


Revista de Imprensa

02-03-2012 

1. (PT) - Bola, 02/03/2012, ´Derby´ aquece a Luz 1

2. (PT) - Bola, 02/03/2012, Andebol 2

3. (PT) - Correio da Manhã, 02/03/2012, Dois candidatos 3

4. (PT) - Diário As Beiras, 02/03/2012, Agenda 4

5. (PT) - Diário de Coimbra, 02/03/2012, Cartaz desportivo 5

6. (PT) - Diário de Coimbra, 02/03/2012, UC  dá lucro ao Estado  e  paga para trabalhar 6

7. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 02/03/2012, Marítimo "quer" vaga do Madeira 9

8. (PT) - Diário do Minho, 02/03/2012, Ulisses Pereira e António Salvador são candidatos 10

9. (PT) - Jogo, 02/03/2012, "Sporting tem equipa para muitos títulos"- Entrevista a Fábio Magalhães 11

10. (PT) - Jogo, 02/03/2012, Dez modalidades, quatro confrontos 13

11. (PT) - Jogo, 02/03/2012, Salvador entregou candidatura 14

12. (PT) - Metro Portugal, 02/03/2012, Derby no Estádio da Luz 15

13. (PT) - Record, 02/03/2012, Questão central 16

14. (PT) - Sol, 02/03/2012, ´África tem muitos diamantes em bruto´ - Entrevista a Diamantino Miranda 17

15. (PT) - Bola Online, 01/03/2012, Ulisses Pereira e António Salvador são os candidatos à presidência da

Federação

18

16. (PT) - Correio do Minho, 01/03/2012, Segunda-feira há sorteio da segunda fase 19

17. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 01/03/2012, Madeira SAD gere jogo e isola-se no quinto lugar 20

18. (PT) - Diário de Viseu, 01/03/2012, Académico vai decidir tudo na última jornada 21

19. (PT) - Diário de Viseu, 01/03/2012, Ganhar vantagem e controlar até ao final 22

20. (PT) - Expresso Online, 01/03/2012, Andebol: Ulisses Pereira e António Salvador são os candidatos à

presidência da FAP

23

21. (PT) - MSN Online, 01/03/2012, Ulisses Pereira e António Salvador disputam presidência 24

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6
#A9
#A9
#A10
#A10
#A11
#A11
#A13
#A13
#A14
#A14
#A15
#A15
#A16
#A16
#A17
#A17
#A18
#A18
#A18
#A19
#A19
#A20
#A20
#A21
#A21
#A22
#A22
#A23
#A23
#A23
#A24
#A24


22. (PT) - Record Online, 01/03/2012, :.: Ulisses Pereira e António Salvador candidatos  presidência da FAP -

Andebol

25

23. (PT) - Sábado Online, 01/03/2012, Ulisses Pereira e António Salvador candidatos à presidência da FAP 27

24. (PT) - Sapo Online - Desporto Sapo Online, 01/03/2012, Ulisses Pereira e António Salvador são os

candidatos

28

25. (PT) - Visão Online, 01/03/2012, Andebol Ulisses Pereira e António Salvador são os candidatos à

presidência da FAP - Visao.pt

29

#A25
#A25
#A25
#A27
#A27
#A28
#A28
#A28
#A29
#A29
#A29


A1

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 21,65 x 24,22 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40511732 02-03-2012

Página 1



A2

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 5,03 x 1,75 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40511775 02-03-2012

Página 2



A3

  Tiragem: 161374

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 38

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,46 x 4,30 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40511335 02-03-2012

Página 3



A4

  Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 5,53 x 24,01 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40516814 02-03-2012

AGENDA
XIV Semana Cultural 
da Universidade de Coimbra

Hoje - 2 de março

15H00 |  Casa das Caldeiras
“Roda de conversa 
– Lusofalantes” , com Elizah 
Rodrigues, Paulo Brandão, 
Marcelo Brissac e Luís Afonso, 
à volta do tema “Lusofalante, 
como nos reconhecermos e 
recriarmos os laços através de 
ações coletivas que propiciem 
intercâmbio, troca
e descoberta através da língua 
e da arte”. E ainda “Existe 
um humor Lusofalante? 
Banda Desenhada, um jeito 
bem-humorado de nos 
reconhecermos uns nos 
outros.”

18H00 | Casa Municipal 
da Cultura de Coimbra
Fórum Internacional do 
Desporto – transferência 
de saberes em 
Ciências do Desporto /
Science&Swimming.

Apresentação do relatório 
técnico e científi co da 
cooperação com a Federação 
de Andebol de Portugal. 
Protocolo FCDEF-UC/
Federação de Andebol de 
Portugal

“Relationship between 
endurance  fi eld tests and 
match performance in 
young soccer players”, Carlo 
Castagna, (Universidade 
TorVergata - Itália)

18H00 | Centro Cultural 
Dom Dinis
“Lusossincrasias”
Mostra de cartoons 
relacionados com o mundo 
lusófono, de Luís Afonso (das 
14H00 às 24H00, de segunda 
a sexta-feira, até 30 de março)

XIV SEMANA 

CULTURAL D
A 

UNIVERSIDAD
E 

DE COIMBRA

A V E G A R 

É  P R E C I S O, 

V I V E R  N Ã O 

É  P R E C I S O | ? |
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Amanhã
� ANDEBOL
Torneio Primavera de iniciados 
femininos: Académica-Ansião, 
às 16h00.

� BASQUETEBOL
Liga Portuguesa: Benfica-Académica,
às 15h00, Casino Ginásio-FC Porto 
Ferpinta (Pavilhão Municipal 
de Montemor-o-Velho), às 16h00;
Sampaense Basket-Ovarense, 
às 17h00.

Campeonato Nacional da 1.ª divisão:
FC Gaia-Olivais, às 16h00; Sport
Conimbricense-Vale de Cambra, 
às 17h30; Clube Infante de Montemor-
-Sanjoanense, às 21h00.

� FUTEBOL
Campeonato Nacional de Juniores
(fase de permanência): Casa Pia-
-Naval, às 15h00.

Campeonato Distrital de Juniores
(Série A): Condeixa-Mirandense, 
Penelense-Lousanense, Eirense-No-
gueirense, Tabuense-Brasfemes, Oli-
veira do Hospital-Góis, Poiares-União
FC e Gândaras-Coja, às 15h00.

Campeonato Distrital de Juniores
(Série B): Marialvas-Os Águias, Adé-
mia-Carapinheirense, Tocha-Esperan-
ça, Académica-Vigor, Gândara-Maiorca
e Casaense-Cernache, às 15h00.

Campeonato Distrital de Infantis
(Série A): Poiares-Lousanense B, Arga-
nil-Tabuense, Gândaras B-Coja, Góis-
-União FC e Pampilhosense-Lousanen-
se C, às 10h00; Tourizense-Oliveira 
do Hospital e Nogueirense-Gândaras A,
às 11h00.

Campeonato Distrital de Infantis
(Série B): Arzila-Cernache A, U. Coim-
bra B-Vigor A, Vigor B-Assafarge, 
Sourense-Vinha da Rainha, Condeixa

B-Formoselha, Casaense-U. Coimbra A
e Cernache B-Esperança, às 10h00;
Penelense-Condeixa A, às 11h00.

Campeonato Distrital de Infantis
(Série C): Souselas B-Académica/SF C,
Académica/OAF C-Adémia e Académi-
ca/SF B-Académica OAF/B, às 10h00;
Eirense A-Brasfemes e Pedrulhense-
-Souselas A, às 11h00; Académica/SF
A-Eirense B, às 11h30; Académica/OAF
A-Sanjoanense, às 15h00.

Campeonato Distrital de Infantis
(Série D): Praia da Leirosa-Tocha A,
Naval-Montemorense, Marialvas A-
-Vateca e Tocha B-Carapinheirense, 
às 10h00; Gândara-Ereira B, Cova
Gala-Marialvas B, Ereira A-Touring 
e Os Águias-Ala Arriba, às 11h00.

Campeonato Distrital de Benjamins
(Série A): Poiares-Lousanense B, 
Arganil-Nogueirense, Góis-Coja, 
Gândaras B-Tourizense, Pampilhosen-
se-União FC, às 11h30.

Campeonato Distrital de Benjamins
(Série B): Pereira A-Casaense A, 
às 11h00; Arzila-Condeixa A, Vigor B-
-Assafarge, Sourense-Esperança,
Casaense B-Vigor A, Condeixa B-For-
moselha e Cernache B-Pereira B, 
às 11h30.

Campeonato Distrital de Benjamins
(Série C): Académica/SF B-Académi-
ca/OAF B, às 10h00; Ançã-Almalaguês,
às 11h00; Souselas-Brasfemes, 
U. Coimbra-Académica/SF C, Académi-
ca/OAF C-Adémia e Académica/SF A-
-Eirense, às 11h30; Académica/OAF A-
-Sanjoanense, às 16h30.

Campeonato Distrital de Benjamins
(Série D): Adémia B-Ereira e Ala Arri-
ba-Montemorense, às 11h00; Praia da
Leirosa-Marialvas B, Marialvas A-Vate-
ca, Naval B-Os Águias e Tocha A-Cova
Gala, às 11h30.

� FUTSAL
Campeonato Nacional da I Divisão:
Académica-SL Olivais, às 17h00.

Campeonato Nacional da II Divisão
(Série B): Vinhais-S. João, às 18h00.

Campeonato Nacional da III Divisão
(Série C): Ribeira de Frades-Vila Verde
e Benedita-Vilaverdense, às 16h00;
Prodeco-Mendiga, às 17h00.

Campeonato Distrital da Divisão 
de Honra – Apuramento do Campeão
(Série A): Casa do Povo de Miranda 
do Corvo-Nogueira do Cravo, às 19h00;
Sport Conimbricense-Figueiró 
do Campo, às 20h30.

Campeonato Distrital da Divisão 
de Honra – Apuramento do Campeão
(Série B): SBU Alhadense-Granja 
do Ulmeiro e CRI Alhadense-Quiaios, 
às 19h00.

Taça de Encerramento da Divisão 
de Honra (Série A): Chelo-Pouca Pena,
às 19h00; Miro-Espariz, às 21h00.

Taça de Encerramento da Divisão 
de Honra (Série B): Vila Verde-Prode-
ma e Domus Nostra-Paionense, 
às 20h00.

Apuramento de Campeão da Divisão
de Honra feminina: Vilaverdense-Ou-
rentã, às 16h00; Serpinense-Santa Cla-
ra, às 17h00.

Taça de Encerramento de seniores
femininos: Almas-Lôgo de Deus, 
às 18h00; Ribeirense-Penelense, 
às 20h00.

Campeonato Distrital de Iniciados:
Chelo-Vilaverdense, Ervedalense-
-Domus Nostra, Norte e Soure-Miro 
e Vila Verde-Granja do Ulmeiro, 
às 16h00; Montemorense-Formoselha,
às 19h00.

Campeonato Distrital de Infantis
(Série A): Casa do Povo de Miranda 
do Corvo-Norton de Matos, às 10h00;
Miro-APDF de Miranda do Corvo,
Lordemão-U. Coimbra e Ervedalense-
-S. Martinho da Cortiça, às 11h00.

Campeonato Distrital de Infantis
(Série B): Granja do Ulmeiro-Domus
Nostra, às 10h00; S. João-Norte 
e Soure e Figueiró do Campo-Vilaver-
dense, às 11h00.

Campeonato Distrital de Benjamins:
APDF Miranda do Corvo-Figueiró 
do Campo, Norte e Soure-U. Coimbra,
Montemorense-Vila Verde e Vilaverden-
se-Miro, às 11h00; Granja do Ulmeiro-
-João Veloso e Casa do Povo de Miran-
da do Corvo-S. João, às 12h00.

� NATAÇÃO
Campeonato Nacional de Longa 
Distância: a partir das 10h00, 
no Complexo Olímpico de Piscinas, 
em Coimbra.

� HÓQUEI EM PATINS
Campeonato Nacional de Juniores:
Académica-Infante de Sagres, 
às 15h45

Campeonato Nacional de Juvenis:
Sporting de Tomar-Vigor, às 15h45.

Torneio das 3 Regiões de Iniciados:
HC Turquel-Académica, 16h30.

Campeonato Regional de Infantis:
Académica-HC Turquel, às 16h00.

� RÂGUEBI
Campeonato Nacional da II Divisão –
Fase final não-apurados (Norte/Cen-
tro): RC Lousã-IP Tomar, às 15h30.

Campeonato Nacional de sub-18
(Grupo 1 – fase final): Académica-
-Cascais, às 15h30.

Campeonato Nacional de Sub-16
(Grupo 1 – fase final): Académica-
-Direito, às 14h00.

Campeonato Nacional de Sub-16
(Grupo 3 – fase final): Técnico-RC
Lousã, às 15h00.

Campeonato Nacional de Sub-16
(não apurados – Grupo B – 2.ª fase):
Agrária de Coimbra-Braga Rugby, 
às 15h00.

� VOLEIBOL
Campeonato Nacional da II Divisão
de seniores masculinos (Série 
dos últimos): Académica-Gueifães, 
às 17h00.

� DIVERSOS
O Núcleo de Veteranos do U. Coimbra
festeja o 18.º aniversário. Às 9h30, 
no pavilhão do clube, será descerrada
uma lápide de homenagem aos cam-
peões nacionais de 1971-72, comemo-
rativa dos 40 anos da subida à 1.ª divi-
são. Às 10h30, no Estádio Sérgio Con-
ceição, em Taveiro, será disputado 
um jogo entre as equipas “Os amigos
de Cândido” e “Os amigos de Vítor 
Oliveira”. A jornada culmina 
com o almoço de aniversário.

Domingo
� ANDEBOL
Torneio Primavera de Juvenis 
masculinos: Académica-Batalha,
às 15h00.

Torneio Primavera de Infantis 
femininos: Académica-3A Almeirim, 
às 17h00.

� ATLETISMO
“Coimbra entre margens”, 
a partir das 10h00, no Parque Verde 
do Mondego.

� BASQUETEBOL
Torneio Regional de sub-16 masculi-
nos: Clube Infante de Montemor-
-Sampaense Basket, às 11h00.

Torneio Regional de sub-14 masculi-
nos: Sampaense Basket-Académica,
às 11h00; Olivais B-CAD Coimbra 
Basquete, às 18h45.

� BTT
Eiras Single Track 2012 (25 km), 
com partida às 9h00, junto à farmácia
de Eiras.

� FUTEBOL
Liga Zon Sagres: Feirense-Académica,
às 16h00.

Campeonato Nacional da II Divisão
(Zona Sul): Sertanense-Tourizense, 
às 15h00.

Campeonato Nacional da III Divisão
(Série C): Oliveira do Hospital-
-Nogueirense, às 15h00.

Campeonato Nacional da III Divisão
(Série D): Riachense-Sourense, 
às 15h00.

Campeonato Nacional de Iniciados:
Académica-Benfica, às 11h00.

Campeonato Distrital da Divisão 
de Honra: Eirense-Touring, Carapinhei-
rense-Académica, Febres-Arganil,
Penelense-Tabuense, Vinha da Rainha-
-Marialvas, Ançã-Gândara 
e Vigor-Pampilhosense, às 15h00.

Campeonato Distrital de Juvenis
(Série A): Brasfemes-Condeixa, 
às 9h00; União FC-Mirandense, 
Lousanense-Poiares, Arganil-Noguei-
rense, Oliveira do Hospital-Adémia 
e Gândaras-Tabuense, às 11h00.

Campeonato Distrital de Juvenis
(Série B): Naval-Vinha da Rainha,
Esperança-Vigor, Os Águias-Casaense
e Académica/OAF-Maraialvas, às 9h00;
Gândara-Ereira, Tocha-Carapinheirense
e Ançã-U. Coimbra, às 11h00.

Campeonato Distrital de Iniciados
(Série A): Mirandense-Lousanense,
Poiares-Oliveira do Hospital, Nogueiren-
se-Arganil, Lorvanense-Gândaras e
Tabuense-Tourizense, às 11h00.

Campeonato Distrital de Iniciados
(Série B): Condeixa-U. Coimbra, 
Vigor-Casaense, Adémia-Académica/SF
B, Brasfemes-Cernache, Souselas-Aca-
démica/OAF e Esperança-Pedrulhense,
às 11h00.

Campeonato Distrital de Iniciados
(Série C): Touring-Naval B, Vinha 
da Rainha-Tocha, Naval-Ereira, Carapi-
nheirense-Ançã e Os Águias-Vateca, 
às 11h00.

� FUTSAL
Campeonato Distrital de Juniores:
Vilaverdense-Académica/OAF e Sport
Conimbricense-S. João, às 11h00.

Campeonato Distrital de Juvenis –
Apuramento de Campeão (Série A):
S. Martinho da Cortiça-Ervedalense, 
às 11h00.

Campeonato Distrital de Juvenis –
Apuramento de Campeão (Série B):
Vila Verde-Santa Clara, às 16h00.

Taça de Encerramento de Juvenis
(Série A): Serpinense-Chelo 
e Espariz-Miro, às 11h00.

Taça de Encerramento de Juvenis
(Série B): Domus Nostra-Norton 
de Matos, às 11h00.

Campeonato Distrital de Iniciados:
S. João-Casa do Povo de Miranda 
do Corvo, às 16h00.

� HÓQUEI EM PATINS
Campeonato Regional de Infantis:
Oliveira do Hospital-AF Arazede,
às 17h00.

� PÓLO AQUÁTICO
Campeonato Nacional da 2.ª Divisão:
Gondomar-CNAC, às 11h00.

� RÂGUEBI
Torneio Amizade de “Sevens”, a partir
das 11h00, na Escola Agrária de Coim-
bra, com seis equipas presentes.

Quarta-feira
Apuramento de Campeão da Divisão
de Honra feminina: Ourentã-Serpinen-
se e Tocha-Vilaverdense, às 21h00.

Taça de Encerramento de Seniores
femininos: Lôgo de Deus-Ribeirense 
e Sport Conimbricense-Almas, 
às 20h00.

CARTAZ DESPORTIVO
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UC “dá lucro ao Estado”
e “paga para trabalhar”
No dia do 722.º aniversário da Universidade de
Coimbra e do seu primeiro ano como reitor, João
Gabriel Silva pede ao Estado que não lhe “ponha
algemas” porque a instituição “não merece”
Ana Margalho

� João Gabriel Silva garantiu on-
tem que a Universidade de
Coimbra (UC) «dá lucro ao Esta-
do», tendo em conta que é uma
instituição que tem disponível,
no Orçamento de Estado para
este ano, 68 milhões de euros,
mas que «gera, pelo menos, 70
milhões de euros de impostos».
Considerou, portanto, «imoral,
injusto e terrível» que seja a UC a
receber os «maiores cortes orça-
mentais». «Espantoso! Nós paga-
mos para trabalhar. Nem eu fazia
ideia e se calhar já devia fazer há
mais tempo», afirmou.

João Gabriel Silva falava on-
tem, durante a cerimónia de co-
memoração do 722.º aniversário
da Universidade de Coimbra,

que marcou também o arranque
da XIV Semana Cultural da UC,
este ano debruçada sobre o tema
“Navegar é preciso, Viver não é
preciso (?)”, e considerou óbvio
que «o Estado não tem o direito de
interferir» numa instituição que
«tem sido bem gerida, ao contrá-
rio de outros sectores».

«O que aconteceria se todos os
sectores do Estado tivessem uma
quebra da despesa de 30% nestes
últimos dois anos?», questionou
o reitor, recordando que é isso
mesmo que está a acontecer à
UC ao receber, este ano, apenas
63 milhões de euros quando, em
2010, o Orçamento de Estado lhe
disponibilizava 91 milhões de
euros. Pois, se o corte dos 30%
fosse generalizado, não tería-
mos um défice de 7.500 milhões

de euros, «mas um superavit de
8.000 milhões de euros», ga-
rantiu.

«Já não precisariamos de
troika, pagávamos os 9.000 mi-
lhões de euros de juros previstos
para este ano e ainda amortizá-
vamos 8.000 milhões de dívida»,
constatou, recordando, como
curiosidade, que nove mil mi-
lhões de euros «é aproximada-
mente dez vezes o que custa ao
Estado todo o sistema de Ensino
Superior». Aliás, outra curiosi-
dade avançada por João Ga-
briel Silva é que este custo com
o Ensino Superior português –
aproximadamente 800 milhões
de euros - é equivalente ao va-
lor dos prejuízos dos metros de
Lisboa e do Porto durante o ano
de 2011.

Castigo... em vez de prémio
«Torna-se evidente que o Ensi-
no Superior tem suportado uma
factura muito mais pesada do
que os outros sectores», conti-
nuou o reitor, questionando-se:
«De que nos serve sermos o
único sector que o memorando
da troika não menciona como
sendo um problema para Por-
tugal? Devíamos receber um
prémio, mas só nos dão um cas-
tigo», lamentou. «Seremos um
fardo de tal forma pesado para o
Estado que só mereçamos esse
castigo?»

Esta foi uma pergunta para a
qual João Gabriel Silva encontrou

resposta negativa às cinco da ma-
nhã de ontem quando, fazendo
uma «análise estritamente finan-
ceira da Universidade de Coim-
bra, na sua relação com o Esta-
do», chegou à conclusão que a UC
paga mais de impostos do que re-
cebe de financiamento do Orça-
mento de Estado.

Segundo o reitor, em 2012, en-
tre IVA, Segurança Social, Caixa
Geral de Aposentações, IRS e
ADSE, a UC paga de impostos
«cerca de 48 milhões de euros», a
que se juntam mais 22 milhões
de euros das empresas incuba-
das no Instituto Pedro Nunes
(que em 2010 tiveram um volume

de negócios de cerca de 75 mi-
lhões de euros).

A UC «recebe 68 milhões de eu-
ros e gera, pelo menos, 70 milhões
de impostos», garante, não tendo
dúvidas de que «a diferença seria
maior se contabilizássemos mui-
tas outras empresas que têm ne-
gócios que só o conhecimento vin-
do da UC possibilitou (...) ou se so-
mássemos o IVA que cada um dos
funcionários da UC paga de cada
vez que vai ao sumpermercado»,
afirmou. João Gabriel Silva garan-
te que a UC «tem sido bem gerida»
e que, portanto, «não merece estes
cortes. Não merece ser tratada des-
ta forma», rematou. l
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� No dia em que comemorou o
primeiro aniversário como rei-
tor da Universidade de Coim-
bra, João Gabriel Silva não pou-
pou nas críticas ao Estado. «Há

algum tempo, eu pedia ao Esta-
do que não nos atrapalhasse.
Infelizmente, a situação piorou:
agora tenho de pedir ao Estado
que não nos ponha algemas»,

afirmou, invocando a chamada
“Lei dos Compromissos” que
pretende «introduzir mecanis-
mos que limitem o crescimento
dos pagamentos em atraso»
das instituições públicas mas
que, no caso da UC, tem uma
regra que «é muito negativa».

«Todos os compromissos
plurianuais têm de ser autoriza-

dos pelo ministro das Finanças»,
enumera o reitor que, embora
compreenda uma lei que «se
destina a controlar o crescimen-
to dos pagamentos em atraso»,
não consegue compreender por-
que é que ela vem «penalizar
quem não os tem».

«Deveria haver uma regra,
muito simples, que dissesse que

quem não tem pagamentos rele-
vantes em atraso não é abrangi-
do», continuou João Gabriel Sil-
va, não tendo dúvidas de que «é

mais profundo» o «maior pro-
blema» desta lei. «É o de saber se
vale a pena gerir bem em Portu-
gal. O prémio para a boa gestão é
receber cortes orçamentais mai-
ores e ficar sem autonomia de
decisão», concluiu o reitor, dei-
xando claro que o Estado «não
tem o direito de interferir desta
maneira». A.M.

REITOR CRÍTICO UM ANO DEPOIS DE TOMAR POSSE

“Lei dos Compromissos”
tira autonomia à UC

ENSINO SUPERIOR
CUSTA O MESMO
QUE PREJUÍZOS
COM METROS
DE LISBOA E PORTO

REITOR garante que a UC “não merece ser tratada desta forma”
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Prémio UC visto como
“acto de generosidade 
e reconhecimento”
Pinho Vargas enalteceu “significado” do galardão 
vindo de uma universidade com “uma enorme 
importância em Portugal, pela sua antiguidade e estatuto”

� António Pinho Vargas, que rece-
beu ontem o Prémio Universidade
de Coimbra (UC), considerou a dis-
tinção «um acto de generosidade e
de reconhecimento». «Este prémio
significa muito para mim», confes-
sou o músico e investigador a
quem foi entregue o galardão – no
valor de 25 mil euros – no auditório
da Reitoria, durante a cerimónia
dos 722 anos da UC. 

O investigador do Centro de
Estudos Sociais agradeceu ao júri,
presidido pelo reitor, realçando
que a UC «tem uma enorme im-
portância em Portugal, pela sua
antiguidade e pelo seu estatuto»,
nacional e internacional, e João
Gabriel Silva considerou que o
trabalho realizado pelo vencedor
«legitima a opção» do júri.

Pinho Vargas proferiu uma
conferência baseada na obra
“Música e poder – Para uma soci-
ologia da ausência da música
portuguesa no contexto euro-
peu”, publicada em 2008, que foi
tema da sua tese de doutoramen-
to em Sociologia, orientada por
Boaventura de Sousa Santos. Re-
tomando alguns aspectos da sua
intervenção, o galardoado criti-
cou «a aceitação por parte da so-
ciedade portuguesa da sua subal-
ternidade face aos países cen-
trais» da Europa.

Esta situação «manifesta-se na
actividade cultural em geral»,
sendo ainda «um problema que
atravessa» a sociedade portugue-
sa, reafirmou à Lusa. Este «não é
um problema exclusivo da músi-
ca erudita», a área cultural que foi
especialmente estudada na sua
tese de doutoramento. «O espaço

que os jornais davam, há alguns
anos atrás, para a crítica de músi-
ca tem vindo a diminuir cada vez
mais», lamentou, referindo outro
dos aspectos da sua intervenção,
abordado na fase de debate com o
público.

Criticos mal pagos levam
a descida de qualidade
Os críticos de música «queixam-
-se que, muitas vezes, escrevem e
não sabem se vai ser publicado»,
numa época em que os jornais se
debatem, designadamente, com
«diminuição da publicidade e
menos páginas» nas edições.
«Eles próprios vivem o seu pro-

blema», declarou Pinho Vargas à
agência  Lusa.  Havendo «dificul-
dade em ter críticos pagos à peça
– e alguns muito mal pagos, se-
gundo ouço dizer – isto, natural-
mente, gera uma descida da qua-
lidade», afirmou.

A apresentação do vencedor do
Prémio UC coube a Manuel Ro-
cha, director do Conservatório de
Música de Coimbra, que, citando
Pinho Vargas, afirmou: «O portu-
guês gosta muito da expressão “de
nível internacional”, que aplica a
tudo (...) Este discurso corrente faz-
-me oscilar entre o riso e o choro.
A aplicação deste discurso ao
campo particular [da música] é

uma mentira, porque musical-
mente, Portugal não existe em ter-
mos internacionais». 

O prémio UC «este ano foi ou-
torgado a um homem que diz de
si próprio ter tantos nomes quan-
tas as oficinas que lhe vão sendo
território de muitas muitas mú-
sicas e de outras tantas refle-
xões», continuou o director do
Conservatório de Música. «Direi
melhor o que penso de Pinho
Vargas, cidadão do áudio-mun-
do, se o disser por palavras suas:
‘sou um músico político, porque
reflito sobre as condições sociais
de produção daquilo que faço»,
rematou Manuel Rocha. l

� Mais de uma centena de fun-
cionários, professores, técnicos e
investigadores da Universidade
de Coimbra, aposentados du-
rante o ano de 2011, foram ontem
homenageados durante a ceri-
mónia do 722.º aniversário da
UC. Um «momento simbólico»
que, como afirmou o vice-reitor,
Henrique Madeira, vem colma-
tar «o silêncio de muitos anos
que a UC teve para com os seus
funcionários».

«Para o bem e para o mal, pode-
mos sair da UC, mas a UC nunca
sairá de nós», afirmou, confes-
sando que lhe «custa a aceitar
que as pessoas se aposentem no
auge da sua carreira», isto por-
que, na sua maioria, as aposenta-
ções são «voluntárias», afirmou.
De qualquer modo, fez questão
de desejar que todos «continuem
na vida activa» e a apoiar a UC.
«Nós estamos sempre cá», acres-
centou. Ao todo são 112 os funcio-
nários aposentados em 2011, 24
dos quais professores catedráti-
cos agora jubilados. 

Durante a cerimónia foi ainda
apresentada mais uma edição

da revista Via Latina, dedicada
ao tema da Semana Cultural da
UC – “Navegar é preciso, E viver
é preciso (?)”, com reportagens,
crónicas, textos de opinião e
outros artigos divididos em dois
ângulos, o de navegar e o de vi-
ver. Uma viagem pelo mundo,
pela Alta de Coimbra ou entre as
estações de Coimbra-A e Coim-
bra –B são algumas das propos-
tas, para além de reportagens
sobre a vida de clausura das Ir-
mãs Carmelitas, o Estabeleci-
mento Prisional de Coimbra ou
a relação de Coimbra com o
Mondego.

«A Via Latina assume-se co-
mo objecto de elevado valor es-
tético em que é uma unidade»,
afirmou Eva Queirós de Matos,
editora da revista, adiantando
que, para além da Internet, have-
rá outras formas de fazer sair a
Via Latina do papel. Para já está
marcada para dia 10 de Março a
sua apresentação, numa ceri-
mónia do TAGV, a partir das
21h30, com a presença de alguns
dos seus colaboradores convi-
dados. A.M.

15h | Casa das Caldeiras
Roda de Conversa – Lusofalantes
Tema, “Lusofalante, como nos

reconhecermos e recriarmos
os laços através de acções
coletivas que propiciem
intercâmbio, troca e descoberta
através da língua e da arte” 

Tema: “Existe um humor
Lusofalante? Banda
Desenhada, um jeito bem-
humorado de nos reconhecer-
mos uns nos outros”, com
Elizah Rodrigues, Paulo
Brandão, Marcelo Brissac
e Luís Afonso. 

18h00-21h00 | Auditório 
da Casa da Cultura

Fórum Internacional do Desporto,
transferência de saberes em
Ciências do Desporto/Sci-
ence&Swimming.

18h00 – Apresentação do
relatório técnico e científico da
cooperação com a Federação
de Andebol de Portugal.
Protocolo FCDEF-UC /
Federação de Andebol de
Portugal; 19h00 – “Relation-
ship between endurance field
tests and match performance in
young soccer players”, Carlo
Castagna, (Universidade Tor
Vergata - Itália).

18h | Centro Cultural Dom Dinis
“LUSOSSINCRASIAS”
Mostra de cartoons relacionados

com o mundo lusófono, de Luís
Afonso. Das 14h00 às 24h00,
de segunda a sexta-feira, até
30 de Março.

21h30 | TAGV 
Coimbra Solidária 2012

– Gala de Beneficência

ANTÓNIO PINHO VARGAS recebeu prémio das mãos do reitor João Gabriel Silva
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FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS FORAM HOMENAGEADOS

“Podemos sair da UC, mas
a UC nunca sairá de nós”

SEMANA CULTURAL DA UC, HOJE
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AFIRMA O REITOR P2

Universidade 
de Coimbra “dá
lucro ao Estado”

Instituição  “gera pelo menos 70

milhões de euros de impostos”, mais 

do que recebe do Orçamento  de Estado
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Federação de Andebol
Ulisses Pereira e António Salvador
são candidatos

Ulisses Pereira e António Salvador são os candidatos 

à sucessão de Henrique Torrinha na presidência da Fe-

deração de Andebol de Portugal nas eleições de 31 de 

março, cujo prazo para a apresentação de candidaturas 

terminou ontem. De acordo com a assessoria de comu-

nicação da FAP, Ulisses Pereira, atual vice-presidente 

federativo, formalizou a candidatura na quarta-feira e 

António Salvador, último presidente da Liga Portuguesa 

de Andebol, concluiu ontem o processo.
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Derby no
Estádio da Luz
ANDEBOL. Benfica (2.º) e
Sporting (3.º) jogam, na
Luz, este domingo (17h,
RTP 2) o jogo grande da
22.ª e última ronda da
fase regular do campeo-
nato. O líder FC Porto
joga amanhã, em Fafe,
às 17h00.
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Ulisses Pereira e António Salvador são os candidatos à presidência da Federação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/03/2012

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=318787

 

Ulisses Pereira ou António Salvador. Um deles vai suceder a Henrique Torrinha na presidência da

Federação Portuguesa de Andebol.

De acordo com a Federação, Ulisses Pereira, vice-presidente federativo, formalizou a candidatura na

quarta-feira enquanto António Salvador, que foi o último presidente da Liga, formalizou a candidatura

esta quinta-feira, data limite para as apresentações.

Recorde-se que Henrique Torrinha renunciou ao mandato invocando razões pessoais e de saúde. Até

às eleições de 31 de março a Federação é gerida de forma interina por elementos da direção.

 

Redação
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ANDEBOL: SEGUNDA-FEIRA 
HÁ SORTEIO DA SEGUNDA FASE      
O auditório do Comité Olímpico de Portugal, sito na Travessa da
Memória, n.º 36, em Lisboa, acolhe na próxima segunda-feira,
dia 5 de Março (17 horas), o sorteio da fase final do Andebol 1
– Grupos A e B. 

Recorde-se que, quando falta disputar a última jornada da fase
regular da competição, já está definida a distribuição das equipas
pelos dois grupos.
Assim, o Grupo A contará com a presença do F.C.Porto Vitalis,
S.L. Benfica, Sporting CP, Águas Santas, ABC de Braga e 

Madeira SAD.
No Grupo B participam Delta Belenenses, Sporting da Horta; Xico
Andebol Andebol Clube de Fafe, São Bernardo e Maia ISMAI.
A fase final arranca no dia 10 de Março, com a realização da
primeira jornada.
O jogo entre o S.L. Benfica e Sporting CP, relativo à 22.ª e última
jornada da fase regular do Andebol 1 vai merecer honras de
transmissão televisiva em directo por parte da RTP 2.
A partida está agendada para as 17 horas de domingo, dia 4 de
Março, no Pavilhão da Luz 2, em Lisboa.
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Silvino Cardoso

� Há quatro jornadas atrás não
se imaginava que o Académico
não estivesse dependente de ter -
ceiros e ter de ganhar na última
jor nada para conseguir o apu ra -
mento para a fase da subida,
onde só vão entrar os dois pri -
mei ros da primeira fase. 

Vai ser uma jornada difícil
para a turma comandada por
João José. Para além de ser obri -
ga da a ganhar no reduto do Nú -
cleo de Andebol de Samora
Correia, que basta apenas cum -
prir calendário pois já assegu -
rou a presença na fase da subi -

da, ainda vai ter de aguardar a
imprescindível ajuda da Juven -
tu de Desportiva do liz (Leiria)
para vencer o conjunto do di s-
tri to de Aveiro, o Ílhavo Ande -
bol Clube. 

Se isso suceder, o Académico
de Viseu vai ficar em igualdade
pontual com os ilha venses mas
tem vantagem no confronto
entre ambos, porque os visee n -
ses venceram em casa e empa -
taram na Gafanha da Encar -
nação contra o Ílhavo An de bol
Clube. Do que não restam dú -
vidas é que o Académico terá de
ganhar em Samora Correia, por -
que se isso não acontecer de

nada vale a vitória da Juventude
Desportiva do Liz sobre o Ilhavo
Andebol Clube.

Outra das curiosidades para a
última jornada da fase regular é
o facto do apuramento para a fa -
se seguinte (subida) estar cin -
gida aos três primeiros da tabela
classificativa. A ronda vai ter
lugar somente no próximo dia
10 , um seja, uma semana de in -
terregno que vai servir para as
equipas envolvidas reflectirem e
viverem, sem dúvida, com mui -
ta a ansiedade, um estado psico -
ló gico que não abona nada a sua
tarefa para lograrem a meta que
pretendem. l

3.ª DIVISÃO NACIONAL

Académica-SIR 1º Maio 27-26
Albicastrense-20KM Almeirim 34-24
Batalha AC-NA Samora Correia 22-22
Ac. Viseu-Juventude Desp. Lis 36-30

CLASSIFICAÇÃO
J V E D GM-GS P

Samora Correia 15 10 2 3 437-366 37
Ílhavo AC 15 10 1 4 401-340 36
Ac. Viseu 15 9 1 5 437-396 34
Batalha AC 15 8 1 6 373-374 32
Académica 16 8 0 8 394-401 32
Juv. D. Lis 15 8 1 6 417-388 32
Albicastrense 15 6 0 9 402-405 27
SIR 1º Maio 15 5 0 10 380-406 25
20 Km Almeirim 15 1 0 14 308-47317

PRÓXIMA JORNADA
Juv. Desp. Lis -Ílhavo AC, NA Samora
Correia-Ac. Viseu , Ass.20KM Almeirim-
Batalha AC e SIR 1º Maio-AD Albicastrense.  

Académico vai decidir 
tudo na última jornada
A vitória em Samora Correia é a possível salvação dos viseenses 
para estarem presentes na fase da subida. Vencer não chegará se,
entretanto, o Ílhavo conseguir empatar ou ganhar em Leiria
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Silvino Cardoso

� Ao Académico de Viseu só a
vitória interessava para con ti -
nuar o sonho do apuramento
pa ra a fase da subida que, diga-
-se, poderá ser concretizado so -
mente na última jornada. Assim
não admirou que os pupilos co -

mandados por João José tives -
sem entrado determinados a ga -
nhar vantagem que lhes per mi -
tisse acautelar os três pontos. 

Mas a equipa da região de Lei -
ria começou por mostrar que
não estava na capital da Beira
Alta para facilitar a vida aos aca -
demistas. No entanto, aos pou -
cos, o Académico assumiu o
con trole do encontro e passou a
au mentar o diferencial que che -
gou ao intervalo a cifrar-se em
seis golos. 

Na segunda parte tudo foi
diferente. A Juventude Despor -
ti va do Lis rectificou processos e
o andebol praticado passou a ser
bem mais eficaz, quer a con cre -
tizar quer a aproveitar os erros
dos donos da casa. 

A diferença chegou a ser
redu zi da para apenas três golos
e os visitantes pareciam dis pos -
tos a cometer a proeza de vencer
em Vi seu. No entanto, os lei ri -
enses pas saram, também, a
cometer erros em catadupa e os
aca de mis tas aproveitaram para
re sta be lecer a diferença de seis
golos, passando-se a um ande -
bol ao jei to de 'marco eu e mar -
cas tu', o que deu na vitória dos
viseen ses. Arbitragem em plano
po si tivo, num jogo em que os
joga do res também não com pli -
ca ram a sua tarefa. l

AC.VISEU 36
TREI NA DOR: João José
Paulo Ferraz; Francisco Neto (9),
Nuno Marques (5), Miguel

Fernandes (5), Tiago Paiva (4). Alexandre
(7) e Vasco Coelho (6).
JOGARAM AINDA: Daniel Pinto, Nuno Pais,
Luís Ferreira e Carlos Ribeiro
SUPLENTES NÃO UTILIZADOS: Agostinho
Santos, João Paulo e Mauro Silva.

JUV. DESP. LIS 30
TREI NA DOR: Rui Machado
Manuel Quitéria; Bruno Castro
(5), José Calisto (2), Nuno André

(1), Cristovão Pedrosa (4), Bruno Costa (8) e
Tiago Lagos (5).
JOGARAM AINDA: Diogo Guerra (2), Luís
Silva (3) e João Quintanilha
SUPLENTES NÃO UTILIZADOS: André
Gameiro, Tiago Siva e Francisco Aguiar

JOGO NO PAV. MUNICIPAL DO FONTELO
ASSISTÊNCIA: Cerca de 100 pessoas
ÁRBITRO: Bruno Rodrigues e Carlos
Capela (Aveiro)
OFICIAL DE MESA: José Silva (Viseu)
RESULTADO AO INTERVALO: 19-13
ACÇÃO DISCIPLINAR: Cartões amarelos
para: Nuno André, Bruno Costa, Tiago
Lagos, Miguel Fernandes e Vasco Coelho.
Exclusões de 2' para: Bruno Costa e
Alexandre

ANDEBOL

Ganhar vantagem e controlar até ao final

ACADÉMICO conseguiu vencer e manter o sonho da subida
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Andebol: Ulisses Pereira e António Salvador são os candidatos à presidência da FAP
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/03/2012

Meio: Expresso Online

URL: http://aeiou.expresso.pt/andebol-ulisses-pereira-e-antonio-salvador-sao-os-candidatos-
a-presidencia-da-fap=f708507

 

19:05Quinta feira, 1 de março de 2012

 

 Lisboa, 01 mar (Lusa) -- Ulisses Pereira e António Salvador são os candidatos à sucessão de Henrique

Torrinha na presidência da Federação de Andebol de Portugal (FAP) nas eleições de 31 de março, cujo

prazo para a apresentação de candidaturas terminou hoje.

 

 De acordo com a assessoria de comunicação da FAP, Ulisses Pereira, atual vice-presidente federativo,

formalizou a candidatura na quarta-feira e António Salvador, último presidente da Liga Portuguesa de

Andebol, concluiu hoje o processo.

 

 O futuro presidente da FAP vai ser eleito a 31 de março, durante uma assembleia-geral eleitoral

motivada pela renúncia de Henrique Torrinha, que iniciou a 10 de fevereiro os procedimentos

tendentes à cessação do seu mandato, invocando "razões pessoais e de saúde".
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Ulisses Pereira e António Salvador disputam presidência
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/03/2012

Meio: MSN Online

URL: http://desporto.pt.msn.com/modalidades/article.aspx?cp-documentid=160683208

 

Ulisses Pereira ou António Salvador são os candidatos à sucessão de Henrique Torrinha na presidênci

...

 

 Sportinveste Multimédia

 

 Ulisses Pereira e António Salvador disputam presidência

 

 Ulisses Pereira ou António Salvador são os candidatos à sucessão de Henrique Torrinha na presidência

da Federação Portuguesa de Andebol.

 

 De acordo com o organismo, Ulisses Pereira, vice-presidente federativo, formalizou a candidatura na

quarta-feira, enquanto António Salvador, que foi o último presidente da Liga, formalizou a candidatura

esta quinta-feira, data limite para as apresentações.

 

 Recorde-se que Henrique Torrinha renunciou ao mandato invocando "razões pessoais e de saúde".

Até às eleições de 31 de Março a FPA é gerida de forma interina por elementos da direcção.
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:.: Ulisses Pereira e António Salvador candidatos  presidência da FAP - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/03/2012

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=743970

 

Ulisses Pereira e António Salvador são os candidatos à sucessão de Henrique Torrinha na presidência

da Federação de Andebol de Portugal (FAP) nas eleições de 31 de março, cujo prazo para a

apresentação de candidaturas terminou esta quinta-feira.

 

 

De acordo com a assessoria de comunicação da FAP, Ulisses Pereira, atual vice-presidente federativo,

formalizou a candidatura na quarta-feira e António Salvador, último presidente da Liga Portuguesa de

Andebol, concluiu esta quinta-feira o processo.

 

 

O futuro presidente da FAP vai ser eleito a 31 de março, durante uma assembleia-geral eleitoral

motivada pela renúncia de Henrique Torrinha, que iniciou a 10 de fevereiro os procedimentos

tendentes à cessação do seu mandato, invocando "razões pessoais e de saúde".

 

 

O presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Pedro Feist, declarou que o período eleitoral, destinado à

apresentação de candidaturas para o órgão social unipessoal-presidente da federação, decorreria entre

17 de fevereiro e 01 de março.

 

 

Henrique Torrinha sucedeu em 2008 ao histórico Luís Santos, que abandonou a presidência após 21

anos à frente do organismo, tendo sido eleito para um mandato de quatro anos coincidente com o

ciclo olímpico e que termina a 31 de dezembro de 2012.

 

 

Até à eleição do novo presidente, a Federação de Andebol de Portugal é gerida de forma interina pelos

elementos da Direção.

 

 

Siga-nos no  Facebook  e no  Twitter .
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Até à eleição do novo presidente, FAP é gerida de forma interina pelos elementos da Direção...

Por Record

Ulisses Pereira e António Salvador são os candidatos à sucessão de Henrique Torrinha na presidência

da Federação de Andebol de Portugal (FAP) nas eleições de 31 de março, cujo prazo para a

apresentação de candidaturas terminou esta quinta-feira.De acordo com a assessoria de comunicação

da FAP, Ulisses Pereira, atual vice-presidente federativo, formalizou a candidatura na quarta-feira e

António Salvador, último presidente da Liga Portuguesa de Andebol, concluiu esta quinta-feira o

processo.O futuro presidente da FAP vai ser eleito a 31 de março, durante uma assembleia-geral

eleitoral motivada pela renúncia de Henrique Torrinha, que iniciou a 10 de fevereiro os procedimentos

tendentes à cessação do seu mandato, invocando "razões pessoais e de saúde".O presidente da Mesa

da Assembleia-Geral, Pedro Feist, declarou que o período eleitoral, destinado à apresentação de

candidaturas para o órgão social unipessoal-presidente da federação, decorreria entre 17 de fevereiro

e 01 de março.Henrique Torrinha sucedeu em 2008 ao histórico Luís Santos, que abandonou a

presidência após 21 anos à frente do organismo, tendo sido eleito para um mandato de quatro anos

coincidente com o ciclo olímpico e que termina a 31 de dezembro de 2012.Até à eleição do novo

presidente, a Federação de Andebol de Portugal é gerida de forma interina pelos elementos da

Direção.
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01 de Março de 2012 21:15h

 

 Até à eleição do novo presidente, a Federação de Andebol de Portugal é gerida de forma interina

pelos elementos da Direção.

 

 Ulisses Pereira e António Salvador são os candidatos à sucessão de Henrique Torrinha na presidência

da Federação de Andebol de Portugal (FAP) nas eleições de 31 de março, cujo prazo para a

apresentação de candidaturas terminou hoje.

 

 De acordo com a assessoria de comunicação da FAP, Ulisses Pereira, atual vice-presidente federativo,

formalizou a candidatura na quarta-feira e António Salvador, último presidente da Liga Portuguesa de

Andebol, concluiu hoje o processo.

 

 O futuro presidente da FAP vai ser eleito a 31 de março, durante uma assembleia-geral eleitoral

motivada pela renúncia de Henrique Torrinha, que iniciou a 10 de fevereiro os procedimentos

tendentes à cessação do seu mandato, invocando "razões pessoais e de saúde".

 

 O presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Pedro Feist, declarou que o período eleitoral, destinado à

apresentação de candidaturas para o órgão social unipessoal-presidente da federação, decorreria entre

17 de fevereiro e 01 de março.

 

 Henrique Torrinha sucedeu em 2008 ao histórico Luís Santos, que abandonou a presidência após 21

anos à frente do organismo, tendo sido eleito para um mandato de quatro anos coincidente com o

ciclo olímpico e que termina a 31 de dezembro de 2012.

 

Por SAPO Desporto c/ Lusa
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 19:05Quinta, 1 de Março de 2012

 

 Lisboa, 01 mar (Lusa) -- Ulisses Pereira e António Salvador são os candidatos à sucessão de Henrique

Torrinha na presidência da Federação de Andebol de Portugal (FAP) nas eleições de 31 de março, cujo

prazo para a apresentação de candidaturas terminou hoje.

 

 De acordo com a assessoria de comunicação da FAP, Ulisses Pereira, atual vice-presidente federativo,

formalizou a candidatura na quarta-feira e António Salvador, último presidente da Liga Portuguesa de

Andebol, concluiu hoje o processo.

 

 O futuro presidente da FAP vai ser eleito a 31 de março, durante uma assembleia-geral eleitoral

motivada pela renúncia de Henrique Torrinha, que iniciou a 10 de fevereiro os procedimentos

tendentes à cessação do seu mandato, invocando "razões pessoais e de saúde".
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