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RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA

Entidade:

Comissão organizadora da Queima das Fitas 2019
Elementos identificados na página da Comissão.

Recebidos por: Deputados Ana Rita Bessa (CDS-PP), Ivan Gonçalves (PS) e Ana Mesquita
(PCP).
Assunto:

Apresentação da Comissão Organizadora e das linhas orientadoras do Projeto
Queima das Fitas 2019.

Exposição: A Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP, que presidiu à reunião) cumprimentou a
delegação presente e indicou os tempos fixados para a audiência.
Os membros da delegação apresentaram a Comissão Organizadora da Queima das Fitas de
2019 e indicaram depois as linhas orientadoras do projeto, tendo referido o seguinte, em síntese:
1. O projeto envolve mais de 150 atividades, que se desenvolvem durante 3 meses e levam
o nome de Coimbra a todo o país e além-fronteiras;
2. Concretizando as atividades incluídas, referiram que as noites do parque são um festival
académico, que já conquistou 2 prémios internacionais;
3. Nas atividades tradicionais inclui-se, designadamente, a serenata monumental, o cortejo
(com carros alegóricos e trajes universitários), o sarau, bailes e a bênção das pastas;
4. Os bailes das Faculdades incluem jantar e baile;
5. A récita das Faculdades tem sátira e humor;
6. A receita da venda da pasta (pastas em ponto pequeno) reverte para uma casa de
infância;
7. O chá das 5 é uma atividade com idosos;
8. No âmbito do desporto, são desenvolvidas mais de 20 atividades, que promovem hábitos
saudáveis e a competição saudável, participando na regata cerca de 40 clubes;
9. A nível de cultura, são desenvolvidas, nomeadamente, atividades de música, poesia e o
sarau de gala;
10. A Queima das Fitas tem o passado, a tradição, como marco, mas desenvolve um espírito
inovador, tendo dado como exemplos o facto de utilizarem copos reutilizáveis e de ter
sido suprimida das atividades a clássica garraiada, na sequência da resposta a um
referendo sobre a mesma.
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O Deputado Ivan Gonçalves (PS) enfatizou a importância de se conhecer o enquadramento e o
que é a Queima das Fitas atualmente, saudou os novos tempos, nomeadamente a supressão da
garraiada e salientou que é mais um sucesso para a academia e que tentará participar.
A Deputada Ana Mesquita (PCP) referiu que a Queima das Fitas mobiliza os estudantes, toda a
academia e a cidade, com dias muito ocupados e uma articulação com várias associações.
Indicou depois que a dimensão da participação é muito importante e realçou a importância das
alterações que vão sendo introduzidas. A terminar, perguntou se pretendem apenas fazer uma
apresentação da Queima das Fitas ou se esperam alguma intervenção do Parlamento.
A Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) enfatizou a importância de a delegação ter explicado o
projeto global da Queima, incluindo as atividades culturais e desportivas e considerou que
envolve uma equipa quase comparável à preparação de um festival de Verão. Questionou depois
que tempo demoram a preparar as várias atividades e qual o orçamento envolvido. A terminar,
perguntou se têm colaboração com a equipa Exarp, que desenvolve atividades no âmbito das
praxes académicas e se fazem autorregulação no sentido de sensibilizar e prevenir os eventuais
excessos durante a Queima.
Devolvida a palavra aos membros da delegação, estes referiram o seguinte:
1. A Comissão inclui 1 elemento de cada Faculdade;
2. Foram eleitos em 24 de outubro e começaram a trabalhar de imediato, tendo mais
trabalho a partir de janeiro;
3. A organização envolve muitos recursos humanos e a preparação das atividades muito
tempo;
4. O custo das atividades atinge cerca de 1.000.000€;
5. Para o cortejo dos pequenitos são recrutados muitos voluntários;
6. Nunca comunicaram com a equipa Exarp (esta equipa eventualmente comunicou com
um departamento da Associação Académica ligado à praxe) e a praxe não está
associada à Queima;
7. Convidam todos os Deputados para participarem nas atividades.
A gravação áudio da audiência está disponível na página da Comissão na internet, constituindo
parte integrante deste relatório, o que dispensa maiores desenvolvimentos nesta sede.
Palácio de São Bento, 12 de fevereiro de 2019
A assessora
Teresa Fernandes
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