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111 A Associação de Pais do Colégio Rainha Santa Isabel 
(CRSI) associou-se à direção do estabelecimento privado para 
a organização do Dia da Comunidade Educativa, no âmbito 
do programa evocativo de Ana Maria Javouhey, fundadora 
da instituição.

111 O andar superior do Mercado Municipal D. Pedro V 
acolheu, no sábado, mais uma edição da Feira de Artesanato 
Urbano, que desta vez, deixou o gabitual cenário das ruas 
Visconde da Luz, Ferreira Borges e Largo da Portagem.

111 Maria Ferreira Contente, que todos conhecem por 
Menina Quitas, assinalou 100 anos, ontem, dia de São Mar-
tinho, numa enorme festa em que reuniu a sua família, no 
Ameal, incluindo um dos filhos, emigrado no estrangeiro.

coimbra fotográfica

Dia da comunidade no CRSI

Artesanato urbano no mercado

Menina Quitas centenária

111 O líder do PCP acu-
sou, em Coimbra, o Gover-
no do PS de não descolar 
dos seus compromissos 
com os interesses do gran-
de capital e da sua submis-
são às imposições do Euro 
e da União Europeia.

Numa sessão para assi-
nalar o 105.º aniversário 
de Álvaro Cunhal, antigo 
líder comunista, Jerónimo 
de Sousa disse que o seu 
partido tem “travado um 
combate exigente e com-
plexo, num quadro onde 
estão presentes contradi-
ções resultantes das opções 
políticas do Governo” so-
cialista.

Aos jornalistas, no fi-
nal da iniciativa “Álvaro 
Cunhal e o legado de Karl 
Marx”, o secretário-geral 
dos comunistas falou em 
“exemplos significativos” 
de traços de política de di-
reita do executivo chefia-
do pelo socialista António 
Costa.

“Destaco aquele que me 
parece mais relevante, que 

é o posicionamento do PS 
em relação à legislação la-
boral e às suas alterações”, 
salientou Jerónimo de Sou-
sa, salientando as questões 
de profunda precariedade 
e o facto da atual proposta 
de alteração laboral poder 
levar à caducidade dos 
contratos coletivos de tra-
balho, além “do apoio ao 
capital financeiro”.

Caso da legislação laboral
Segundo o secretário-

geral do PCP, estes são ele-
mentos que demonstram 
que o “PS não se desmarca 
da política de direita”.

No caso do direito dos 
trabalhadores, “como é 
que uma força de esquer-
da, em relação à legisla-
ção laboral, que é zona de 
fronteira entre a esquerda 
e a direita, pode votar com 
PSD e CDS uma proposta 
que atingirá direitos fun-
damentais dos trabalha-
dores”, questionou.

Sobre o apoio parlamen-
tar ao Governo, Jerónimo 
de Sousa reiterou que o 
único compromisso do 
PCP é com os trabalhado-
res e com povo, e que a 
sua luta tem conseguido 
a “reposição e conquista 
de direitos e rendimentos, 
visando a elevação das con-
dições de vida”.

"Não perdemos nenhu-
ma oportunidade para 
conseguir avanços, ainda 
que insuficientes, é verda-
de, mas avanços sociais ele-
vados importantíssimos, 
tendo em conta os efeitos 
devastadores da política 
do Governo anterior”, fri-
sou.

No entanto, acrescentou, 
as conquistas conseguidas 
até agora são “necessaria-
mente insuficientes, pois 
este amarramento do PS a 
essa política [de direita] é 
uma dificuldade objetiva, 
um obstáculo intranspo-
nível e, naturalmente, é 
preciso uma política dife-
rente”.

Evocar Álvaro Cunhal
Questionado sobre o que 

diria Álvaro Cunhal do en-
tendimento do PCP com o 
PS, Jerónimo de Sousa disse 
que o antigo líder “estaria 
de acordo com o atual po-
sicionamento”.

"Houve momentos, com 
Álvaro Cunhal como se-
cretário-geral, em que 
nós propusemos soluções 
de política que desse, ga-
rantias no plano insti-
tucional em relação ao 
Governo e à Assembleia 
da República, mas nun-
ca fomos acompanhados 
pelo PS”, recordou..

Vladimiro Vale e Jerónimo de Sousa na inauguração de uma mostra evocativa de Álvaro Cunhal

PS não se desmarca 
da política de direita 

Gestão de sítios 
UNESCO é tema 
de seminário 

111 O reitor da Univer-
sidade de Coimbra, João 
Gabriel Silva,  e o presiden-
te da Comissão Nacional 
da UNESCO, José Filipe 
Cabral, são presenças con-
firmadas na sessão de aber-
tura do seminário “Prote-
ção e gestão de sítios do 
Património Mundial”, que 
se realizana quarta-feira no 
Museu da Ciência da UC. 
Ao longo do dia, vão ser 
apresentadas e debatidas 
comunicações de centros 
de investigação das univer-
sidades de Coimbra, Évora 
e Porto. 

Previdência 
apoia APPACDM 

111 A Previdência Por-
tuguesa apresenta, hoje, 
em conferência de im-
prensa, o jantar de Natal 
Solidário APP a favor da 
APPACDM de Coimbra e 
uma parceria com o British 
Council.

Cáritas dirige 
ação em Viena 

111 A Cáritas Coimbra 
e a AFEdemy pretendem le-
var a Declaração Conjunta 
da Rede Temática SHAFE 
– Smart Healthy Age-Frien-
dly Environments para o 
nível seguinte com a elabo-
ração de um White Paper 
durante 2020. Para esse 
efeito, a Cáritas Coimbra 
coordena um workshop na 
conferência internacional 
ICT 2018, organizada pela 
Comissão Europeia, a 5 de 
dezembro, em Viena.

CONVOCATÓRIA
Nos termos da lei, e dos art.ºs  10.º, 13.º e 16.º dos Estatutos do CTC, convoco a Assembleia-

Geral Ordinária, para o dia 29 de Novembro de 2018 na sede do Clube pelas 21H00 horas, com 
a seguinte ordem de trabalhos:

1 - Apresentação, discussão e votação do Plano de Atividades para 2019;

2 - Apresentação, discussão e votação do Orçamento para 2019

3 - Outros assuntos.

Não havendo número suficiente de Sócios à hora marcada (25%), a Assembleia iniciar-se-á, em 
2.ª convocatória, às 21H30 horas, com os Sócios presentes.

Coimbra, 31 de Outubro de 2018
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral
Dr. João Manuel Casaleiro Carvalho Costa
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CLUBE DE TÉNIS DE COIMBRA
Fundado em 29.10.1982 P. Colectiva n.º 501862 730 DR 14.02.1990 2.ª Série

LAR DE S. MARTINHO
AVISO-CONVOCATÓRIA

Assembleia-Geral Ordinária

I. Nos termos do Art. 22.º da alínea c) dos Estatutos, convoco a Assembleia-Geral Ordinária do 
Lar de S. Martinho, a reunir em Sede da Instituição, Quinta do Chafariz - Fala - S. Martinho do 
Bispo  - Coimbra, para o dia 26 Novembro 2018, pelas 16hOO, em primeira convocatória com a 
seguinte ordem de trabalhos:

Ordem de Trabalhos:

1. Apresentação, apreciação e aprovação do Orçamento e Plano de Actividades 2018/2019
2. Definição do valor de cotas 2019
3. Proposta de alteração do nome da Instituição para Obra do Padre Serra
4. Discussão de possível alienação de património.

Se à hora marcada não houver número regulamentar de Associados, a mesma Assembleia 
funcionará 30 minutos depois, com qualquer número de associados.

Lar de S. Martinho, 6 de Novembro 2018
Pelo Presidente da Assembleia-Geral

Dr. Manuel Castro Martins
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CASA DA INFÂNCIA
DOUTOR ELYSIO DE MOURA

Instituição Privada de Solidariedade Social

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA-GERAL

CONVOCATÓRIA
Nos termos do nº 2 do artigo 59.º dos Estatutos das Instituições Particulares de Solidariedade 

Social, aprovado pelo Decreto-Lei nº119/83 de 25 de Fevereiro, CONVOCO para o dia 27 de Novembro 
próximo futuro, pelas 17H30M, uma reunião ordinária da Assembleia-Geral, a efectuar na sede da 
Instituição (Rua Guilherme Moreira, 24 – COIMBRA), com a seguinte:

Ordem de Trabalho

-  Apreciação e votação do Orçamento e do Programa de Ação para o ano de 2019 e do parecer 
do Conselho Fiscal, (Art.º 21, alínea d) dos Estatutos).

-  Alienação de Bens Imóveis na freguesia de São Martinho de Árvore, (Art.º 16, alínea d) dos 
Estatutos)

- Outros Assuntos

Se à hora marcada não houver quórum, a ASSEMBLEIA-GERAL reunirá às  18H00M do mesmo 
dia com qualquer número de presenças.

COIMBRA, CASA DA INFÂNCIA DOUTOR ELYSIO DE MOURA, 09 de Novembro de 2018

O Presidente da Assembleia-Geral
Professor Doutor José Carlos Vieira de Andrade
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