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Números revelados a custo. Coimbra não divulga valores
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universidade As principais
associações académicas do

país vão gastar pelo menos 3,5
milhões de euros nas semanas
de festas universitárias. A esti-
mativa é feita com base nos
valores revelados ao JN pelas
associações do Porto, Minho,
Lisboa, Vila Real e Algarve. No

segredo dos deuses ficou o

custo das festas em Coimbra,
uma das academias mais em-
blemáticas.

Os orçamentos totais são di-

vulgados sempre com muita
cautela e nem sempre com ver-
bas exatas.

A Federação Académica do Porto

(FAP) é das que mais investem:
entre um e dois milhões de euros
na semana académica que arranca
na noite deste sábado para domin-

go. São esperados mais de 200 mil

pessoas no Queimódromo, junto
ao Parque da Cidade. De acordo
com João Pedro Videira, presiden-
te da FAP, a maior fatia do orça-
mento - cerca de 40% - corres-

ponde à contratação de artistas.

Seguem-se, entre outras coisas, as

despesas com a segurança (28%),
com infraestruturas e prestações
de serviços.

"Toda a receita dabilheteira é in-
vestida no recinto", garante João
Pedro Videira, revelando que o



preço do passe semanal é de 56 eu-

ros e que os bilhetes diários cus-

tam, no mínimo, oito euros.
Face ao ano anterior, os gastos

com a festa do Porto mantêm-se.
Ainda assim, há quem tenha refor-

çado o orçamento. O Enterro da
Gata da Universidade do Minho
atinge neste ano os 800 mil euros,
um valor bastante superior aos
500 mil euros investidos no ano
passado. A organização justifica o

aumento com a transferência da

festa do estádio municipal para o

renovado Altice Fórum Braga.
As noites de folia em Vila Real

custam entre 25 e 30 mil euros.

Segundo José Pinheiro, presiden-
te da Associação Académica da
Universidade de Trás-os-Montes e

Alto Douro, o cartaz apresenta
"uma saudável mistura entre os

nomes mais sonantes da música

portuguesa, sem esquecer a reno-

vação das tradições".

APERTAR O CINTO
Por sua vez, Lisboa e Algarve de-
sinvestiram ligeiramente. Em Lis-

boa, anunciam-se 20 mil euros

para "a promoção de atividades de

índole recreativa". Nas edições an-

teriores, os gastos oscilavam entre
os 50 e os 70 mil euros. Conside-
rando a segurança como "um dos

fatores mais importantes", Rodri-

go Freitas, presidente da Associa-

ção Académica da Universidade de

Lisboa, refere que houve uma
aposta na sensibilização para pre-
venir o consumo de drogas e a con-

dução com álcool.

Já o Algarve investe 500 mil eu-
ros. Devido a uma restruturação
financeira, o valor diminuiu cer-
ca de 3 00 mil euros face a anos an-
teriores.

Com 20 mil estudantes e sem es-

pecificar valores, a Associação Aca-
démica de Coimbra garante que
esta Queima será das "mais bara-
tas de sempre", no ano em que se

comemoram os 50 anos da Crise
Académica. A associação garante
que houve uma redução no cache

dos artistas que, no ano passado,
rondou os 300 mil euros. •
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As longas noites de folia

PORTO
O arranque das Noites da Queima, na

madrugada de amanhã para domingo, es-
tará a cargo de Rui Veloso e dos 100 Aura.

Quim Barreiros e Insert Com dominarão

a noite do Cortejo, na terça-feira. Se-

guem-se David Fonseca, Wet Bed Gang,
Mastiksoul, Gabriel, o Pensador, Dead

Combo, entre outros. A serenata e a bên-

ção das pastas regressam aos Aliados.

LISBOA
A associação académica implementou o

uso do copo de plástico reutilizável, me-
diante o pagamento de uma tara devolvi-

da no final da festa. As noites serão ani-
madas por Vitinho Ferrari, Blaya, David
Carreira, Insert Com, Wet Bed Gang e

D.A.M.A, entre outros.

COIMBRA
A Queima das Fitas de Coimbra, entre

hoje e 10 de maio, tem o seu auge no do-

mingo com o Cortejo. Expensive Soul,
Dino d'Santiago, 2manydjs, Mishlawi e

Capitão Fausto são alguns dos cabeças de

cartaz da festa, que terá ainda uma noite
dedicada ao fado de Coimbra e uma festa

"Revengeofthe9o's".

MINHO
Richie Campbell abre a festa, no dia 11.

Seguem-se nomes como Diabo na Cruz,
Wet Bed Gang, Quim Barreiros, Dillaz,
Blaya. A fechar estão os DJ conhecidos

pelas festas dos anos 90. Sábado, dia 11, é

também dia de imposição de insígnias e
da missa de finalistas. A pulseira para os

concertos custa 35 euros.

VILA REAL
Foi a primeira academia a queimar as fi-

tas, entre 25 de abril e anteontem. Linda

Martini, Ena Pá 2000, Stereossauro,
Mishlawi, Profjam, Holly Hood, Wet Bed

Gang, Deejay Telio e Calculo foram al-

guns dos nomes que compuseram o car-

taz. A bênção das pastas realizou-se na
igreja de Nossa Senhora da Conceição.

ALGARVE
Os bilhetes diários para a semana acadé-
mica variam entre os oito e os 15 euros. A
festa começou ontem e até dia 11 a ani-

mação noturna estará a cargo de DJeff,

Blaya, Ana Malhoa, Virgem Suta, Toy,
Headhunterz, Papillon, entre outros.

Pela primeira vez, os copos de plástico se-

rão substituídos por reutilizáveis.



ENTREVISTA

"A Queima
é um evento

multifacetado"
João Pedro Videira
Presidente da FAP

A que se deve o elevado
investimento da FAP na
Queima das Fitas?
A Queima das Fitas do Por-
to é um evento multiface-
tado, não se prende apenas
com as noites no Queimó-
dromo, há inúmeras ativi-
dades académicas durante
os dias, muitas delas sem
qualquer retorno financei-
ro. Assim, o investimento é

naturalmente maior, ten-
do em conta o número de
atividades e a qualidade
que o evento efetivamen-
te tem em comparação com
as outras queimas do país.

A FAP é apoiada pelo Ins-
tituto Português do Des-
porto e da Juventude
(IPDJ)?
O IPDJ apoia anualmente
as associações de estudan-
tes para que estas possam
desenvolver as suas ativi-
dades, sendo que as festas
académicas não são abran-

gidas por esse apoio. No
que diz respeito à FAP, o

IPDJ não comparticipa com
nenhum apoio anual. O

que poderá existir é um
máximo de dois apoios
pontuais, que nunca pode-
rão exceder 20 mil euros.

As preocupações ambien-
tais mantêm-se?
A FAP candidatou-se nova-
mente ao Programa Sê-lo
Verde, do fundo ambien-
tal. Vamos ter copos reuti-
lizáveis, água potável não

engarrafada no recinto,
promover a reciclagem nas

barraquinhas e a recolha
seletiva de resíduos e va-
mos ter ações de sensibili-

zação no âmbito da susten-
tabilidade.


