da AAC, no que se refere à
divisão do lucro da Queima das Fitas (QF), foi o foco
do debate, pois, todos os
anos, há críticas em relação
ao atraso no recebimento
destas verbas.
Em 2018, por exemplo,
a Secção de Fado da AAC
manifestou-se contra o
atraso na distribuição das
verbas das edições de 2016
e 2017 da QF. Recorde-se
que a realização da Serenata Monumental esteve, por
momentos, em suspenso.
Assim, todas as listas concordaram que a AAC deve
procurar novas fontes de financiamento, em especial,

Os quatro candidatos
e os cursos da UC
que frequentam:

1 Lista A - Miguel

Mestre (História)

2 Lista C - Daniel

Azenha (Geografia)

3 Lista M -Pedro

Chaves (Filosofia)

4 Lista P - Mariana

Rodrigues (Direito)

de origem pública.
Contudo, a Lista P acrescenta ao financiamento
público a criação de um
departamento de marketing e de fundraising, com
o objetivo de criar parcerias e internacionalizar a
AAC. Desta forma, Mariana
Rodrigues abre espaço a
verbas privadas.
Esta posição foi, desde
logo, contestada pela Lista
M. Pedro Chaves considera
o financiamento privado
“perigoso”, pois “pode significar a venda da AAC”.
Outro tema que também

fez aquecer o debate foi a
restruturação do modelo
de organização da QF, um
dos principais focos das
campanhas de todas as
listas.
A Lista A propôs o afastamento do Conselho de
Veteranos (CV) da organização do evento e acredita
que é possível pontencializar mais a QF.
A Lista C considera que os
comissários devem ser os
principais organizadores
da QF e que o Conselho de
Veteranos deve continuar
com a pasta da Tradição.
A Lista M propôs o afastamento do CV da organização da QF e que a AAC
possua a tutela exclusiva
do evento.
A Lista P considera que
a AAC deve participar nas
questões éticas da festa e
esperar pela alteração dos
Estatutos da AAC.
A avaliação do último
mandato da DG/AAC, as
reivindacações das tunas
na Festa das Latas, a falta
de espaços de treino para
as secções desportivas da
AAC, o processo de Bolonha, o alojamento estudantil, o Programa de
Apoio Social a Estudantes
através de atividades de
tempo parcial (PASEP) e
a reitoria da UC foram outros temas também discutidos.
As eleições realizam-se
nos próximos dias 26 e 27
de novembro.
|e| Carolina Cardoso

RA AAC tem que captar
financiamento público

Daniel Azenha

RNão dá para perceber,
na AAC, quem dá a cara
pela Queima das Fitas
ROpomo-nos claramente
aos fundos privados

Pedro Chaves

RA AAC só faz sentido se
conseguir chegar à esfera
da ação social indireta
ROs PASEP estão
completamente
desvirtuados

Mariana Rodrigues
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Observatório das Autarquias Familiarmente
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Coimbra Associação
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a nossa opinião, hoje,
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Montemor-o-Velho
Autarca reclama
passagem de nível após
morte na linha >Última
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Um empresário, de 23 anos, da Figueira da Foz foi sequestrado e roubado
depois de ter marcado um encontro com outro homem à noite, na praia >Última
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