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Rally Paper do
Rainha Santa juntou
400 participantes
Colégio Professores, alunos e suas famílias festejaram aniversário da fundadora da congregação, Ana Maria Javouhey
FERREIRA SANTOS

Mulher ficou em estado grave
ao ser atropelada pelo marido
ACIDENTE Uma mulher com
perto de 80 anos foi ontem vítima de politraumatismos, sendo transportada ao hospital em
estado considerado grave, depois de um acidente que envolveu a viatura conduzida
pelo próprio marido. Fonte dos
Bombeiros Sapadores de
Coimbra revelou ao nosso jornal que o atropelamento ocorreu na zona dos Malheiros (Tovim), concretamente na Rua
Daniel Rodrigues.
Segundo a mesma fonte, o

acidente terá acontecido pelas
11h30, quando o homem, da
mesma faixa etária da esposa,
realizava a manobra de marcha
atrás com o carro. «Efectuava
a manobra para saída das garagens e atropelou a mulher,
que acabou mesmo por ficar
debaixo da viatura», referiu o
elemento dos Sapadores, que
estiveram no local com três
viaturas e uma dezena de operacionais.
De acordo com os bombeiros,
«foi necessário proceder à ele-

“A Velha Capital” em
evento internacional
BÉLGICA O grupo de Coimbra
“A Velha Capital” é uma das
atracções da cimeira cultural
“The Art Of Organizing Hope”,
que está a decorrer desde

Museu da Ciência foi o ponto de encontro da comunidade educativa nesta festa do colégio

Andrea Trindade
Ana Maria Javouhey, nascida
a 10 de Novembro de 1779
numa aldeia da Borgonha, foi
a fundadora da Congregação
de S. José de Cluny, a que pertence o Colégio Rainha Santa
Isabel. Todos os anos, a instituição de ensino católica reúne
a comunidade educativa para
a festa da madre fundadora e
ontem não foi excepção.
A chuva não foi impedimento para que, pouco depois
das 9h00, muitas dezenas de
alunos, professores, encarregados de educação e familiares
se reunissem junto ao Museu
da Ciência da Universidade de
Coimbra, para mais uma iniciativa. “Laudato Si, lo Rally” foi
o nome dado à prova que pôs
em “competição” 80 equipas,
num total de 400 participantes.
«Um número recorde», como
nos revelou a professora Luísa
Travassos, da equipa de organização.
Antes da partida, e reunidos
no auditório do Laboratório
Chimico, os participantes do

rally paper foram desafiados
pela directora do Colégio Rainha Santa Isabel (CRSI), irmã
Maria da Glória Cordeiro, a
cantar os parabéns à fundadora da instituição. Seguiu-se,
bem a propósito do espaço,
um filme sobre o meio ambiente e uma breve intervenção de Helena Freitas, professora do Departamento de
Ciências da Vida da FCTUC.

Participantes ouviram
uma breve lição sobre
preservação do
ambiente, antes de
se fazerem à estrada
A especialista em Ecologia
frisou que «estamos a viver o
século das maiores transformações de que há registo histórico», que «somos cada vez
mais e os recursos naturais
cada vez menores» e que muitas formas de vida vão desaparecer já na próxima década
se não fizermos nada para proteger os seus habitats naturais.
Helena Freitas manifestou-se,
todavia, confiante nos jovens

de hoje, na «força transformadora» que nasce dos seus conhecimentos e dos seus valores. «Somos uma espécie entre
milhões e aparecemos há
muito pouco tempo, no último
parágrafo da milésima página
da história da Terra, mas cabe-nos a responsabilidade de
dela cuidar», disse.
Lição entendida, miúdos e
graúdos partiram a buscar as
suas credenciais de participação do rally. Em três percursos
distintos, todos passariam pelos postos localizados na Lugrade (Taveiro), na Escola
Agrária, na ETAR do Choupal,
no Basófias, na EDP Alto de S.
João, no Seminário Maior e,
para terminar, no CRSI. Em
cada um houve tarefas e actividades para cumprir. Ao almoço partilhado, nas instalações do colégio, seguiu-se uma
tarde animada - com karaoke,
jogos tradicionais, música,
zumba e a actuação dos Antigos Orfeonistas -, numa organização que envolveu as associações de professores, de pais
e de alunos. |

quinta-feira e termina hoje em
Gent, na Bélgica, reunindo colectivos de 50 países. A comitiva
de Coimbra presente no evento, cuja sessão de abertura teve

vação do carro para retirar a vítima», gravemente ferida e inconsciente na altura. Perante a
situação, o sénior ficou em estado de choque, carecendo ele
próprio de cuidados médicos.
O casal de seniores foi transportado aos Hospitais da Universidade de Coimbra. No local
do acidente esteve uma Viatura
Médica de Emergência Médica
(VMER), a Cruz Vermelha, com
uma ambulância, e a Polícia de
Segurança Pública, que tomou
conta da ocorrência. A.T.

a actuação artística do rapper
Juliano “Algoritmo 42” e da
slammer Luciana Carmo, é
anda constituída pela Associação dos Pesquisadores e Estudantes Brasileiros (Apeb/
Coimbra) e o grupo de poesia
Secção de Escritura e Leitura
da Associação Académica de
Coimbra (SESLA). |

