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De pesar pelo falecimento de José Emílio Vieira de Campos Coroa

Faleceu no passado dia 9 de maio, José Emílio Vieira de Campos Coroa.

Nascido em Coimbra, em 1954, Campos Coroa licenciou-se em medicina pela Faculdade 
de Medicina da Universidade de Coimbra e tirou a especialidade de Oftalmologia, 
exercendo clínica em vários locais da Região. Homem de grandes causas, militante do 
Partido Socialista, Democrata e Republicano, a grande dedicação da sua vida foi a 
Associação Académica de Coimbra a quem entregou uma paixão sem limites com uma 
dedicação total.

A sua ligação ao desporto academista começou como médico. Foi, depois, Presidente 
da Direção da Secção de Andebol da Associação da Académica de Coimbra e, 
posteriormente, Presidente do seu Organismo Autónomo de Futebol, de Outubro de 
1995 a Dezembro de 2002, tendo ficado ligado a dois momentos altos: as subidas à 
primeira divisão nas épocas de 1996/1997 e de 2001/2002.

O falecimento do médico da gravata branca - que usava em homenagem ao seu Pai - foi 
um rude golpe na mística romântica que envolve e sempre envolveu a Académica, a 
quem se entregou de alma e coração, deixando um grande legado para a instituição,
mas também para Coimbra e para a Região.

Dono de um carisma inigualável, de um sentido de humor apurado, de fina inteligência, 
de capacidade de liderança e de trato afável e boa-disposição, contagiava todos aqueles 
que com ele privavam. De enorme coração, era fácil ser seu Amigo e fazia-os por onde 
passava, pelo que Campos Coroa foi e continuará a ser um dos grandes símbolos da 
Académica das “capas negras”, onde foi médico, mas onde se notabilizou como 
dirigente.

Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, presta a sua homenagem 
a Campos Coroa, manifestando à sua família e amigos, à Associação Académica de 
Coimbra, bem como ao Partido Socialista, o mais sentido pesar pelo seu falecimento.
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