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6 Uma visita à Critical Software, 
promovida pelo Núcleo de Estudantes de 
Economia - da Faculdade de Economia  
da Universidade de Coimbra, realiza-se 
hoje. O ponto de encontro está marcado 
para as 15H00 na FEUC. 

6 O ciclo de conversas Design + Mul-
timédia realiza-se hoje, a partir das 14H00 
e conta com a presença de Pedro Amado 
e Marta Madureira. A sessão  vai decorrer 
no Museu da Ciência da Universidade de 
Coimbra. 

6  A apresentação dos “Trilhos 
do Talasnal”está marcada para 
amanhã, a partir das 10H00, numa  
iniciativa que é promovida pela Ac-
tivar - Associação de Cooperação da 
Lousã.

111 “Prevenir para sorrir” 
é o tema das XVII Jornadas 
Científicas que a Delega-
ção Centro da Fundação 
Portuguesa de Cardiologia 
promove hoje e amanhã, 
na Escola Superior de En-
fermagem. O programa tem 
início pelas 09H00 (a sessão de 
abertura realiza-se às 10H00) e 
inclui a realização de debates 
e a apresentação de casos clí-
nicos ao longo dos dois dias. 

Jornadas científi cas “Prevenir para sorrir”

111  “Envelhecimento 
ativo e saudável: mito ou 
realidade?” é o tema desta 
Science Beer Talk dinamizada 
por Anabela Mota Pinto, que 
hoje se realiza, a partir das 
18H30, no Exploratório, na 
5.ª sessão de Pontos nos iii 
– science beer talks de 2017. 
A médica investigadora vai 
debater com o público as vá-

rias formas de envelhecer de 
forma saudável. 

 A médica cientista vai con-
versar com o público sobre os 
pilares para o Envelhecimen-
to Ativo, como são a qualida-
de de vida, as estratégias de 
autoajuda e adaptabilidade 
ao processo de envelheci-
mento ou as relações e ativi-
dades sociais. 

Exploratório debate envelhecimento 
ativo e saudável

111 “Namorar com Fair 
Play” é o nome do projeto 
de prevenção da violência 
no namoro que hoje é apre-
sentado, a partir das 10H30, 
na sala 2 da Escola Superior 
de Educação de Coimbra. A 
sessão de apresentação des-
te projeto de voluntariado 
tem o fim previsto para as 
12H30. 

Projeto quer prevenir violência no namoro 
é hoje apresentado na ESEC

Coimbra região10H00
Exposição 
“Dançam as 
linhas e as co-
res”
Galeria Ferrer 
Correia, na Casa 
Municipal sa 
Cultura 

11H00
Exposição 
“Tr(amor)es
Instituto Portu-
guês do Despor-
toe da Juventude 
de Coimbra

18H00
Cerveja de Cor-
po e Alma
Escola de Hotela-
ria e Turismo de 
Coimbra 

21H30
Sarau de artes 
performativas 
da FCDEF
Teatro Académico 
Gil Vicente 

21H30
Apresentação 
do livro “Daqui 
Ali - De Portugal 
à África do Sul 
de Bicicleta”
Casa das Cal-
deiras 

22H00
Concerto dos 
� e Gift
Convento de São 
Francisco

destaques

111 A programação que a 
Câmara de Coimbra definiu 
para festejar o Dia da Mãe 
inspira-se nos conteúdos 
museológicos do Museu Mu-
nicipal de Coimbra. Amanhã 
e sexta-feira há um conjunto 
de ações que têm como pú-
blico-alvo crianças dos 3 aos 

12 anos e compreende duas 
oficinas temáticas: entre as 
10H00 e as 15H00 no Edi-
f ício Chiado decorre “Mãe 
Mundo” e entre as 10H00 e 
as 16H00, na Torre de Alme-
dina, o tema escolhido para 
as crianças trabalharem é 
“Flores para a Mãe”.

Dia da Mãe para os mais novos 

R.M.

“Trico(n)tando 
estórias” em 
Almalaguês

111  “Trico(n)tando 
estórias” está hoje de re-
gresso à biblioteca de Al-
malaguês, entre as 15H00 
e as 17H00, numa inicia-
tiva da Câmara de Coim-
bra que visa fomentar a 
comunicação, através da 
escrita e da leitura, entre 
a população adulta da fre-
guesia. A iniciativa tem 
entrada livre. 

Acessibilidades 
entre capitais 
de distrito

111 Hoje a partir das 
18H00, no  auditório do 
Convento de Santa Clara-
a-Velha a coligação” Mais 
Coimbra” promove uma 
sessão, com conferência 
de imprensa,  na qual 
estarão presentes Jaime 
Ramos,  candidato da 
coligação Mais Coimbra 
à Câmara Municipal de 
Coimbra, e Almeida Hen-
riques, presidente da Câ-
mara Municipal de Viseu 
e candidato pelo PSD. Os 
dois candidatos aborda-
rão questões relacionadas 
com as relações Coimbra/
Viseu, no âmbito da afi r-
mação da região Centro.

“Reportagens 
com história” no 
auditório da ESEC 

111  Numa iniciativa 
do  Clube da Comunicação 
Social realiza-se amanhã, 
a partir das 15H00, a se-
gunda sessão dedicada ao 
tema “Reportagens com 
história”. A sessão, que se 
realiza no auditório da Es-
cola Superior de Educação 
de Coimbra, conta com a 
colaboração desta insti-
tuição de ensino superior. 

Penela  Escola 
CriAtiva: XX 
Semana Aberta

111 No âmbito da ini-
ciativa Escola CriAtiva: XX 
Semana Aberta, hoje reali-
zam-se mais um conjunto 
de atividades,  com desta-
que para uma ação que 
tem início marcado para 
as 10H00. A ETP Sicó Saú-
de- Feira do Empreende-
dorismo, é uma  atividade 
desenvolvida em parceria 
com o CLDS 3G Penela e 
que vai decorrer no polo 
da ETP Sicó e no Parque 
das Águas Romanas. 

Montemor-o-
Velho  Divulgação 
dos incentivos 
do Portugal 2020

111 Dar a conhecer  os 
incentivos disponíveis no 
âmbito do Portugal 2020 
é o objetivo de uma sessão 
de divulgação da DLBC e 
AD ELO que amanhã de-
corre, a partir das 10H30, 
em Montemor-o-Velho. 

Soure II Feira 
do Emprego 
e Formação 
Profi ssional

111 A II Feira do Em-
prego e Formação Profi s-
sional de Soure - 3 G CLDS 
3G - realiza-se a partir de 
amanhã e até sábado e vai 
contar com a presença de 
40 entidades que vão dar 
a conhecer as ofertas e 
oportunidades  que têm 
disponíveis. 
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Oferta 
formativa
do curso

Oferta 
formativa
do curso

i 6 Nesta área  existem dois mestrados e 
duas pós-graduações. Ao Turismo de Interior- 
Educação para a Sustentabilidade junta-se no 
próximo ano letivo o mestrado em  International 
Tourism For Development, o qual será lecionado 
em língua inglesa.

6 A licenciatura tem a duração de três anos e 
funciona em regime diurno e pós-laboral. Frequen-
tam o curso cerca de 270 alunos e são diplomados 
85 alunos por ano. Nos últimos anos o curso tem 
preenchido todas as vagas do concurso de acesso.

Turismo da ESEC
“apaga” 20 velas

Liberdade de imprensa
é comemorada hoje

111 A licenciatura de Tu-
rismo da Escola Superior de 
Educação de Coimbra (ESEC) 
promove hoje e amanhã um 
conjunto de iniciativas para co-
memorar os 20 anos do início 
do curso. Durante todo o dia 
de hoje, decorre um conjunto 
de iniciativas centradas no au-
ditório da escola. Depois da ses-
são de abertura, onde marcarão 
presença o presidente nda ESEC 
Rui Mendes e a diretora do cur-
so Eugénia Devile, tem lugar 
uma palestra intitulada “Here 
is... tomorrow!”. A CEO da Mun-
diconvenius, Luísa Teixeira, e o 
CEO da Pinto Lopes Viagens, 
Rui Pinto Lopes, são os oradores 
convidados.

"Pelos caminhos do Turismo” 
é o tema seguinte das comemo-
rações, a qual contará com as 
intervenções de Ana Moita; Ana 
Pereira; Hugo Francisco; Ivânia 
Monteiro e Ricardo Campanhã. 
Depois de almoço, vai-se deba-
ter o “Turismo aqui e agora”. Rui 
Antunes (presidente do Insti-
tuto Politécnico de Coimbra), 
Pedro Machado (presidente do 
Turismo Centro de Portugal), 
Sérgio Damásio (presidente do 

Conselho Pedagógico) e Fátima 
Neves (presidente do Conselho 
Técnico-Científico) vão expli-
car os desafi os atuais e futuros 
da formação em turismo. Estas 
atividades são organizadas pe-
los alunos do curso de Turismo 
sob a orientação das docentes 
Mariana Carvalho e Andreia 
Moura. 

Refi ra-se que o curso de Turis-
mo da ESEC é certifi cado pela 

Organização Mundial de Turis-
mo (OMT) desde 2001 tendo 
sido renovado pelo sistema 
de certifi cação da TedQual em 
2016 e válido até 2020. De acor-
do com o relatório da auditoria, 
o curso de Turismo da ESEC é 
consistente com a vocação da 
escola, retirando pleno bene-
fício dos recursos multidisci-
plinares existentes na ESEC. O 
plano de estudos do curso per-

mite aos alunos benefi ciarem 
das oportunidades de desen-
volvimento de competências 
multidisciplinares, resultado 
da partilha de conhecimentos 
entre docentes com experiência 
em participação em projetos de 
investigação a nível nacional e 
internacional, da colaboração 
de professores especialistas in-
ternos e externos e das visitas 
de campo.

111 Hoje, em todo o Mun-
do, comemora-se o Dia da Li-
berdade de Imprensa. Uma 
data que é celebrada desde 
1993 e que tem, entre muitos 
outros objetivos, “combater 
os ataques feitos aos media e 
impedir as violações à liber-
dade” dos órgãos de comuni-
cação social.

Para assinalar esta data, o 
Sindicato dos Bancários do 
Centro estabeleceu uma par-
ceria com o Diário As Beiras. 
Neste dia, todos os associados 
do sindicato irão receber na 

sua caixa de correio eletróni-
co a edição digital do jornal. 
De acordo com a presidente 
do sindicato Helena Carva-
lheiro, “a história já nos 
mostrou como sem liber-
dade de imprensa vamos 
perdendo muitas das nossas 
liberdades individuais com 
o tempo”. “A liberdade de 
imprensa não deve, porém, 
subjugar-se a incertezas em 
relação ao seu futuro, por 
ameaças ou ataques contra os 
meios de comunicação, antes 
se deve adaptar a um futu-

ro em que as pessoas querem 
mais e melhor informação, 
adequada a um ritmo de vida 
cada vez mais intenso, 

simples de perceber, rápida 
de compreender mas, sobre-
tudo, verdadeira”, frisou.

Em Miranda do Corvo, a data 
é também lembrada pela Fun-
dação ADFP – Assistência, De-
senvolvimento e Formação 
Profi ssional. Pelas 12H00, está 

prevista uma visita ao 
Templo Ecuménico 
e Humanista e ob-

servatório das Religiôes. Pelas 
13H00, está previsto um al-
moço no Restaurante Museu 
da Chanfana, seguido de visi-
ta ao Espaço da Mente.

 RAuditório da escola recebe, hoje, um conjunto de palestras, a partir das 09H15  RCurso certifi cado pela Organização 
Mundial de Turismo

Programa das comemorações estende-se até amanhã

Combater os ataques 
feitos à comunicação social e 
impedir as violações à liberdade 
de imprensa

Promover os princípios 
fundamentais da liberdade de 
imprensa

Lembrar os jornalistas 
que são vítimas de ataques, 
capturados, torturados ou a 
quem são impostas limitações

i Objetivos
desta
celebração

Se as minhas avantajadas dioptrias 
me não pregaram uma partida, creio 
ter lido que, na Madeira, Rui Rio se 

declarou, outra vez, favorável à regiona-
lização do continente. Dezanove anos 
volvidos sobre o referendo que enterrou 
o tema, eis que Rio levanta a múmia do 
sarcófago, no que ao PSD diz respeito…

Tenho em elevada conta o experiente 
declarante em causa, mas, hoje como 
então, continuo avesso à ideia, pese 
embora olhe com tolerância o momento 
e o local das declarações, considerada 
a ambição de Rio em liderar o partido; é 
simpático postular, numa região autóno-
ma, um modelo regional para o País, ao 
mesmo tempo que evita fazer campanha 
interna, num momento em que tal poderia 
ser visto com maus olhos. Trocou o slogan 
pela sedução, dir-se-ia.

Um dos argumentos lidos para escorar a 
proposta prende-se com “gastar menos 
e melhor” do que a administração central. 
Embora a ideia seja de aplauso imediato, 
duas dúvidas se levantam: por um lado, 
sobre a obsessão com a economia e as 
fi nanças como explicação para tudo no 
PSD da era mais recente, quem quer que 
seja o seu pontífi ce. E uma palavrinha 
sobre ciência, educação, cultura, desporto 
ou turismo? Sinceramente, apesar de en-
tender que nada se faz sem boas contas, 
não vejo um partido como um gabinete de 
contabilidade.

Em segundo lugar, vendo com simpatia 
o elogio que o político portuense fez, na 
mesma ocasião, aos actuais autarcas, não 
sei se partilho de uma certeza prospectiva 
de que teremos melhores e mais poupa-
dos políticos.

E pego nesta ponta solta para escorar 
parte magna da minha objecção. Olhado 
o panorama político português, o que 
vejo – sem querer ser descortês – é uma 
sufocante rarefação de personalidades 
carismáticas, empolgantes ou sequer com 
um percurso fora da política que me faça 
confi ar na mundividência e experiência 
profi ssional deste ou daquele cidadão. 
Claro que há excepções, como Rui Rio ou 
Pedro Duarte (no caso do PSD), mas pa-
rece pouco para um partido que debitava 
valores a cada congresso. Em suma, não 
sei que currículos teremos para as novas 
vagas.

Depois assomam-se-me ao raciocínio 
alguns dos argumentos clássicos: desde 
logo, olho de soslaio para a criação de uma 
porção de novos cargos e respectivas 
prebendas. E nem se diga que, possivel-
mente, se eliminariam cargos regionais 
já existentes; sou dos que acredita que 
um cargo político tem de ter dignidade e 
condições, sob pena de ser um chamariz 
para mais mediocridade, o que, paradoxal-
mente, o encarece.

Ademais, embora não veja aqui sombra 
de Belzebu, qualquer nova divisão do 
mapa político – seja esta, sejam os círculos 
uninominais – deve ser vista com cautela 
e pouca folia, já que não fi ca nos livros com 
que estudaram (?) os nossos legisladores, 
mas passam a condicionar a vida dos 
portugueses e, para mais, num território 
sem grande dimensão. Admito, contudo e 
neste particular, dar a mão à palmatória, se 
me demonstrarem que é importante para 
o desenvolvimento do interior do País.

Aguardo, desconfi ado…

Portugal aos quadradinhos

Gonçalo Capitão
Jurista

opinião

DR
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PJ investiga 
assalto a 
multibanco

RUma caixa de multi-
banco foi ontem assalta-
da em São Jorge, no con-
celho de Porto de Mós, 
distrito de Leiria, disse 
fonte da GNR à Lusa. Se-
gundo a mesma fonte, os 
suspeitos terão entrado 
no espaço onde se en-
contrava o multibanco e 
arrombaram-no, provo-
cando estragos. O assal-
to, que terá acontecido 
de madrugada, está a ser 
investigado pela Diretoria 
do Centro da Polícia Ju-
diciária (PJ), esclareceu a 
mesma fonte. | Lusa

195 detenções em 
fl agrante delito

RNo âmbito da operação 
“100% Cool”, realizada 
pela PSP de Viseu du-
rante o fim de semana, 
foram detidos quatro 
homens e uma mulher, 
com idades entre os 21 
e 36 anos, por condução 
com taxas de alcoolemia 
entre os 1,45 e 1,86 g/l de 
álcool no sangue, revela 
nota de imprensa envia-
da ao DIÁRIO AS BEIRAS. 
No mesmo período, os 
policiais detiveram outro 
homem (44 anos), por 
conduzir sem habilitação 
legal, e fiscalizaram 157 
viaturas, detetando 46 
infrações. Já no feriado 
de segunda-feira, um 
homem de 20 anos foi 
igualmente detido pela 
PSP viseense, “por ter 
na sua posse estupefa-
ciente (haxixe) que daria 
para cerca de 91 doses 
individuais”, acrescenta 
o documento. J.A.T.

Jovem de 16 
anos morre em 
acidente de viação

RUm jovem de 16 anos 
morreu ontem devido à 
colisão de um motociclo 
com um veículo ligeiro 
em Fernão Ferro, con-
celho do Seixal, disse à 
Lusa fonte do CDOS de 
Setúbal. A GNR está a 
investigar as causas da 
ocorrência. | Lusa

112

111 O Tribunal da Rela-
ção de Coimbra agravou a 
pena a um condutor que 
atropelou mortalmente 
uma peregrina e fugiu do 
local do acidente em 2013, 
no IC2, próximo de Con-
deixa-a-Nova, segundo 
um acórdão ontem con-
sultado pela agência Lusa.

A mulher de 51 anos, re-
sidente em Gondomar, fa-
zia uma peregrinação a pé 
até ao Santuário de Fátima 
quando foi atropelada por 
um veículo em Cernache, 
no concelho de Coimbra. 
Uma segunda peregrina 
sofreu ferimentos ligeiros.

Em março de 2016, o Tri-
bunal de Coimbra tinha 
condenado o homem a 
três anos de prisão suspen-
sa, em cúmulo jurídico, 
por um crime de homicí-
dio por negligência e ou-
tro de ofensa à integridade 
física por negligência.

Inconformado com a de-
cisão, o Ministério Público 
recorreu para a Relação, 
que decidiu condená-lo 
também por dois crimes 
de omissão de auxílio, de 
que tinha sido absolvido 
na primeira instância, ten-
do em conta que o argui-
do abandonou o local sem 
chamar socorro.

Com esta decisão, foi ne-
cessário reformular o cú-
mulo jurídico, engloban-

do as duas novas penas 
parcelares agora impos-
tas, tendo sido fi xada uma 
pena única de três anos e 
quatro meses de prisão, 
igualmente suspensa.

O arguido fi ca ainda im-
pedido de conduzir por 
dois anos e meio.

O tribunal deu como 
provado que o arguido 
adormeceu ao volante, 
perdendo o controlo da 
viatura que invadiu a ber-
ma da estrada, onde se 
encontrava um grupo de 
peregrinos que caminhava 

no sentido contrário ao do 
trânsito.

Com o estrondo do em-
bate, o arguido acordou 
e apercebeu-se que tinha 
embatido numa ou em 
mais pessoas, mas, em vez 
de chamar socorro, reto-
mou a via de trânsito e 
prosseguiu a sua marcha.

O condutor da viatura en-
volvida no atropelamento 
veio a ser identifi cado pela 
GNR no mesmo dia, quan-
do tentava comprar peças 
para o carro numa ofi cina. 
| Lusa

Relação agrava pena a 
condutor que atropelou 
mortalmente peregrina
Acidente ocorreu no dia 6 de agosto de 2013, cerca das 06H20 no IC2

GNR reforça patrulhamento durante 
a operação “Peregrinação segura”

111 No âmbito das ce-
lebrações do Centenário 
das Aparições de Fátima, a 
Guarda Nacional Republi-
cana (GNR) reforça, até ao 
próximo dia 12, ações de 
patrulhamento nas princi-
pais vias de acesso à cidade 
de Fátima e respetivo san-
tuário.

Segundo informação pu-
blicada no site da força mi-
litar, o objetivo é garantir a 
segurança dos peregrinos 
durante as deslocações.

Assim, aquando dos tra-
jetos, a GNR aconselha os 
peregrinos a informarem 
a GNR, através do preen-
chimento de questionário 
(https://goo.gl/qZaxsT) ou 
do posto mais próximo 
dando conta do dia, hora, 
local de partida e chegada; 
os percursos utilizados e 
o número de pessoas que 

constituem o grupo.
A força militar apela ain-

da à preparação da viagem 
com antecedência e ao 
planeamento dos locais de 
paragem (refeições/dormi-
das/descanso). Segundo a 
GNR, os peregrinos devem 
andar em fi la indiana e si-
nalizar o início e o fim do 
grupo, caminhar sempre 
na berma contrária ao sen-
tido do trânsito e não andar 

em locais onde seja proibi-
da a circulação de peões.

De dia ou de noite, a GNR 
apela ao uso constante de 
coletes retrorrefletores e, 
caso seja preciso unir o gru-
po, fazê-lo sempre fora da 
estrada.

Os peregrinos não devem 
andar sozinhos durante a 
noite e tomar especiais cui-
dados ao atravessar as vias.
| José Armando Torres

Incêndio destrói sala
na Av. Fernão de Magalhães

Um morto e dois feridos
em colisão na A1

111 Um incêndio, regis-
tado na madrugada de on-
tem, destruiu por completo 
a sala de um apartamento 
localizado num 4.º andar 
de um prédio da Av. Fernão 
de Magalhães, em Coimbra.

Segundo fonte dos Bom-
beiros Sapadores de Coim-
bra (BSC), o alerta para a 
ocorrência foi dado às 
05H44 e não se registou 
qualquer vítima, mas os 
móveis ficaram bastante 
danifi cados.

Ainda de acordo com a 
mesma fonte, os bombeiros 
sentiram algumas difi cul-
dades à chegada ao local, 
devido ao muito fumo e 
temperaturas que se regis-
tavam na habitação, mas 
rapidamente conseguiram 
apagar as chamas com re-

curso a extintores de água 
e pó.

Concluída a operação, 
o apartamento ficou sem 
condições de habitabilida-
de, mas não houve necessi-
dade de realojar os mora-
dores – um jovem casal –, 
que ficaram de momento 
instalados em casa de fa-
miliares.

No local da ocorrência 
estiveram nove elemen-
tos dos BSC, apoiados por 
três viaturas, e seis opera-
cionais e uma viatura dos 
Bombeiros Voluntários de 
Coimbra.

Também a ambulância do 
INEM respondeu à ocorrên-
cia, procedendo à avaliação 
do casal, que não precisou 
de transporte ao hospital. 
J.A.T.

111 Uma colisão entre 
um camião, um reboque e 
um táxi, ocorrida ontem 
na Autoestrada 1 (A1), na 
zona de Oliveira do Bair-
ro, causou um morto, um 
ferido grave e outro ligei-
ro, disse à Lusa fonte dos 
bombeiros locais.

O acidente aconteceu 
cerca das 11H55 ao qui-
lómetro 217 da A1, no 
sentido norte-sul.

Segundo o comandante 
dos Bombeiros de Olivei-
ra do Bairro, Marco Maia, 
o embate ocorreu quan-

do um reboque estava a 
remover um veículo ligei-
ro avariado. “Estavam a 
proceder à remoção do 
veículo e veio um camião 
desgovernado que em-
bateu no táxi e no rebo-
que”, disse o mesmo res-
ponsável, que não soube 
explicar se as vítimas se 
encontravam fora das via-
turas quando ocorreu o 
acidente.

Os feridos foram trans-
portados para o Centro 
Hospitalar e Universitário 
de Coimbra. | Lusa

Arquivo

13 detidos em fl agrante pela 
GNR no distrito de Coimbra

111  Entre os dias 25 
de abril e 1 de maio, o 
Comando Territorial da 
Gu a r da Nacio nal  Re -
publicana de Coimbra 
(GNR) realizou um con-
junto de operações no 
distrito, com o objetivo 
de prevenção e combate 
à criminalidade violenta 
e fi scalização rodoviária, 
entre outras.

Segundo nota de im-
prensa enviada ao DIÁRIO 
AS BEIRAS, neste período, 
foram efetuadas 13 deten-
ções em fl agrante delito, 
entre as quais seis por 
condução sob efeito do 
álcool e quatro por con-
dução sem habilitação 
legal.

No que respeita à fis-
calização de trânsito, os 
militarem detetaram 368 
infrações, 18 por uso in-
devido do telemóvel no 
exercício da condução, 16 
por falta de inspeção peri-
ódica obrigatória e 16 por 

falta de uso de cinto de 
segurança.

Um morto e 21 feridos
em 45 acidentes

Já em relação à sinistra-
lidade, a GNR registou 45 
acidentes, que resultaram 
num morto, dois feridos 
graves e 19 feridos leves. 
Ainda neste período, e nas 
ações de fiscalização ge-
ral, registo para 15 autos 
de contraordenação, 11 
no âmbito da legislação 
da proteção da natureza 
e do ambiente e quatro da 
legislação policial.

Ações de
sensibilização

O comunicado da GNR 
adianta ainda que foram 
desenvolvidas, entre os 
dias 25 de abril e 1 de 
maio, várias ações de sen-
sibilização de âmbito fl o-
restal, escolar e prevenção 
rodoviária, entre outras. 
J.A.T.

DR
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6 Pedro Maranha O docente do ISCAC | Coimbra Business 
School é o responsável pela organização, em Coimbra, da Euro-
week, que traz ao Instituto Politécnico um conjunto de equipas, 
que integram alunos e professores, de 16 países europeus, em 
busca de novas perspetivas de relacionamento e de oportuni-
dades de emprego, ao nível europeu.

protagoni� a
PME 
Excelência’2016

alto patrocínio:
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patrocínio:

Conferência

Jorge Marques dos Santos
Presidente do IAPMEI

Pedro Machado
Presidente da Turismo do Centro

Licínio Pina
Presidente do Conselho de Administração da Caixa Central 

de Crédito Agrícola Mútuo

Pedro Seabra
Presidente da Comissão Executiva da Garval

apoio:

apresentação e lançamento 
do Caderno Especial 

de homenagem às
PME  Excelência’2016

Pavilhão Centro de Portugal 
(Parque Verde do Mondego), 

dia 4 de Maio, às 17H30

Causas e efeitos do 
insucesso e abandono
no ensino superior 

111  Em Coimbra, o 
Fundo Solidário – criado 
pelo Instituto Universitá-
rio Justiça e Paz e a reunir 
parceiros diversos e todos 
os agentes do Ensino Su-
perior na cidade –, tem 
contribuído para mini-
mizar algumas das mais 
prementes situações que 
levam ao insucesso e ao 
abandono escolar.

Mas os responsáveis pelo 
projeto, querem ir mais 
fundo para perceberem 
causas e efeitos do pro-
blema, o que foi ensaiado 
ontem numa conferência 
que contou com alguns 
convidados “de fora” do 
sistema – nomeadamente 
Álvaro Laborinho Lúcio 
ou Madalena Vitorino – a 
apresentarem uma análi-
se outra sobre uma ques-
tão que, como todos re-
conhecem, tem muito de 
responsabilidade cidadã.

Recusa de bolsa, baixas 
notas e regime especial

Isto apesar de estar es-

tabelecido que existem 
condicionantes a determi-
narem fortemente, se não 
o insucesso, pelo menos 
o abandono. E estes são, 
de acordo com dados da 
Direção-Geral de Estatísti-
cas da Educação e Ciência 
ontem revelados, a recusa 
de bolsa de ação social, as 
baixas notas de ingresso 
e a entrada dos alunos no 
ensino superior através de 
um regime especial. 

Convidado para proferir 
a palestra de abertura da 
conferência, Laborinho 
Lúcio apresentou uma 
aproximação ao proble-
ma – “tema do espaço 
público”, logo “tema de 
cidadania” –, que envol-
veu, de facto, todos os 
que participavam e assis-
tiam. Desde logo porque, 
para lá das soluções que 
passam pelo apoio aos 
estudantes que já vivem 
ou estão em vias de viver 
situações de insucesso ou 
abandono escolar, pare-
ce clara a necessidade de 

apostar na “prevenção” , o 
que só é possível com um 
“compromisso” em que 
todos se envolvam, numa 
“responsabilidade” que, 
sendo de todos, é sobre-
tudo de “cada um”.

Depois, como também 
sublinhou o antigo estu-
dante de Coimbra, magis-
trado com um percurso a 
merecer reconhecimento 
amplo e incansável ativis-
ta cívico, é necessário (re)
pensar o ensino superior 
que temos e queremos 
a partir de uma questão 
central: “para que serve?”, 
será para o “sucesso” de 
todos os alunos?

Questão para a qual 
Laborinho Lúcio deixou 
uma hipótese de resposta: 
“o ensino superior volta a 
ter cada vez mais respon-
sabilidade de formar pes-
soas para serem cidadãs 
do mundo...”, para lá do 
sucesso a atingir no “fi m 
da linha”, num emprego 
cada vez menos garanti-
do. | Lídia Pereira

Visita guiada ao Cemitério da Conchada
111 Regina Anacleto 

e Rodrigues Costa são os 
guias de uma visita co-
mentada ao Cemitério da 
Conchada, que vai aconte-
cer no sábado, 6 de maio, 
a partir das 10H30. A or-
ganização é do blogue 
A’Cerca de Coimbra.

Os objetivos são integrar 
o espaço físico do conjun-

to cemiterial no tempo e 
no contexto socioeconó-
mico, identificar alguns 
monumentos e sensibili-
zar os participantes para a 
necessidade de valorizar e 
preservar este tipo de pa-
trimónio arquitetónico, 
artístico e cultural.

A concentração dos par-
ticipantes é no jardim 

fronteiro à porta principal 
do cemitério. 

Antes da visita há uma 
exposição sobre o cul-
to dos mortos ao longo 
dos tempos e o estabele-
cimento dos cemitérios 
em Portugal; as particu-
laridades do cemitério da 
Conchada; projeto inicial 
e aumentos.

Laborinho Lúcio proferiu, ontem, a palestra de abertura da conferência promovida pelo Fundo Solidário

DB-Carlos Jorge Monteiro
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111 O poeta José 
Ferreira Monte vai 
ser homenageado 
pela Junta de Fregue-
sia de Santo António 
dos Olivais e pela Co-
munidade Salatina. A 
sessão decorre no pró-
ximo dia 11 de maio, 
pelas 18H30, na Praça 
dos Açores - Bairro 
Norton de Matos.

Esta evocação coin-
cide com o 95º aniver-
sário do nascimento do 
poeta e com o descer-
ramento, na casa onde 
viveu, de uma placa de 
reconhecimento e mé-
rito.

José Ferreira Monte 
nasceu na Velha Alta 
da cidade, em 1922. Como 
centenas de outros vizinhos 
– os “salatinas” –, foi “des-
pejado” aquando das de-
molições para a construção 
da cidade universitária, na 
década de 1930. 

O poeta foi viver para o en-

tão Bairro Marechal Carmo-
na e acabou por falecer na 
Figueira da Foz, em 1985. 

José Ferreira Monte foi po-
eta e novelista da primeira 
geração neo-realista e fez 
parte do chamado “grupo 
de Coimbra”.

Publicou o seu primeiro 

livro “Noite rebelde 
“aos 18 anos. Es-
creveu em jornais 
e revistas, como O 
Figueirense, Gazeta 
de Coimbra, onde 
publicou crónicas 
e contos, trabalhou 
na redação da Revis-
ta Vértice.

Em 1953 publi-
cou o livro “Tempo 
de silêncio” e em 
1970, o livro “Poe-
sia amordaçada”, 
proibido pelo regi-
me. Anteriormente 
colaborara na “Ho-
menagem poética 
de Coimbra a Tei-
xeira e Pascoaes” 

(1951). 
A homenagem conta com 

a presença de António Pe-
dro Pita, docente de Filoso-
fi a da Faculdade de Letras 
da Universidade de Coim-
bra e diretor científico do 
Museu do Neo-Realismo.
|e| Margarida Lopes

111 Começou ontem, 
no Instituto Politécnico de 
Coimbra (IPC), 23.ª edição 
da Euroweek-European 
Week Conference, evento 
que se prolonga até sexta-
feira e que junta equipas 
de alunos e professores de 
16 países.

Trata-se de uma das 
mais importantes inicia-
tivas realizadas todos os 
anos no contexto da Rede 
PRIME (Professional Inter-
University Management 
for Education), com o ob-
jetivo de acrescentar valor 
ao conhecimento acadé-
mico de cada estudante, 
dotando-o de perspeti-
vas de relacionamento e 
oportunidades de empre-
go a nível europeu.

Este ano subordinada ao 
tema “Creativity and En-
trepreneurship: from So-
cial to High-Tech”, a Euro-
week prevê uma semana 
intensiva de intercâmbio 
de projetos e experiências 
desenvolvidos pelas equi-
pas internacionais, com 
atividades pelos vários 
estabelecimentos do IPC.

Portugal, Espanha, Fin-
lândia, Holanda, Bélgica, 
Noruega, Áustria, Letónia, 
Grécia, Suécia, Polónia, 
Lituânia, França, Estados 
Unidos da América e Itália 
são as comitivas presentes 
na 23.ª edição do evento, 

cuja sessão de boas-vin-
das teve ontem lugar no 
ISCAC|Coimbra Business 
School.

Num ambiente descon-
traído e de boa disposição, 
António Trigo (ISCAC) 
agradeceu aos alunos e 
professores participantes 
e fez uma breve apresenta-
ção da escola, esperando 
que todos possam apro-
veitar a estada na cidade. 

Pedro Maranha, res-
ponsável pela Euroweek 
de Coimbra, agradeceu à 
PRIME por confiar a or-
ganização à escola, assim 
como à equipa do IPC, 
pelo trabalho necessário 
a esta realização.

Já Sandra Kraze, direto-
ra-geral da PRIME, lem-

brou os objetivos da rede, 
que pretende “facilitar o 
conhecimento e a coo-
peração”, dando opor-
tunidade aos alunos de 
“aprenderem novas com-
petências”. “Este é o tem-
po onde podem mostrar 
as vossas competências”, 
acrescentou, recordando 
que vivemos numa “época 
digital”. 

Sandra Kraze espera que 
os participantes possam 
aproveitar a presença na 
cidade estudantil, agra-
decendo depois ao IPC 
“por esta oportunidade de 
aprendermos algo novo”. 
A terminar, apelou à res-
ponsabilidade das comi-
tivas, lembrando que os 
participantes “são embai-

xadores” dos seus países 
durante esta iniciativa.

Nuno Ferreira, vice-pre-
sidente do IPC, destacou a 
semana que permite reu-
nir a “nossa família”, elo-
giou Coimbra – “É fantás-
tica”, disse – e agradeceu 
à equipa internacional 
da escola pelo trabalho 
desenvolvido na concre-
tização da Euroweek.

Dadas as boas-vindas, 
seguiu-se a apresentação 
das comitivas, através de 
um original jogo (criado 
por duas professoras da 
escola), cujo objetivo era 
adivinhar uma música, re-
presentativa de cada um 
dos países presentes na 
iniciativa. 
| José Armando Torres

Sessão de abertura decorreu ontem, no auditório do ISCAC

Euroweek reúne estudantes 
de 16 países no Politécnico

Evocação do poeta salatino 
José Ferreira Monte

Esta evocação coin-
cide com o 95º aniver-
sário do nascimento do 
poeta e com o descer-
ramento, na casa onde 
viveu, de uma placa de 
reconhecimento e mé-

José Ferreira Monte 

livro “Noite rebelde 
“aos 18 anos. Es-
creveu em jornais 
e revistas, como O 
Figueirense, Gazeta 
de Coimbra, onde 
publicou crónicas 
e contos, trabalhou 
na redação da Revis-
ta Vértice.

cou o livro “Tempo 
de silêncio” e em 
1970, o livro “Poe-
sia amordaçada”, 
proibido pelo regi-
me. Anteriormente 

lojas aderentesR
 coimbra 
R   Tabacaria Alvorada

Centro Comercial Dolce Vita // 
Coimbra tel 239723 034

R   Quiosque Sousa
Largo da Portagem // Coimbra tel 
239 820 995

R  A Tabacaria do Fórum 
Coimbra
Telef. 239 810 600

R  Tabacaria Atrium Solum
Centro Comercial Atrium Solum
Loja 5 // Telef. 239 713 082

 fi gueira da foz 
R  Rotunda Papelaria Lda

Buarcos // Telef.233 044 608

R  Quiosque Praça 8 de Maio
Fig. da Foz // Telef.233 420 817

 montemor-o-velho 
R  Papelaria Bento

Rua Dr. José Galvão, 
222 - tel 239 680 251

 lousã 
R  Quiosque Lousã

Av.ª S. Silvestre - Lousã Telef. 239 
991 569

 cantanhede 
R  Livraria, papelaria, tabacaria 

Toca
Largo D. João Crisóstomo 
Nº 9, r/c, Loja 1
Tel./Fax-231423843 
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 Todas estas promoções estão disponíveis na sede do nosso jornal, com 
a apresentação de jornais do dia carimbados pelo ponto de venda, em dia 
úteis das 09h00 às 18h00 ou nos Quiosques Loja Diário As Beiras.

Assinaturas: os interessados devem dirigir-se à sede do jornal, 
na rua Abel Dias Urbano, n.º 4-2.º, de segunda a sexta-feira, das 
09H00 às 18H00, ou contactar o serviço de assinaturas, através do 
Telef. 239 980 289 ou ainda por email: assinaturas@asbeiras.pt.

Ganhe estas promoções
com o nosso jornal !
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R Hotel Rural
Quinta da Geia
       Novas assinaturas

  1 Assinatura 
em papel

2 Noites
2 pessoas

R Pack Família 
Jardim Zoológico
Uma assinatura em papel 
» 5 Bilhetes
Uma assinatura em papel 

R Queima das Fitas’17 
De 5 a 12 Maio
10DB=1 Convite Pontual *
(*  Acresce contribuição solidária 
de 1€ aquando levantamento de 
bilhete no recinto)

R Académica x Vit. de Guimarães B
Sábado 06/05/2017 às 11h15
1DB= 2 Convites
1 Assinante = 2 Convites

R Diogo Simões
Quintas do Conservatório
quinta-feira  04/05 às 21H30
3DB= 1 Convite

R Visite o Portugal 
dos Pequenitos
4 DB= 1 Convite  
Infantil/Sénior
5DB= 1 Convite Adulto

“Portugal sou 
eu” na Praça 
da República

111 A NERC – Associa-
ção Empresarial da Região 
de Coimbra, em parceria 
com a AIP – Associação 
Industrial Portuguesa, 
promovem o Tour “Por-
tugal Sou Eu” amanhã, na 
Praça da República, em 
Coimbra.

De referir que o Selo 
“Portugal Sou Eu” é atri-
buído aos produtos e 
serviços com base em cri-
térios de incorporação na-
cional, marcas e patentes, 
emprego nacional e valor 
acrescentado nacional 
da empresa. O programa 
valoriza, através do Selo, 
a produção nacional de 
produtos, serviços e arte-
sanato.

A tournée vai percorrer 
mais de 1.800 quilóme-
tros divulgando a iniciati-
va de identifi cação e certi-
fi cação da produção lusa. 
Depois de Coimbra, segue 
para Bragança, Aveiro e 
Braga.

DB-Carlos Jorge Monteiro
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111 A secretária de Es-
tado Adjunta e da Admi-
nistração Interna, Isabel 
Oneto, garantiu ontem que 
existe verba para a realiza-
ção de obras nas instala-
ções com maiores proble-
mas do Comando Distrital 
de Coimbra da Polícia de 
Segurança Pública (PSP). 
Ao intervir na sessão co-
memorativa dos 139 anos 
desta força policial, que se 
realizou no Convento São 
Francisco, a governante não 
se quis comprometer com 
datas, mas afirmou que no 
prazo de cinco anos estão 
previstos investimentos da 
ordem dos 450 milhões de 
euros para a realização de 
obras e equipar as forças de 
segurança.

Isabel Oneto salientou 
o trabalho desenvolvido 
pelo comando distrital ao 
nível do policiamento de 
proximidade – Escola Se-
gura e Apoio 65 –, ao mes-
mo tempo que realçou a 
importância que o Gover-
no está a dar ao nível dos 
Contratos Locais de Segu-
rança “+ Cidadão”. Apro-
veitando a presença nesta 
sessão, a secretária de Es-
tado anunciou para breve 
uma alteração legislativa 
que envolve a segurança 
privada, a vídeovigilância 
e a delinquência juvenil. É 
que, de acordo com a go-
vernante, há que “definir a 
missão de cada um destes 

atores”, de forma a evitar 
situações como aquelas 
que têm vindo a acontecer 
atualmente: a proliferação 
“de equipamentos de ví-
deovigilância e a falta de 
fiscalização e acesso das 
forças de segurança”.

Antes, o diretor nacional 
da PSP, Luís Farinha, salien-
tou o bom trabalho que 
tem vindo a ser realizado 
pelos agentes deste coman-
do, deixando em aberto a 
possibilidade de  nos pró-
ximos anos começarem a 
ser resolvidos alguns dos 
constrangimentos que têm 
vindo a sentir: a entrada de 
mais “homens”, o “reforço 
da especialização” e um 
maior investimento nas 
equipas de intervenção 

rápida.
Pedro Teles, comandante 

distrital da PSP, reiterou 
o trabalho de combate à 
comunidade violenta e o 
reforço “do modelo de se-
gurança comunitária” na 
área de intervenção do co-
mando. Já Manuel Macha-
do, presidente da câmara, 
agradeceu o trabalho que 
tem vindo a ser desenvol-
vido pelos agentes poli-
ciais e que contribui para 
“os baixos índices de cri-
minalidade verificados na 
cidade, para a segurança 
dos conimbricenses, bem 
como para que Coimbra se 
destaque como um desti-
no seguro de eleição para 
todos os turistas que a visi-
tam”. | António Alves

111 A Associação Laços Sem Nós, em parceria com o 
Jumbo de Coimbra, vai dinamizar, amanhã, uma cam-
panha de angariação de bens alimentares e artigos de 
higiene, em especial “enlatados” e artigos de higiene 
pessoal. A apoiar famílias do distrito de Coimbra e sem 
qualquer financiamento, esta associação, apenas de vo-
luntários, depara-se com situações de fome e pobreza 
extrema em agregados de crianças e idosos.

Laços Sem Nós recolhe alimentos

111 O aluno Francisco 
Duarte, do programa dou-
toral em Sistemas de Trans-
portes da Universidade de 
Coimbra (UC), venceu o Big 
Smart Cities Coimbra, reali-
zado a 27 de abril, no Insti-
tuto Pedro Nunes (IPN).

O estudante concorreu 
com a ideia tecnológica 
PAVNEXT - Pavement Ener-
gy Efficient Extractor – e, 
além de ganhar o prémio 
inicial de 500 euros, garan-
tiu a classificação entre os 
20 finalistas para disputar 
a final do BIG Smart Cities, 
que atribuirá um prémio 
de 10 mil euros, seis meses 
de incubação no Vodafone 
Power Lab e uma viagem 
a um polo de inovação da 
Ericsson na Europa.

O sistema PAVNEXT cons-
titui uma alternativa às 
Lombas Redutoras de Velo-
cidade (LRV), permitindo a 
redução do número de aci-
dentes e da sua gravidade. 

Na prática, consiste num 
equipamento para aplica-
ção em pavimentos rodo-
viários que permite reduzir 
de forma ativa a velocidade 
de circulação dos veículos 
através da extração da sua 
energia cinética, com im-
pacto mínimo sobre os veí-
culos, ao contrário das LRV. 

Permite, também, produ-
zir energia elétrica pela pas-

sagem dos veículos e fazer 
contagens de tráfego.

Este equipamento extrai 
energia em função da ve-
locidade de circulação do 
veículo. Quanto maior a ve-
locidade, maior a extração 
energética. Deste modo, 
os condutores que circula-
rem dentro dos limites de 
velocidade não serão pe-
nalizados, sendo retirada 

energia em função do local. 
O objetivo é tentar manter 
os veículos dentro dos limi-
tes de velocidade definidos 
para cada local. 

O sistema poderá ser co-
locado em trechos de es-
trada que antecedem as 
passagens para peões e as 
interseções (cruzamentos e 
rotundas); trechos de estra-
da com elevada exposição 
ao tráfego, nomeadamente 
zonas com ocupação lateral 
residencial, escolar ou hos-
pitalar; outros trechos de 
estrada onde se pretenda 
controlar de forma eficaz 
a velocidade de circulação.

Francisco Duarte está a fi-
nalizar o seu doutoramen-
to intitulado “Pavement 
Energy Harvesting System 
to Convert Vehicles Kine-
tic Energy into Electrical 
Energy”, sob a orientação 
do professor Adelino Fer-
reira, do Departamento de 
Engenharia Civil da FCTUC.

João Ataíde, Luís Farinha, isabel Oneto, Manuel Machado e Pedro Teles

Concurso realizou-se no IPN, no final de abril

Governo garante obras
nas instalações da PSP

Doutorando em engenharia civil na UC
vence Big Smart Cities Coimbra

Amêijoa asiática pode ser 
solução para água residual
111 Seis investigadores 

da Universidade de Coim-
bra (UC) estão a desenvol-
ver uma solução inovadora 
para o tratamento de águas 
residuais domésticas, com 
recurso à amêijoa de água 
doce conhecida como amê-
ijoa asiática.

Uma equipa das faculda-
des de Ciências e Tecnolo-
gia e de Farmácia da UC está 
a desenvolver “uma solu-
ção inovadora para o trata-
mento de águas residuais 
domésticas, combinando 
a utilização de ozono foto-
catalítico e biofiltros com 
uma amêijoa de água doce 
conhecida como amêijoa 
asiática”.

O projeto, financiado pela 
Fundação para a Ciência e 
Tecnologia, visa descobrir 
“uma solução integrada e 
vantajosa do ponto de vista 
económico” para aumentar 
a eficácia das estações de 
tratamento de águas resi-
duais (ETAR), afirma a UC.

Os métodos atualmen-
te adotados para o trata-
mento de águas residuais 
domésticas cumprem, em 
geral, os limites legais, mas 
“não são completamente 
eficazes no caso de alguns 
tipos de poluentes”, adverte 
Rui Cardoso Martins, coor-
denador do projeto.

“As águas tratadas que 
são escoadas para os recur-
sos hídricos apresentam 

quantidades significativas 
de bactérias e vírus, assim 
como alguns microconta-
minantes químicos”, subli-
nha o investigador.

“As análises efetuadas no 
âmbito deste estudo em 
amostras recolhidas em 
várias ETAR revelaram a 
presença de grandes quan-
tidades de bactérias e co-
liformes fecais como, por 
exemplo, Escherichia coli 
(‘E. coli’), e alguns vírus de 
origem humana”, acrescen-
ta Rui Cardoso Martins.

A metodologia proposta 
neste estudo pode, simulta-
neamente, ajudar a mitigar 
os impactos ecológicos pro-
vocados pela amêijoa asiá-
tica, uma espécie invasora 
dos nossos ecossistemas, 
acreditam os investigado-
res envolvidos no projeto.

“Esta espécie de bivalve 
causa também danos sig-
nificativos na indústria 
que usa captação de água 
como, por exemplo, esta-
ções de tratamento de água 
para consumo e centrais 
termoelétricas, uma vez 
que cresce e multiplica-se 
muito rapidamente nas 
tubagens e outras estru-
turas, provocando graves 
problemas de ‘biofouling’ 
(incrustação)”, explica a 
UC. Mas “esta amêijoa pode 
deixar de ser um inimigo 
quando usada para “devo-
rar” poluentes”.

João Gomes e Rui Cardoso Martins, investigadores da UC

medalhas
RAssiduidade: João 
Pinto, Arlindo Videi-
ra, João Forte, Fer-
nanda  Rodrigues, 
António Gomes ( 3 
Estrelas), Rui Melo, 
Alcides Prior, Luís 
castro, Eduardo Fer-
nandes e Carlos San-
tos ( 2 Estrelas)

RComportamento 
exemplar: Francisco 
Teles (Ouro), Marga-
rida Oliveira, António 
Alves (Prata) e An-
tónio Batista (Cobre)

DB-Carlos Jorge Monteiro

DR

DR

DR
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111 A obra para a ins-
talação da rede coletora de 
saneamento na zona de Ca-
sal do Lobo, Dianteiro e Ser-
ra da Rocha foi lançada em 
novembro do ano passado 
pela Águas de Coimbra por 
cerca de três milhões euros 
e submetida aos fundos es-
truturais do POSEUR. On-
tem chegou a notícia que a 
candidatura foi indeferida 
porque não existe naquela 
área uma ETAR para lançar 

os efl uentes. Ora, de acordo 
com o presidente da Águas 
de Coimbra, a ETAR já de-
veria estar a funcionar em 
2008, numa obra que era 
da responsabilidade da 
Águas do Mondego (atual 
Águas do Centro Litoral). 

“A POSEUR refere que não 
havia ETAR para onde enca-
minhar os efl uentes e, por 
isso, reprovou a candida-
tura”, lamentou Carvalhos 
dos Santos.

Entretanto, a Águas do 
Centro Litoral já lançou o 
concurso para a construção 
da ETAR. 

A obra do Dianteiro deve-
rá estar concluída em abril 
de 2018 mesmo sem ETAR, 
muito embora o presidente 
do Conselho de Adminis-
tração da AC garanta que 
a descarga de, pelo menos 
uma parte dos efluentes, 
deverá ser solucionada. 
P.C.A.

111  Manuel Macha-
do lamentou ontem que 
o Programa Operacional 
Sustentabilidade e Efici-
ência no Uso de Recursos 
(POSEUR) “teime em não 
dar seguimentos às pro-
postas e aos investimentos 
que as autarquias têm fei-
to, num trabalho notável 
na preservação do meio 
ambiente”.

Para o presidente da Câ-
mara Municipal de Coim-
bra, “não é aceitável que 
a gestão do dinheiro seja 
feita de forma centralista 
e que alguém se arrogue” 
a não dar seguimento às 
candidaturas.

Em causa, a notícia do in-

deferimento de uma obra 
para a instalação da rede 
coletora de saneamento 
na zona de Casal do Lobo, 
Dianteiro e Serra da Rocha 
(ver texto em baixo).

O autarca intervinha na 
consignação da empreita-
da para instalação de rede 
de saneamento em Ceira, 
que decorreu ontem no 
Centro Recreativo e Des-
portivo das Lagoas.

A obra, no valor de um 
milhão e 150 mil euros 
e totalmente financiada 
pela Águas de Coimbra, 
terá a duração de 420 dias 
(cerca de um ano e dois 
meses) e irá servir 380 
habitantes da freguesia. 

Concluída esta interven-
ção, a taxa de cobertura 
do serviço de drenagem 
de águas residuais domés-
ticas, em Ceira, passará de 
87 para 97%.

Ao intervir na cerimó-
nia, Carvalhos dos Santos, 
presidente do conselho de 
administração da empre-
sa municipal, disse que a 
Águas de Coimbra está, 
neste momento, a traba-
lhar em 22 frentes com 
projetos no valor total de 
5,6 milhões de euros. Em 
breve serão lançadas qua-
tro novas intervenções, 
num custo estimado de 
mais de um milhão de eu-
ros. | Patrícia Cruz Almeida 

Consignação da obra decorreu ontem no Centro Recreativo e Desportivo das Lagoas

Águas de Coimbra 
tem 5,6 milhões 
de obras no terreno 

POSEUR chumba candidatura 
para empreitada no Dianteiro

FUNERÁRIA BORRALHO - COIMBRA
Rua António José de Almeida, nº 185 - 3000-044 Coimbra
(Em frente à Igreja de N.ª Sr.ª de Lurdes)
Tel./Fax. 239 820 560 | 917 601 415 | 917 601 413 | 916 631 371

Agências Funerárias

Agostinho
Borralho
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FUNERÁRIA AGOSTINHO - LOUSÃ
Rua do Mercado, Lote 7 - R/C - 3200-235 Lousã
Tel./Fax 239 991 469 | 917 601 413 |  917 848 420 | 917 601 415

Coimbra (Solum) 915 910 040 | S. Martinho do Bispo 910 757 210

NÚMERO GRÁTIS (24H) 800 20 13 13
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(24horas) 

Rua de Saragoça, n.º 85-C – 3000-380 COIMBRA
www.funerariadecoimbra.pt e-mail: geral@funerariadecoimbra.pt

239 824 479 - 917 226 023

Funerais – Cremações – Trasladações

Agência
A Funerária de Coimbra, Ld.ª
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jCoimbra

M A R I A  G A �
B R I E L A  P I �
N H E I R O  D E 
OLIVEIRA 
GONÇALVES 
CARNEIRO, de 

59 anos, faleceu. Casada 
com José Carlos Gonçalves 
Carneiro, era natural e re-
sidente em Coimbra. O fu-
neral realiza-se hoje, pelas 
11H00, da capela de S. José 
(Nova), para o Crematório 
Municipal de Coimbra. Trata 
a funerária JBarroca. 

JOSÉ DUARTE 
ABRANTES 
COELHO, de 76 
anos, faleceu. 
Viúvo, era natu-
ral de Arcozelo 

e residia em Coimbra. O 
funeral realiza-se amanhã, 
pelas 15H00, da capela de 
S. José (Nova), para o ce-
mitério da Conchada. Trata 
a funerária JBarroca.

ILIDIO BRAZ DA COSTA, 
de 77 anos, faleceu. Casa-
do com Licínia Gaspar da 
Silva, era natural de Santa 
Clara e residia em Cruz de 
Morouços. O funeral reali-
za-se amanhã, da capela 
da Cruz de Morouços para 
o Crematório Municipal de 
Coimbra. Trata a agência 
funerária Borralho.

jArganil

MANUEL  PA�
T R ÃO  C ATA�
R I N O,  d e  6 6 
anos, faleceu. 
C a s a d o  c o m 
M a r i a  D u l c e 

Gama Catarino, era natural 
de Sabugueiro e residia em 
Cerdeira. O funeral realiza-
se hoje, às 11H00, da igreja 
matriz de Cerdeira para o 
cemitério local. Trata a fu-
nerária Cojense, Lda.

jFigueira da Foz

MANUEL DOS 
SANTOS LÉ, fa-
leceu. Casado, 
era natural de 
Buarcos, onde 

residia. O funeral realiza-
se hoje, às 15H00, da Igre-
ja da Misericórdia de Bu-
arcos para o cemitério de 
Buarcos. Trata a funerária 
Oliveira – Figueira da Foz.

jMealhada

ALBERTO DU�
A R T E  D O S 
SA N TO S  P E �
NETRA, de 89 
anos, faleceu. 
C a s a d o  c o m 

Etelvina Maria dos Santos, 
era natural da Mealhada e 
residente no Luso. O fune-
ral realizou-se ontem para 
o cemitério do Luso. Tra-
tou a agência funerária da 
Carreira, Unipessoal, Lda.

jMontemor-o-Velho

M A R I A  S U �
SETE  SOUSA 
D U A R T E ,  d e 
6 8  a n os ,  fa -
leceu. Casada 
co m  A n t ó n i o 

Manuel Gomes Ferrão, 
era natural e residente 
em Carapinheira. O funeral 
realizou-se ontem para o 
cemitério da Carapinheira. 
Tratou a funerária Santa 
Susana, Lda.

jVila Nova de Poiares

JAIME ALBINO 
DOS SANTOS 
MARTI NS,  de 
5 2  a n o s ,  fa -
leceu. Era na-
t u ra l  d e  Vi l a 

Nova de Poiares e residia 
em São Miguel de Poiares. 
O seu funeral realiza-se 
hoje, às 11H00, da cape-
la de Nossa Senhora das 
Necessidades para o ce-
mitério de São Miguel de 
Poiares. Trata a agência 
funerária Nelito.

MANUEL AU�
GUSTO SERRA 
FERREIRA, de 
79 anos, fale-
ce u .  Ca s a d o , 
era natural de 

Vila Nova de Poiares, onde 
residia. O funeral realiza-
se hoje, às 17H00, da igre-
ja matriz de Poiares para o 
cemitério de Poiares (San-
to André). Trata a agência 
funerária Alfredo Duarte, 
Lda.

 memória  

falecimentos

agradecimentos

missas 
de sufrágio

aqui

 memória  

Qta D. João - Rua Filipe Terzi,Lote1,R/C Dº
3030-014 Coimbra
914 067 987 / 926 707 908
rui-gaspar@hotmail.com

Agência Funerária
Rui Gaspar
Unipessoal Lda

GPS:
40.200312, -8.418073

59
17

3

DB-Carlos Jorge Monteiro
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Farmácia de serviço
Faria (Tel. 233 422 776 )

Tempo

Céu nublado

Céu nublado

Hoje

Amanhã
Máxima
Mínima

Máxima
Mínima

29o

13o

30o

9o

Fonte: Proteção Civil municipal
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6 A autarquia, em parceria com a As-
sociação da Amizade e das Artes Galego 
Portuguesa, promove, de 5 a 7 de maio, 
no CAE, o primeiro Festival das Artes Lu-
sófonas, que contará com participantes 
de várias correntes artísticas. A peça de 
teatro “Memorias dun neno labrego”, 
no dia 7, apresenta-se no Sítio das Artes. 

6 A Coimbra Business School - IS-
CAC ministra o curso de especialização 
Valorizar a Fileira Alimentar do Mar, nos 
dias 27 de maio e 3, 17 e 21 de junho, no 
Centro de Artes e Espetáculos. Tem como 
destinatários profi ssionais e pessoas com 
vocação para aquela fi leira que exerçam 
ou queiram vir a exercer a atividade.

6 Daniel O artista brasileiro atua hoje, pelas 21H30, no Casino Fi-
gueira. A entrada custa entre os 35 e os 60 euros (com direito a um 
CD/DVD). O concerto insere-se na digressão europeia. O intérprete 
de “Os amantes”, saliente-se, tem raízes na Praia de Mira, por via 
de uma das avós.

protagoni� a

Figueira da Foz (delegação) figueira@asbeiras.pt, Loja N.º 47, Centro Comercial Figueira Shopping, rua da República, N.º 202, Figueira da Foz, telm. 962108037 e telf 233 422 927

Folclore

“Folclore é o 
conjunto de 
tradições e 

manifestações populares 
constituído por lendas, 
mitos, provérbios, danças 
e costumes que são 
passados de geração em 
geração”. Esta é talvez 
uma das defi nições que 
melhor refl etem o seu 
verdadeiro signifi cado. E 
de onde se conclui sobre 
o profundo respeito que 
devemos a todos aqueles 
que, ao longo de gera-
ções, se dedicaram ho-
nestamente a contribuir 
para o estudo e a divulga-
ção de tais tradições.

Sabe-se que também 
tem havido muito quem 
se tenha servido do 
folclore para outras fi na-
lidades mas não é esse 
tipo de folclore sobre que 
pretendo agora discorrer. 
É que o termo é também 
utilizado para enquadrar 
atitudes fantasiosas, justi-
fi car mentiras e invenções 
ou espantosas reviravol-
tas. Com algumas asser-
tivas exceções, nunca na 
verdade praticamente 
alguém quis saber da 
preservação dos terrenos 
do horto e do parque de 
campismo, apesar da 
responsabilidade ser de 
todos nós (uns mais que 
outros, como é claro). 

Porém, a forma como o 
assunto está a ser tratado 
é bem um exemplo da 
época que se avizinha. 
Independentemente 
do que cada um pense 
acerca da preservação 
do terreno ou da sua 
utilização para instala-
ção de mais superfície 
comercial, o facto é que 
se percebe claramente 
que o assunto já sobe ao 
palco onde se irá a exibir 
a representação. Se as 
recentes declarações 
do presidente acerca do 
assunto conduzirem à 
preservação do terreno, 
ainda assistiremos a mais 
cambalhotas. Vem aí o 
espetáculo!

Daniel Santos,
engenheiro civil

opiniãoPS e Tenreiro pronunciam-se 
sobre o horto municipal

Fogo suspeito em Buarcos

USFF não esquece Soporcel

Volei escolar em alta

111 A proposta de ur-
banização de 12 mil me-
tros quadrados do Horto 
Municipal da Figueira da 
Foz, inscrita na revisão do 
Plano Diretor Municipal, 
continua a gerar contro-
vérsia. O tema foi debatido 
na assembleia municipal, 
por iniciativa do PSD, que 
apresentou uma proposta 
a favor da anexação do ter-
reno da câmara no parque 
de campismo municipal e 
a sua reclassifi cação como 
zona verde.

Os social-democratas ti-
veram o apoio da CDU e 
do BE. Por sua vez, o depu-
tado municipal socialista 
Luís Ribeiro votou a favor, 
ousadia cujas consequên-
cias políticas o seu partido 
está a analisar (ver edição 
de ontem). No entanto, a 
proposta foi rejeitada pela 
maioria PS. 

A Comissão Política Con-
celhia do PS justifi ca, atra-
vés de comunicado, que 
“foi apenas contra a pro-

posta do PSD que a ban-
cada do Partido Socialista 
votou, pretendendo não 
limitar opções futuras”. 
A estrutura liderada por 
João Portugal acrescenta: 
“Pasme-se que a classifi ca-
ção proposta pelo PSD até 
impedia a anexação de tal 
zona ao parque de campis-
mo!”.

Carlos Tenreiro, candi-
dato do PSD à Câmara da 
Figueira da Foz, por sua 
vez, sustenta, em nota de 
imprensa, que “o dia 28 de 
abril de 2017 (data da vota-
ção daquela proposta) fi ca-
rá para sempre relembrado 
pelas piores razões em rela-
ção à assembleia munici-
pal, órgão autárquico que 
sempre se notabilizou ao 
longo das últimas décadas 
na defesa da preservação 
do horto como zona verde 
e que sempre tinha con-
tado, até então, com o PS 
como um dos principais 
partidos de charneira nesse 
combate”. J.A.

111 Desde o dia 25 de 
abril último, foram regis-
tadas 10 ocorrências de 
incêndio na zona do an-
tigo farol, em Buarcos, na 
encosta da Serra da Boa 
Viagem, em mato e cana-
viais. A rápida resposta 
dos bombeiros tem evi-
tado que o fogo progrida 
naquela zona habitada. 
Só ontem, pelas 08H30, 
foram combatidas duas 
frentes, cujas ignições 
foram praticamente si-

multâneas. Os morado-
res estão preocupados. A 
PSP tem tomado conta das 
ocorrências, mantendo-se 
vigilante. “Não temos dú-
vidas que há ato doloso, 
mas não suspeitamos de 
ninguém em concreto”, 
declarou ao Diário As 
Beiras Nuno Osório, co-
mandante operacional 
dos serviços municipais 
de Proteção Civil e dos 
Bombeiros Municipais da 
Figueira da Foz. J.A.

111 A União de Sindi-
catos da Figueira da Foz 
(USFF), estrutura afeta à 
CGTP/IN, destacou a “luta 
fi rme e abnegada dos tra-
balhadores” da fábrica do 

Grupo Navigator (antiga 
Soporcel) na sua comu-
nicação do 1.º de Maio. 
O Dia do Trabalhador foi 
celebrado no jardim mu-
nicipal.

111  O Figueira Volei 
Clube participou no Kin-
der Cup de Voleibol, em 
Soure. A delegação fi guei-
rense competiu com duas 
duplas infantis femininas 
e outras duas masculinas. 
Maria Nunes e Letícia 
Cachulo conquistaram o 
3.º lugar e Marta Jordão 
e Inês Gonçalves fi caram-

se pelo 7.º lugar. Por seu 
lado, Pedro Santos e João 
Parracho sagraram-se 
campeões, enquanto Tia-
go Sirgado e Rodrigo Lima 
conquistaram a prata. As 
duplas masculinas foram 
apuradas para a fase na-
cional, no dia 11 de junho, 
em Macedo de Cavaleiros. 
J.A.

Perigo espreita nas 
praias sem vigilância
111 O fim de semana 

prolongado saldou-se em 
quatro mortes nas praias 
portuguesas. As estâncias 
balneares do distrito de 
Coimbra, devido ao vento 
frio e à agitação marítima, 
não registaram afluência 
de banhistas como noutras 
zonas do país. No entanto, 
o alerta da Autoridade Ma-
rítima Nacional, emitido 
na passada segunda-feira, 
ao qual se associou a Ca-
pitania da Figueira da Foz, 
estende-se a toda a costa 
continental portuguesa, 
até porque o perigo esprei-
ta em qualquer areal sem 
vigilância.

A época balnear oficial 
inicia-se em junho - na Fi-
gueira da Foz, deverá arran-
car no dia 15 daquele mês. 
Até lá, as praias continuam 
sem vigilância, pelo que os 
banhistas prematuros de-
vem redobrar os cuidados 
a ter junto ao mar, come-
çando por nunca lhes virar 
as costas e não caminhar 
em zonas molhadas. Há, 
todavia, outras precauções 
a ter em conta, como evitar 
os choques térmicos (di-
ferença acentuada entre 
as temperaturas do corpo 
e da água), sobretudo na 
fase da digestão, e manter 
as crianças sob permanen-
te vigilância.

Por outro lado, mesmo 
os banhistas que conhe-
cem as praias, ou julgam 
conhecê-las, devem ter 
sempre presente que a 

sua morfologia varia de 
ano para ano, podendo, 
entretanto, haver agueiros 
ou fundões onde no ano 
anterior não havia. Dito 
isto, por muito calor que 
se faça sentir neste verão 
antecipado, refrescar o 

corpo no mar numa zona 
não vigiada, por muito 
bom nadador que o ba-
nhista possa ser, pode ser 
uma ideia fatal. Mesmo na 
época balnear, também se 
devem evitar praias sem 
nadadores-salvadores e 
seguir os conselhos acima 
referidos.

Surfi sta em apuros
Entretanto, na Figueira 

da Foz, a agitação maríti-
ma não convida a banhos. 
Que o diga o surfista, de 
20 anos, natural do Paião, 
que na tarde de segunda-
feira se viu aflito no Ca-
bedelo, junto ao molhe 
sul. O rapaz, que escapou 
ileso do incidente, pediu 
ajuda e em seu socorro foi 
um grupo de surfi stas que 
se encontrava na zona. A 
Autoridade Marítima lo-
cal tomou conta da ocor-
rência. | Jot’Alves

útil

Nuno Osório fala em “ato doloso”

Vigilância das praias co-
meça no dia da abertura 
ofi cial da época balnear

1  Na Figueira da Foz, 
temporada de 
banhos inicia-se em 
meados de junho

2  Bandeira Azul 
será hasteada em 
Quiaios, Relógio, 
Buarcos, Leirosa e 
Cova-Gala

Tempo convida a banhos, mas ainda não há nadadores-salvadores

DB-J.A.

DR

Arquivo-J.A.

 O artista brasileiro atua hoje, pelas 21H30, no Casino Fi-
gueira. A entrada custa entre os 35 e os 60 euros (com direito a um 
CD/DVD). O concerto insere-se na digressão europeia. O intérprete 
de “Os amantes”, saliente-se, tem raízes na Praia de Mira, por via 
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111 Os 35 alunos das 
três escolas do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico de Pe-
nela vão passar o dia de 
hoje na CerciPenela, ins-
tituição de educação e 
reabilitação de cidadãos 
inadaptados. É uma ati-
vidade dinamizada pelo 
Plano de Ação do CLDS 
3G (Contrato Local de 
Desenvolvimento Social) 
que organiza, em simul-
tâneo, a Feira do Empre-
endedorismo, dedicada à 
área da saúde, envolven-
do especialmente os alu-
nos do Ensino Secundário 
do polo de Penela da Es-
cola Profissional ETP Sicó.

A  c o o r d e n a d o r a  d o 
CLDS, Rosário Esteves, 
explica que, através do 
“parceiro estratégico Cer-
ciPenela”, a ação de hoje 
pretende “dar formação 
para uma cidadania dig-
na e responsável, envol-
vendo os alunos do 4.º 
ano do Agrupamento de 
Escolas de Penela, uma 
vez que, a grande maioria 
vai mudar de escola, en-
frentando novos desafios 
no próximo ano letivo”.

Tomar consciência das 
diferenças e aceitá-las, 
desenvolver espírito co-
laborativo e fazer a cons-

ciencialização do valor 
do trabalho são outras 
metas a atingir por estas 
crianças com idades de 
9/10 anos, durante um 
dia especial, que começa 
às 10H00, desenvolven-
do tarefas com utentes 
do Centro de Atividades 
Ocupacionais (CAO).

Para os mais velhos, in-
tegrada na “Escola Cria-
tiva, XX Semana Aberta” 
da ETP SICÓ, decorre, 
das 10H00 às 12H00, no 
Parque das Águas Roma-
nas em Penela, a Feira do 

Empreendedorismo e da 
Saúde denominada ETP 
Saúde – Feira do Empre-
endedorismo. Inclui-se 
no plano de ação do CLDS 
3G Penela + Inclusiva, 
concretamente nas ações 
que estimulem as capa-
cidades empreendedoras 
dos alunos do secundá-
rio. 

Rosário Esteves sublinha 
que se pretende “o refor-
ço da iniciativa, da inova-
ção, da criatividade e do 
gosto pelo risco, de forma 
a constituir-se como uma 

primeira abordagem à 
atividade empresarial”. 
Além disso, a ETP Sicó vai 
reforçar a interação com 
instituições do concelho, 
na promoção de hábitos 
de vida saudáveis. Assim 
será possível percorrer o 
circuito de manutenção 
do Parque das Águas Ro-
manas, degustar bebidas 
saudáveis, medir a tensão 
arterial, calcular o Índi-
ce de Massa Corporal e 
aprender sobre primeiros 
socorros. 
| António Rosado

6CARREGAL DO SAL Decorre no 
próximo dia 5, sexta-feira, o I curso de 
enxertia em pinheiro manso, numa orga-
nização da Associação de Produtores do 
Planalto Beirão. Vai ter lugar, a partir das 
10H00, na Quinta da Laboeira. Pretende-
se aumentar a produção de pinhas atra-
vés de implantação de ramos.

6PENACOVA A Rede de Bibliotecas 
promoveu o espetáculo “20 dizer”, pela 
companhia Trigo Limpo Teatro Acert, a 
que assistiram os alunos do ensino secun-
dário no Agrupamento. Um espetáculo 
a partir de textos poéticos originais, in-
terpretados por José Rui Martins e Luísa 
Vieira, num exercício de comunicação.

Escola profissional com 
atividades nos três polos

V edição dos Abutres BTT 
tem lugar a 25 de junho

111 A Escola Tecnoló-
gica e Profissional de Sicó 
(ETPSicó), com sede em 
Avelar e polos em Penela e 
Alvaiázere, assinala hoje o 
dia mais forte da iniciativa 
Escola CriAtiva, que já vai 
na 20.ª edição anual.

No polo de Penela organi-
za a ETP Sicó Saúde / Feira 
do Empreendedorismo, em 
parceria com o CLDS 3G Pe-
nela, ao mesmo tempo que, 
no Avelar, tem lugar o coló-
quio “Gestão de Energia”, 
com oradores convidados 
do ISEC e da empresa GS 
Energy. Destina-se aos alu-
nos do Cursos de Eletróni-
ca, Automação e Comando 
e Manutenção Industrial 
– Mecatrónica e de Infor-
mática de Gestão e Gestão 
e Programação de Sistemas 
Informáticos.

À tarde, estão previstos os 
debates sobre  “Fabricação 
Digital - Como fazer quase 
tudo?” e Segurança em Ani-
mação Turística”

Às 16H00 começa o Baile 

Solidário no Lar da Funda-
ção Nossa Senhora da Guia 
(Avelar). Dando continui-
dade à relação estabelecida 
aquando da implementa-
ção do Projeto de Volunta-
riado Juvenil da ETP Sicó, 
“propõe-se uma tarde ani-
mada, onde a música, uma 
vez mais, será o mote para 
esta partilha intergeracio-
nal”.

Em simultâneo, para o 
polo de Alvaiázere está 
agendado o Workshop 
“Receitas com Chá - parti-
lha de receitas entre jovens 
e seniores”. Pretende-se 
“proporcionar a partilha 
de receitas entre os alunos 
dos Cursos de Restauração, 
em funcionamento neste 
polo e o público sénior da 
comunidade alvaiazerense 
e não só”. Também nesta 
vila, às 19H00, tem lugar 
um showcooking de pro-
dutos endógenos e debate 
sobre “Valorização e Quali-
ficação dos Produtos Endó-
genos”.  A.R.

111 A prova de bicicleta 
Abutres BTT, que já vai na 5.ª 
edição, vai ter lugar dentro 
de 50 dias, a  25 de junho. É 
um evento organizado pela 
Associação Abutrica, com 
o apoio da  Câmara Muni-
cipal de Miranda do Corvo, 
juntas de Freguesia de Mi-
randa e Lamas e Bombeiros 
Voluntários de Miranda do 
Corvo. 

Trata-se, como refere a or-
ganização, de “uma prova 
de atletas para atletas, ou 
seja, todo o evento é pen-
sado no atleta e na criação 
das melhores condições, 
para que este usufrua do 
percurso”. 

Mesmo assim, este ano 
a prova não será compe-
titiva, não havendo assim 
cronometragem nem clas-
sificações. A trajetória vai 
ser circular, com inicío e fim 
no Mercado Municipal de 
Miranda do Corvo, numa 
distancia aproximada de 40 
quilómetros. 

Na Rota do Vinho de La-
mas, é um novo percurso 
pelos montes e encostas 
soalheiras, onde nasce e 
se produz o néctar, que os 
participantes terão opor-
tunidade de provar. Os 
atletas terão o privilégio de 
apreciar o famoso néctar ao 
longo do percurso. 

SicóPenela

Miranda do CorvoPampilhosa da Serra

“Escola CriAtiva” constitui-se como um conjunto de iniciativas

Economia social desafiada a procurar fundos

Alunos do 1.º Ciclo e Secundário 
aprendem sobre cidadania

111 Teve ontem lugar, 
na Pampilhosa da Serra 
uma sessão informativa 
sobre o programa de fi-
nanciamento “Portugal 
Inovação Social”.

Tratou-se de uma inicia-
tiva promovida pelo Nú-
cleo Executivo do Conse-
lho Local de Ação Social 
de Pampilhosa da Serra 
e que teve como objetivo 
apresentar o programa 
junto das Instituições da 
Economia Social do Con-
celho, incentivando-as a 
apresentar candidaturas e 
projetos com valor social.

A sessão contou com a 
presença de Alexandra 
Neves, da equipa técnica 

de “ativação de ecossis-
temas”, que respondeu 
às dúvidas que foram 
surgindo sobre as qua-
tro dimensões de finan-
ciamento, especialmente 
duas delas: “Capacitação 
para financiamento so-
cial”, cujas candidaturas 
se encontram abertas, e  
“Parcerias para o impac-
to”, a abrir no final do ano. 

A sessão terminou com o 
desafio à várias entidades 
da economia social para 
lançarem um, ou mais,  
projeto nesta área e com 
a indicação de sugestões 
de projetos, já em curso, e 
que podem ser replicados 
no concelho.

Rosário Esteves é a coordenadora do Plano de Ação do CLDS 3G do concelho de Penela

Sessão sobre “Portugal Inovação Social” decorreu ontem
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111 Já está consignada 
a empreitada de requa-
lificação do troço da Es-
trada Nacional 17 (EN17) 
que atravessa o concelho 
de Oliveira do Hospital. 
Trata-se do percurso entre 
o nó de saída do IC6 (qui-
lómetro 85/Tábua), pas-
sando pelo cruzamento 
de entrada para Oliveira 
do Hospital, e terminan-
do mais à frente, na Póvoa 
das Quartas, no limite do 
distrito de Coimbra/Guar-
da (ao quilómetro 82).

A Infraestruturas de Por-
tugal (IP) garantiu ontem 
que todo o processo está 
concluído, de forma a que 
as obras possam começar 
de imediato. 

Investimento de mais
de dois milhões de euros

É um investimento de 2,2 
milhões de euros, “para a 
melhoria das condições de 
circulação e segurança ro-
doviária na EN17, na zona 
de atravessamento das po-
voações de Venda da Espe-
rança, Venda de Galizes, 
Senhor das Almas, Oliveira 
do Hospital, Catraia de S, 

Paio, Chamusca da Beira 
e Póvoa das Quartas, nos 
concelhos de Tábua e Oli-
veira do Hospital, no dis-
trito de Coimbra”, refere 
a IP. A empreitada tem um 
prazo de execução de 270 
dias e inclui, entre outros, 
trabalhos de reabilitação 
integral do pavimento, 
com diferentes tipos de 
soluções em função das 
zonas atravessadas, seja de 
ocupação periférica flores-
tal ou urbana. 

Trabalhos complementares 
incluem passeios

Está também contempla-
da a renovação da sinaliza-
ção e colocação de guar-
das metálicas, incluindo 
dispositivos de proteção 
a motociclistas. Vão ser 
construídos, pontualmen-
te, vários troços de pas-
seios, limpeza do sistema 
de drenagem, execução de 
valetas, reperfilamento de 
bermas e trabalhos de in-
tegração paisagística.

Em comunicado, a IP 
conclui que “a concreti-
zação desta empreitada 
irá reforçar as condições 
de circulação da EN17, 
promovendo uma maior 
segurança, numa via bas-
tante utilizada, nomea-
damente por constituir 
uma ligação interdistrital 
(Coimbra / Guarda) e de 
acesso das zonas indus-
triais à Rede Principal 
(A25 / fronteira)”. 
| António Rosado

6TONDELA Numa organização do 
Gabinete de Cultura do Município de 
Tondela, no âmbito das Comemorações 
do Dia Mundial da Dança, o Auditório 
1 da ACERT encheu para receber os que 
quiseram participar e/ou assistir à III 
Edição do “ Até Danças Tondela”, que 
incluiu Kizomba, Street, Bachata e Salsa.

6BATALHA A Câmara Municipal pe-
diu ontem ao Governo “um derradeiro 
empenho na viabilização da candidatura 
PRODER” para concretização do projeto 
de construção da Estação de Tratamento 
de Efluentes Suinícolas (ETES) do Lis, cuja 
candidatura terá “caducado” por falta de 
documentos.

6POMBAL Mais de 1800 atletas 
participaram em três provas despor-
tivas das Comemorações do 25 de 
Abril organizadas pelo Município de 
Pombal. A3.ª edição do Trail Running 
Pombal_Sicó, com 100% da receita a 
reverter para os Bombeiros Voluntá-
rios de Pombal, juntou 750 atletas.

Bandeira Azul para as praias 
do Vimieiro e Reconquinho

Fundos comunitários para
a região Bairrada/Mondego

111  Penacova passa 
a ter, neste verão, duas 
praias fluviais com Bandei-
ra Azul. O Município con-
firmou ontem que a Praia 
Fluvial do Vimieiro, loca-
lizada em pleno Rio Alva, 
passa também a hastear a 
Bandeira Azul, juntando-
se ao Reconquinho que, 
pelo 5.º ano consecutivo, 
vê ser-lhe atribuído este 
galardão.

Humberto Oliveira, pre-
sidente da Câmara Munici-
pal, sublinha que a Bandei-
ra Azul “é um certificado 
de qualidade ambiental 
que distingue o esforço 
desenvolvido na melhoria 
do ambiente, neste caso, 
fluvial, e implica um ri-
goroso cumprimento de 
diversos critérios nas áreas 
de educação ambiental, 
informação, gestão e segu-

rança, qualidade da água e 
meio envolvente”.

Trata-se de “uma aposta 
ganha na qualidade e no 
desenvolvimento turísti-
co do concelho”, refere o 
autarca. Fernanda Veiga, 
vereadora da Cultura e 
Turismo, salienta o facto 
do concelho ver serem-lhe 
atribuídos dois galardões, 
o que significa uma “apos-
ta no turismo sustentável 
e no desenvolvimento 
de estratégias de defesa 
ambiental”. A época bal-
near, em ambas as praias 
do concelho - Vimieiro e 
Reconquinho - terá início 
a 15 de junho e prolongar-
se-á até 15 de setembro, 
período durante o qual 
se encontra previsto um 
conjunto de iniciativas de 
educação ambiental e de 
animação.

111 Começa hoje, em 
Cantanhede, um ciclo de 
sessões de divulgação da 
AD ELO – Associação de 
Desenvolvimento Local 
da Bairrada e Mondego, 
sobre fundos comunitá-
rios do Portugal 2020. 
Nos próximos dias, até 
11 de maio, em Mira, os 
encontros vão decorrer 
em Montemor-o-Velho 
(hoje), Mealhada (ama-
nhã), Figueira da Foz (dia 
9) e Penacova (dia 10).

Será apresentado o “Sis-
tema de Incentivos ao Em-
preendedorismo e ao Em-
prego – (SI2E)”, que apoia 
iniciativas empresarias de 

investimento e criação de 
emprego  tendo por base 
uma gestão descentraliza-
da. Neste sistema de incen-
tivos a AD ELO disponibili-
za para o seu território de 
intervenção mais de três 
milhões de euros de apoio 
às iniciativas empresarias.

Um programa em par-
ceria com a Comunidade 
Intermunicipal da Região 
de Coimbra (CIM/RC) e os 
municípios do seu territó-
rio. Os projetos a apoiar 
serão de Desenvolvimento 
Local de Base Comunitária 
(DLBC), de características 
rurais e marítimas (costei-
ro Mondego mar).

PenacovaOliveira do Hospital

Cantanhede

Arganil

Tal como no ano passado, a autarquia volta a hastear a Bandeira Azul

Eleições nos Voluntários Argus em junho

Começam de imediato as 
obras prometidas para a EN17

111 É no dia 3 de junho 
que são eleitos os novos 
elementos da Direção e do 
Conselho Fiscal da Asso-
ciação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de 
Arganil. A data foi propos-
ta e aprovada por unani-
midade, na última Assem-
bleia Geral extraordinária, 
que teve como ponto da 
ordem de trabalhos deli-
berar sobre a forma como 
deveria decorrer a referida 
eleição intercalar. Refira-se 
que a necessidade de ele-
ger novos corpos sociais 
para esta associação sur-
giu depois do presidente 
de direção ainda em fun-
ções, António Seco, ter 
renunciado ao cargo, por 
“motivos pessoais”, ten-
do, posteriormente, sido 
apresentados mais cinco 

pedidos de renúncia na 
direção, de três membros 
efetivos e de dois suplen-
tes. Para além disso, o vice-
presidente, Abel Fernan-
des, deu a conhecer que 
não queria exercer o cargo 
de presidente. 

Entretanto, também no 
Conselho Fiscal, todos os 

elementos renunciaram, 
ficando somente em fun-
ções a Assembleia Geral, 
único órgão que não vai 
a votos no próximo ato 
eleitoral do dia 3 de junho. 
Contudo, tal como expli-
cou Pedro Pereira Alves, 
presidente da Assembleia 
Geral, até à tomada de pos-

se dos novos órgãos elei-
tos, “quer a Direção, quer o 
Conselho Fiscal, mantêm-
se em funções de gestão, 
para que possam tomar 
as decisões necessárias, 
de forma a que aja uma 
normal articulação com o 
comando do corpo ativo, 
para que esta Associação 
continue a garantir a pro-
teção de pessoas e bens”. 

É de salientar ainda que 
foi António Nogueira, vice-
presidente da Assembleia 
Geral, que propôs o dia 3 
de junho como data da 
Assembleia Geral eleito-
ral, propondo também 
que até dia 22 de maio se-
jam apresentadas as listas 
concorrentes e até dia 26 
de maio sejam afixadas as 
listas definitivas concor-
rentes.  | Lurdes Gonçalves

O referido troço da Estrada da Beira comporta intenso tráfego e apresenta diversos cruzamentos perigosos

António Nogueira, Pedro Pereira Alves e António Carvalhais 
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111 Já estão confirma-
dos todos os candidatos 
socialistas a presidente 
das 17 Câmaras Munici-
pais do distrito de Coim-
bra. São recandidatos 
todos os 12 que estão 
atualmente no poder, de 
acordo com a informa-
ção prestada por Pedro 
Coimbra, presidente da 
Federação de Coimbra 
do Partido Socialista, que 
apresentou os nomes no 
órgão distrital máximo do 
partido, tendo a Comissão 
Política da Federação rati-
ficado as propostas apre-
sentadas.

Pedro Coimbra recorda 
“maior vitória eleitoral”

Em 2013, nas últimas 
eleições autárquicas, o 
Partido Socialista havia 
conquistado em 2013 a 
liderança de 12 dos 17 
municípios do distrito de 
Coimbra, “naquela que foi 
a sua maior vitória eleito-
ral autárquica de sempre 
neste distrito”, sublinha 
o líder partidário dis-
trital. Entretanto, como 
nenhum dos atuais pre-
sidentes socialistas está a 
cumprir o último de três 
mandatos, podem, nos 
termos da lei, recandida-

tarem-se.
Para Pedro Coimbra, 

“nos 17 concelhos do dis-
trito, o PS apresenta can-
didatos a presidente de 
câmara com provas dadas 
nas suas vidas políticas, 

profissionais e sociais”, 
acrescentando que os can-
didatos “se baterão pela 
vitória eleitoral em todos 
os concelhos e em todas as 
freguesias do distrito, sem 
exceção”. | António Rosado

6POMBAL A Associação Cultural 
Desportiva e Recreativa de Almagreira, 
freguesia de Pombal, voltou a acolher, 
a 28 de abril, o Concurso de Declama-
ção de Poesia do Instituto D. João V, um 
tributo dos alunos e dos professores de 
Português a um género literário “que 
ainda cria algumas resistências”.

6TONDELA No próximo 7 de maio, 
domingo, vai ter lugar o percurso pedestre 
“Rota das Cruzes”, situado na freguesia do 
Guardão. “Valorize a sua saúde e venha 
conhecer o território”, é o lema dos per-
cursos pedestres no concelho de Tondela. 
A Rota das Cruzes tem como promotor a 
Junta de Freguesia do Guardão.

6CANTANHEDE A Associação de 
Desenvolvimento Progresso e Vida, da 
vila da Tocha organizou um workshop 
sobre “Primeiros Socorros Pediátri-
cos”. O público-alvo foram pais e fa-
miliares das crianças que frequentam 
a creche e o pré-escolar da Progresso 
e Vida.

Bairro do Tojal
celebrou bodas de prata

Grupo Revelense renova-se 
em tempo de aniversário

111 Numa demonstra-
ção de boa vizinhança e, 
mais do que isso, verda-
deira confraternização, 
teve lugar, no 1.º de Maio, 
a 25.ª edição do Convívio 
do Bairro do Tojal – Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 
na freguesia de Pereira. A 
festa, que havia começado 
três dias antes, assinalou 
as bodas de prata.

Presente no encontro, 
o presidente de Câmara 
Municipal, Emílio Torrão, 
sublinhou uma “comemo-
ração que reforça o senti-
do de comunidade”, con-
gratulando-se “por estes 
momentos se continuem 
a preservar”.

“São de elogiar todas as 
festas tradicionais que tan-
to valorizam as terras do 
nosso concelho”, reforçou.

A organização, que na 
edição 2017 ficou a cargo 

de Pedro Nobre, Alexandra 
Coelho, Ângela Vasconce-
los e Nuno Rasteiro, reve-
lou a sua satisfação pela 
forma como decorreram 
as comemorações e, “ape-
sar de muito trabalho, foi 
muito gratificante poder 
dar continuidade à tradi-
ção e criar mais um senti-
do momento de festa”.

O almoço de confraterni-
zação “foi preparado pelas 
experientes mãos” de José 
António Cunha e de Isidro 
Almeida (Fura).

O jogo “solteiros/casa-
dos” – à boa maneira por-
tuguesa – decorreu “com o 
sempre apetecível banho 
santo regado de boa pin-
ga, a que se juntou tradi-
cional sardinhada”, bem 
como momentos de cariz 
religioso: terço e missa en 
Honra de Nossa Senhora 
do Bom Sucesso.

111 O Grupo Recrea-
tivo Revelense (GRR), da 
União de Freguesias de 
Abrunheira, Verride e Vila 
Nova da Barca (UFAVVNB), 
celebrou na passada se-
gunda-feira (anteontem) 
os seus 76 anos de vida.

Na ocasião, a vereadora 
da autarquia de Monte-
mor-o-Velho, Alexandra 
Ferreira, desejou que  “a 
nova direção possa conti-
nuar a desenvolver um tra-
balho em prol da cultura, 

do desporto e do folclore”, 
aproveitando para “agra-
decer toda a colaboração 
que o GRR tem dado no 
desenvolvimento da ati-
vidade Seniores em Movi-
mento”.

Sandro Tondela, presi-
dente da direção do GRR, 
eleito em março, referiu 
“continuar a promover o 
lazer e o bem-estar da po-
pulação” e, neste sentido, 
“estamos a lutar para que 
esta casa não feche”.

Montemor-o-Velho Distrito de Coimbra

Figueiró dos Vinhos

EmílioTorrão celebrou os 25 anos em festa com a comissão organizadora

Dia da Freguesia com lançamento de livro

PS confirma todos
os 17 candidatos às autarquias

111 O livro “Figueiró 
dos Vinhos, oito séculos 
de história. Passado. Pre-
sente e Futuro”, da autoria 
de Miguel Portela, foi um 
dos momentos mais altos 
das comemorações do Dia 
da Freguesia de Figueiró 
dos Vinhos, que decorre-
ram no 1.º de Maio.

A efeméride foi assina-
lada com um conjunto de 
atividades que integram 
o programa comemora-
tivo e que contaram com 
a participação de mui-
tos figueiroenses. A ses-
são solene decorreu na 
Casa das Cultura, onde 
foi reconhecido o mérito 

de associações e institui-
ções do concelho, todos 
os presidentes de junta, 

desde 1976 até aos dias 
de hoje, e figueiroenses 
que se destacaram na 

vida pessoal e coletiva da 
freguesia.

A cerimónia foi pre-
sidida pelo presidente 
da União de Freguesias 
de Figueiró dos Vinhos 
e Bairradas, Filipe Silva, 
e contou com a presen-
ça de um representante 
da direção da ANAFRE 
(Associação Nacional de 
freguesias). Foi nas come-
morações dos 40 anos do 
Poder Local Democrático 
que a União  das Fregue-
sias de Figueiró dos Vi-
nhos e Bairradas instituiu 
o Dia da Freguesia, a cele-
brar no dia 1 de maio de 
cada ano.

Pedro Coimbra obteve aprovação da Comissão Política da Federação 

O presidente da União de Freguesias, Filipe Silva

RArganil - Rui Silva 
RCantanhede - Luis Silva
R Coimbra - Manuel 

Machado (recandidato)
R Condeixa - Nuno Moita 

(rec.)
R Figueira da Foz - João 

Ataíde (rec.)
R Góis - Maria de Lurdes 

Castanheira (rec.)
R Lousã - Luís Antunes 

(rec.)
RMira - Manuel Martins 
R Miranda do Corvo - 

Miguel Baptista (rec.)
R Montemor o Velho - 

Emilio Torrão (rec.)
R Oliveira do Hospital 

- José Carlos 
Alexandrino (rec.)

R Pampilhosa da Serra - 
Carlos Ferrão 

R Penacova - Humberto 
Oliveira (rec.)

RPenela - Mário Carvalho 
R Soure - Mário Jorge 

Nunes (rec.) 
RTábua - Mário 
     Loureiro  (rec.)
RV. N. Poiares - João
     Miguel Henriques (rec.)

nomes dos 
candidatos

A sessão contou com a presença da vereadora Alexandra Ferreira
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6  A equipa de futsal do São João 
anunciou ontem a criação de uma equipa 
de sub-23, destinada a competir na Divisão 
de Honra de Seniores da Associação de 
Futebol Coimbra, já a partir da próxima 
época. A equipa será uma “ponte” entre os 
sub-20 e os seniores, atualmente a compe-
tir na 1.ª Divisão nacional.

6 Sónia Costa A avançada do Clube Condeixa foi ontem chamada ao 
estágio da Seleção Nacional de Futebol Sub-16 Feminina,  que vai de-
correr até amanhã, na Cidade do Futebol, em Oeiras. No mesmo estágio, 
recorde-se, convocada pelo selecionador José Paisana, já estava a jovem 
Luana Marques, do Lordemão, pelo que são agora duas as conim-
bricenses entre as 24.

protagoni� a

Académica Costinha de regresso e Kaká em dúvida 
111 O jogo de sábado 

pode ser decisivo para as 
contas da Académica na 
edição 2016-2017 da 2.ª 
Liga. Os estudantes sabem 
que uma vitória frente ao 
V. Guimarães B arruma, 
em definitivo, as contas 
da manutenção. Por isso, 
não estará outro pensa-
mento que não seja a vi-
tória. Após a derrota no 
Seixal, frente ao Benfi ca B, 
a equipa regressou ontem 
ao trabalho numa sessão 
em que Hugo Ribeiro, 
Pedro Correia, Ricardo 
Ribeiro e Nuno Santos 
não treinaram. O médio 
brasileiro Kaká, que tem 

estado de fora por lesão, 
efetuou trabalho condi-
cionado com os restantes 
companheiros de equipa, 
o que pode ser uma boa 
notícia para Costinha, 
dado que pode ser opção 
para a partida de sábado, 
frente ao V. Guimarães B. 

Quanto a Pedro Correia 
e Ricardo Ribeiro – ambos 
saíram lesionados duran-
te o decorrer da partida 
com o Benfi ca e a recupe-
ração de ambos ainda é 
uma incógnita. Já Nuno 
Santos esteve afastado 
da última partida – não 
foi convocado – e ainda 
não se sabe se recupera a 

tempo de ser  opção para 
a 40.ª jornada. 

Costinha de regresso 
Quem está de regresso 

ao banco de suplentes 
é Costinha. O treinador 
esteve fora dos últimos 
quatro jogos depois de 
ter sido condenado a 16 

dias de suspensão, por pa-
lavras que referiu a propó-
sito do jogo da Briosa em 
Guimarães, na 1.ª volta (os 
estudantes perderam por 
3-1). Agora, e depois de 
ter sido Sérgio Gaminha 
a assumir os comandos 
da equipa nestes quatro 
jogos, o líder da equipa 
técnica está de regresso 
aos relvados. 

Entretanto, a prepara-
ção para esta partida – 
que pode pôr de parte a 
calculadora – prossegue 
hoje de manhã, a partir 
das 10H00 com um treino 
à porta fechada na Acade-
mia Briosa XXI. | Rute Melo

de� aque
R Pedro Correia, 

Ricardo Ribeiro, 
Nuno Santos e Hugo 
Ribeiro estiveram 
ausentes do treino de 
ontem por lesão  

R Kaká que tem 
estado ausente 
por se encontrar 
lesionado, voltou 
ontem a integrar os 
trabalhos de forma 
condicionada 

Carapinheirense Clube com “capacidade 
para continuar a sonhar”
111  O salão sede do 

Clube Desportivo Cara-
pinheirense (CDC) enga-
lanou-se para assinalar o 
58.º aniversário da insti-
tuição. A gala comemo-
rativa reuniu centenas de 
sócios, entidades e amigos 
do CDC.

Ao cumprimentar a mas-
sa associativa, os jogado-
res e as equipas técnica e 
diretiva, o presidente da 
câmara, Emílio Torrão, 
reforçou: “quero saudar, 
elogiar e expressar publi-
camente a minha grati-
dão pela excelente época 
desportiva passada. É de 
coração quando digo que 
tenho muito orgulho no 
CDC, por isso, expresso os 
meus sentidos e afetuosos 
parabéns”.

Com palavras de reco-
nhecimento ao trabalho 
que tem sido feito pelo 
clube, o autarca monte-
morense referiu: “é dentro 
das quatro linhas que se 
ganham os campeonatos, 
mas também quero des-
tacar a direção do clube, 
em particular o Valdemar 
Carajoinas. Conduzir um 
clube num campeonato 
nacional é como condu-
zir um bólide. Exige mui-
ta adrenalina, coragem e 
muita dedicação”.

Na sessão festiva, Emílio 
Torrão, acompanhado da 
vereadora Paula Rama, 
reiterou a disponibilida-

de para continuar a apoiar 
o clube, bem como, apro-
veitou o momento para 
recordar José Carlos Mon-
teiro e todos os amigos do 
clube que já partiram.

Com emoção, o presi-
dente da direção do CDC, 
Valdemar Carajoinas, 
agradeceu o trabalho de 
toda a direção, mais con-
cretamente a Luís Canoso. 
“É muito difícil estar aqui, 
mas seria muito pior se ele 
não estivesse cá”, reforçou.

O dirigente também dei-
xou palavras de agradeci-
mento a Vítor Travassos, 
presidente da assembleia-
geral, e surpreendeu-o 
com a atribuição da Co-
ríntia Gratidão.

Victor Monteiro, presi-

dente da Junta de Fregue-
sia da Carapinheira, reco-
nheceu “o empenho e a 
dedicação que todos dão 
CDC”, deu os parabéns ao 
clube e deixou uma pren-
da monetária ao CDC.

Enquanto representante 
de forma oficiosa os no-
vos corpos sociais do ACM 
(Atlético Clube Montemo-
rense), Jorge Camarneiro, 
referiu: “o ACM vai pro-
curar reforçar e estreitar 
as relações com todos os 
clubes do concelho. Agra-
deço também o apoio to-
talmente gratuito dado 
pelo CDC ao ACM durante 
o período em que esteve a 
ser construído o sintético 
em Montemor-o-Velho”.

Presente na sessão, Horá-

cio Antunes, presidente da 
AFC (Associação de Fute-
bol de Coimbra). lembrou 
que o CDC se assume como 
“um baluarte do desporto 
no concelho”, sendo “um 
clube com experiência e 
com capacidade para con-
tinuar a sonhar”.

Coríntias e momento
de homenagem

A par das entregas das 
Coríntias – nome das dis-
tinções atribuídas pelo 
CDC e que bebem inspi-
ração nos primórdios do 
CDC quando este era de-
nominado por Corintians 
Futebol Clube – a gala co-
memorativa contou tam-
bém com a participação 
de Sara Travassos e Cláudio 

Dias com os Baluarte, que 
interpretaram, por exem-
plo, o tema “Guitarra toca 
baixinho”, de Francisco 
José. A canção foi dedica-
da a José Carlos Monteiro 
– recentemente falecido e 
que recebeu em 2016 a Co-
ríntia Dedicação – e a to-
dos os sócios e dirigentes 
que faleceram. Conforme 
explicou Vítor Travassos, 
que conduziu a gala come-
morativa, “na década de 
70, quando o José Carlos 
integrava o grupo cénico 
esta era uma música que 

ele tocava frequentemente 
com acompanhamento de 
bateria”.

O momento foi de home-
nagens, mas foi também 
um espaço para agrade-
cer todos os que ajudam 
o CDC e para reforçar a 
confiança no futuro do 
clube. Foram entregues 
as Coríntias gratidão, de-
dicação, colaboração, re-
velação, mérito, carreira e 
formação.

No fi nal, não faltou o tra-
dicional bolo de aniversá-
rio e os “parabéns a você”.

galardões
R “Coríntia de Gratidão”

Manuel Albano 
Cardoso
António Galvão
Vítor Travassos

 
R“Coríntia Carreira”

Ricardo Faria
Seydi Duarte

R“Coríntias Formação “
Infantis – Bernardo 
Rodrigues
Iniciados – Leonardo 
Freitas
Juvenis – Diogo Lopes
Juniores – Ricardo 
Ferraz

R“Coríntia de Mérito“
Samuel Neves
António Cortesão

R“Coríntias Colaboração “
Minimercado “Bom Dia”
CTGA
SISFOZ
DALIFAL

R“Coríntias Dedicação“
José Ferraz
José Maria Cavaleiro
António Monteiro de 
Matos
Zamite Cabeça
António Marques de 
Sousa (título póstumo)

R“Coríntias Revelação“
Ana Beatriz Pinto de 
Matos

Costinha volta a sentar-se no banco de suplentes este sábado 

O 58.º aniversário do Carapinheirense foi recheado de homenagens 

A avançada do Clube Condeixa foi ontem chamada ao 
estágio da Seleção Nacional de Futebol Sub-16 Feminina,  que vai de-
correr até amanhã, na Cidade do Futebol, em Oeiras. No mesmo estágio, 
recorde-se, convocada pelo selecionador José Paisana, já estava a jovem 
Luana Marques, do Lordemão, pelo que são agora duas as conim-

Arquivo-Luís Carregã
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111 A 5.ª etapa do Cir-
cuito Nacional de Sevens 
Feminino realizou-se no 
relvado da Sobreda da 
Caparica, casa do Benfi-
ca e onde compareceram 
seis equipas da série A e 
seis equipas da série B, 
com a Agrária Litocar a 
ser conjuntamente com 
o Sporting a serem os 
únicos clubes a apresen-
tarem duas equipas. Na 
série A o domínio conti-
nuou a ser do Sporting e 
do Sport Clube do Porto 
que ficariam novamente 
em 1.º e 2.º lugar respeti-
vamente, mantendo a luta 
pela vitória na prova com 
vantagem para as spor-
tinguistas que na última 
jornada a realizar na Es-
cola Agrária no próximo 
sábado podem sagrar-se 
campeãs nacionais. 

Na luta pelo 3.º lugar 
desta vez o Benfica supe-
riorizou-se à equipa prin-
cipal da Agrária Litocar 
que assim mantêm o 4.º 
lugar no nacional, lugar 
que já não perderá. No 5.º 
lugar ficou a Bairrada e 
em 6.º o Cascais, por au-
sência de Tondela e CRAV. 
Na série B a jovem equipa 
do Lifeshaker (Almada) 
venceriam deixando em 
2.º lugar o Sporting B. A 
Agrária Litocar ficou em 
5.º lugar à frente da Lou-
sã ocupando agora o 10.º 
lugar da geral.

A próxima jornada jo-
ga-se na Agrária no pró-
ximo sábado a partir das 
11H00, naquela que será a 
15.ª edição do Torneio Ci-
dade de Coimbra Litocar 
e onde marcarão presença 
14 equipas.
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Braga Youth Cup Agrária vence em sub-16
111 O râguebi do Cen-

tro esteve mais uma vez 
muito bem representa-
do no Braga Youth Cup 
que decorreu no passado 
fim-de-semana na boni-
ta cidade minhota num 
boa organização do Braga 
Rugby Clube.

No escalão sub-14 o Cen-
tro foi representado pela 
seleção que não daria hi-
póteses a qualquer adver-
sário vencendo todos os 
jogos e mais uma vencen-
do de forma imaculada o 
torneio de Braga.

N o  e s c a l ã o  m a i o r  a 
Agrária/Tondela Lugrade 
apresentou duas equipas 
e foram os representantes 
do centro do país. A equi-
pa secundária alcançou o 
9.º lugar final enquanto 
que a equipa principal da 
Agrária/Tondela Lugrade 
não deu qualquer hipó-
tese aos seus adversários 
e venceu na final o Caldas 
RC renovando assim o ti-
tulo alcançado em 2016. 

Com esta vitória o râ-
guebi Agrária consolida 
o lugar de clube com mais 
troféus deste torneio do 
Norte do país. Depois de 
dois dias de competição 
as equipas da Seleção 
Centro sub-14 e Agrária/
Tondela sub-16 ergueram 
os troféus de vencedores 
dignificando mais uma 
vez da melhor maneira o 
râguebi do Centro num 
dos mais conceituados 

torneios de râguebi juve-
nil do país.

Académica presente
em sub-12 e sub-10

A Escola de Rugby da 
Académica participou no 
passado fim de semana 
no Torneio Braga Rugby 
Cup na cidade minhota de 
Braga com uma comitiva 
composta por 23 atletas 
dos escalões de sub-12 e 
sub-10 (atletas de segun-
do ano).

Sevens Agrária Litocarem 
4.º e 10.º lugares no nacional  

Digressão Agrária em convívio juvenil em Salamanca  
111 O Rugby Agrária 

realizou, no passado fim-
de-semana, uma digressão 
por terras espanholas com 
as suas equipas sub- 8, sub-
10, sub-12 e sub-14, envol-
vendo 60 jovens atletas, 
sete elementos da equipa 
técnica e três dezenas de 
encarregados de educação.

O sábado foi destinado 
ao convívio/torneio trian-
gular com Salamanca, Cis-
neros de Madrid e Agrária 
de Coimbra no Complexo 
Desportivo Municipal de 
Salamanca. O início da 
tarde foi dedicado ao con-
vívio juvenil com diversos 
jogos sub-6, sub-8, sub-10 
e sub-12 onde as equipas 
da Agrária deixaram uma 
excelente imagem do râ-
guebi praticado em Por-
tugal.

Para além dos jogos vive-
ram-se momentos muito 
divertidos entre os mais 
novos com troca de expe-
riências entre os jovens 
atletas e seus treinadores 
estreitando laços entre 
os clubes espanhóis e o 
clube de Bencanta. Após 

este convívio dedicado aos 
mais novos decorreria o 
torneio triangular de râ-
guebi de 13 com as equi-
pas sub-15 do Salamanca 
e Cisneros Madrid a serem 
surpreendidas pela quali-
dade da equipa sub-14 da 
Agrária Lugrade.

No primeiro jogo entre 
Salamanca e Cisneros a vi-
tória sorriria aos visitantes. 
No segundo jogo, Agrária 
e Cisneros Madrid brinda-

riam o muito público pre-
sente com um jogo muito 
emotivo e disputado, com 
os Agrários a estarem sem-
pre superiores no jogo. Ao 
intervalo venciam por 14-
0, mas no arranque do 2.º 
tempo aproveitando dois 
erros da arbitragem local 
os Madrilenos consegui-
riam marcar dois ensaios 
e igualar a partida para 
delírio dos espanhóis. Mas 
após o empate os jovens da 

Agrária mostrarem o seu 
râguebi e mostraram a for-
ça e qualidade do râguebi 
luso, encostando os madri-
lenos à sua área defensiva 
e marcando um excelente 
ensaio que daria a vitória 
aos charruas para a delírio 
da comitiva lusa.

Estava conseguida a tão 
desejada primeira vitória 
e seguiu-se o derradeiro 
jogo do triangular entre a 
equipa anfitriã, Salamanca 

Rugby Clube e os agrários, 
com os visitantes a não 
consentirem quaisquer hi-
póteses aos locais impon-
do uma derrota por 26-12, 
vencendo assim o Torneio 
Primavera de Salamanca.

A festa rebentou no rel-
vado, seguindo-se o jantar 
convívio oferecido pela 
organização e onde mar-
caram presença todos os 
atletas, treinadores, diri-
gentes e árbitros do tor-

neio e onde a organização 
entregou medalhas e pré-
mios de classificação ape-
nas no escalão sub-14. 

O domingo foi dedicado 
a uma visita ao centro his-
tórico de Salamanca onde 
os conimbricenses apro-
veitaram para divulgar o 
nome do Turismo do Cen-
tro e da cidade de Coim-
bra e fizeram a tradicional 
foto da comitiva na Plaza 
Mayor. 

A seleção sub-14 do Centro 

Jovens sub-12 da Académica 

A equipa de sub-16 da Agrária 

A próxima jornada vai realizar-se, sábado, em Coimbra 

Comitiva realizou uma visita ao centro histórico de Salamanca
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DR

DR



03-05-2017 | diário as beiras desporto | essencial |  15

Basquetebol CAD vence fase
de grupos da Taça Nacional

Basquetebol CAD/UPC Chelo 
derrota e afasta CLIP da final four

111  Cinco vitórias e 
apenas uma derrota é o 
balanço da fase de grupos 
da Taça Nacional de Se-
niores para o CAD, o que 
garantiu o 1.º lugar. Uma 
proeza depois de mais 
uma vitória, desta feita 
frente ao CN Abrantes, 
por 74-51.

O jogo revestia-se de 
uma grande importância 
para a continuidade em 
prova do CAD, porque a 
vitória era fundamental 
para garantir a vitória na 
fase de grupos e o conse-

quente apuramento para 
a 2.ª fase. Ainda assim foi 
pouco equilibrado, fazen-
do jus ao desnível quali-
tativo entre as duas equi-
pas, com o CAD a assumir 
a dianteira do marcador 
desde o primeiro minuto.

No final da 1.ª parte, o 
CAD já tinha rodado 10 
dos jogadores escalados 
pelo treinador Hugo Lou-
reiro, e, mesmo assim, 
estava a vencer por 16 
pontos.

Na 2.ª parte, o CAD man-
teve o ritmo e acentuou 

a diferença no marcador. 
Atendendo à jornada 
dupla que se avizinha, o 
treinador aproveitou para 
gerir o esforço da equipa e 
repartir o tempo de jogo 
por todos os jogadores. O 
final da partida chegou 
com o marcador em 74-51.

Em termos individuais, 
estiveram em plano de 
evidência, na equipa da 
casa, Alexandre Cavaleiro 
(17 pontos) e Carlos Plate-
ro (13 pontos).

CAD  74
Nuno Gomes (11), Rui Francisco, Alexan-
dre Cavaleiro (17), Manuel Sedeño (4) e 
Carlos Platero (13)
“Banco” Jorge Monteiro (4), João 
Monteiro (6), António Godinho (9), 
Gonçalo Melo (3), André Rodrigues (4) e 
Alexandre Almeida (3)
Treinador Hugo Loureiro

CN Abrantes 51
André Ruivo (20), Luís Vaz (3), Luís 
Prates (15), Nuno Chaleira (6) e Duarte 
Mendes (2)
“Banco” Pedro Silva (5)
Treinador Nuno Ruivo

Pavilhão União Popular Cultural Chelo
Árbitros Nuno Albuquerque e José 
Noverça
Marcha do marcador 1P 20-9, 2P 44-28, 
3P 53-34

111 O CAD/UPC Che-
lo recebeu e venceu, no 
sábado, o CLIP, 1.º clas-
sificado do Grupo Norte, 
em partida referente à 
última jornada da Fase II 
do Campeonato Nacional 
da 2.ª Divisão.

Num jogo em que a equi-
pa da casa já se encontra-
va qualificada para a final 
four, cabia à formação do 
Porto tudo fazer para ven-
cer o jogo e continuar na 
luta pela segunda vaga, 
que dá acesso à fase deci-
siva da prova.

Os visitantes entraram 
com a lição bem estudada 
terminando o 1.º período 
em vantagem no marca-
dor.

No segundo quarto, o 
CAD/UPC Chelo melho-
rou a prestação defensi-
va e, impulsionado pela 
qualidade da sua base 
Oyanaisy Gelis, passou 
para a frente do marca-
dor (38-37).

No 3.º período, o CAD/
UPC Chelo manteve a qua-
lidade ofensiva, sobres-
saindo nesta fase Leidy 

Ferreira e Cátia Soares, 
que com três triplos con-
vertidos em ataques con-
secutivos, conseguiram 
aumentar a diferença para 
cinco pontos (58-53).

No quarto e último perí-
odo, a equipa da casa se-
lou o triunfo. Um parcial 
de 18-12 acabou com o 
sonho do CLIP.

Na equipa do CAD/UPC 
Chelo, destaques indivi-
duais para Oyanaisy Gelis 
(22 pontos, 9 ressaltos e 
7 assistências), Leidy Fer-
reira (21 pontos e 18 res-
saltos) e Cátia Soares (12 
pontos).

CAD/UPC Chelo 76
Catarina Borges (9), Leidy Ferreira (21), 
Leonor Cruz (2), Oyanaisy Gelis (22) e 
Cátia Soares (14)
“Banco” Barbara Urbanová (2), Jaqueline 
Kimmel, Andreia Rebelo, Rafaela Carrito 
(4), J. Paulauskaité e Francisca Lima (2)
Treinador Nuno Rebelo

CLIP 65
Maria Pinto (2), Joana Almeida (23), Maria 
Marinho (14), Inês Torres (4) e Maria 
Bessa (3)
“Banco” Joana Mendes, Rita Barros (2), 
Leonor Ferreira (8), Márcia Torres, Inês 
Ferreira e Maria Carvalho (9)
Treinador Marco Rodrigues

Pavilhão União Popular Cultural de Chelo
Árbitros Nuno Albuquerque e Tiago 
Neves
Marcha do Marcador 1P 19-23, 2P 38-37 
e 3P 58-53

Conimbricenses conseguiram uma vitória fácil

Cadistas já estavam apuradas para a próxima fase

Basquetebol 
Académica 
mantém 
liderança

111 A Académica ven-
ceu, em Leça, por 84-57, e 
manteve a liderança da 1.ª 
Divisão – 2.ª Fase/Norte A.

Apesar de este ser o ter-
ceiro jogo em sete dias, 
os estudantes arrancaram 
com um ritmo frenético, 
conseguindo um parcial de 
17-0 em menos de quatro 
minutos.

Com o vencedor encon-
trado desde muito cedo, 
os academistas aprovei-
taram para experimentar 
rotações na 2.ª parte e para 
rodar toda a equipa, o que 
levou a um claro abranda-
mento principalmente no 
ataque em que a falta de 
rotina de alguns jogadores 
limitou a produção ofen-
siva.

Leça 57
P. Tavares (14), J. Silva (5), M. Soares (10), 
F. Couto (4) e G. Delgado (16)
Jogaram ainda J. Mota (2), H. Gomes e 
F. Maia (6)
Treinador M. Bertani

Académica 84
D. Martins (4), F. Sousa (16), N. Brito (9), 
K. Pereira (10) e H. Sicó (9)
Jogaram ainda M. Sousa (6), L. Gonçalves 
(2), A. Teixeira (5), B. Calheiros, J. Alves, J. 
Vieira (14) e F. Santiago (9)
Treinador J. Martins

Pavilhão CDC Matosinhos
Árbitros Tiago Perdigão e Rafael Gonçal-
ves (Porto)
Marcha do marcador 1P 12-31, 2P 25-
49, 3P 37-65

Natação Melhores do país no 1.º Torneio 
de Conímbriga à espreita do Europeu
111 As Piscinas Munici-

pais de Condeixa recebem, 
no próximo dia 13, o 1.º 
Torneio de Conímbriga. A 
prova terá a presença de 
alguns dos melhores na-
dadores do país, à procura 
da obtenção dos mínimos 
para o Campeonato da Eu-
ropa de Piscina Curta, que 
terá lugar em Copenhaga, 
na Dinamarca, de 13 a 17 
de dezembro.

A prova foi apresentada 
ontem, e o presidente do 
clube organizador, Con-
deixa Aqua Clube (CAC), 
destaca que não se trata de 
“um ato isolado”, mas sim 
um evento que faz parte de 
uma estratégia: “Queremos 
promover a modalidade, 
captar atletas, dar a conhe-
cer o espaço de excelên-
cia que são estas piscinas, 
projetar o clube para ou-
tros patamares, contribuir 
para a promoção turística 
do concelho e dignificar a 
natação regional”.

O responsável lembra que 
a organização “começou 
do zero” e, “percebendo 
que havia poucos torneios 
em Portugal a permitir a 
obtenção de mínimos para 
o Campeonato da Europa 
de Piscina Curta percebeu-
se que estavam reunidas as 

condições para uma gran-
de organização”.

Resultado disso, estarão 
presentes “16 clubes, entre 
eles cinco das oito equipas 
que militam na 1.ª Divisão 
Masculina e três das oito 
que compõem a 1.ª Divisão 
Feminina”. E “só por muito 
pouco a prova não tem um 
cariz internacional, mas 
fica prometido para o pró-
ximo ano”.

A prova tem organização 
conjunta com a Federação 
Portuguesa de Natação 
(FPN), com apoios da Câ-
mara de Condeixa (CMC), 
da União das Freguesias de 
Condeixa-a-Velha e Con-
deixa-a-Nova (UFC) e da 

Associação de Natação de 
Coimbra.

Promoção do concelho
Paulo Simões, presidente 

da UFC, destacou a opor-
tunidade que “16 equipas, 
com cerca de 200 atletas a 
nível nacional, trazem, no-
meadamente a nível turísti-
co, e para a restauração, por 
exemplo”.

Uma visão partilhada pela 
Câmara. Segundo  o vere-
ador do Desporto, Carlos 
Canais, esta é “uma prova 
que se enquadra numa po-
lítica desportiva bastante 
agressiva, até, no apoio aos 
clubes”. Por isso, para além 
do apoio logístico, “que é 

habitual”, a CMC vai “apoiar 
financeiramente, para fazer 
face, por exemplo, à crono-
metragem eletrónica, ao 
ecrã led para a divulgação 
de resultados, à arbitragem, 
etc.”, tudo isto num valor 
“de 2.500 euros”, explicou 
o edil.

Fausto Pereira, técnico 
municipal do Desporto, 
afirmou que “sendo este 
um evento que promove 
as infraestruturas e a capta-
ção de novos atletas, vai ao 
encontro das pretensões” 
da autarquia.

O evento tem entradas 
gratuitas e início previsto 
para as 09H30.
| Bruno Gonçalves

Fausto Pereira, Paulo Simões, Alexandre Miguel e Carlos Canais

DR DR

16 
clubes

230
participantes

190
nadadores

31
campeões nacionais

20
atletas internacionais

13
recordistas nacionais

1
atleta olímpico

números
DB-B.G.
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Serpa Oliva escreve à quarta-feira, quinzenalmente

É já no próximo domingo que os franceses vão 
de novo ser chamados às urnas para eleição 
do próximo Presidente da República.

Numa primeira volta Emmanuel Macron com 
24% dos votos venceu, fi cando em segundo 
Marine Le Pen que obteve 21,3%. Seguiram-se, 
François Fillon candidato de centro direita, e Jean-
Luc Mélenchon, este último candidato da extrema 
esquerda (apoiado de forma entusiástica pelo 
nosso Bloco de Esquerda, que até fez deslocar a 
Paris a sua Deputada Europeia Marisa Matias).

O grande derrotado da noite foi, sem dúvida, o 
candidato do Partido Socialista, que não ultrapas-
sou os 6%.

Houve, indiscutivelmente uma alteração pro-
funda no espectro politico da França. Os partidos 
que tradicionalmente a governaram nas últimas 
décadas foram, pura e simplesmente, excluídos, 
emergindo aquele que será possivelmente o futu-
ro Presidente da França, Emmanuel Macron.

Penso que será altura de todos tirarmos conclu-
sões que passam necessariamente por perceber 
o “divórcio” cada vez maior entre os partidos 
tradicionais e o povo em geral.

Temos de encontrar novas formas de “fazer po-
litica” de modo a de novo conquistarmos aqueles 
que são a razão da existência desses mesmos 
políticos, os eleitores, cansados cada vez mais da 
repetição sucessiva das inesgotáveis querelas 
partidárias, não existindo sentido de Estado e uma 
verdadeira vontade de consensos inter-partidá-
rios, 

Seguindo por este caminho, arriscamo-nos, 
mais tarde ou mais cedo, a entregar o poder nas 
mãos de qualquer populista, seja ele de extrema 
esquerda ou de extrema direita.

Já agora, num pequeno à parte, espanta-me a 
forma como os nossos comentadores e media 
apontam o dedo à extrema direita como se ela 
fosse diferente da extrema esquerda.

Também esse complexo de esquerda que nos 
persegue desde o 25 de Abril tem de ser defi niti-
vamente “abandonado” e passarmos a tratar de 
igual forma todos aqueles que nos extremos da 
política querem apenas criar o caos para depois 
poderem emergir como os “grandes salvadores”, 
através de ferozes ditaduras a que nenhum de nós 
escaparia (media incluídos).

O Senhor Hollande, esperança socialista há 5 
anos, sai pela “porta pequena”.

Entra pela “porta grande” o Sr. Emmanuel 
Macron, um europaista convicto, e quanto a nós 
um Homem capaz de consensos que unam esse 
grande País que é a França, onde milhões de com-
patriotas nossos criaram raízes e se fi xaram.

João Serpa Oliva
Médico

Eleições francesas

Mário Frota escreve à quarta-feira, semanalmente

Na sua versão original (e em ordem a cumprir-se o manda-
mento de uma justiça acessível e pronta), a LDC – Lei de 
Defesa do Consumidor  - impunha, nos n.ºs 2 e 3 do artigo 

14, o que segue:
“2 - É assegurado ao consumidor o direito à isenção de pre-

paros nos processos em que pretenda a protecção dos seus 
interesses ou direitos, a condenação por incumprimento do 
fornecedor de bens ou prestador de serviços, ou a reparação de 
perdas e danos emergentes de factos ilícitos ou da responsabi-
lidade objectiva defi nida nos termos da lei, desde que o valor da 
acção não exceda a alçada do tribunal judicial de 1.ª instância  ( 
5.000€ ). 

3 - Os autores nos processos defi nidos no número anterior 
fi cam isentos do pagamento de custas em caso de procedência 
parcial da respectiva acção.”

Sucede, porém, que o Regulamento das Custas Processuais, 
aprovado em 26 de Fevereiro de 2008, acabou com todas as 
isenções que não fossem as que nele expressamente se previs-
sem.

E os consumidores fi caram, desde então, órfãos de uma justiça 
gratuita, em dados termos, tal como a LDC o defi nira.

Sucede, porém, que em resultado de um sem-número de 
alterações sofridas pela LDC, em 28 de Julho de 2014, entendeu 
o legislador republicar a própria Lei de Defesa do Consumidor.

E, ao fazê-lo, “prantou” na íntegra o artigo 14 como se tivesse 
havido “marcha atrás” na decisão de fazer desaparecer todas as 
isenções, tal como o dispusera em 2008.

Em suma, repristinou (quer dizer, fez vigorar de novo) as isen-
ções. Mas não houve nenhuma medida legislativa nesse sentido. 
Razão por que andam os espíritos confundidos com isto, que só 
pode ser um lapso de consequências nada desprezíveis, aliás.

Desde 2014 que perguntamos: mas, afi nal, voltaram as isen-
ções a benefi ciar os consumidores ou, por se tratar de um erro, 
nem se deve fazer caso disso, continuando-se a reivindicar as 
isenções porque indispensáveis a uma justiça acessível e pron-
ta?

Ninguém sabe responder a esta questão.
Consultamos uma base de dados relativamente fi ável – a da 

Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa do M.P. – e aí se diz, apesar 
do que vem na lei republicada: 

 “Os números 2, 3 e 4 do presente artigo, por força do arti-
go 25.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro, 
encontram-se revogados.”

Nunca a “arte e a técnica” de legislar foi tão defi ciente em 
Portugal. Com o que de afectação de direitos das pessoas isso 
representa.

É que não são só as acções judiciais a padecer deste erro 
palmar. São também as que se instauram nos tribunais arbitrais 
de confl itos de consumo porque num certo número de casos 
passaram também a estar sujeitos a custos, custas, “taxas”, 
encargos… denegando-se a justiça gratuita, como inicialmente 
se estabelecera.

Já denunciámos de viva voz esta questão no Parlamento: na 
Comissão Parlamentar competente. Em vão.

O que faltará fazer para que todo este imbróglio se esclareça?
Os consumidores exigem uma solução que não tarde!
Porque é dos seus direitos que se trata!
O estranho é que ninguém haja dado por isso: a não ser nós, na 

apDC, que sempre nos batemos por que as isenções subissem 
aos 30 000€ (alçada actual da 2.ª instância)… Justifi cadamente, 
aliás!

Mário Frota
apDC

Justiça gratuita?

Neste dia em que se celebra o Dia Mundial 
da Liberdade de Imprensa o Sindicato dos 
Bancários do Centro associa-se ao jornal As 

Beiras e oferece a todos os seus associados e bene-
fi ciários a sua edição em formato digital.

O Sindicato dos Bancários do Centro sempre se 
pautou pela defesa da liberdade, em todas as suas 
dimensões, em respeito pelo artigo 19º da Declara-
ção Universal dos Direitos Humanos, defendendo 
que uma imprensa livre é o garante da preservação 
da democracia como a conhecemos.

A história já nos mostrou como sem liberdade de 
imprensa vamos perdendo muitas das nossas liber-
dades individuais com o tempo. 

É assim que as ditaduras têm começado. Apesar do 
nosso país ter sido um dos primeiros a estabelecer a 
abolição da censura prévia e a regular o exercício da 
liberdade de imprensa, em 1821, vivemos, num pas-
sado ainda recente tempos obscuros, mas em 2016 
fi guramos já num honroso 23º lugar entre 172 países 
no que respeita ao exercício da livre imprensa.

A liberdade de imprensa não deve, porém, subju-
gar-se a incertezas em relação ao seu futuro, por 
ameaças ou ataques contra os meios de comuni-
cação, antes se deve adaptar a um futuro em que 
as pessoas querem mais e melhor informação, 
adequada a um ritmo de vida cada vez mais intenso, 
simples de perceber, rápida de compreender mas, 
sobretudo, verdadeira!

Esta é a visão que o Sindicato dos Bancários do 
Centro tem para a informação e está a mudar a 
forma como quer chegar a todos os seus sócios 
e benefi ciários. Com presença no Facebook, no 
Twitter, no Instagram e também no Youtube, a par do 
recentemente renovado sítio da internet, marcamos 
uma abordagem multiplataforma diferente, frontal, 
moderna para que possam ter sempre presente o 
que é importante!

Sinta-se livre para descobrir!

Helena Carvalheiro
Presidente do Sindicato dos Bancários do Centro

Dia Mundial da Liberdade 
de Imprensa
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6A Escola de Condução  Inês de 
Castro assinala, no próximo dia 24 
de maio, os seus 25 anos de existên-
cia. Com sede em Santa Apolónia, 
Coimbra, esta escola ministra ensino 
de referência, baseado no rigor e no 
ambiente familiar que cultiva.

111 Os novos vinhos Car-
los Lucas foram apresenta-
dos no jantar Vínico Mag-
num – Carlos Lucas Vinhos, 
no restaurante Dux Taberna, 
na baixa de Coimbra. A par 
do chef Rafael Santos, o chef 
Miguel Castro e Silva – reco-
nhecido como cozinheiro do 
ano pela Revista de Vinhos e 
“pai” da comida gourmet – fo-
ram convidados para criarem 
um jantar único, de apresen-
tação dos vinhos novidade 
“Carlos Lucas” para 2017. 

A relação de amizade antiga 
de Carlos Lucas com o chef 
Miguel Castro e Silva, e a par-

ceria com o restaurante Dux 
(habitual cliente dos vinhos 
Carlos Lucas), resultaram 
num jantar que apresentou 
uma ementa gastronómi-
ca gourmet requintada e de 
sabores diversos, onde os 
apreciadores puderam de-
gustar os vinhos brancos e 
tintos juntamente com pra-
tos, como “Corvina com ri-
sotto de rúcula”, “Berbigão e 
plâncton”, um prato especial, 
todo ele verde, com sabor a 
mar e “carne grelhada com 
legumes assados”, um prato 
“muito terra”. 

As entradas foram “Tárta-

ro de atum com cebolete” 
e “Creme de milho com pi-
menta rosa”.

A ideia da confeção dos 
pratos foi deixar os vinhos 
brilhar o mais possível e o 
prato ser um bom sustento. O 
vinho Pedro e Inês, um vinho 
que foi feito para a Quinta 
das Lágrimas esteve em des-
taque. O evento – de inscrição 
obrigatória, por um valor de 
35 euros – que esgotou a ca-
pacidade do Dux – contou 
com cerca de quatro deze-
nas de apreciadores vínicos 
e amantes da cozinha gour-
met. | Inês Tafula

Carlos Lucas apresentou 
vinhos 2017 no DUX
O restaurante Dux, localizado na zona do Arnado, em Coimbra, recebeu cerca de 40 
comensais para apreciarem o “casamento” dos vinhos com gastronomia gourmet

Carlos Lucas, Miguel Castro e Silva, Rafael Santos e Luís Moura

Nazaré é marca 
de ondas 
gigantes

111  O italiano Fran-
cisco Porcella venceu na 
categoria da maior onda 
surfada “XXL Biggest 
Wave Award”, dos pré-
mios da WSL Big Wave 
Awards TAG Heuer, cuja 
cerimónia decorreu na 
Califórnia (Estados Uni-
dos), no passado domin-
go, 30 de abril.

A onda com mais de 22 
metros de altura foi sur-
fada a 28 de fevereiro des-
te ano, na Praia do Norte 
(Nazaré). 

Das cinco ondas nomea-
das nos prémios da WSL, 
quatro foram surfadas na 
Nazaré.

Na cerimónia de entrega 
dos prémios World Surf 
League, Francisco Por-
cella falou do seu empe-
nho neste desporto para 
afirmar: “a natureza re-
compensou-me naquele 
dia”.  “É uma bênção estar 
ligado à mãe natureza e 
aquele poder alimenta-
nos. Sentimo-nos tão vi-
vos naquele momento”, 
disse. Para o presidente 
do município, “a Nazaré 
veio para ficar e dominar 
estes prémios pois a sua 
consistência é impar e im-
batível”. 

Animação turística 
em debate na EHTC

111 Tem lugar amanhã, 4 
de maio, das 15H00 às 17hH00, 
na Escola de Hotelaria e Turis-
mo de Coimbra um seminário 
sobre Animação Turística.

Faz parte de um ciclo que 
pretende potenciar o contac-
to entre alunos das áreas de 
Alojamento, Restauração e 
Bebidas, Turismo de Ar Livre e 
vários players do setor, contri-
buindo desta forma para o seu 
enriquecimento formativo e 
dotando-os de uma visão de 
mercado mais abrangente e 
atualizada do ponto de vista 
empresarial, laboral e econó-
mico.

Almoço de gin e 
sushi na Mealhada 

111  Vai decorrer hoje, 
no restaurante Pedagógi-
co da Escola Profissional da 
Mealhada,um  Almoço Gínicio, 
que é, nada mais, nada menos, 
do que uma combinação entre 
a bebida Gin e a melhor Gastro-
nomia Oriental, com especial 
ênfase no Sushi. O preço é de  
12,5 euros. 

O chef Tony Martins é o con-
vidado especial. É uma opor-
tunidade rara para sentir os 
anunciados sabores e aromas, 
“ideal para uma refeição em 
família e amigos com a certeza 
de que será uma experiência 
única e surpreendente”.  

DB-Carlos Jorge Monteiro

 Vinhos Terras de Sicó em destaque
111 A Vinisicó esteve pre-

sente, de 28 de abril a 1 de 
maio, na Festa do Vinho e 
do Chocolate no Pavilhão de 
Exposição do Cartaxo. Du-
rante quatro dias foram da-
dos a provar vinhos tintos e 
brancos de cinco produtores 
que estiveram representa-
dos no certame: Two frien-
ds, Encosta da Criveira, Casa 
d´Alfafar, Tapada de Sabo-
gos, Vinhos Alegre e Vale da 
Brenha. A adesão do público 
foi bastante positiva, assim 
como as críticas à qualida-
de dos vinhos Terras de Sicó. 
Numa vertente mais técnica,  

as avaliações dos escanções e 
enólogos presentes reforça-
ram a qualidade dos vinhos 
e a necessidade de crescer 
e investir, em marketing e 
promoção dos vinhos Ter-
ras de Sicó. A presença neste 
certame reforça a nova di-
nâmica da sub-região Terras 
de Sicó com campanhas de 
promoção e marketing “fora 
de portas”. 

De salientar o próximo 
evento, que é, a 29 de maio, o 
Sicó Flavours – a importância 
de Sicó na restauração e em 
junho – Concurso de Vinhos 
Terras de Sicó.

DR
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6 O Murphy’s Irish Pub promove, de hoje 
até ao próximo domingo, mais uma experiên-
cia gastronómica. Os convidados são o Munchie 
Burguer Kitchen, a hamburgueria que tem 
deliciado o norte do país. Hoje e amanhã, é 
possível saborear o Munchie Picanha entre as 
18H00 e as 24H00. De sexta-feira a domingo, o 
horário praticado é entre as 12H00 e as 24H00.

6A plataforma online de alojamento 
Airbnb gerou, em 2016, um impacto de 
cerca de mil milhões de euros em Portugal, 
quase metade em Lisboa, com 476 milhões 
de euros. A empresa explica que estes nú-
meros incluem “todo o dinheiro que os hós-
pedes Airbnb gastam durante a sua estadia, 
incluindo comércio local e transportes.

Conduza 
pela direita

� Mais do que 
uma forma de 
facilitar a circulação 
rodoviária, a 
condução mais à 
direita (e pela via 
mais à direita) é 
obrigatória em todas 
as circunstâncias 
(não apenas em 
autoestradas ou vias 
equiparadas)

� O seu 
incumprimento 
constitui infração 
punida com coima, 
inibição de conduzir 
e perda de pontos

Telmo Gomes
Sociedade de 
Advogados, RL

consultório
j u r í d i c o

Tem sido objeto de diferentes 
campanhas de prevenção 
de sinistralidade rodoviária 

e apertadas operações de fi scali-
zação, a circulação de viaturas, em 
autoestradas, na via central ou na via 
mais à esquerda.

Vejamos, então, o quanto o Código 
da Estrada, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 114/94, de 3 de Maio, estabe-
lece sobre esta matéria. 

As regras sobre a circulação das 
viaturas encontram-se estabeleci-
das no artigo 13.º do Código da Es-
trada que, sob a epígrafe “posição de 
marcha”, determina que os veículos 
devem circular pelo lado direito 
da faixa de rodagem, à distância 
sufi ciente das bermas e passeios 
de forma a permitir evitar acidentes 
(n.º 1 ), podendo utilizar-se o lado 
esquerdo da faixa de rodagem para 
ultrapassar ou mudar de direção (n.º 
2 ).

Nos casos em que no mesmo sen-
tido existam duas ou mais vias de 
trânsito, como sucede nas autoes-
tradas ou vias equiparadas, a circu-
lação continua a dever fazer-se pela 
via mais à direita, sendo as demais 
utilizadas quando não houver lugar 
na mais à direita, para ultrapassar ou 
para mudar de direção (n.º 3 ).

O condutor que não circule à 
direita, ou na faixa mais à direita, é 
sancionado com coima de €60,00 a 
€300,00, a infracção é classifi cada 
como contraordenação grave, por 
se tratar do desrespeito de norma 
atinente às regras relativas à posi-
ção de marcha, sendo punida com 
a sanção acessória de inibição de 
conduzir de um mês a um ano e com 
a perda de dois pontos; havendo que 
considerar que se a infração disser 
respeito a condução em autoestrada 
ou via equiparada, a contraordena-
ção já é considerada muito grave e 
o condutor é punido com a sanção 
acessória de inibição de conduzir de 
dois meses a dois anos e perda de 
quatro pontos.

Assim, mais do que uma forma 
de facilitar a circulação rodoviária, 
a condução mais à direita (e pela 
via mais à direita) é obrigatória 
em todas as circunstâncias (não 
apenas em autoestradas ou vias 
equiparadas) e o seu incumprimento 
constitui infração punida com coima, 
inibição de conduzir e perda de 
pontos.    

Maio é mês do Azulejo em Ovar

Litocar renova parceria 
com a Queima das Fitas

111 Começa hoje e decorre 
até 27 de maio, em Ovar, um 
programa de atividades des-
tinado a celebrar o Dia Nacio-
nal do Azulejo, que se assinala 
pela primeira em Portugal no 
próximo sábado.

O presidente da autarquia 
local,  Salvador Malheiro, 
disse que esse conjunto de 
exposições, visitas guiadas, 
iniciativas lúdico-infantis e 
‘workshops’ pretende promo-
ver “o valioso património va-
reiro” enquanto um dos mais 
destacados a nível nacional, 
“pela sua variedade” temática 
e cromática.

"Esta pretende ser a primei-

ra de muitas das iniciativas 
que queremos desenvolver 
em torno do azulejo, nas suas 
vertentes patrimonial, turísti-
ca, artística e lúdica”, afi rmou 
Salvador Malheiro.

O autarca destacou a aposta 
feita pela câmara no “patri-
mónio azulejar, desde o ano 
2000, ano da implementação 
do ACRA - Atelier de Conser-
vação e Restauro do Azulejo”.

“Intensifi cámos essa aposta 
nos últimos anos, em três áre-
as de atuação: a reabilitação 
urbana, os serviços educativos 
e a dinamização turística”, re-
alçou.

O programa “Maio do Azu-

lejo” pretende, por isso, “criar 
novos espaços de discussão e 
trabalho” em torno das três 
áreas de intervenção em que 
a autarquia vem apostando, 
com vista à crescente afi rma-
ção dos revestimentos cerâmi-
cos locais pelo seu “potencial 
artístico, criativo e de inova-
ção”.

A primeira das atividades 
previstas nesse contexto é a 
“Ação SOS Azulejo”, que se re-
aliza já hoje, na Praça das Ga-
linhas, no centro histórico de 
Ovar, onde ficarão expostos 
os trabalhos desenvolvidos 
por cerca de 350 alunos das 
escolas do concelho.

111  A Litocar é – pela 
quinta vez – parceira oficial 
da Queima das Fitas de Coim-
bra. Assumida pela primeira 
vez em 2009 e, desde 2014, 
estabelecida de forma inin-
terrupta, a Litocar consolida 
assim a sua parceria com a 
Comissão Organizadora da 
Queima das Fitas.

A referida parceria prevê 
a cedência de uma frota de 
automóveis à organização 
da Queima das Fitas, que 
utilizará os veículos duran-
te o evento. O Grupo Litocar 
encara o evento como uma 
excelente oportunidade para 
ativar as suas marcas junto 

do público jovem adulto e 
associá-las à imagem envol-
vente da maior festa acadé-
mica de Portugal.

Com sede em Coimbra e 
cinco concessionários no 
distrito (Antanhol, Cerna-
che, Eiras, Figueira da Foz e 
Cantanhede), o grupo está 
ainda presente no distrito de 
Viseu, bem como nas cidades 
da Covilhã, Guarda, Castelo 
Branco e Santa Maria da Fei-
ra, e recentemente em Olivei-
ra do Hospital e Santarém. A 
Litocar é distribuidor oficial 
das marcas Renault, Dacia, 
Nissan, Honda, Mitsubishi, 
Opel, Mazda e Hyundai.

A parceria estabelecida com a festa dos estudantes inclui cedência de viaturas com decoração personalizada

A Litocar é o concessionário 
Renault em Coimbra,
representando ainda
outras marcas

1   Dacia, Nissan, Honda, 
Mitsubishi, Opel, Mazda 
e Hyundai são outras 
marcas representadas 
na região Centro

2   Primeira parceria foi 
fi rmada em 2009

DR



habitação

TRESPASSE

AMI 10054 - CASA 
CONNOSCO, Tres-
passa-se café res-
taurante com espla-
nada na zona central 
de Coimbra, perto 
de vários pontos de 
comércio e serviços. 
Com entrada por 
duas ruas e excelen-
te carteira de clientes 
na Avenida Fernão 
de Magalhães. CE 
em curso. Preço: 
145.000€. Telem: 967 
871 306

ARRENDO/TRES-
PASSO CAFÉ RES-
TAURANTE, com 
esplanada, espaço 
para churrasqueira... 
Bem situado na Vila 
de Arazede. Para 
mais informações: 
925 127 997

VENDAS

APARTAMENTOS

O CONSTRUTOR, 
venda de andares 
T1 e T2 na Rua Antó-
nio Jardim em Coim-
bra. Contactos: 965 
102 530 // 926 661 
488 // 239 104 225 - 
Coimbra@marfer.pt

O CONSTRUTOR, 
vende/arrenda em 
Vila Nova de Poiares 
T1-T2-T3 - Lojas. 
Contactos: 965 102 
530 // 926 661 488 // 
239 104 225 - Coim-
bra@marfer.pt

APARTAMENTO T1

AMI 10054 - CASA 
CONNOSCO, Vende-
se apartamento T1, 
totalmente mobilado 
e equipado, de cons-
trução recente, com 
varanda e aparca-
mento. Excelente para 

investimento, no Alto 
do Leão. CE em cur-
so. Preço: 70.000€. 
Telem: 967 871 306

T1 ENTRADA DA 
CIDADE, www.imo-
jardim.pt  Perto da 
Estação e de servi-
ços. Cozinha em 
madeira separada 
da sala. Quarto espa-
çoso. Roupeiro na 
entrada. Lic.1339 
AMI. Valor: 45.000€. 
Telef: 233 429 905 // 
911 906 568 CE: C

APARTAMENTO T3

AMI 10054 - CASA 
CONNOSCO, Vende-
se apartamento T3, 
mobilado, com cozi-
nha equipada e com 
marquise, 2 Wc, sala 
com varanda e apar-
camento coberto, no 
Alto do Leão. CE em 
curso. Preço: 95.000€. 
Telem: 967 871 306

MORADIAS

AMI 10054 - CASA 
CONNOSCO, Vende-
se casa antiga para 
reconstruir com 2 
quartos, cozinha e 
sala, muito bem loca-
lizada, com terreno 
de 800 m², muito per-
to da Escola Superior 
de Enfermagem, Fala. 
CE: Isento. Preço: 
49.900€. Telem: 967 
871 306

AMI 10054 - CASA 
CONNOSCO, Vende-
se casa gandaresa 
para recuperar, com 
3 quartos, sala, cozi-
nha e despensa Na 
parte posterior tem 
uma eira, terreno e 
vários anexos. Situa-
se no centro da vila 
de Mira. Preço: 60.000€. 
Telem: 967 871 306

MORADIA T3

AMI 10054 - CASA 
CONNOSCO, Vende-
se moradia com 3 
quartos, 1 deles sui-
te, Wc com banheira 
de hidromassagem, 

cozinha equipada, 
escritório, despensa, 
cozinha rústica com 
pequena esplanada 
e churrasqueira. Pai-
néis solares e aque-
cimento central. Situa-
se na Barra de Mira, 
a 400m da praia. CE: 
B. Preço: 182.000€. 
Telem: 967 871 306

AMI 10054 - CASA 
CONNOSCO, Vende-
se Moradia M3+2 
com cozinha equi-
pada, 3 salas, 1 com 
lareira, 4 Wc, escri-
tório, despensa, alpen-
dre, churrasqueira e 
garagem. Terreno 
com cerca de 200 m² 
e vistas deslumbran-
tes, em Almalaguês. 
CE em curso. Preço: 
160.000€. Telem: 967 
871 306

TERRENOS

AMI 10054 - CASA 
CONNOSCO, Vende-
se terreno com licen-
ça a pagamento para 
construção de 2 apar-
tamentos T2 com 
terreno e aparcamen-
to a 500m da facul-
dade de enferma-
gem, Fala. Preço: 
72.500€. Telem: 967 
871 306

LOTES

AMI 10054 - CASA 
CONNOSCO, Vende-
se lote de terreno 

com 150 m² e proje-
to aprovado para 
moradia M4 com 
garagem e jardim. 
Licença a pagamen-
to em Eiras. Preço: 
19.900€. Telem: 967 
871 306

ARRENDAMENTOS

OUTROS

RESTAURANTE A 
FUNCIONAR + 40 
ANOS, todo equipa-
do, sem contratos c/ 
fornecedores. Con-
celho Cantanhede. 
Telem: 914 871 923

ESCRITÓRIOS

O CONSTRUTOR, 
arrenda escritórios 
na Rua dos Oleiros 
em Coimbra. Con-
tactos: 965 102 530 
// 926 661 488 // 239 
104 225 - Coimbra@
marfer.pt

FIGUEIRA DA FOZ

VENDAS

APARTAMENTO T1

APARTAMENTO T1K, 
na marginal de Buar-
cos em frente à praia 
com vistas mar. Esti-
mado, com cozinha 
equipada e comple-
tamente mobilado. 
Enorme varanda a 
correr todo o apar-
tamento com vistas 
de serra, praia e mar. 

Excelente oportuni-
dade para férias ou 
para rentabilizar no 
mercado de arren-
damento, só 82.500€ 
negociáveis! CE “E” 
Telef: 233 043 722 // 
964 869 921 Lic. AMI: 
9031

T1 ALTO FORNO, 
www.imojardim.pt 
Kitchnete, fica com 
a cozinha equipada. 
Varanda na sala. 
Quarto grande, e wc 
com banheira. Perto 
da praia e do centro 
da vila de Buarcos. 
Valor: 57.000€ Lic.1339 
AMI Telef: 233 429 
905 // 911 906 568  
CE: E

T1 SOTTOMAYOR, 
www.imojardim.pt 
Prédio de baixo con-
domínio. Boas áreas, 
bem distribuídas. Sala 
com lareira e com 
acesso a marquise. 
Quarto com roupei-
ro, wc com banheira. 
Lic.1339 AMI. Valor: 
50.000€. Telef: 233 
429 905 // 911 906 
568 CE: F

T1K NA MARGINAL, 
de Buarcos com vis-
tas panorâmicas sobre 
a cidade, a praia e o 
mar. Completamen-
te remodelado, cozi-
nha moderna já equi-
pada, tetos falsos, 
luz indireta, muito 
bonito e acolhedor, 
grande varanda for-
rada a deck com vis-
tas deslumbrantes. 
Ideal para férias. 
Marque já a sua visi-
ta! CE “D” Telef: 233 
043 722 // 964 869 
921 Lic. AMI: 9031

APARTAMENTO T2

AMI 10054 - CASA 
CONNOSCO, Vende-
se apartamento T2 
inserido em condo-
mínio de luxo com 
cozinha equipada, 
sala com lareira, varan-
da, aquecimento cen-
tral, jardim, corte de 
ténis e garagem. 
Situa-se em Buarcos. 
CE: C. Preço: 140.000€. 
Telem: 967 871 306

OPORTUNIDADE T2, 
localizado na cidade 
junto das escolas e 
dos hipermercados. 
Tem boas áreas e 
ótima exposição solar. 
Enorme cozinha equi-
pada com acesso à 
marquise, ótima varan-
da em piso elevado 
com vistas desafo-
gadas. Arrumo no 
sótão. Apenas 70.000€. 
Valor negociável!!! 
Marque já a sua visi-
ta. CE “C” Telef: 233 
043 722 // 964 869 
921 Lic. AMI: 9031

T2 FINANCIAMEN-
TO A 100% | ENTRA-
DA DA CIDADE, www.
imojardim.pt Cozinha 
em madeira. Sala 
com acesso a varan-
da. Quartos bons, 
um deles com rou-
peiro. Wc com banhei-
ra. Está em muito 
bom estado e tem 
condições vantajo-
sas de financiamen-
to. Valor: 63.000€ 
Lic.1339 AMI Telef: 
233 429 905 // 911 
906 568 C.E: E

T2 HIPERMERCADOS 
| PARQUEAMENTO 
E ARRUMO, www.
imojardim.pt Aparta-
mento T2 espaçoso. 
A cozinha foi remode-
lada e já tem gás cana-
lizado. Sala espaçosa 
com acesso a varan-
da. Dois quartos, um 
deles com roupeiro. 
Parqueamento e arru-
mo na cave. Prédio 
baixo condomínio. 
Lic.1339 AMI. Valor: 
65.000€. Telef: 233 
429 905 // 911 906 568 
C.E: C

T2 PRAIA | MOBILA-
DO E EQUIPADO, 
www.imojardim.pt Apar-
tamento T2K totalmen-
te remodelado na Praia 
de Buarcos. É vendi-
do totalmente equipa-
do e mobilado. Cozi-
nha moderna lacada 
a branco. Sala bonita 
e moderna. Os 2 wc´s 
tem polibã com res-
guardo já aplicado. 
Prédio sem condomí-
nio. Valor: 75.000€ 
Lic.1339 AMI Telef: 
233 429 905 // 911 
906 568 C.E: C

Classifi cadosanúncios &

53
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Parques cobertos
Localização Privilegiada

Fácil Acesso
Parque D. Dinis
Centro Comercial D. Dinis
Av. Fernão Magalhães, Nº 170 - c/v
R. do Carmo, Caves - COIMBRA

 Telm 929 054 090 / email: vanity.mountain@hotmail.com

Nova TarifaLow Cost

Parques cobertos

45€/mêsPara novos clientesRECICLAGEM DE METAIS
CENTRO DE ABATE AUTOMÓVEL 

(V.F.V)

VENDA DE PEÇAS USADAS

VALORIZAMOS
VEÍCULOS PARA ABATE / SALVADOS

Espinheira - Penacova
Telemóvel: 917 955 970

52
62

5

Arrenda-se T2 
próximo dos hospitais 

Contacto: 917 231 903 // 966 626 287

60
49

7
A sua imobiliária

 de conf
iança!

239 820 040
961 155 066
967 871 306

55
01

5

CASA

CONNOSCO
AMI 10054
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ApArtAmento t3

T3 PERTO HIPER-
MERCADOS, www.
imojardim.pt Boas 
áreas, a precisar de 
alguma renovação. 
Sala grande Cozinha 
com despensa. Bons 
quartos, dois deles 
com roupeiro, Wc 
com janela. Bom 
investimento. Valor: 
59.000€ Lic.1339 AMI 
Telef: 233 429 905 // 
911 906 568 C.E: E

morAdiAs

MORADIA | FINAN-
CIAMENTO 100%, 
www.imojardim.pt 
Inserida num terreno 
com 63m2, compos-
ta por 2 pisos. R/c 
com cozinha, sala, 
wc e lavandaria; 1º 
piso com 3 quartos. 
Portadas exteriores 
em alumínio. Precisa 
de alguma interven-
ção. Valor: 68.000€ 
Lic.1339 AMI Telef: 
233 429 905 // 911 
906 568 C.E: D

MORADIA PARA 
RECONSTRUIR | 
NOVO PREÇO!, www.
imojardim.pt Mora-
dia para reconstruir 
nos arredores da 
cidade. Inserida num 
terreno com 217m2, 
com vários anexos. 
Casa principal com-
posta por 2 pisos de 
habitação. R/c com 
sala, cozinha e wc. 
1º piso com 3 quar-
tos. Possibilidade 
de construir gara-
gem anexa. Valor: 
30.000€ Lic.1339 
AMI Telef: 233 429 
905 // 911 906 568 
C.E: Isento

morAdiA t3

MORADIA T3+1 SEMI 
NOVA, em zona cal-
ma junto à cidade 
com bons acessos 
ao centro. Áreas 
espaçosas em todas 
as divisões e aca-
bamentos de muita 
qualidade. Sótão 
preparado e dividi-
do com zona de 

lazer, quarto e wc. 
Garagem ampla para 
três carros, zona de 
lavandaria e ginásio. 
Pátio exterior, jardim 
e telheiro com chur-
rasqueira. Só 217.500€ 
negociáveis. Marque 
visita!!! CE “A” Telef: 
233 043 722 // 964 
869 921 Lic. AMI: 
9031

LojAs

LOJA | CENTRO 
CIDADE, www.imo-
jardim.pt Vende-se 
loja no centro da cida-
de, junto ao quartel, 
com 80m2, para comér-
cio e serviços. Tem 
duas montras, muita 
luz natural e boa visi-
bilidade. Valor: 40.000€ 
Lic.1339 AMI Telef: 
233 429 905 // 911 
906 568 CE: C

ArrendAmentos

ApArtAmentos

RENTHOUSE ARREN-
DA, T1K mobilado 
próximo praia por 
200€ CE “D”; T1K 
mobilado por 280€/
mês com despesas 
água e luz incluída, 
CE “D” ; T2 mobilado 
por 325€/mês CE “C”; 
T2 sem móveis com 
vistas de mar por 
400€/mês CE “C”;T3 
mobilado por 570€/
mês CE “C”; Moradia 
T4 com jardim mobi-
lada com vistas de 
mar por 800€/mês 
CE”C”. Muitos mais 
imóveis em cartei-
ra!!!  Contactos: 233 
043 722 // 913 168 
906 - Lic. AMI: 9031

OUTROS

LOJAS | CENTRO 
DA CIDADE, www.
imojardim.pt Arren-
dam-se lojas no cen-
tro da cidade, junto 

ao quartel, com áre-
as entre 50m2 e 100m2 
e valores de renda 
entre 350€ e 450€. 
Lic.1339 AMI. Telef: 
233 429 905 // 911 
906 568 C.E: C

 emprego 

PROCURAemprego

SENHORA BRASI-
LEIRA, legalizada, 
oferece-se para ser-
viços de limpeza, 
restaurante ou con-
domínio. Toma conta 
de idosos acamados 
ou não. Para qual-
quer parte do país. 
Não atende nºs pri-
vados. Telem: 915 
953 132 

OFERTAemprego

P R E C I S A - S E 
EMPREGADA(O) 
BALCÃO, para Mon-
temor-o-Velho. Telef: 
239 689 651

  motores  

 LIGEIROS

AUDI

AUDI A3, Sportback 
novo de 2017, com 
1.200 Km, super equi-
pado, vende-se com 
desconto, Telem: 968 
500 475

  diversos  

ANTIGUIDADES

A ALFARRABISTA 
LIVRARIA COMPRA, 
Bibliotecas e Livros 
Antigos. Alto preço. 
Vai a casa, qualquer 
ponto do país. Máxi-
mo sigilo. Somos 
livreiros especializa-
dos há 20 anos. Telef: 
239 826 014 // 968 
079 282

COMPRAMOS - VEN-
DEMOS, Moedas, 
Notas, Selos, Postais, 
Medalhas, Antigui-
dades e outros arti-
gos colecionáveis. 
Não venda sem nos 
consultar, compra-
mos peças isoladas 
ou coleções comple-
tas. Visite a nossa 
loja “PORTUGAL MOE-
DAS” em Coimbra 
na Rua Visconde da 
Luz Nº 62. Horário 
de 2ª a 6ª feira das 
10H00 às 18H00 ao 
Sábado das 10H00 
às 14H00 (para ven-
der os seus artigos, 
faça marcação pré-
via). Contactos: 938 
406 867 // 239 152 
755 Email: geral@
portugalmoedas.com.
pt Web: www.portu-
galmoedas.pt  

ENSINO

CENTRO DE EXPLI-
CAÇÕES INDIVIDU-
AIS, do 5.º ao 12.º e 
ensino superior, a 

todas as disciplinas, 
c/ professores expe-
rientes e c/ consul-
tas de terapeuta da 
fala, dislexia e psi-
cologia. Pequenos 
Gestos. Telef: 239 
703 010 // 917 640 
021 

AULAS DE INFOR-
MÁTICA, Segundas 
e Quintas-feiras : 
09h às 11h /11h às 
13h Local: R. Com-
batentes da Grande 
Guerra, 157 R/C dir. 
Início:08/05/2017 
Inscrições até: 
05/05/2017 Mensa-
lidade: €40,00. Aulas 
de Hidroginástica, 
Experimente gratui-
tamente, durante 1 
mês, no ginásio Hol-
mes Place. Nota: 
Para efetuar a ins-
crição dirija-se às 
nossas instalações 
na R. Combatentes 
da Grande Guerra, 
157 R/C dir. Para 
mais informações 
contacte-nos atra-
vés: 916 380 083/912 
628 907/239 404 483

EXPLICAÇÕES PRE-
PARAÇÃO EXAMES, 
MATEMÁTICA, FÍSI-
CA, QUÍMICA, todos 
os níveis. Solum. 
Contactos: 239 711 
544 // 918 220 292 
//  matstat.spss@
gmail.com 

 ANUN CI AR AQUI 
É FÁ CIL! No va ge ra-
ção de anún cios 
clas si fi ca dos do DB. 
Li gue 239 980 290 
ou mail pa ra clas si-
fi ca dos@as bei ras.
pt

meCÂnICo e rePArAdor de 
eQUIPAmentos eLeCtrÓnICos

Refª – 588735729 - Tempo Completo – 
COIMBRA

AGrICULtor e trABALHAdor 
QUALIFICAdo de CULtUrAs AGrÍCoLAs 

mIstAs Refª – 588735777 - Tempo 
Completo – COIMBRA

CArPInteIro de LImPos e de tosCo
Refª – 588736097 - Tempo Completo – 

COIMBRA
emPreGAdo de ArmAZÉm Refª 
– 588736470 - Tempo Completo – 

Pampilhosa
eLeCtromeCÂnICo, eLeCtrICIstA e 

oUtros InstALAdores de mÁQUInAs e 
eQUIPAmentos eLÉCtrICos

Refª – 588737466 - Tempo Completo – 
MORTÁGUA

motosserrIstA Refª – 588737655 - 
Tempo Completo – CANTANHEDE

PAsteLeIro Refª – 588740192 - Tempo 
Completo – COIMBRA

CoZInHeIro Refª – 588746715 - Tempo 
Completo – COIMBRA

oPerAdor de mÁQUInAs PArA o 
FABrICo de ProdUtos de mAtÉrIAs 
PLÁstICAs Refª – 588748361 - Tempo 

Completo – Pampilhosa
motorIstA de VeÍCULos PesAdos de 

merCAdorIAs Refª – 588751196 – 
Tempo Completo – COIMBRA

motorIstA de VeÍCULos PesAdos de 
merCAdorIAs Refª – 588751626 – 

Tempo Completo – MORTÁGUA
emPreGAdo de mesA Refª – 588743618 

– Tempo Completo – CONDEIXA
AJUdAnte de CoZInHA Refª 

– 588743622 – Tempo Completo – 
CONDEIXA

ProFessor dos ensInos BÁsICo (2º e 3º 
CICLos) e seCUndÁrIo - InGLÊs

Refª – 588744525 – Tempo Completo – 
COIMBRA

PedreIro Refª – 588751414 – Tempo 
Completo – MORTÁGUA

meCÂnICo e rePArAdor, de mÁQUInAs 
AGrÍCoLAs e IndUstrIAIs

Refª – 588749702 – Tempo Completo – 
COIMBRA

meCÂnICo e rePArAdor de VeÍCULos 
AUtomÓVeIs Refª – 588748181 - Tempo 

Completo – Pampilhosa
AGrICULtor e trABALHAdor 

QUALIFICAdo dA HortICULtUrA
Refª – 588750188 - Tempo Completo – 

Brasfemes
trABALHAdor de LImPeZA em 
esCrItÓrIos, HotÉIs e oUtros 

estABeLeCImentos
Refª – 588752753 - Tempo Completo – 

COIMBRA
meCÂnICo e rePArAdor de 

eQUIPAmentos eLeCtrÓnICos
Refª – 588742008 - Tempo Completo – 

COIMBRA
motorIstA de VeÍCULos PesAdos 

de merCAdorIAs
Refª – 588747609 - Tempo Completo – 

COIMBRA
CABeLeIreIro e BArBeIro

Refª – 588749542 - Tempo Completo 
– Tocha

PedreIro Refª – 588746571 – Tempo 
Completo – CANTANHEDE

CortAdor de CArne
Refª – 588742317 – Tempo Completo 

– Taveiro
CoZInHeIro Refª – 588757833 – Tempo 

Completo – COIMBRA
AJUdAnte de CoZInHA

Refª – 588757400 – Tempo Completo – 
COIMBRA

AJUdAnte de CoZInHA Refª 
– 588757409 – Tempo Completo – 

COIMBRA
enGenHeIro eLeCtrotÉCnICo

Refª – 588755204 – Tempo Completo – 
COIMBRA

meCÂnICo e rePArAdor de VeÍCULos 
AUtomÓVeIs Refª – 588756711 – Tempo 

Completo – COIMBRA
serrALHeIro de moLdes, CUnHos, 

CortAntes e sImILAres
Refª – 588755515 – Tempo Completo – 

COIMBRA
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Avenida Fernão de Magalhães, n.º 660 - 3000-174 Coimbra
Telefone: 239 158 820 - E-mail: ofertas.cte.coimbra@iefp.pt

Serviço de Emprego de Coimbra

As ofertas de emprego divulgadas fazem parte da Base de Dados do Instituto do Emprego e 
Formação, IP. Para obter mais informações ou candidatar-se dirija-se ao Centro de Emprego 
indicado ou pesquise no portal http://www.netemprego.gov.pt/ utilizando referência (Ref.) 
associada a cada oferta de emprego. Alerta-se para a possibilidade de ocorrência de situações 
em que a oferta de emprego publicada já foi preenchida devido ao tempo que medeia a sua 
disponibilização ao “Diário As Beiras” e a sua publicação.

Centro de Emprego e Formação Prof. do Pinhal 
Interior Norte Serviço de Emprego de Arganil

Av. das Forças Armadas - edifício Argogest 
3300-011 Arganil - PortUGAL  tel: +351 235 205 984/5

emPreGAdo de mesA – Of. 588684268 
- A tempo Completo – ARGANIL

CoZInHeIro – Of. 588754286 - A tempo 
Completo – ARGANIL

enGenHeIro de oBrAs de enGenHArIA 
CIVIL – Of. 588749926 - A tempo Completo- 

ARGANIL
AJUdAnte de CoZInHA – of. 588754165 

- A tempo Completo - ARGANIL
oUtros trABALHAdores nÃo 
QUALIFICAdos dA IndÚstrIA 

trAnsFormAdorA – Of. 588748264 - A 
tempo Completo – ARGANIL

serrALHeIro CIVIL – Of. 588735750 – A 
tempo Completo – ARGANIL

trABALHAdor nÃo QUALIFICAdo dA 
FLorestA – Of. 588747531 - A tempo 

Completo – ARGANIL
emPreGAdo de mesA – Of. 588757307 

- A tempo Completo – ARGANIL
AJUdAnte de CoZInHA – Of. 588757308 

- A tempo Completo – ARGANIL
oUtros trABALHAdores nÃo 
QUALIFICAdos dA IndÚstrIA 

trAnsFormAdorA – Of. 588749925 -  A 
tempo Completo – ARGANIL

oUtro trABALHAdor de LImPeZA 
mAnUAL – Of. 588748265 - A tempo 

Completo – ARGANIL
oUtros trABALHAdores nÃo 
QUALIFICAdos dA IndÚstrIA 

trAnsFormAdorA – Of. 588730536 - A 
tempo completo – TÁBUA

trABALHAdor nÃo QUALIFICAdo dA 
FLorestA – Of. 588738773 - A tempo 

completo – TÁBUA 
emPreGAdo de mesA – Of. 588755216 

- A tempo completo – TÁBUA
Vendedor em LoJA 

(estABeLeCImento) – Of. 588755887 - 
A tempo completo – TÁBUA

oUtros trABALHAdores nÃo 
QUALIFICAdos dA IndÚstrIA 

trAnsFormAdorA – Of. 588738851- 
588754588 - A tempo completo – TÁBUA 

rePosItor de ProdUtos em 
PrAteLeIrAs – Of. 588757071 - A tempo 

completo – TÁBUA
AJUdAnte de CoZInHA – Of. 588752360 

– A tempo Completo – PAMPILHOSA 
DA SERRA

rePosItor de ProdUtos em 
PrAteLeIrAs – Of. 588754852 - A Tempo 
Completo – OLIVEIRA DO HOSPITAL

trABALHAdor nÃo QUALIFICAdo 
dA ConstrUÇÃo de edIFÍCIos 

– Of. 588716038 – A Tempo Completo – 
OLIVEIRA DO HOSPITAL

ArmAdor de Ferro – Of. 588716543 
- A Tempo Completo – OLIVEIRA DO 

HOSPITAL
oPerAdor de mÁQUInAs de 

esCAVAÇÃo, terrAPLenAGem e 
sImILAres – Of. 588749681 - A Tempo 

Completo – OLIVEIRA DO HOSPITAL
emPreGAdo de mesA – Of. 588750606 

- A Tempo Completo – OLIVEIRA DO 
HOSPITAL

eLeCtromeCÂnICo, eLeCtrICIstA e 
oUtros InstALAdores de mÁQUInAs 

e eQUIPAmentos eLÉCtrICos 
– Of. 588755537 - A Tempo Completo – 

OLIVEIRA DO HOSPITAL
AJUdAnte FAmILIAr – Of. 588756282 

- A Tempo Completo – OLIVEIRA DO 
HOSPITAL

trABALHAdor de LImPeZA em CAsAs 
PArtICULAres – Of. 588756982 - A 

Tempo Completo – OLIVEIRA DO 
HOSPITAL

PedreIro – Of. 588743887 - A Tempo 
Completo – OLIVEIRA DO HOSPITAL
AGente de seGUros – Of. 588758077 

- A Tempo Completo – OLIVEIRA DO 
HOSPITAL

oUtros trABALHAdores nÃo 
QUALIFICAdos dA IndÚstrIA 

trAnsFormAdorA – Of. 588748289 
- A Tempo Completo – OLIVEIRA DO 

HOSPITAL
oPerAdor de CentrAL teLeFÓnICA 
– Of. 588749009 -  A Tempo Completo – 

OLIVEIRA DO HOSPITAL
emPreGAdo de mesA – Of. 588748267- 

A Tempo Completo – OLIVEIRA DO 
HOSPITAL

trABALHAdor de LImPeZA em 
esCrItÓrIos, HotÉIs e oUtros 
estABeLeCImentos – 588748629 
- A Tempo Completo – OLIVEIRA DO 

HOSPITAL
oPerAdor de CentrAL teLeFÓnICA 
– Of. 588749009 - A Tempo Completo – 

OLIVEIRA DO HOSPITAL
emPreGAdo de BAr – Of. 58855537- A 

Tempo Completo – OLIVEIRA DO 
HOSPITAL

enGenHeIro de ConstrUÇÃo de 
edIFÍCIos - Of. 588758093 - A Tempo 

Completo – OLIVEIRA DO HOSPITAL
oUtro PrePArAdor e montAdor 

de estrUtUrAs metÁLICAs 
– Of. 588758095 - A Tempo Completo – 

OLIVEIRA DO HOSPITAL
PEDREIRO – Of. 588758095 - A Tempo 

Completo – OLIVEIRA DO HOSPITAL
enCArreGAdo dA ConstrUÇÃo 

– Of. 588754457 - A Tempo Completo – 
OLIVEIRA DO HOSPITAL

trABALHAdor do FABrICo de 
ProdUtos LÁCteos – Of. 588754138 

- A Tempo Completo – OLIVEIRA DO 
HOSPITAL

CABeLeIreIro e BArBeIro – Of. 
588755628 - A Tempo Completo – 
OLIVEIRA DO HOSPITAL

trABALHAdor do FABrICo de 
ProdUtos LÁCteos – Of. 588755905 

- A Tempo Completo – OLIVEIRA DO 
HOSPITAL

serrALHeIro de moLdes, 
CUnHos, CortAntes e sImILAres 
– Of. 588756053 - A Tempo Completo – 

OLIVEIRA DO HOSPITAL
enGenHeIro de oBrAs de enGenHArIA 
CIVIL – Of. 588756669 - A Tempo Completo 

– OLIVEIRA DO HOSPITAL
AssIstente de estAÇÃo de serVIÇo 

Ao CondUtor – Of. 588757441 - A Tempo 
Completo – OLIVEIRA DO HOSPITAL
emPreGAdo de mesA - Of. 588758138 

- A Tempo Completo – OLIVEIRA DO 
HOSPITAL

enGenHeIro FLorestAL – Ofª 
588724185 - A Tempo Completo – LOUSÃ
eLeCtromeCÂnICo, eLeCtrICIstA e 
oUtros InstALAdores de mÁQUInAs 

e eQUIPAmentos eLÉCtrICos 
– Ofª 588724382 - A Tempo Completo – 

MIRANDA DO CORVO
motorIstA de VeÍCULos PesAdos 
de merCAdorIAs – Ofª 588754121, 

588682855 e 588728434 - A Tempo 
Completo – MIRANDA DO CORVO

InstrUtor de CondUÇÃo – Ofª 
588700891  - A Tempo Completo – LOUSÃ
enFermeIro de CUIdAdos GerAIs – 
Ofª 588724543- A Tempo Parcial – VILA 

NOVA DE POIARES
PedreIro – Ofª 588690880 - A Tempo 

Completo – LOUSÃ
trABALHAdor nÃo QUALIFICAdo 

dA ConstrUÇÃo de edIFÍCIoS – Ofª 

588751499 e 588744374  -    A Tempo 
Completo – MIRANDA DO CORVO
InstALAdor de Ar CondICIonAdo 
e de sIstemAs de reFrIGerAÇÃo 
– Ofª 588724375 - A Tempo Completo – 

MIRANDA DO CORVO
meCÂnICo e rePArAdor de VeÍCULos 
AUtomÓVeIs – Ofª 588621489   - A Tempo 
Completo – VILA NOVA DE POIARES
serrALHeIro CIVIL - Ofª 588741753 
- A Tempo Completo – MIRANDA DO 

CORVO
CArPInteIro de LImPos e de tosCo 
– Ofª 588732073 e 588740296 - A Tempo 
Completo – VILA NOVA DE POIARES

PedreIro -  Ofª 588705288 e 588734406 
- A Tempo Completo – PENELA
CoZInHeIro – Ofª 588675418,  

588748125, 588748464 e 588751349 - A 
Tempo Completo – LOUSÃ

Centro de Emprego e Formação 
Pro� ssional do Pinhal Interior Norte

serviço de emprego da Lousã - Centro de emprego e Formação - Prof. do Pinhal Interior norte
r. dr. Pires de Carvalho, 47 - 3200-238 Lousã 

PortUGAL- tel: +351 239 158 950 Fax: +351 239 158 966 - email se.lousa@iefp.pt

teLm.: 966 020 419 | 915 862 662
239 100 312

Qualquer que seja o seu problema contacte já o ProF. 
CAdrI, para ajudar a encontrar uma solução imediata 
mesmo os casos mais difíceis ou graves com urgên-
cia. Como: Amor, Amarração, Aproximação, Afastar 
Problemas Familiares, Sorte, Emprego, Negócios, 
Atracção de Clientes, Justiça, Proteger Contra Invejas 
e Maus-olhados, Doenças Espirituais, Depressão, 
Impotência Sexual, Fenómenos Estranhos, Vícios de 
Droga e Alcoolismo. nÃo desAnIme! nÃo desIstA! 
Venha saber fazer previsões da sua vida presente ou 
futuro, em todos os casos com resultados rapidam-
ente positivos e eficazes. Marcar consulta (preço 20€) 
pessoalmente, por carta ou telefone.

AtendImento: de 2ª A sÁB. dAs 08H00 Às 22H00
Perto dA FArmÁCIA rAInHA sAntA - CoImBrA

ASTRÓLOGO 
VIDENTE PROF. CADRI
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Como ColoCar
anúnCios  no
DIÁRIO AS BEIRAS  
RECEPÇÃO DE ANÚNCIOS  
DE 2.ª A 6.ª ATÉ ÀS 11H00
COIMBRA 
Rua Abel Dias Urbano, n.º 4-2.º - 3000-001 
Coimbra 
TELEFONE: 239 980 290
E-mail: classificados@asbeiras.pt 
 FIGUEIRA DA FOZ 
Edifício Foz Center - R. da República, n.º 202 

Tel/fax 233 425 368
POR CUPÃO (VIA CTT) 
Escreva o seu anúncio, EM LETRA DE IM-
PRENSA , deixando um espaço entre cada 
palavra.
Pagamento por vale postal, cheque ou trans-
ferência bancária. Enviar para: Rua Abel Dias 
Urbano, n.º 4-2.º  3000-001 Coimbra

PREENChER, EM LETRA DE IMPRENSA com 120 carateres, deixando um espaço entre cada palavra , 6 dias = 12,50€

PREENChER, EM LETRA DE IMPRENSA com 160 carateres, deixando um espaço entre cada palavra,  6 dias = 17,50€

[Assinatura]

Identificação & Formas de Pagamento
 Nome:

 Morada:

 Freguesia: cód. postal:                                                                           Contacto:                             n.º de cont.

 Data de publicação: Total [€]:

 Junto cheque n.º                                                                                                   à ordem de Sojormedia Beiras, S.A. sobre o Banco 

 Junto Vale Postal n.º                                                                                            ordem de Sojormedia Beiras, S.A.

 Transferência bancária

20
11

.42
0.1

 Imobiliário
 Compra 
 Venda 
 Arrendamento 
 Tresp asse 
 COIMBRA 
 FIg. dA FOz

 Motores
 Compra 
  Venda 
 Stands 
 Ligeiros 
 Comerciais 
 Todo-o-terreno 
 Motas
 Outros 
 Acessórios

 Diversos
 Emprego     
  Procura 
  Oferta Contactos e AlmaGémea: 

120 carateres 15€  
160 carateres 22,5€

Texto com sombra: duplica o preço  
Resposta com carta ao jornal: + 3 €
Todos os preços com IVA incluído

anunciar no
é fácil
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      relax     

Coimbra

1 aComPaNHaNTE 
PorTUGUESa, mui-
to bonita e carinhosa, 
para senhores c/ bom 
gosto. Atendo sozi-
nha em apart. muito 
discreto e fácil esta-
cionamento. Ambien-
te calmo e sigiloso. 
Máxima higiene. Venha 
visitar-me, vai ado-
rar!! Privado/deslo-
cações. Telem: 969 
255 858

1 aCoNCHEGaNTE 
CaNTiNHo, para rela-
xares. Jovem portu-
guesa, bonita, meiga 
e simpática. Conví-
vio c/ segurança e 
higiene. Telem: 924 
017 229

1 bELa mENiNa, 
Simpática. Meigui-
nha. Quentinha. 28 
anos. Apartamento 
discreto. Nas calmas. 
Venha conhecer e se 
deliciar! Telem: 933 
344 818

1ª VEZ Em Coimbra, 
loira elegante, O. 
profundo, convívio 
quente cheio de tesão, 
nas calminhas. Venha 
conhecer. Telem: 913 
375 395

1ª VEZ Na CiDaDE 
PorTUGUESa, loi-
rinha, 30tona, barriga 
lisa, corpo elegante, 
adora cavalgar em 
cima de um bom pau, 
convívio descarado, 
estilo amantezinha, 
boca gulosa, faço O. 
ao nat. bastante molha-
do c/ garganta a afun-
dar, bem gostoso, 
vagina intensa, bas-
tante devoradora. Con-
vívio agradável e desi-
nibido, atend. em 
calcinha e sutiã. Telem: 
918 127 656 

1X a PorTUGUESa 
mEiGUiNHa, O. Natu-
ral até ao fim!! Hoje e 
amanhã. Telem: 918 
348 206 

aCabaDiNHa DE 
CHEGar, todinha 
para si, elegância e 
simpatia, O. molhadi-
nho, completinha, mas-
sagem e acessórios. 
Tudo nas calminhas, 
Venha conferir! Telem: 
910 801 068  

CELaS NoViDaDE 
ComPLETiNHa, ado-
ro minete, 69, domi-
nação. Venha ser 
meu escravo, aces-
sórios, realize suas 
fantasias, mulher boni-
ta, sensual, meiga e 
educada. Local dis-
creto. Telem: 916 098 
314  

CHiNESa LiLU, 40A, 
bonita, alta, elegan-
te, muito meiga, cul-
ta e educada. Mas-
sagem relax e 
erótica. Máxima sim-
patia. Telem: 915 763 
119

ENFErmEira DESEm-
PrEGaDa, linda, 
meiga, corpo escul-
tural. Atendimento 
meia liga e salto. 
Massagens. Telem: 
918 891 277 

ESToU DE VoLTa, 
morena madura, mei-
guinha, simpática, 
gostosa e bonita. 
Tudo nas calminhas. 
Sempre bem dispos-
ta. Telem: 916 523 
646

iSabELLa a Pro-
VoCaNTE, 38 anos, 
P. XXXXL, peluda, 
atendimento sexy. 
Massagem marque-
sa e acessórios. Telem: 
914 027 424

aNUN Ci ar aQUi É 
FÁ CiL! No va ge ra-
ção de anún cios 
clas si fi ca dos do DB. 
Li gue 239 980 290 
ou mail pa ra clas si-
fi ca dos@as bei ras.
pt

NoViDaDE Cari-
NHa LaroCa, 28A, 
pele clara aveludada 
e cheirosa, adoro 
brincadeiras pican-
tes sou intensa no 
que faço e faço c/ 
gosto. O. bastante 
dedicado, adoro mine-
te, sou muito carinho-
sa, acessórios. Telem: 
918 127 657 

raPaZ maSCULi-
No, desinibido, mus-
culado, dotado... 
Atende com Discri-
ção e Sigilo... Arre-
dores de Coimbra. 
Marque já pelo: 960 
206 750

SENHora PorTU-
GUESa, educada, 
meiga e elegante, 
convive com cava-
lheiros. Privado/Des-
locações. Telem: 915 
461 010

SUPEr NoViDaDE 
Em Coimbra,...19 
aninhos, menina tesu-
da, peludinha,  fogo-
sa na cama, beijo-
queira e bem 
safadinha...O. todo 
molhadinho, boca 
quente, belas curvas, 
peitão rijo, boa espa-
nholada, rabo gos-
toso, atrás tudinho. 
Telem: 966 881 656 

CaNTaNHEDE

1ª VEZ CabriTiNHa 
19a, e loirinha 21A, 
peito XL, completas, 
69, massagem e aces-
sórios. Atendemos 
juntas ou separadas. 
Telem: 919 198 873

FiGUEira Da FoZ

1 amÁVEL aNa PaU-
La, pele macia e chei-
rosa, deliciosas cur-
vas, cabelos longos, 
peito XXL, apertadi-
nha, atende em linge-
rie. Para Homens de 
bom gosto. Venha 
deliciar-se. Telem: 911 
858 131

1 amor DE mULHEr!!, 
loira, 42A, safada, 
belas curvas, louca 
por sexo, boas mamas, 
O. natural, minete, A. 
apertadinho, bom rabo. 
Beijo na boca. Atendo 
só, em apartamento 
privado, sem pressas. 
Telem: 916 901 640

1 bELa TriNToNa, 
elegante, meiga, cabe-
los longos, mamas 
XXL, pele macia, boca 
gulosa, atende em 
lingerie e salto alto. 
Local super discreto. 
Telem: 920 544 435

1 DoCE PorTUGUE-
Sa, 1,75 corpo escul-
tural , charmosa, 
atraente, simpática, 
meiga, educada e 
muito elegante . Apart. 
privado e discreto. 
Telem: 926 194 546

1ª VEZ FUraCÃo 
Do PraZEr, safa-
da, beijo na boca, O. 
natural, minete, 69 
viciante, massagem 
e acessórios. Atende 
em privado nas cal-
mas. Telem: 968 471 
680

1ª VEZ GaTa morE-
Na, morango doce, 
O. nat. total, beija na 
boca, 69, rabo empi-
nado, vem deliciar-
te. Telem: 920 533 
662

1ª VEZ ÍNDia Do 
braSiL, 913 464 
303, mulherão safa-
da, 28 anos, greludi-
nha gulosa, mamas 
e rabo XXXL, faço 
convívio nas calmas.

1ª VEZ marGariDa 
+ amiGa, 2 morenas 
fogosas, juntas ou 
separadas, O. nat. 
Até às 24h. Telem: 
920 049 664

2 LiNDaS boNEQUi-
NHaS, loira e more-
na, fazem O. muito 
quente, O. nat. acom-
panho de uma mas-
sagem prostática e 
show lésbico, 100% 
real. 69, minete. Só 
nºs ident. Telem: 916 
132 539

CaSaDa, atende em 
privado e em linge-
rie. Sexy, nas calmas, 
sem pressas, faço 
todo tipo de sexo, 
peito XL, bons momen-
tos. Ligar das 9H às 
23H, todos os dias. 
Telem: 926 166 072  

FiGUEira 915 391 
896, meiga senhora, 
corpo jeitoso, boas 
mamas atrevida, O. 
minete, dominante. 
Pelinho na ratinha, 
discreta com aces-
sórios.

NoViDaDE boNE-
QUiNHa 28a, O. nat. 
peito firme, cinturi-
nha fina, bumbum 
empinadinho. Cari-
nha de anjo, boca de 
mel. Prazer garanti-
do. Telem: 915 959 
897

NoViDaDE DoNa 
DE CaSa, marido 
ausente, toda boa, 
envolvente. O. natu-
ral quente, 69 fabu-
loso, sem pressas. 
Te recebo em linge-
rie. Confira! Telem: 
920 221 692 

NoViDaDE Loira 
SaFaDiNHa, conví-
vio quente cheio de 
tesão, tudo nas cal-
minhas, O. molhadi-
nho, adoro 69, sem 
tabus. Espero por ti. 
Telem: 960 267 495 

SaFaDiNHa GoS-
ToSa, simpática, 
atende sem pressa 
nas calmas. 24h. 
Telem: 911 985 601

SENHora aLENTE-
JaNa, massagens, 
várias opções + depi-
lações, atende de 
bata. Venha relaxar. 
Telem: 964 273 913

LEiria

JoVEm SENHora, 
alta sociedade, pro-
porciona intensos 
momentos de prazer. 
Apartamento discre-
to e confortável. Telem: 
932 637 562

aNUN Ci ar aQUi É 
FÁ CiL! No va ge ra-
ção de anún cios clas-
si fi ca dos do DB. Li gue 
239 980 290 ou mail 
pa ra clas si fi ca dos@
as bei ras.pt

www.asbeiras.pt
Inovámos no onlIne!

mais informação no dia-a-dia, 
todos os dias... e a toda a hora!

Porque há informação que tem 
de saber na hora,  o DIáRIo As BeIRAs 

actualiza regularmente  o 
site www.asbeiras.pt 

com as notícias que  marcam o seu dia-a-dia.

919 198 873

Cantanhede 
1ª Vez Cabritinha 19A 
+ loirinha 21A, peito 
XL, completas, 69, 

massagem 
e acessórios
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Lara Morena delicada, 
corpo gostoso, super sexy 
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Palavras cruzadas

Sudoku

soluções

palavras cruzadas sudoku

Horizontais: 1- Cabanas. Sal. 
2- Erário. Cora. 3- Úmero. Ramos. 
4- Ato. Pesâme. 5- Altar. Mar.  6- 
Lá. Ar. Ar. Si. 7- Eça. Ossos. 8- Re-
gava. Sei. 9- Iniba. Atira. 10- Gata. 
Provas. 11- Ora. Causara.
Verticais: 1- Céu. Clérigo. 
2- Arma. Acenar. 3- Baeta. Agita. 
4- Arrola. Aba. 5- Nio. Trova. 6- Ao. 
Rã. Sá. Pá. 7- Coras. Arú. 8- Cãs. 
Rostos. 9- Somam. Seiva. 10- Ara-
ras - Irar. 11- Lesaria. Asa.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Horizontais : 1- Cabanas. Sal. 2- Erário. Cora.

2 3- Úmero. Ramos. 4- Ato. Pesâme. 5- Altar. Mar. 

3 6- Lá. Ar. Ar. Si. 7- Eça. Ossos. 8- Regava. Sei.

4 9- Iniba. Atira. 10- Gata. Provas. 11- Ora. Causara.

5 Verticais : 1- Céu. Clérigo. 2- Arma. Acenar.

6 3- Baeta. Agita. 4- Arrola. Aba. 5- Nio. Trova.

7 6- Ao. Rã. Sá. Pá. 7- Coras. Arú. 8- Cãs. Rostos.

8 9- Somam. Seiva. 10- Araras - Irar. 11- Lesaria. Asa.

9
10
11

Horizontais
1- Palhotas - Cloreto de sódio.
2- Tesouro público - Branqueie (ao sol).
3- Osso do antebraço - Leitos.
4- Amarro - Corara.
5- Pedra de ara - Abismo (fig.).
6- Além - Atmosfera - Ataque súbito - Silício (s.q.).
7- O "nosso ... de Queirós" - Peças do esqueleto.
8- Burrifava - Conheço.
9- Obste - Arremessa.

10- Fêmea do gato - Justificações.
11- Reza - Ocasionara.

Verticais
1- Firmamento - Eclesiástico.
2- Qualquer instrumento de defesa ou ataque -

Gesticular para chamar à atenção.
3- Peralvilho - Abana.
4- Inventaria - Sopé.
5- Ninho (prov.) - Cançoneta.
6- A ele - Batráquio - Sadia - Forma redutiva de "rapaz".
7- Branqueias (ao sol) - Sapo do Amazonas.
8- Cabelo branco - Faces.
9- Adicionam - Suco.

10- Mentirolas - Enfurecer.
11- Molestaria - Membro de asa.

Horizontais 1- Palhotas - Cloreto de sódio. 2- Tesouro público - Bran-
queie (ao sol). 3- Osso do antebraço - Leitos. 4- Amarro - Corara. 5- 
Pedra de ara - Abismo (fig.). 6- Além - Atmosfera - Ataque súbito - Silício 
(s.q.). 7- O “nosso ... de Queirós” - Peças do esqueleto. 8- Burrifava 
- Conheço. 9- Obste - Arremessa. 10- Fêmea do gato - Justificações. 11- 
Reza - Ocasionara.

Verticais 1- Firmamento - Eclesiástico. 2- Qualquer instrumento de defe-
sa ou ataque - Gesticular para chamar à atenção. 3- Peralvilho - Abana. 
4- Inventaria - Sopé. 5- Ninho (prov.) - Cançoneta. 6- A ele - Batráquio 
- Sadia - Forma redutiva de “rapaz”. 7- Branqueias (ao sol) - Sapo do 
Amazonas. 8- Cabelo branco - Faces. 9- Adicionam - Suco. 10- Mentiro-
las - Enfurecer. 11- Molestaria - Membro de asa.
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 6 1  7 3 2 4  
3   8  6   1 
   9 1  6   
 4 5 7   3  8 
 8 3 6    9 7 
 1 9  2 8    
  6    9   
9  8    7  6 
 3 7 1 6 9 8 5  

6  9      3 
 5 8 9 3  6  7 
  7 8 2   9  
9 3  7 6 2    
    5   7  
7 6  1 4  2 3 9 
4     5    
5  2 6  1  8  
8 1    3 9 5 2 
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Sudoku Puzzle 1 Solution  Sudoku Puzzle 2 Solution 
8 1 9 2 6 5 4 3 7  3 8 6 5 9 2 4 1 7 
5 3 7 9 1 4 8 2 6  1 7 4 3 6 8 2 5 9 
2 6 4 7 8 3 5 9 1  9 2 5 4 1 7 6 3 8 
1 4 8 3 5 9 6 7 2  4 6 3 8 7 9 1 2 5 
9 7 6 8 4 2 3 1 5  8 9 2 1 5 3 7 4 6 
3 2 5 6 7 1 9 4 8  5 1 7 6 2 4 9 8 3 
6 9 2 1 3 8 7 5 4  7 5 9 2 8 1 3 6 4 
7 5 3 4 2 6 1 8 9  2 4 8 7 3 6 5 9 1 
4 8 1 5 9 7 2 6 3  6 3 1 9 4 5 8 7 2 

Sudoku Puzzle 3 Solution  Sudoku Puzzle 4 Solution 
9 2 1 7 6 3 8 5 4  9 4 6 2 1 7 8 3 5 
6 4 5 1 8 9 3 2 7  2 8 7 5 3 6 1 4 9 
3 7 8 5 2 4 6 9 1  5 1 3 4 9 8 6 7 2 
1 3 2 9 5 8 7 4 6  6 3 5 7 8 9 4 2 1 
8 6 9 2 4 7 5 1 3  7 2 4 1 5 3 9 8 6 
7 5 4 6 3 1 9 8 2  8 9 1 6 2 4 7 5 3 
4 9 3 8 7 2 1 6 5  4 7 9 3 6 2 5 1 8 
5 1 7 4 9 6 2 3 8  3 5 8 9 7 1 2 6 4 
2 8 6 3 1 5 4 7 9  1 6 2 8 4 5 3 9 7 

Sudoku Puzzle 5 Solution  Sudoku Puzzle 6 Solution 
8 6 1 5 7 3 2 4 9  6 2 9 5 1 7 8 4 3 
3 9 2 8 4 6 5 7 1  1 5 8 9 3 4 6 2 7 
5 7 4 9 1 2 6 8 3  3 4 7 8 2 6 1 9 5 
6 4 5 7 9 1 3 2 8  9 3 4 7 6 2 5 1 8 
2 8 3 6 5 4 1 9 7  2 8 1 3 5 9 4 7 6 
7 1 9 3 2 8 4 6 5  7 6 5 1 4 8 2 3 9 
1 5 6 2 8 7 9 3 4  4 9 3 2 8 5 7 6 1 
9 2 8 4 3 5 7 1 6  5 7 2 6 9 1 3 8 4 
4 3 7 1 6 9 8 5 2  8 1 6 4 7 3 9 5 2 

Sudoku Puzzle 7 Solution  Sudoku Puzzle 8 Solution 
7 2 3 6 5 4 1 8 9  2 5 9 4 8 3 6 7 1 
4 6 1 2 9 8 3 5 7  1 4 8 6 5 7 3 2 9 
8 5 9 3 7 1 4 6 2  3 7 6 2 9 1 5 4 8 
1 9 5 4 8 2 7 3 6  4 9 7 5 2 8 1 3 6 
6 7 2 1 3 5 8 9 4  5 2 1 3 7 6 8 9 4 
3 4 8 7 6 9 5 2 1  8 6 3 1 4 9 7 5 2 
9 3 4 5 1 6 2 7 8  9 8 2 7 1 5 4 6 3 
5 1 6 8 2 7 9 4 3  7 3 4 8 6 2 9 1 5 
2 8 7 9 4 3 6 1 5  6 1 5 9 3 4 2 8 7 
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6 9 2 1 3 8 7 5 4  7 5 9 2 8 1 3 6 4 
7 5 3 4 2 6 1 8 9  2 4 8 7 3 6 5 9 1 
4 8 1 5 9 7 2 6 3  6 3 1 9 4 5 8 7 2 

Sudoku Puzzle 3 Solution  Sudoku Puzzle 4 Solution 
9 2 1 7 6 3 8 5 4  9 4 6 2 1 7 8 3 5 
6 4 5 1 8 9 3 2 7  2 8 7 5 3 6 1 4 9 
3 7 8 5 2 4 6 9 1  5 1 3 4 9 8 6 7 2 
1 3 2 9 5 8 7 4 6  6 3 5 7 8 9 4 2 1 
8 6 9 2 4 7 5 1 3  7 2 4 1 5 3 9 8 6 
7 5 4 6 3 1 9 8 2  8 9 1 6 2 4 7 5 3 
4 9 3 8 7 2 1 6 5  4 7 9 3 6 2 5 1 8 
5 1 7 4 9 6 2 3 8  3 5 8 9 7 1 2 6 4 
2 8 6 3 1 5 4 7 9  1 6 2 8 4 5 3 9 7 

Sudoku Puzzle 5 Solution  Sudoku Puzzle 6 Solution 
8 6 1 5 7 3 2 4 9  6 2 9 5 1 7 8 4 3 
3 9 2 8 4 6 5 7 1  1 5 8 9 3 4 6 2 7 
5 7 4 9 1 2 6 8 3  3 4 7 8 2 6 1 9 5 
6 4 5 7 9 1 3 2 8  9 3 4 7 6 2 5 1 8 
2 8 3 6 5 4 1 9 7  2 8 1 3 5 9 4 7 6 
7 1 9 3 2 8 4 6 5  7 6 5 1 4 8 2 3 9 
1 5 6 2 8 7 9 3 4  4 9 3 2 8 5 7 6 1 
9 2 8 4 3 5 7 1 6  5 7 2 6 9 1 3 8 4 
4 3 7 1 6 9 8 5 2  8 1 6 4 7 3 9 5 2 

Sudoku Puzzle 7 Solution  Sudoku Puzzle 8 Solution 
7 2 3 6 5 4 1 8 9  2 5 9 4 8 3 6 7 1 
4 6 1 2 9 8 3 5 7  1 4 8 6 5 7 3 2 9 
8 5 9 3 7 1 4 6 2  3 7 6 2 9 1 5 4 8 
1 9 5 4 8 2 7 3 6  4 9 7 5 2 8 1 3 6 
6 7 2 1 3 5 8 9 4  5 2 1 3 7 6 8 9 4 
3 4 8 7 6 9 5 2 1  8 6 3 1 4 9 7 5 2 
9 3 4 5 1 6 2 7 8  9 8 2 7 1 5 4 6 3 
5 1 6 8 2 7 9 4 3  7 3 4 8 6 2 9 1 5 
2 8 7 9 4 3 6 1 5  6 1 5 9 3 4 2 8 7 

 

Temperaturas 
máximas 
ultrapassam 
os 30 graus e 
depois chove

111 As temperaturas 
máximas vão subir três 
a seis graus Celsius, pre-
vendo-se que em algumas 
regiões de Portugal conti-
nental fiquem acima dos 
30 graus, disse à agência 
Lusa a meteorologista Ân-
gela Lourenço.

“Hoje vamos ter uma su-
bida também em média 
de três a seis graus, sendo 
que é mais significativa no 
litoral”, adiantou.

Segundo Ângela Lou-
renço, “estamos a falar 
de temperaturas máxi-
mas que podem atingir 
30 graus e nalguns locais 
podem ser superiores a 30 
graus. Estamos a falar de 
zonas como o Ribatejo, o 
Alto Alentejo e alguns lo-
cais do litoral Norte e Cen-
tro, onde podem chegar 
aos 30/32 graus”, disse.

A exceção, segundo a 
meteorologista do IPMA, 
vai para as regiões mais 
interiores e mais eleva-
das, como por exemplo 
a Guarda, que vai ter uma 
temperatura máxima de 
22 graus.

O IPMA prevê ainda céu 
pouco nublado ou limpo, 
com alguma nebulosida-
de alta, e vento em geral 
fraco, sendo um pouco 
mais intenso hoje no Al-
garve e do quadrante les-
te. A partir de quinta-feira 
as temperaturas descem 
e na sexta-feira espera-se 
precipitação”, concluiu.

DGS publica 
vídeo com 
cuidados a ter 
na peregrinação 
a Fátima

111  A Direção-Geral 
da Saúde (DGS) publicou 
um videograma – https://
www.dgs.pt/ – dirigido aos 
peregrinos que se dirijam 
a Fátima por ocasião da 
deslocação a Portugal do 
Papa Francisco, com os 
cuidados a observar du-
rante a caminhada. Fran-
cisco será o quarto Papa a 
visitar Fátima, a 12 e 13 de 
maio, para o centenário 
das aparições.

111 Assinalou-se on-
tem, 2 de maio, o Dia 
Mundial da Asma  (DMA), 
doença respiratória cróni-
ca que afeta 700 mil por-
tugueses e 300 milhões 
de pessoas em todo o 
mundo. 

 “Que a Asma não te 
pare!” é o lema da cam-
panha do Instituto Mun-
dipharma. Esta iniciativa 
tem como objetivo prin-
cipal sensibilizar estes do-
entes para a importância 
de terem a doença contro-
lada, para que possam ter 
uma vida o mais normal 
possível, sem limitações. 

Metade dos asmáticos não 
têm a doença controlada

Cada nove em 10 doen-
tes com asma não contro-
lada tem perceção errada 
do estado de controlo da 
sua doença, o que pode 
dificultar a procura de 
melhor tratamento e 
controlo. Uma das conse-
quências do mau contro-
lo são as agudizações de 
asma com necessidade de 
internamento, consultas 
de urgência e o absentis-
mo à escola e ao trabalho. 

Atualmente, as prin-
cipais dificuldades no 
controlo da doença são 
a inadequada adesão 
ao tratamento regular e 
contínuo e a utilização in-
correta dos dispositivos 
inalatórios. E isto leva a 
que quase metade dos as-
máticos portugueses não 
tenham a doença contro-
lada (43% da população 
geral e 51% da população 
pediátrica). 

Esta campanha conta 
com a participação de José 
Mata como protagonista 
de um vídeo de sensibili-
zação para o diagnóstico 
e controlo da asma que 
será divulgado nas redes 
sociais e em spots de TV.

A iniciativa pretende, 
desta forma, chamar a 
atenção destes doentes 
para o facto de existir uma 
solução para o seu proble-
ma respiratório crónico.

A asma é responsável 
por frequentes faltas ao 
trabalho ou escola e li-
mitações na participação 
nas atividades habituais 
do dia-a-dia, bem como 
na qualidade de vida dos 
doentes.

Estes custos sócio-eco-
nómicos ocorrem espe-
cia lmente,  qu a ndo  o 
insuficiente controlo da 
patologia origina a ne-
cessidade de cuidados 
de saúde urgentes ou de 
internamento hospitalar.

Existem fármacos
eficazes no controlo

De um modo geral, em 
Portugal, os doentes com 
asma menos controlada 
caracterizam-se por serem 
de classes socioeconómi-
cas mais desfavorecidas, 
terem menor grau de es-
colaridade, serem de ida-
de pediátrica ou idosos e 
terem um índice de massa 
corporal aumentado.

Importantes avanços 
têm ocorrido no conheci-
mento da fisiopatologia 
destas doenças e atual-
mente existem fármacos 
eficazes, bem como con-
sistentes orientações para 
o seu tratamento. 

Mário Morais de Almei-
da, alergologista e presi-
dente da Associação Por-
tuguesa de Asmáticos, 
explica que “a asma é uma 
doença crónica que pode 
e deve estar controlada. E 
está nas mãos do asmáti-
co e dos seus cuidadores 
alcançar este objetivo que 
reduz custos e aumenta a 
qualidade de vida”.

A campanha conta com 
o apoio da Sociedade 
Portuguesa de Alergolo-
gia e Imunologia Clínica 
(SPAIC), Sociedade Por-
tuguesa de Pneumologia 
(SPP), Fundação do Pul-
mão, a Associação Portu-
guesa de Asmáticos (APA) 
e do Grupo de Trabalho de 
Problemas Respiratórios 
(GRESP) da Associação 
Portuguesa de Medicina 
Geral e Familiar (APMGF).

Campanha apela
à importância
do controlo da asma

“Que a asma não te páre” é o mote para a campanha de sensibilização
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telefones úteis
Coimbra
Bombeiros de Brasfemes 239 910 000
Bombeiros Sapadores 239 792 800
Bombeiros Voluntários 239 822 323
Brigada de Trânsito 239 794 400
EDP (avarias) 800 506 506
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra:
Unidade de Sobral Cid 239 796 400
Unidade de Arnes 239 640 461
CP (Coimbra B) 808 208 208
Emerg. Criança Maltratada 239 702 233
Emergência Social 239 822 139
GNR (comando) 239 794 300
H. da Universidade 239 400 400/500/600
Hospital Pediátrico 239 488 700/239 480 300
Hospital dos Covões 239 443 020/239 800 100
Linha de Saúde Pública 808 211 311
Maternidade Bissaya Barreto 239 480 400
Maternidade Dr. Daniel de Matos 239 403 060
GNR 239 794 300
Policia Judiciária 239 863 000
PSP 239 797 640
AC, Águas de Coimbra, E.M. (avarias) 239 096 000
AC, Águas de Coimbra, E.M. (Linha Verde) 800 202 
354
Lusitania Gás-Gás Natural 800 200 157
SOS Adolescente 800 202 484
SOS Mulher 239 832 073
SOS Amigo 239 721 010
SOS Estudante 808 200 204
Arganil
Bombeiros 235 202 122
GNR 235 205 437
Centro de Saúde 235 205 728
Cantanhede
Bombeiros 231 422 122
GNR 231 422 446
Hospital 231 419 210
Condeixa
Bombeiros 239 941 503
GNR 239 941 155
Centro de Saúde 239 941 346
Figueira da Foz
Diário As Beiras 233 422 927
Bombeiros Municipais 233 402 800
Bombeiros Voluntários 233 402 260
EDP (avarias) 800 506 506
GNR (Maiorca) 239 794 488
GNR (Paião) 233 940 519
GNR (Quiaios) 239 794 486
Guarda Fiscal 233 422 914
Hospital (Urgências) 233 402 097
PSP 233 407 560
Góis
Bombeiros 235 771 122
GNR 235 770 160
Centro de Saúde 235 772 322
Lousã
Bombeiros 239 990 530
GNR 239 990 060
CP 239 993 9 52
Centro de Saúde 239 995 138
Bombeiros de Serpins 239 970 000
Mealhada
Bombeiros 231 202 122
GNR 231 202 351
Bombeiros Pampilhosa 231 949 122
CP Pampilhosa 808 208 208
Centro de Saúde 231 202 023
Mira
Bombeiros 231 480 670
GNR 231 489 500
Centro de Saúde 231 489 580 
Miranda do Corvo
Bombeiros 239 532 194
GNR 239 532 147
Centro de Saúde 239 532 420
Montemor-o-Velho
Bombeiros 239 689 214
GNR 239 687 140
Centro de Saúde 239 689 128
Mortágua
Bombeiros 231 920 122
GNR 231 927 360
Centro de Saúde 231 922 152
CP 808 208 208
Oliveira do Hospital
Bombeiros 238 604 370
GNR 238 604 444
Centro de Saúde 238 600 250
Pampilhosa da Serra
Bombeiros 235 594 122
GNR 235 590 100
Centro de Saúde  235 590 200
Penacova
Bombeiros 239 477 469
GNR 239 470 160
Centro de Saúde 239 477 134
Penela
Bombeiros 239 560 100
GNR 239 569 135
Centro de Saúde 239 569 160
Poiares
Bombeiros 239 429 010
GNR 239 421 119
Centro de Saúde 239 421 288
Pombal
Bombeiros Voluntários 236 212 122
Brigada de Trânsito 236 212 063
EDP (avarias) 800 506 506
CP 808 208 208
GNR 236 212 011
Hospital 236 212 130
PSP 236 218 122
Rodoviária - Beira Litoral 236 212 058/236 212 060
Soure
Bombeiros 239 506 300
GNR 239 502 228
Centro de Saúde 239 509 810
Tábua
Bombeiros 235 412 122
GNR 235 410 430
Centro de Saúde 235 410 410
Voluntários de Vila Nova de Oliveirinha 238 604 887

962 377 373
Tocha
GNR 231 440 100
Bombeiros 231 443 710

COIMBRA (permanente)
Politáxis 239 499 090
Táxis de Coimbra S. José 239 822 287
Praça da República 239 822 287
Estação Nova 239 826 622

TV Hoje

O DIÁRIO AS BEIRAS não se responsabiliza 
por eventuais alterações que os canais 
façam à programação diária agendada

guia astrológico

E-mail: mariahelena@mariahelena.pt
Telefone: 21 318 25 99

FIGUEIRA DA FOZ
Táxis, Central Táxis (serviço permanente)
233 420 880/965 255 030/916 481 072
Praça de Táxis, Praça 8 de Maio
233 423 788/233 423 500
Praça de Táxis, Hospital
233 431 431

cinemas

Carneiro
Carta do Dia: Rei de Ouros, que signifi ca Inteligente, Prático.
Amor: É possível que receba a visita de um familiar. Ficará 
feliz.
Saúde: Para evitar que o stress a deite abaixo alimente-se bem.
Dinheiro: Poderá ter uma despesa inesperada. Dará a volta à 
situação.

Touro
Carta do Dia: 10 de Ouros, que signifi ca Prosperidade, Rique-
za e Segurança.
Amor: Você e o seu par estão mais unidos que nunca. Apro-
veite.
Saúde: Sempre que o tempo esteja bom aproveite para 
exercitar-se ao ar livre. 
Dinheiro: Concentre-se nos seus objetivos e alcançará o 
sucesso.

Gémeos
Carta do Dia: Rei de Copas, que signifi ca Poder de Concreti-
zação, Respeito.
Amor: Quebre a rotina na sua relação. Crie momentos de 
romantismo.
Saúde: Modere o consumo de gorduras para não fi car com o 
colesterol elevado.
Dinheiro: Conseguirá concretizar os objetivos a que se 
propõe.

Caranguejo
Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas, que signifi ca Guerreiro, 
Cuidado.
Amor: Podem tentar interferir na sua relação. Defenda-se.
Saúde: Elimine os fritos da alimentação. Prefi ra cozidos e 
grelhados.
Dinheiro: Verifi que se não anda a gastar mais do que deve. 
Tenha cuidado.

Leão
Carta do Dia: 7 de Espadas, que signifi ca Novos Planos, 
Interferências.
Amor: É importante que dê mais atenção à família. Organize 
encontros.
Saúde: Se tem o estômago sensível inclua papaia na dieta.
Dinheiro: Um problema na vida fi nanceira pode preocupá-la. 
Tenha força e conseguirá ultrapassá-lo.

Virgem
Carta do Dia: 4 de Copas, que signifi ca Desgosto.
Amor: Evite discutir por tudo e por nada. Afaste um possível 
desgosto.
Saúde: Tendência para dores de estômago. Beba chá de erva-
doce.
Dinheiro: Vigie as poupanças para não perder dinheiro. 

Balança
Carta do Dia: Rainha de Paus, que signifi ca Poder Material.
Amor: Poderá visitar um amigo que vive longe. Recorde 
tempos felizes.
Saúde: Cuide de si. Tome um banho relaxante.
Dinheiro: Possíveis elogios ao comportamento exemplar que 
tem no emprego.

Escorpião
Carta do Dia: 7 de Paus, que signifi ca Discussão, Negociação 
Difícil.  
Amor: Nunca tenha nada como garantido. Se ama o seu par, 
diga-lho.
Saúde: Vias respiratórias fragilizadas. Proteja-se.
Dinheiro: Pode ter de negociar com o seu chefe a atribuição 
de novas tarefas. Força! 

Sagitário
Carta do Dia: Ás de Paus, que signifi ca Energia, Iniciativa.
Amor: Mantenha a chama acesa surpreendendo a sua cara-
metade. 
Saúde: Procure ter um sono descansado para ter energia 
durante o dia.
Dinheiro: Partilhe com os seus superiores as suas melhores 
ideias. Coragem!

Capricórnio
Carta do Dia: O Julgamento, que signifi ca Novo Ciclo de Vida.
Amor: Uma transformação positiva na sua vida amorosa está 
para breve. 
Saúde: Graças à dieta que iniciou a saúde está favorecida.
Dinheiro: É possível que veja o retorno de um investimento.

Aquário
Carta do Dia: A Lua, que signifi ca Falsas Ilusões.
Amor: As relações devem ser cuidadas todos os dias. Surpre-
enda o seu amor.
Saúde: Cuide das suas emoções. Mente sã em corpo são.
Dinheiro: Pense bem antes de se comprometer com um 
crédito. Não caia em falsas ilusões. 

Peixes
Carta do Dia: A Temperança, que signifi ca Equilíbrio.
Amor: O seu lar está em harmonia. Viverá bons momentos em 
família.
Saúde: Para ter sempre energia coma frutos secos entre as 
refeições. 
Dinheiro: Um amigo poderá apoiá-la num projeto. Chegará 
onde quer.

AVEIRO  

Anadia  
Óscar Alvim (Tel. 231 516 
954 )
Aveiro  
Saúde (Tel. 234 422 569 )
Mealhada  
Brandão (Tel. 231 202 038 )

COIMBRA  

Arganil  
Galvão (Tel. 235 205 211 )
Cantanhede  
Marialva (Tel. 231 416 901 )
Coimbra  
SILVA SOARES, Praceta 
Infante D. Henrique, 14-16 
- Bairro Norton de Matos 
(Tel. 239 711 454 )
GUARDA INGLESA, Aveni-
da da Guarda Inglesa, Edi-
fício Cerca da Nora, 7, lote 
B - Santa Clara (Tel. 239 
441 123 )
Condeixa-a-Nova  
Conimbriga (Tel. 239 948 
542 )
Figueira da Foz  
Faria (Tel. 233 422 776 )
Góis  
Coroa (Tel. 235 778 021 )
Lousã  
Torres Padilha (Tel. 239 971 
106 )
Mira  
Matilde Soares (Tel. 231 
451 255 )
Miranda do Corvo  
Lima Natário (Tel. 239 532 
080 )
Montemor-o-Velho  
Nuno Álvares (Tel. 239 
680 143 )
Oliveira do Hospital  
Santos (Tel. 238 644 471 )
Pampilhosa da Serra  
Central (Tel. 235 594 127 )
Penacova  
Alves Coimbra (Tel. 239 
477 107 )
Penela  
Penela (Tel. 239 569 137 )
Soure  
Jacob (Tel. 239 502 113 )
Tábua  
Quaresma (Tel. 235 711 
828 )
Vila Nova de Poiares  
Santo André (Tel. 239 421 
155 )

LEIRIA  

Castanheira de Pêra  
Diniz Carvalho (Tel. 236 
432 313 )
Figueiró dos Vinhos  
Correia SUC (Tel. 236 552 
312 )
Pedrógão Grande  
Baeta Rebelo (Tel. 236 
486 133 )
Pombal  
Paiva (Tel. 236 212 013 )

VISEU  

Mortágua  
Gonçalves (Tel. 231 922 
233 )
Santa Comba Dão  
Monteiro (Tel. 232 891 238 )
Viseu  
Vaz (Tel. 232 435 260 )

farmácias
COIMBRA
Cinemas NOS Alma Shopping

Sala 1 – Velocidade Furiosa 8
(M12)13h50, 17h00, 20h40, 
23h50
Sala 2 – Boss Baby 2D
(M6) (Dob) 11h30 (Só Dom e 
2ªF), 14h00, 16h40, 19h10
Sala 2 – Velocidade Furiosa 8
(M12) 22h10
Sala 3 – Jacinta
(M12) 13h20, 15h40, 18h00, 
20h50, 23h20
Sala 4 – Fátima
(M12) 13h30, 17h10, 20h30, 
00h00
Sala 5 – Guardiões da 
Galáxia 2 – 2D Atmos
(M12) 14h10, 21h10, 00h20
Sala 5 – Guardiões da 
Galáxia 2 – 3D Atmos
(M12) 17h30
Sala 6 – A Cabana
(M12) 14h20, 17h20, 21h20 
(Exc. Dom), 00h25
Sala 7 – A Bela e o Monstro 2D 
(M12) (Leg) 14h50, 20h20, 
23h30
Sala 7 – A Ilha dos Cães
(M16) 17h50
Sala 8 – O Jardim da 
Esperança
(M14) 14h30, 17h40, 21h00, 
00h10 (Exc. Dom), 00h35 
(Só Dom)
Sala 8 – Brazil : O Outro 
Lado do Sonho
(M16) 21h30 (Só Dom)
Sala 9 – O Circulo
(M12) 13h40, 16h20, 19h00, 
21h50, 00h30
Sala 10 – Ladrões com 
Muito Estilo
(M12) 13h35, 16h10, 18h50, 
21h40, 00h15

Cinemas NOS Forum Coimbra
Sala 1 – Ghost in the Shell – 
Agente do Futuro 2D
(M12) 15h30, 18h30, 21h40, 
00h25
Sala 2 – Bailarina
(M6) 14h00, 16h30, 19h00
Sala 2 – Kickboxer: A 
Vingança 
(M16) 21h20, 00h00
Sala 3 – Smurfs: A Aldeia 
Perdida 
(M6) (Dob) 14h20, 16h50, 
19h10
Sala 3 – Juntos Para 
Sempre
(M6) 21h30, 00h10
Sala 4 – Guardiões da 
Galáxia 2 2D
(M12) 13h50, 17h00, 20h40, 
23h50
Sala 5 – Boss Baby 2D VP
(M6) (Dob) 13h40, 16h20, 
18h50
Sala 5 - Velocidade Furiosa 8
(M12) 22h30
Sala 6 – Velocidade Furiosa 8
(M12) 14h10, 17h30, 21h10, 
00h20

FIGUEIRA DA FOZ
Cinemas NOS Foz Plaza
Sala 1 – O Jardim da 
Esperança
M14 12h40 (dom.), 15h35, 
18h30, 21h20, 00h05 (6ª e 
sáb.)
Sala 2 – The Boss Baby
M6 Dob. 11h00 (dom.), 
13h00 (dom.), 15h10, 17h50
Sala 2 – A Bela e o Monstro
M12 Leg. 21h00, 23h50 (6ª 
e sáb.)
Sala 3 – Velocidade Furiosa 8
M12 15h00, 18h00, 21h10, 
00h15 (6ª e sáb.)
Sala 4 – Guardiões da 
Galáxia 2
M12 12h25 (dom.), 15h20, 
18h20, 21h15, 00h10 (6ª e 
sáb.)
Sala 5 – Bailarina
M6 Dob. 11h00 (dom.), 13h15 
(dom.), 15h30, 18h10
Sala 5 – Ghost in the Shell: 
Agente do Futuro
M12 21h30, 00h00 (6ª e 
sáb.)

RTP1
06:30  Bom Dia Portugal
10:00  A Praça
12:15  A Minha Mãe Cozinha 

Melhor Que a Tua - Diários
13:00  Jornal da Tarde
14:12  O Sábio
15:00  Bem-vindos a Beirais
15:45  Agora Nós
17:53  Meteorologia
18:00  Portugal em Direto
19:00  Telejornal
19:45  Real Madrid x Atl. Madrid 

- Liga dos Campeões 
(Direto)

21:45  Liga dos Campeões 
(Resumos)

22:00  Brainstorm
22:45  Filha da Lei
23:45  Donos de Casa
00:30  Programa a designar
01:00  F. Praia: Emirados Árabes x 

Portugal- Camp. Mundo 
(Direto)

02:30  O Sábio
04:00  Os Nossos Dias
04:45  Televendas
RTP2
06:32  Repórter África
07:00  Espaço Zig Zag
10:30  Desalinhado
11:05  Os Anos Setenta
12:00  O Mundo Subaquático do 

Okavango
13:00  Visita Guiada
13:35  Euronews
14:00  Guia De Portugal
14:57  A Fé dos Homens
15:30  Sociedade Civil
17:00  Zig Zag
21:30  Jornal 2
22:00  1992
23:00  Literatura Aqui
23:30  Os Anos Setenta
00:25  Entre Canibais
01:00  E2 - Escola Superior de 

Comunicação Social
01:30  Alves dos Reis, um Seu 

Criado
02:20  Sociedade Civil
04:00  Mergulhar com 

Crocodilos
05:00  No Ar
SIC
06:00  Edição Da Manhã
08:45  A Vida Nas Cartas: O 

Dilema
10:00  Queridas Manhãs
13:00  Primeiro Jornal
14:30  Laços De Sangue
15:45  Juntos à Tarde
18:45  Novo Mundo
20:00  Jornal Da Noite
21:30  Amor Maior
22:30  Espelho D’água
23:15  Rainha das Flores
00:00  A Lei do Amor
00:45  The Blacklist
01:45  Ray Donovan
02:45  Perfeito Coração
03:45  Televendas
TVI
06:30  Diário Da Manhã
10:10  Você Na TV!
13:00  Jornal Da Uma
14:43  Programa A Definir
16:00  A Tarde É Sua
19:13  Apanha Se Puderes
19:58  Jornal Das 8
21:37  Ouro Verde
22:56  A Impostora
00:00  Love On Top 4: Extra
01:15  Chicago Fire
04:07  Jess e os Rapazes
05:00  TV Shop
SPORT TV1
15:20  Primeira Liga: 31ª Jornada 

(Resumo)
15:50  Atl. Madrid x Leicester 

City - Liga dos Campeões
16:40  Leicester City x Atl. Madrid 

- Liga dos Campeões
17:30  B. Munique x Real Madrid 

- Liga dos Campeões
18:15  Real Madrid x B. Munique 

- Liga dos Campeões
19:10  Liga dos Campeões: 

Magazine Oficial
19:45  Real Madrid x Atl. Madrid 

- Liga dos Campeões 
(Direto)

21:40  Informação: Liga 
Campeões

22:30  AZ Alkmaar x Vitesse - 
Taça da Holanda

00:30  Automobilismo: GT Open 
Estoril - Corrida 1

02:00  Automobilismo: GT Open 
Estoril - Corrida 2

03:30  NBA: Playoff - San Antonio 
x Houston - NBA (Direto
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Três inquéritos 
em curso devido 
à “Baleia Azul”

111 O Ministério Pú-
blico tem em curso três 
inquéritos, nas comarcas 
de Setúbal, Portalegre e 
Faro, relacionados com o 
jogo na Internet “Baleia 
Azul”, que estimula a au-
tomutilação e o suicídio, 
adiantou à Lusa a Procura-
doria-Geral da República.

“Até ao momento, foi 
possível localizar três 
inquéritos relacionados 
com a matéria. Correm 
termos nas comarcas 
de Setúbal, Portalegre e 
Faro”, refere uma respos-
ta da PGR a um pedido 
de informação feito pela 
agência Lusa.

“O Ministério Público 
encontra-se, assim, aten-
to à situação e, no âmbito 
dos inquéritos, não dei-
xará de ponderar todas 
as medidas processuais 
adequadas previstas na lei 
do Cibercrime, incluindo 
a de bloqueio de ‘links’”, 
refere a informação da 
Procuradoria.

O jogo “Baleia Azul”, que 
terá começado numa rede 
social da Rússia, onde 
suicídios de mais de uma 
centena de jovens podem 
estar relacionados com o 
jogo, foi também já liga-
do a casos de suicídio de 
jovens no Brasil.

Cientistas 
criam droga que 
imita efeitos 
do treino físico

111 Cientistas norte-
americanos criaram um 
químico capaz de melho-
rar a capacidade atlética 
em 70 por cento, experi-
mentando com ratos de 
laboratório, um processo 
que poderá ser usado em 
pessoas idosas, obesas ou 
com limitações de mobi-
lidade.

Estas pessoas, privadas 
de fazer treino aeróbico 
durante o tempo necessá-
rio para colherem daí be-
nefícios e resistência, po-
derão vir a ter maneira de 
estimular os genes que são 
ativados quando se pratica 
corrida, conclui um estu-
do publicado ontem na 
revista especializada Cell 
Metabolism.

Investigadores do Institu-
to Salk conseguiram usar 
um composto que imita 
os efeitos do exercício, in-
cluindo o consumo de gor-
duras e o desenvolvimento 
de resistência muscular.

Concerto 
solidário 
assinala 80 
anos do ISMT 

111 André Sardet e a 
orquestra da Escola de 
Música São Teotónio fo-
ram os convidados de um 
espetáculo que decorreu, 
ontem, no TAGV, no âm-
bito das comemorações 
dos 80 anos do Instituto 
Superior Miguel Torga 
(ISMT). As receitas do con-
certo, de caráter solidário, 
revertem para uma IPSS 
de Coimbra, com ligação 
àquela escola superior de 
ensino particular, numa 
atitude simbólica. 

Turismo do Centro visita templo ecuménico

Região de Coimbra tem 19 milhões 
para emprego e apoio a empresas

111  Uma delegação 
do Turismo Centro de 
Portugal visitou ontem o 
Templo Ecuménico Uni-
versalista, espaço único a 
nível mundial edificado 
em Miranda do Corvo e 
que promove a paz e o di-
álogo inter-religioso. 

A visita inseriu-se na 
aposta do Turismo Centro 
de Portugal na divulgação 
de destinos de turismo re-
ligioso e surgiu a convite 
da Fundação para a Assis-
tência e Desenvolvimento 
e Formação Profissional 
(ADFP),  entidade que 
criou o local. A deslocação 
estendeu-se à sede da Fun-
dação, ao Parque Biológico 
da Serra da Lousã, ao Hotel 
Parque Serra da Lousã e ao 
museu Espaço da Mente, 
todas valências da ADFP. 

O Templo Ecuménico 
Universalista é um local 
que acolhe crentes de to-
das as religiões, com base 

no respeito pela diferença. 
Com forma de pirâmide, 
está localizado no pon-
to mais alto do concelho 
de Miranda do Corvo, no 
topo do Parque Biológi-
co da Serra da Lousã. Lá 
dentro, os visitantes têm 
disponíveis informações 

sobre as 14 religiões com 
mais fiéis no mundo, des-
de o Cristianismo, Islamis-
mo, Judaísmo, Budismo e 
Hinduísmo ao Xintoísmo, 
Confucionismo ou Zoroas-
trismo, entre outras.  

“Foi com grande satisfa-
ção que recebemos o con-

vite para visitar o Templo 
Ecuménico Universalista. 
Estamos a dez dias da visi-
ta do Papa ao nosso país, e 
portanto faz todo o senti-
do esta visita”, referiu, no 
final, Pedro Machado, pre-
sidente do Turismo Centro 
Portugal.

111  A Comunidade 
Intermunicipal (CIM) 
da Região de Coimbra e 
oito grupos de ação lo-
cal apresentaram ontem 
o Sistema de Incentivos 
ao Emprego e ao Empre-
endedorismo (SI2E), no 
valor global de cerca de 
19 milhões de euros.

O sistema, que “visa ope-
racionalizar os apoios ao 
empreendedorismo e à 
criação de emprego”, 
no âmbito do Programa 
Operacional Regional do 
Centro (‘Centro 2020’), é 
o primeiro a ser aprovado 
e apresentado, no âmbito 
dos apoios europeus con-
cedidos através do qua-
dro comunitário de apoio 
‘Portugal 2020’.

Além da CIM da Região 
de Coimbra, que engloba 
19 municípios – os 17 do 
distrito de Coimbra, Me-
alhada (distrito de Avei-
ro) e Mortágua (Viseu) 
– o projeto envolve oito 
grupos de ação local da 
Bairrada e Mondego, da 
Beira Serra, ADICES, do 
Ceira e Dueça, Pinhais do 
Zêzere, de Coimbra e Ter-
ras de Sicó.

Não é obrigatório, “não 
está escrito em parte ne-
nhuma, mas estas enti-
dades” entenderam que, 
para este programa, fazia 
todo o sentido “uma co-

laboração, esta parceria”, 
sublinhou Jorge Brandão, 
da Comissão de Coorde-
nação e Desenvolvimen-
to Regional do Centro 
(CCDRC), autoridade de 
gestão regional do ‘Por-
tugal 2020’.

Cooperação da CIM
com municípios

Também o presidente da 
CIM da Região de Coim-
bra, João Ataíde, destacou 
a cooperação entre esta 
entidade e os municípios 
que a integram e os gru-
pos de ação local, que 
vai, por certo, ser deter-

minante para a aplicação 
do sistema de acordo com 
os seus objetivos, que são 
a promoção da coesão 
territorial e a afirmação 
da competitividade da 
região.

Este é um programa pelo 
qual se ansiava “há muito 
tempo e que é estruturan-
te” para a área territorial 
da Região de Coimbra, 
sustentou João Ataíde.

Visando apoiar peque-
nas e microempresas, 
tanto relativamente à 
sua expansão e/ou mo-
dernização, como tam-
bém à sua constituição, 

criar postos de trabalho e 
apoiar investimentos de-
signadamente em máqui-
nas, equipamentos, estu-
dos, projetos e serviços, 
o programa promove “a 
discriminação positiva” 
a favor dos “territórios 
de baixa densidade”, su-
blinhou João Ataíde, que 
também é presidente da 
Câmara da Figueira da 
Foz.

Para Miguel Ventura, da 
ADIBER (Associação de 
Desenvolvimento Inte-
grado da Beira Serra), que 
falava em representação 
dos grupos de ação local 

envolvidos no SI2E, “esta 
medida, direcionada ao 
emprego e ao empreen-
dedorismo”, à escala de 
pequenas e microempre-
sas, há muito que era ne-
cessária.

Último programa
já foi há quatro anos

O último programa de 
apoio a micro e pequenas 
empresas e de desenvol-
vimento sustentado do 
território “tem quase qua-
tro anos”, não tendo sido 
criado, de então para cá, 
nenhum outro, sublinhou 
o dirigente da ADIBER.

A sessão, que teve lugar 
nas instalações do IEFP, 
em Coimbra, contou com 
a participação de autarcas 
da quase totalidade dos 
municípios que integram 
a CIM e representantes 
dos grupos de ação local 
da região.

Também intervieram 
o delegado regional do 
IEFP, António Alberto 
Costa, e o secretário-ge-
ral da CIM da Região de 
Coimbra, Jorge Brito, que 
anunciou que as candi-
daturas ao SI2E abrem na 
quarta-feira e que a CIM 
vai promover “sessões téc-
nicas” e e esclarecimen-
to sobre o programa em 
diversas localidades da 
Região de Coimbra.

Jorge Brito, Alberto Costa, João Ataíde, Jorge Brandão e Miguel Ventura

Pedro Machado sublinhou importância da visita, a 10 dias da chegada do Papa a Portugal
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