
Uma unidade funcional de tratamento do pé diabético, com sede no Hospital Geral, é um dos projetos que está 
a ser estudado pelo CHUC >Pág 26

Coimbra prepara unidade 
de tratamento do pé diabético

Colégios “batem o pé” ao governo

Seis estabelecimentos de ensino com contrato de associação manifestaram-se ontem em Coimbra contra o despacho 
governamental que pode levar ao seu encerramento >Págs 6 e 7

Cantanhede junta ginastas de 20 países

O Pavilhão Os Marialvas, 
em Cantanhede, é palco 
da Taça do Mundo e Open 
Internacional de Ginástica 
Aeróbica durante todo o 
fim de semana   >Pág 12

Coimbra Queima das 
Fitas “abençoada” 
pela chuva  >Diário da Queima

Condeixa-a-Nova 
Conimbriga 
em Itália  >Última

Futebol Académica 
recebe hoje o Braga 
num jogo do tudo ou 
nada >Pág 16

Figueira da Foz 
Ataíde espera
condições para mais 
investimentos   >Pág 11
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Instituto de Souselas pode
perder metade dos alunos
111�Se o despacho go-

vernamental não for revo-
gado, o Instituto de Souse-
las corre o risco de perder 
metade dos seus alunos 
no próximo ano letivo. As 
contas já foram feitas pela 
direção do estabelecimento 
escolar e, segundo o diretor 
Manuel Duarte, coloca em 
risco “um projeto educati-
vo que suprimiu a falta de 
uma escola pública nesta 
zona do concelho”. O res-
ponsável recordou que a 
construção da escola C+S 
de Souselas estava prevista 
num decreto-lei datado de 
1991, mas nunca foi rea-
lizada. “A necessidade era 
tanta, que eu e um conjun-

to de docentes pegamos 
neste projeto que, desde o 
início, sempre funcionou 
com contratos de associa-
ção”, disse.

Manuel Duarte agradeceu 
a presença dos alunos, do-
centes, funcionários e au-
tarcas na ação promovida 
ontem de manhã e que teve 
como objetivo contestar 
uma decisão que “mistura 
a incompetência à extrema 
esquerda radical”. “Uma es-
candaleira”, frisou, ao mes-
mo tempo que fez questão 
de lembrar que os contra-
tos de associação assinados 
permitem ao Estado Por-
tuguês uma poupança de 
“milhões de euros”. A. A.

Comunidade educativa manifestou-se no recinto desportivo

S. Teotónio quer
manter projeto
educativo

Lordemão contra
uma norma 
discriminatória

111�O abraço à escola 
ocorreu no exterior do es-
tabelecimento de ensino 
e em conjunto com o Co-
légio Rainha Santa Isabel. 
Toda a comunidade escolar 
uniu-se em defesa de um 
projeto que, de acordo com 
o diretor Manuel Dias, vai 
ser afetado pelas recentes 
medidas do Governo. 

Em declarações aos jorna-
listas, o responsável referiu 
que é um direito que assiste 
aos encarregados de edu-
cação “escolher a escola” 
para os seus filhos. “Uma 
decisão que não deve ficar 
vinculada a quem pode, ou 
seja, a quem tem melhores 
rendimentos”, disse. Na sua 
opinião, essa questão não 
pode ser determinada por 
“imposição governamen-
tal”, embora reconheça a 
necessidade de “organiza-
ção, regulação e fiscaliza-
ção”.

Quanto às consequências 
do despacho governamen-
tal, Manuel Dias foi bastan-
te claro: “ficaremos sem alu-
nos”. “Esta é uma escola que 
está na cidade de Coimbra 
desde 1963 e com mais de 
20 anos de contrato de asso-
ciação”, recordou, lembran-
do que o colégio já chegou a 
ter 15 turmas protocoladas. 
Neste momento, são sete 
as turmas do 2.º e 3.º ciclo 
protocoladas com o Estado.

O diretor lamenta a existên-
cia do “estigma das escolas 
estatais e das outras”, pois o 
Governo ao tomar esta deci-
são poderá colocar em causa 
todo um projeto educativo 
“que foi, também, configu-
rado para responder a esta 
realidade educativa”. 

A decisão do Governo é 

contestada pelo aluno Mar-
tim Cabete de Almeida. Na 
sua opinião, a possibilidade 
do colégio fechar preocupa-
o, pois “poderá colocar em 
causa o meu futuro e, tam-
bém, dos meus colegas e 
dos meus professores”. Caso 
tenha de sair para uma es-
cola pública, o aluno de 13 
anos recusou liminarmente 
essa possibilidade, dizendo 
que aquela “é a escola em 
que pretendo continuar a 
estudar”. | António Alves 

111�Tendas no exterior e 
alunos a gritarem “defesa da 
escola” marcou o arranque 
do protesto do Instituto de 
Lordemão. Na presença do 
corpo docente e dos encar-
regados de educação, enver-
gando camisolas amarelas 
e/ou camisolas brancas, os 
estudantes quiseram desta 
forma mostrar a sua indig-
nação relativamente às últi-
mas decisões do Ministério 
da Educação. 

Francisco Malva, aluno do 
instituto, era um dos mais 
inconformados. A sua ha-
bitação dista 500 metros 
da escola, mas como se en-
contra “noutra freguesia” é 
um dos estudantes que será 
obrigado a mudar de esta-
belecimento. “Sinto-me um 
refugiado dentro do nosso 
país”, afirmou, reconhecen-
do a injustiça de uma deci-
são que pode mudar a sua 
vida. “Tenho aqui os meus 
amigos, os meus professo-
res e esta foi a escola que os 
meus pais escolheram para 
eu me formar”, frisou.

Paulo Santos, diretor do 
instituto, foi mais longe nas 
críticas ao despacho gover-
namental. Para além de con-
siderar a norma discrimi-
natória, o responsável quer 
acreditar que o Governo se 
equivocou nesta decisão. 
Dirigindo-se ao Primeiro-
Ministro António Costa, o 
diretor considera que ele 
deve fazer tudo para inver-
ter a decisão.

Paulo Santos recordou que 
os colégios com contrato 
de associação “não excluem 
rigorosamente ninguém”, 
fazendo “serviço público” 
junto da comunidade lo-
cal. “Se Portugal aplicasse 

este modelo de contrato 
de associação, era possível 
poupar ao erário públi-
co 405 milhões de euros/
ano”, afirmou. O valor vem 
inscrito num estudo cien-
tífico que o diretor tem na 
sua posse e que pretende 
mostrar aos responsáveis 
governamentais. “Isto não 
é gincana política, como eu 
ouço para aí dizer a alguns 
sindicatos ou políticos, são 
factos cientificamente pro-
vados”, concluiu. A. A.

Protesto levou alunos a manifestarem-se na rua do Brasil Estudantes refugiaram-se em tendas no exterior do instituto
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R Se o colégio 
deixar de receber o 
financiamento, tem 
grandes probabilidades 
de fechar

R A lei não faz sentido, 
pois eu quero continuar 
a estudar nesta escola. 
Vou lutar até ao fim para 
o conseguir 

R Não há nenhuma 
escola com contrato de 
associação que possa 
pensar no seu futuro a 
curto ou médio prazo

R Eu apelo ao 
secretário de Estado e 
ao Primeiro-Ministro 
para reverem a sua 
posição nesta matéria

discurso direto discurso direto

Martim Almeida, aluno Francisco Malva, aluno

Manuel Dias, diretor
Paulo Santos, diretor
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“Todos juntos”
em defesa
do CAIC

Rainha Santa 
grita “liberdade
de escolha”

Almalaguês 
veste-se de 
branco e amarelo

111�Um enorme cordão 
humano “abraçou” ontem o 
CAIC, em Cernache. Alunos, 
professores, encarregados 
de educação, população 
da freguesia e até autarcas 
uniram-se em defesa do co-
légio com contrato de asso-
ciação e que conta com mais 
de 800 alunos.

Carlos Almeida, porta-voz 
da escola, ficou bastante sa-
tisfeito com a elevada par-
ticipação na ação de pro-
testo, “como já vem sendo 
hábito”. Afinal, “pode estar 
em causa a sobrevivência 
da instituição e da fregue-
sia”, referiu. O responsável 
lembrou que o colégio “é, 
provavelmente, um dos 
maiores empregadores de 
Cernache” e, como tal, a pre-
visível redução para metade 
do número de alunos terá 
consequências diretas na 
economia local.

Neste momento, os pro-
testos serão, apenas, a nível 
local, mas Carlos Almeida 
acredita que caso o Estado 
seja intransigente na sua 
postura não está posta de 
parte a possibilidade de 
“haver uma grande mani-
festação em Lisboa”. “Nós 
esperamos que não seja ne-
cessário, porque achamos 
que temos a razão do nosso 
lado e não é com medidas 
administrativas que se pode 
definir a mudança de alu-
nos de uma escola para a 
outra”, afirmou.

O porta-voz do CAIC gos-
taria que, nesta questão, o 
Governo respeitasse “a von-
tade dos pais e os contratos 
assinados, porque todos 
nós enquanto cidadãos  e 
contribuintes encaramos o 
Estado como uma pessoa 

de bem”.
Hugo Ferreira é aluno 

do 12.º ano do colégio. Na 
sua opinião, o estudante o 
CAIC não pode “ser coloca-
do no mesmo saco que as 
outras, pois tem um proje-
to diferente e que agrada 
aos pais”. Apesar de não o 
afetar, Hugo Ferreira enten-
de que toda a comunidade 
deve estar unida em torno 
de uma escola “diferente e 
com um bom projeto edu-
cativo”. A. A.

111�O protesto do Co-
légio Rainha Santa Isabel 
dividiu-se em duas fases. 
Pouco depois das 10H00, 
os alunos e docentes da es-
cola desceram até à rua do 
Brasil e, em conjunto com 
os colegas do Colégio São 
Teotónio, deram “um abra-
ço” conjunto “em defesa da 
escola”. Depois, e já no seu 
edifício, gritaram “a plenos 
pulmões” nas janelas a pa-
lavra “liberdade”.

Em declarações ao DIÁRIO 
AS BEIRAS, a docente  e por-
ta-voz Cristina Figueiredo 
reconheceu que o protesto 
de ontem mostrou que “a 
comunidade educativa se 
encontra coesa nesta ma-
téria”, e que foi ainda mais 
evidente com a reunião 
geral de ontem ao final da 
tarde. Sobre as consequên-
cias desta decisão governa-
mental, a professora referiu 
que irá colocar em causa 
“o projeto dos alunos que 
se encontram, atualmente, 
no 6.º ano”. Ao todo, são 
100 os alunos que poderão, 
caso não tenham condições 
monetárias, ser obrigados a 
sair do colégio. “Todo esse 
universo de estudantes que 
iriam usufruir do nosso 
projeto educativo está em 
causa”, afirmou.

Questionada sobre a dife-
rença do projeto educativo 
do colégio em compara-
ção com outros estabeleci-
mentos de ensino, Cristina 
Figueiredo recordou que 
se regem pelos mesmos 
princípios de avaliação do 
setor público, mas a ges-
tão privada “permite uma 
proximidade dos diferentes 
elementos da comunidade 
educativa, o que otimiza 

todas as estratégias e a de-
teção dos pontos fracos dos 
nossos alunos e a sua reso-
lução atempada”.

Marta Garcia,  do 10.º 
ano, foi uma das alunas 
que se manifestou na ma-
nhã de ontem. A aluna 
conseguiu, nos últimos 
anos, estudar no colégio 
durante este tipo de acor-
do e gostaria que “outras 
pessoas pudessem usu-
fruir” de um ensino que é 
de qualidade. A. A.

111�Todos os alunos do 
Instituto de Almalaguês ade-
riram ao “abraço à escola”. 
Com eles, manifestaram-se 
também os docentes, os fun-
cionários e até o presidente 
da Junta de Freguesia. Jun-
tos, vestidos com t-shirts e 
impermeáveis brancas ou 
amarelas, formaram um cor-
dão humano em volta do es-
tabelecimento.

A acção pública de ontem, 
como muitas por esse país 
fora, acabou por ser preju-
dicada pela chuva. Ainda as-
sim, a mensagem passou, tal 
como tinha sido decidido 
na véspera, em reunião da 
Assembleia da Comunida-
de Educativa – a que os pais 
dos alunos acorreram em 
massa, “pela defesa da pos-
sibilidade de escolherem a 
escola que querem para os 
seus filhos”.

Para além desta acção de 
ontem, os jovens estudantes 
da instituição empenharam-
se, também, na elaboração 
de cartas personalizadas, 
que escreveram e remeteram 
ao Presidente da República 
e ao primeiro-ministro, em 

linha com o que está a ser 
feito em dezenas de outros 
estabelecimentos do ensino 
particular e cooperativo.

O Instituto de Almalaguês 
é o único estabelecimento 
do grupo GPS no concelho 
de Coimbra. Atualmente, 
conta com cerca de duas cen-
tenas e meia de alunos, que 
frequentam o ensino básico 
e secundário, dos 5.º ao 12.º 
anos.

No que respeita ao contra-
to de associação, a escola tem 
11 turmas em funcionamen-
to. Ao DIÁRIO AS BEIRAS, a 
directora do Instituto, Susa-
na Martins, explicou que o 
contrato, assinado em 2015, 
na sequência do concurso 
público aberto pelo Governo 
anterior, “previa a abertura 
de duas turmas de 5.º ano, 
mais duas de 7.º ano e ainda 
uma de 10.º ano”.

Refira-se que, em Almala-
guês, a redução do número 
de turmas em contrato de 
associação tem sido signifi-
cativa – há uma década, por 
exemplo, eram duas deze-
nas as subsidiadas.
| Paulo Marques

Comunidade está unida na freguesia de Cernache Estudantes empunharam cartazes em defesa da sua escola Chuva prejudicou um pouco a ação de protesto
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R A situação atual só 
demonstra um total 
desconhecimento do 
Estado relativamente a 
esta matéria

R Ao acabar com os 
contratos de associação, 
de certeza que muitas 
famílias vão ter de tirar 
os seus filhos

R Não conseguimos ser 
ouvidos pelo PS desde 
janeiro. Fizemos vários 
contactos, mas até agora 
nada

R Esta medida vem 
colocar em causa a 
manutenção do projeto 
educativo do nosso 
colégio

discurso direto discurso direto

Hugo Ferreira, aluno Marta Garcia, aluna

Carlos Almeida, porta-voz Cristina Figueiredo, professora

Ministro foi ao Parlamento
111�Na Assembleia da 

República, o ministro da 
Educação resumiu a sua po-
sição sobre a matéria: “Nada 
nos move contra os agentes 
privados de educação”, dis-
se Tiago Brandão, lembran-
do os apoios financeiros 
estatais atribuídos a insti-
tuições privadas de ensino 
pré-escolar ou ensino artís-
tico. O governante garantiu 
que os contratos celebrados 

pelo anterior executivo se-
riam cumpridos, mas é pre-
ciso respeitar o dinheiro dos 
contribuintes: “O respeito 
pelo Orçamento exige-nos 
que usemos no necessário e 
não no redundante, não du-
plicando a fatura paga pelo 
contribuinte. Exige-nos que 
validemos os contactos nas 
condições acordadas e se os 
fins a que se destinam são 
alcançados”.
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