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Despiste atirou jipe
para ravina e provocou
três feridos Coja | P18

População
denunciou
pedófilo
reincidente
Abusos começaram no Verão e a vítima é uma vizinha de 13 anos. No espaço de um ano, mecânico de Cantanhede foi detido pela segunda vez por
abuso sexual de menores Página 13

17

Moradores do Bairro de Brenha vivem “num
inferno” e esperam soluções Câmara da Figueira da Foz | P14

SUSPEITO DE PREPARAR
ATENTADO EM FRANÇA
RESIDIA EM ÍLHAVO
Um dos sete suspeitos de um ataque terrorista “frustrado” é um marroquino de 26 anos,
que vivia na Gafanha da Nazaré e estava a ser investigado pela Polícia Judiciária Página 28
FIGUEIREDO

UC com mais apoio
para investigação
na área da saúde

lCamião despista-sel
lem Coimbral

P3

Alberto Barata
provedor dos
estudantes
na Escola de
Enfermagem

Biotecnologia | P5

Casa do Povo
de Abrunheira
celebra 55 anos

P7

Montemor | P12

Nesta
edição

Detectadas
36 situações
anómalas
em refeições
escolares

Numa curva, na zona da Cidreira, o motorista perdeu o controlo do veículo semi-reboque,
que ficou atravessado Página 2
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ANMP debate Orçamento do Estado
O Conselho Directivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) volta a reunir-se hoje, pelas
10h00, em Coimbra, nomeadamente para debater aspectos relacionados com o Orçamento do Estado para 2017.

Coimbra
Cientista de Coimbra
vence prémio mundial

Renata Gomes conquistou
prestigiante galardão

CHUC Renata Gomes, cientista
portuguesa e membro do Conselho Consultivo do Centro
Hospitalar e Universitário de
Coimbra (CHUC), foi uma das
vencedoras do “Falling Walls”,
um evento mundial durante o
qual são apresentadas as novas
invenções para reparação car-

díaca pós-enfarte. A cientista de
31 anos, a viver e a trabalhar
em Londres, participou com
“Breaking the Wall of Bronken
Hearts”, um trabalho que foi
feito na Universidade de Jerusalém, Israel, onde trabalhou
durante um ano.
«São apenas 100 pessoas de
todo o mundo de mais de 60
nacionalidades. Para incorporar este grupo foi necessário
“ganhar” a milhares de outras
mentes promissoras», disse Renata Gomes, licenciada em Medicina Forense em Londres e
doutorada em Regeneração
Cardiovascular e Nanotectologia nas Universidades de Oxford e de Coimbra.
Martins Nunes, presidente do
CHUC, congratulou-se com
este prestigiante prémio.|

Camião despistou-se
na zona da Cidreira
Acidente Motorista perdeu numa curva o controlo do veículo
semi-reboque, que ficou atravessado na estrada
Danos materiais foi o balanço
do despiste de um camião
semi-reboque que ocorreu ontem, cerca das 12h50, na zona
da Cidreira, em Coimbra.
O veículo semi-reboque circulava no sentido Cidreira-Adémia quando se despistou
numa curva, vindo a embater
num muro.
Em consequência do acidente, o pesado de mercadorias ficou a ocupar a faixa do
sentido Cidreira-Adémia.
Segundo apurámos junto

FIGUEIREDO

Veículo pesado ficou a ocupar parcialmente a estrada

dos Bombeiros, o camião tinha ido descarregar azeitona
a Ansião e dirigia-se vazio
para Vilar Formoso.
Como ocorreu derrame de
gasóleo para a estrada, os Sapadores de Coimbra foram
chamados ao local. Retiraram
o combustível do depósito do
pesado e procederam à limpeza
da via. Para o efeito compareceram com quatro elementos
e duas viaturas. A Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência.|
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Exploratório recebe um milhão com extinção de fundação
A Câmara aprovou ontem a extinção da Fundação Museu da Ciência, participada pela
autarquia em 1, 1 milhão de euros. Este valor será transferido para “actividade afim”,
no caso a prosseguida pelo Exploratório Centro de Ciência Viva de Coimbra.

Coimbra

Câmara vai regular
lotes industriais

AQUIVO

Proposta Novo regulamento municipal resolverá
casos pendentes e a questão de lotes atribuídos
a “quem não faz, nem deixa fazer”
A Câmara Municipal de Coimbra (CMC) aprovou ontem,
por unanimidade, a criação de
um novo regulamento de alienação de lotes industriais da
autarquia, que irá permitir clarificar situações, nomeadamente de loteamentos atribuídos sem qualquer obra ou iniciativa.
«Há bastantes lotes atribuídos» a quem «não faz nem
deixa fazer», disse o presidente
da Câmara, Manuel Machado,
no final da reunião do executivo, apontando mesmo tentativas de se «fazer dinheiro»
com os lotes.
O novo Regulamento de
Alienação de Lotes e Loteamentos Industriais Municipais
«pretende definir um conjunto
de regras e condições objectivas, que disciplinem a atribuição e venda dos lotes dos parques industriais e empresariais
que sejam propriedade muni-

cipal, tendo em conta que o
anterior está desactualizado e
inadaptado à realidade actual»,
esclarece a CMC.
Segundo a autarquia, é necessário «clarificar o modo de
atribuição e venda dos lotes industriais e empresariais pertencentes à CMC, procurando
esclarecer processos penden-

Futuras cedências
atenderão a vários
critérios, incluindo
a criação de postos
de trabalho
tes, criar uma homogeneidade
e uma maior agilidade nessa
atribuição, e adequar os regulamentos existentes ao actual
enquadramento legal».
A «elevada procura de lotes
industriais que a CMC tem registado contribuiu para deixar
mais claro o desajustamento legal e funcional do actual quadro

regimental», explica uma nota
informativa da Câmara, ao reforçar que o objectivo é «regulamentar a alienação do direito
de propriedade dos lotes dos
parques industriais e empresariais existentes e dos que, no futuro, venham a ser criados».
Na base do novo regulamento estarão preocupações
de captação de investimento,
criação de postos de trabalho,
«incentivar a actividade industrial e empresarial e dinamizar
a economia local», lê-se na
proposta de regulamento
aprovada, que também preconiza respostas mais céleres aos
interessados.
Para tanto, os interessados
na alienação de lotes devem
«formalizar uma candidatura
dirigida ao presidente da CMC,
através da entrega de um processo administrativo, composto, entre outros elementos,
pela identificação do promo-

Há lotes da propriedade municipal atribuídos sem qualquer concretização

tor, a comercialização do produto envolvido, as fases e a calendarização de implantação,
o estudo económico-financeiro, a justificação para a instalação em zonas industriais e
empresariais, características
dos resíduos de produção e a
declaração, sem reservas, dos
termos do presente regulamento», pormenoriza a proposta.
As candidaturas devem ser
efectuadas nos primeiros 10
dias úteis de cada mês, estando
a informação sobre os lotes
existentes disponível nos serviços da CMC ou no portal da
autarquia. Entre os critérios de

Detectadas 36 situações anómalas
nas refeições escolares
MULTAS As duas empresas
que fornecem refeições aos estabelecimentos de ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do concelho de Coimbra já foram notificadas 36 vezes, desde o início do ano lectivo, para correcção de situações anómalas.
O vereador com o pelouro
da Educação disse ontem, durante a reunião do executivo
municipal, que a ICA foi notificada 26 vezes e a ITAU dez.
Por incumprimento das obrigações contratuais, explicou
Jorge Alves, a ICA foi notificada
14 vezes (as coimas podem
chegar aos 8.250 euros) e a
ITAU oito (2.250 euros).
Depois de alguns incidentes
se terem tornado públicos, o
último dos quais na semana

passada (na EB1 de Ribeira de
Frades), o vereador acentuou
que as «refeições escolares são
um investimento e não um
custo», ao garantir que a melhoria da qualidade tem envolvido Câmara, associações de
pais e agrupamentos escolares.
«Decisões necessárias à correcção das anomalias não se
anunciam previamente, executam-se sem medo, sem receios e sem retorno», assumiu
Jorge Alves.
Durante a intervenção, o autarca recordou ainda a planificação do actual executivo
para esta área, «fundamental
no funcionamento dos estabelecimentos de ensino», que
passou por quatro eixos, desde
logo a elaboração de um ca-

ARQUIVO

Efectuadas 257 visitas de controlo em dois meses

derno de encargos que definisse «de forma muito clara e
muito precisa as obrigações
das empresas fornecedoras, a

todos os níveis». Definiu-se
também um programa de monitorização e acompanhamento de refeições escolares,

avaliação, a CMC irá ponderar
o interesse económico do projecto industrial e empresarial
a instalar, número de postos
de trabalho a criar, condições
e características da instalação
e laboração, tendo ainda em
atenção a componente ambiental. O recrutamento de
mão-de-obra qualificada e de
jovens com formação superior,
internacionalização e potencial
exportador, inovação e desenvolvimento e alinhamento
com os sectores estratégicos
da Câmara Municipal», serão
também, entre outros, factores
de decisão das candidaturas.
Caso a candidatura seja

«diário e realizado por equipas
municipais» (com técnicos da
área alimentar e da área educacional). Depois, há um controlo da qualidade das refeições, «através da observação
directa e prova alimentar (…)
em estreita articulação com
associações e comissões de
pais, com «análises regulares
à comida, louça e utensílios e
aos espaços utilizados para
empratamento». Por último,
definiu-se um programa de visitas periódicas aos locais de
confecção e acompanhamento das viaturas que fazem
a distribuição.
Segundo o vereador, entre
16 de Setembro e 15 de Novembro deste ano foram efectuadas 257 visitas com equipas municipais, número
muito superior às 98 visitas
efectuadas em 10 meses do
ano lectivo de 2012/13, então
a cargo do Instituto Politécnico de Coimbra.|

aprovada, a CMC indicará a localização dos lotes disponíveis,
valor e condições de pagamento (mediante tabela, que
será actualizada anualmente)
e os pressupostos de uso e
ocupação, dando ao candidato
um prazo de 30 dias para declarar, por escrito, se aceita a
proposta da autarquia.
Com a proposta ontem
aprovada é agora dado início
a um processo que permite
aos interessados, num prazo
de 10 dias úteis a contar da data
de publicação da deliberação
camarária, apresentar contributos para a elaboração do documento. |

Regimento
das reuniões
mantém-se
Uma proposta para alteração
do regimento de reuniões do
executivo municipal, surgida
na sequência do protesto dos
vereadores do PSD, que se
queixaram de não receber a
documentação nos prazos previstos na lei, acabou ontem por
ser retirada da ordem de trabalhos. A proposta, que surgiu
por iniciativa do presidente, seria retirada pelo próprio Manuel Machado, ao sugerir que
o método futuro passe por enviar a convocatória e ordem de
trabalhos, sendo os ficheiros
com a documentação de suporte à reunião enviados à medida que ficarem prontos.
Na reunião anterior, recorde-se, a bancada PSD retirou-se
por entender que a reunião não
cumpria os pressupostos legais
nesta matéria.|
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PSP deteve
quatro
condutores
com álcool
A Polícia de Segurança Pública de Coimbra informou
ontem que deteve sábado,
nesta cidade, quatro indivíduos, com idades entre os 28
e 41 anos, por conduzirem
com taxas de alcoolemia com
valores entre os 1,31 e 2,07
gramas/litro no sangue. As
detenções ocorreram entre as
3h30 e as 6h20, na Avenida
Afonso Henrique e nas ruas
Vandelli e de Santa Teresa. A
PSP deteve igualmente na
sexta-feira, pelas 5h40, na
Rua Antero de Quental, em
Coimbra, um jovem de 25
anos por conduzir com uma
taxa de alcoolemia de 1,65
gramas/litro no sangue.|

Seniores seropositivos
acompanhados em casa
Formação Mais de 100 jovens participam no curso de preparação de
voluntários da Comunidade contra a Sida que tem novos projectos em Coimbra

sidade de Coimbra, mas também da Guarda e de Seia.
A formação de ontem era específica para os voluntários do
projecto do CAOJ – Centro de
Aconselhamento e Orientação
de Jovens que tem trabalhado,
nos últimos anos, com crianças e jovens de escolas do 3.º
ciclo e secundário de Coimbra,
sensibilizandoe aconselhando-os para as problemáticas associadas à prevenção da sida.
Durante todo o dia, os jovens
tomaram contacto com temas

como as Adições, Subtracções
e Dependências, a Sexualidade,
Saúde e Educação, os Novos
Desafios da Infecção VIH/Sida
e outras IST ou ainda, entre outras, a Gravidez na Adolescência e Métodos Contraceptivos,
com os quais os jovens, se vierem a ser voluntários da Fundação Portuguesa A Comunidade Contra a Sida, terão de
trabalhar com as escolas onde
desenvolverem o projecto.
Só no ano passado, em
Coimbra, houve cinco escolas
(num total de cerca de 50 turmas) do 3.º ciclo e Secundário
envolvidas no CAOJ, o que
corresponde a centenas de jovens. A ideia deste projecto é
que os voluntários se organizem em grupos e acompanhem uma turma do 7.º até ao
9.º ano, altura em que os jovens
estarão preparados para, mediante formação dos próprios
voluntários, poderem também
eles falar sobre questões relacionadas com a sida com outras crianças.
«A educação pelos pares é
um excelente método de intervenção nesta área», afirmou Filomena Frazão de Aguiar, durante a sessão de abertura do
curso, que contou com a presença de Clara Almeida Santos,
vice-reitora da UC, José Tereso,
presidente da ARS Centro,
Martins Nunes, presidente do
CHUC e Margarida Mano, deputada e coordenadora científica do CAOJ de Coimbra.|

Júlia Marques

João Brígida

Bernardo Ferreira

22 anos /Coimbra
Faculdade de Psicologia UC

23 anos / Guarda
Escola Superior de Saúde

26 anos / Seia
Estagiário de Psicologia

O voluntariado é uma troca.
Eles aprendem connosco e
nós aprendemos com eles. É
uma partilha de conhecimentos em que todos crescem.

O voluntariado é uma experiência muito gratificante, por
isso decidi participar, a título
pessoal, neste curso. Acredito
que é um crescimento pessoal

No caso concreto, a missão do
voluntário é importante uma
vez que a missão é sensibilizar
para uma problemática tão
importante como a sida.

Mulher detida
por suspeita de
furtar vestuário
Uma mulher de 65 anos foi
detida sábado, pelas 16h00,
em Coimbra, por suspeita de
furto de artigos de vestuário
num estabelecimento comercial da zona de Santa Clara.
Segundo a PSP, foi detectada
a colocar artigos de vestuário
em vários sacos e tentou passar na linha de caixas pagando
apenas algumas peças e escondendo as restantes. |

Jovem condutor
ficou ferido
em despiste
Um jovem condutor de 21
anos ficou ligeiramente ferido
num despiste de automóvel
ocorrido domingo, às 8h00,
na Avenida Gouveia Monteiro, em Coimbra. No mesmo
dia, a PSP registou, pelas
18h40, um acidente em que
um automóvel embateu com
uma roda num buraco no pavimento, na Rua Pedro Nunes, de que resultaram danos
materiais.|

Homem de 80
anos atropelado
na passadeira
Um homem de 80 anos foi
atropelado por um automóvel
na Rua da Sofia, em Coimbra,
tendo ficado ferido, informou
ontem a PSP. O acidente ocorreu domingo, pelas 15h10, na
passadeira de peões.|

Curso decorreu ontem com a participação de cerca de centena e meia de jovens universitários

Ana Margalho
A Fundação Portuguesa A Comunidade Contra a Sida vai desenvolver na região Centro um
trabalho de acompanhamento,
no domicílio, de seniores seropositivos. O projecto, nascido
em Coimbra mas depois transferido para o Porto, volta agora
a ser implementado na região,
deste vez com a particularidade de incluir a vertente da
Saúde Mental.
O projecto, vencedor de um
prémio da Gilead Génese, que
lhe garante financiamento, tem
no acompanhamento ao nível
da Saúde Mental «uma das
mais importantes novidades»,
confirmou ao Diário de Coimbra Filomena Frazão de Aguiar,
presidente do Conselho de Administração da fundação, falando num grupo de doentes
que, pela idade, «já não aderem
à terapêutica, se isolam e revelam vários problemas mentais» a necessitar de acompanhamento.
“Importo-me 2” é o nome do
projecto e prevê a criação de
uma equipa com médico infecciologista, enfermeiro e psicólogo para fazerem o acom-

panhamento do doente, no seu
domicílio. «São pessoas completamente sozinhas, muito
isoladas, que desenvolvem
problemas do foro psicológico
e neurológico», confirma a responsável.
Filomena Frazão de Aguiar
falava à margem de mais uma
edição do Curso de Formação
Científica de Voluntários/as
Universitários/as, que decorreu
ontem no Hotel Tryp Coimbra
Melia, contando com a participação de 140 jovens, da Univer-

Vozes

Rastreios
na Semana
do Teste VIH
e Hepatites
No âmbito da Semana Europeia
do Teste VIH e Hepatites, que
se assinala até à próxima sexta-feira, a Fundação Portuguesa
A Comunidade Contra a Sida
está a realizar rastreios de VIH
e Hepatites na Associação Académica de Coimbra (AAC), através dos núcleos das várias faculdades, anunciou a presidente da instituição. «Se ainda
não fizeram, é uma oportunidade para o fazerem», exortou
Filomena Frazão de Aguiar.
Além da AAC, e no âmbito
desta efeméride, estão ainda a
realizar-se rastreios na Associação Existências - Projecto Adão
e Eva II, na Avenida Emídio Navarro, 81 - 2.º A e nas instalações
da Cáritas Diocesana de Coimbra no Terreiro da Erva. No ano
passado realizaram-se 2.000
testes de VIH, dos quais 27 tiveram resultado reactivo; 400 testes à Hepatite B, dos quais 5 tiveram resultado reactivo e 500
testes à Hepatite C, com 12 resultados positivos. |

Sexualidade na
Deficiência com
a APPACDM

A Fundação Portuguesa A Comunidade Contra a Sida vai iniciar em breve um projecto sobre “Sexualidade na Deficiência” em parceria com a APPACDM. De acordo com Filomena Frazão de Aguiar, tratase de um trabalho de sensibilização e de formação que os técnicos e voluntários da fundação
irão desenvolver com os os
utentes da instituição, mas também com os familiares e cuidadores. «É uma temática muito
importante», adiantou a responsável. Além dos projectos
com seniores seropositivos,
com pessoas com deficiência e
do CAOJ, a Fundação Portuguesa A Comunidade Contra a
Sida desenvolve ainda projectos
junto dos jovens internados em
Centros Educativos e no Estabelecimento Prisional de Coimbra, sempre de sensibilização
para a temática da sida. |
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Financiamento reforçado
para biotecnologia da UC
Investigação Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) conquista
apoio europeu para estudos na área do fígado, cancro e nanosegurança
D.R.

O Centro de Neurociências e
Biologia Celular (CNC) da Universidade de Coimbra (UC) conquistou três projectos europeus,
que conseguem para Portugal
380 mil euros, para investigações em fígado, cancro e nanosegurança.
De acordo com uma nota da
UC ontem divulgada, o investigador Paulo Oliveira vai liderar um consórcio internacional
mtFOIEGRAS, para investigar
a síndrome do fígado gordo
não alcoólico (SFGNA), numa
«perspectiva de desenvolvimento de ferramentas não invasivas e rápidas para um
diagnóstico mais preciso».
Essas ferramentas são «baseadas em alterações metabólicas, nomeadamente ao nível
da produção de energia da célula hepática», acrescenta a UC.
A doença é actualmente diagnosticada através da biopsia do
fígado, um «procedimento invasivo, arriscado e caro».
A SFGNA afecta 6 a 37% da
população mundial e «poderá
ser uma ‘assassina silenciosa’,
porque os sintomas evidenciam-se em fases tardias, quan-

Universidade de Coimbra com mais apoio para investigação na área da saúde

do se apresenta incurável, contribuindo para o aumento do
risco de diabetes, cirrose hepática e cancro».
O investigador João Nuno
Moreira, do CNC e da Faculdade
de Farmácia da UC, coordena o
consórcio NanoDoxer, que visa
testar em modelos animais
uma estratégia terapêutica de
combate ao cancro da mama

triplo negativo e o neuroblastoma, que não possuem actualmente terapias específicas.
Esta estratégia terapêutica,
«com sucesso já demonstrado»
‘in vitro’, tem como alvo «uma
proteína (nucleolina) que se encontra presente nas células estaminais cancerígenas e que
permite avaliar a sua ‘agressividade tumoral’».

A proteína será «abordada
através de uma combinação de
fármacos transportados por
uma nanopartícula para reduzir
o impacto do tumor e a sua recorrência», refere ainda a UC.
A investigadora Olga Borges
participa no projecto GoNanoBioMat, coordenado pelo Empa Swiss Laboratory of Materials Science and Technology,

da Suíça, que irá desenvolver
nanomateriais com «função
transportadora de fármacos
(por exemplo, vacinas), através
da implementação do conceito
‘safe-by-design’, garantindo a
sua segurança na utilização clínica e a avaliação do risco toxicológico».
O projecto mtFOIEGRAS
conta com a participação daAssociação Protetora dos Diabéticos de Portugal, universidades
de Lisboa e do Porto e de instituições académicas, clínicas e
empresariais de Itália, Alemanha, Espanha, Polónia, Reino
Unido e Áustria.
O estudo é apoiado através
do quadro de financiamento do
programa Horizonte 2020 na
tipologia Marie SkłodowskaCurie Research and Innovation
Staff Exchange.
O consórcio NanoDoxer é
composto pela empresa portuguesa Treat-U, os institutos
de oncologia do Porto e de Vall
d’ Hebron (Espanha) e o Hospital Pediátrico Gaslini (Itália),
tendo sido um dos 11 projectos
financiados pela Euronanomed II Joint Transnational
Call-2015, de um total de 66
candidaturas.
O projecto “GoNanoBioMat”,
financiado no quadro europeu
da ProSafe, que visa promover
a nanosegurança, conta com a
participação, designadamente,
das universidades de Applied
Science and Arts Western Switzerland, de Genebra (Suíça), e
West University of Timisoara,
da Roménia.|

Aniversários

TEIXEIRA
Feliz Aniversário!
Do Núcleo de Veteranos
do Clube de Futebol
União de Coimbra

Aula aberta
sobre História
da Alimentação
Na Sala de São Pedro da Biblioteca Geral da Universidade
de Coimbra realiza-se hoje, às
17h30, uma aula aberta por
Massimo Montanari, estudioso da História da Alimentação, intitulada “Taste. Historical considerations about an
ambiguous concept”. A iniciativa insere-se no âmbito das
actividades abertas à comunidade académica e de extensão à sociedade civil, promovidas pelo curso de doutoramento Patrimónios Alimentares: Culturas e Identidade da
Faculdade de Letras. Massimo Montanari é professor
de História Medieval e de História da Alimentação na Universidade de Bolonha (Itália).
Desde 1979 tem vindo a publicar numerosos livros sobre essas matérias, traduzidos para
vários idiomas. |
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FIGUEIRA DA FOZ
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Gracinda de Jesus Albuquerque Cortes faleceu com 65 anos. Casada com Alexandre de
Almeida e Silva, era natural da Adémia e residia em Sargento-Mor. O funeral realiza-se
hoje, pelas 16h00, da capela de Sargento-Mor
para o cemitério de S. Martinho do Pinheiro. Trata a Agência Funerária Brasfemes.

CANTANHEDE
António Cambraia da Silva faleceu com 75
anos. Era casado e residia na Praia de Mira. O
funeral realizou-se ontem, da capela da Praia de
Mira para o cemitério local. Tratou a Agência
Funerária Catarino e Carvalheiro, Lda, Febres.
Leonor Nunes da Conceição Teixeira faleceu com 63 anos. Era casada com Leonel
Rodrigues Teixeira e residia em Gândara. O
funeral realiza-se hoje, às 15h30, da capela de
Granja de Ançã para o cemitério de Ançã.
Trata a Agência Funerária Boiça, Lda, Cantanhede.
Manuel Jorge de Andrade faleceu com 84
anos. Casado, era natural da Tocha, onde residia. O funeral realiza-se hoje, às 13h00, do
Centro Funerário Oliveira para o cemitério da
Tocha. Trata a Agência Funerária Oliveira
– Figueira da Foz.

CONDEIXA
Maria Ilda Simões faleceu com 93 anos. Viúva
de Isidro Joaquim dos Reis Gonçalves, era natural de Condeixa-a-Nova, onde residia. O funeral
realiza-se hoje, às 15h45, da casa mortuária de
Condeixa-a-Nova para o cemitério local.
£ Trata a Agência Funerária Madeira.

António Marques Varino faleceu com 80 anos.
Casado com Maria Clara Silva Oliveira, era natural de Maiorca e residia em Redondos, Alhadas.
O funeral realiza-se hoje, às 16h00, da casa mortuária de Alhadas para o cemitério local.
£ Trata Servilusa - Agência Funerária Faria.

Maria Verediana Gomes de Pina faleceu
com 85 anos. Divorciada, era natural de Lagares e residia em Lagares da Beira. O funeral
realiza-se hoje, às 10h45, da igreja matriz de
Lagares da Beira para o cemitério local. Trata
a Agência Funerária Brito.

POMBAL
Jorge Manuel Silva Barata faleceu com 54
anos. Casado com Regina Maria Azenha Loureiro
Barata, era natural de Ferreira-a-Nova e residia
em Netos. O funeral realiza-se hoje, às 15h00, da
capela mortuária de Bom Sucesso para o cemitério local. Trata a Agência Funerária Oliveira, Tocha.

Maria Pereira faleceu com 86 anos. Viúva de Manuel
Ramalho, era natural de Louriçal e residia em Carriço.
O funeral realiza-se hoje, às 16h00, da capela de Alhais
para o cemitério de Claras.
£ Trata a Agência Funerária Rolo e Ferreira.

SANTA COMBA DÃO
Maria Graciete Seabra Carmo Ribeiro faleceu
com 62 anos. Viúva, era natural de Castelo de
Paiva e residia em Buarcos. O funeral realiza-se
hoje, às 15h30, do Centro Funerário Oliveira
para o cemitério Oriental, onde será cremada
às 16h00. Trata a Funerária Oliveira – Figueira da Foz.

Viriato Francisco faleceu com 89 anos.
Viúvo de Conceição Miranda, era natural de
Caparrosa, concelho de Tondela, e residia em
Vila Dianteira, S. João de Areias. O funeral
realiza-se hoje, às 15h00, da capela de Vila
Dianteira para o cemitério de S. João de Areias. Trata a
Agência Funerária Rodrigues e Ferreira.

MEALHADA
Avelino Morais Carneiro faleceu domingo
com 66 anos, vítima de doença. Casado com
Deocleciana Martins Ramos, era natural de
Sargento-Mor, Souselas, Coimbra, e residia
em Santa Luzia, Mealhada. Era o proprietário
do Restaurante “Leitãozinho”, em Santa Luzia. O funeral
realiza-se hoje, às 16h00, da capela de Santa Luzia
para o cemitério de Barcouço. Trata a Agência Funerária
António Boiça e Filhos, Lda, sede em Murtede
e filial na Mealhada.
Maria Augusta da Conceição Maio faleceu
com 89 anos. Era natural da Mealhada, onde
residia, O funeral realiza-se hoje, às 14h30, da
capela mortuária da igreja da Mealhada para o
cemitério local. Trata a Agência Funerária António Boiça e Filhos.

SOURE
José Duarte Grácio faleceu com 85 anos.
Viúvo de Maria Isilda Lapo Bernardes, era natural de Pereira e residia em Granja do Ulmeiro. O funeral realiza-se hoje, às 15h00, da
casa mortuária de Granja do Ulmeiro para o
crematório de Coimbra, em Taveiro.
Trata a Agência Funerária Madeira.
Maria Luciana Faria faleceu com 86 anos.
Viúva de Raul Madeira Cruz, era natural
de Soure e residia em Venda Nova (Soure).
O funeral realiza-se hoje, às 14h30,
da capela de Venda Nova para
o cemitério local.
£ Trata a Agência Funerária Madeira.

TÁBUA
OLIVEIRA DO HOSPITAL

Augusto Pereira
de Jesus

António Gonçalves Castanheira faleceu
com 92 anos. Era natural de Venda de Galizes,
Oliveira do Hospital, onde residia. O funeral
realiza-se hoje, às 9h45, da capela mortuária
de Venda de Galizes para o cemitério de Galizes. Trata a Agência Funerária Brito.

o

Missa do 7. Dia e Agradecimento
Sua esposa D. Maria Alice Valente dos Santos, sua filha D. Helena
Isabel Valente de Jesus Rebelo, seus netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, participam a todas as pessoas das suas
relações e amizade, que mandam celebrar Missa do 7.º Dia .
Terça-feira, pelas 19H30 na Capela de Lordemão, em sufrágio de
seu Ente muito Querido. Na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, vem por este meio muito reconhecidamente agradecer a
todos quantos se dignaram a incorporar o seu funeral, ou que de
outro modo manifestaram o seu pesar. A todos a sua eterna gratidão.
Bairro da Liberdade de novembro de 2016
Coimbra, 22 de Novembro de 2016

A FUNERÁRIA DE BRASFEMES
Telef. 239913641 - Telem. 967164762/4 | www.brasfemes.net

Fernando Gouveia de Sá faleceu com 88
anos. Viúvo de Maria Isabel, era natural de
Santa Ovaia, onde residia. O funeral realiza-se
hoje, às 16h00, da igreja matriz de Santa Ovaia
para o cemitério local. Trata a Funerária Brito.
Maria Fernanda Pereira de Almeida Palermo de Faria de Sousa faleceu com 79
anos. Era natural de Bobadela, Oliveira do Hospital, onde residia. O funeral realiza-se hoje, às
14h15, da capela mortuária de Bobadela para o
cemitério local. Trata a Agência Funerária Brito.

Cassiano Lopes de Sousa faleceu com 85 anos.
Casado, era natural de Carregal do Sal e residia em
Sevilha, Tábua. O funeral realizou-se ontem, da igreja
de Tábua para o cemitério local. Tratou a Agência
Funerária Central Tabuense.
Maria Helena faleceu com 89 anos. Viúva, era
natural de Midões e residia em Várzea, Candosa.
O funeral realiza-se hoje, às 11h00, da igreja de Midões
para o cemitério local. Trata a Agência Funerária
Veloso e Brito.

VILA NOVA DE POIARES
Manuel dos Reis faleceu com 86 anos. Viúvo
de Isaura Carvalho dos Santos Reis, era natural de Ceira, Coimbra, e residia em Carvalho,
Vila Nova de Poiares. O funeral realiza-se
hoje, às 15h00, da capela de Carvalho
para o cemitério local. Trata a Agência Funerária
Nélito - Loja de Poiares.
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Alberto Barata
assume defesa
dos estudantes

“Tourism Train Experiences”
vai envolver 268 alunos

Posse Novo provedor da Escola Superior de
Enfermagem de Coimbra inicia mandato “pró-activo”
cujo foco se centra “nos direitos dos alunos”

Alberto Barata com a directora da ESEnFC, Conceição Bento

Ricardo Busano
Alberto Barata tomou ontem
posse como provedor dos estudantes da Escola Superior de
Enfermagem de Coimbra
(ESEnfC). Nos próximos dois
anos, o professor doutorado
em Ciências de Enfermagem
assumiu como compromisso
principal «a defesa dos direitos
dos alunos» assente «num trabalho académico pró-activo
com uma postura não avaliativa ou punitiva». No fundo, o
novo provedor pretende ser
um «ouvinte e moderador»,
funcionando como «uma plataforma giratória de perspectiva dissonante».
O novo “rosto” dos estudantes da ESEnfC terá a «compli-

cada missão» de substituir João
Franco, o responsável «pela
criação da figura de provedor
na instituição e pelos seus regulamentos». «É uma enorme
responsabilidade substituir
João Franco. No início não
aceitei o convite, no entanto,
após conversar com vários
professores decidi aceitar o
cargo», explicara Alberto Barata. Para o professor, o convite
formulado pela Associação de
Estudantes é um desafio que
tem «o propósito de poder contribuir para o contínuo desenvolvimento da comunidade
educativa da ESEnfC, com a
perspectiva sustentada nos valores partilhados de uma formação humanista, científica,
técnica e cultural, participando

activamente com um sentido
de pertença e uma visão centrada nos estudantes».
O novo responsável sublinhou ainda que o «trabalho
que espera desenvolver enquadra-se na cultura da escola e
nos seus pilares de base científica e formação de cidadania».
Alberto Barata terá, assim, a tarefa de apreciar queixas e reclamações dos estudantes e,
sempre que se justifique, proferir recomendações aos órgãos competentes no sentido
de as atenderem.
O nome do Provedor do Estudante da ESEnfC é proposto,
de entre os professores da carreira da instituição, por uma
lista subscrita por pelo menos
50 estudantes, sendo depois escolhido por sufrágio universal
e secreto pelos estudantes de
todos os níveis de ensino da
ESEnfC.
Maria Conceição Bento, presidente da ESEnfC, agradeceu
o trabalho desenvolvido pelo
antigo provedor, João Franco,
e salientou o facto de o provedor eleito ter sido «o único professor que os estudantes propuseram para o cargo», sinal revelador da legitimidade do
novo responsável. Após a cerimónia que consagrou o novo
provedor, Ana Carolina Alves,
Edgar Pereira, Filipe Silva de
Sousa e Marta da Fonseca tomaram posse como representantes dos estudantes no Conselho Pedagógico da ESEnfC.|

Iniciativa foi apresentada ontem no Convento São Francisco, em Coimbra

APRESENTAÇÃO A2.ª edição
do “Tourism Train Experiences”
junta 268 alunos de seis escolas
e universidades que vão criar
projectos turísticos para diferentes regiões, seguindo a linha do
comboio entre o Entroncamento e a cidade de Salamanca,
em Espanha.
A iniciativa, da responsabilidade da Escola de Turismo, Desporto e Hospitalidade da Universidade Europeia (ETDH), desafia os alunos das diferentes
instituições a pensarem em projectos turísticos para cinco regiões, tendo como paragens da
linha ferroviária o Entroncamento, Coimbra, Santa Comba
Dão, Almeida, Ciudad Rodrigo e
Salamanca, adiantou a reitora
da ETDH, Antónia Correia.

Os alunos, que estarão divididos em grupos de três a quatro
pessoas, deverão apresentar
projectos em torno do turismo
militar, ferroviário, cultural, gastronómico e universitário, contando com a disponibilidade das
autarquias e outras entidades associadas para apoiar no desenvolvimento das ideias, referiu a
responsável, que falava durante
a apresentação do projecto, ontem no Convento São Francisco,
em Coimbra.
A iniciativa conta com alunos
da Universidade de Coimbra,
Universidade de Salamanca, Instituto Politécnico da Guarda e as
escolas de turismo da Universidade Europeia do Douro-Lamego e de Coimbra.
Ao todo, poderão ser apresen-

tados «quase 100 projectos» que
potenciem cada uma das cidades ou área de influência dos
pontos de paragem, disse Antónia Correia.
Os projectos podem ser desenvolvidos até 16 de Janeiro,
sendo que no final desse mês os
trabalhos dos alunos serão avaliados por uma comissão científica. Entre 5 e 7 de Fevereiro, é
realizada a avaliação final dos
projetos, que serão depois apresentados numa viagem de comboio entre o Entroncamento e
Almeida, a 17 e 18 desse mês.
A iniciativa, que tem o apoio
do Turismo de Portugal e da CP
(Comboios de Portugal), foi desenvolvida pela primeira vez
apenas com alunos da ETDH,
focada na altura na Beira Baixa.|

Turismo de Portugal espera ano turístico em grande
O Turismo de Portugal espera acabar o ano de 2016
com uma média de «mil milhões de euros de receitas
turísticas por mês». «Em Setembro, foram atingidos os
10 mil milhões de euros de
receitas turísticas», sendo

expectável acabar o ano de
2016 com uma média de
«mil milhões de euros de receitas turísticas por mês»,
disse em Coimbra Carlos
Abade, membro do conselho directivo do Turismo de
Portugal, durante a apre-

sentação do projecto ‘Tourism Train Experiences”. A
concretizar-se a previsão do
Turismo de Portugal, o país
ultrapassaria o valor verificado em 2015, ano em que
foram registados 11,3 mil milhões de euros de receitas.|
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Universidade de
Coimbra acolhe
Jornadas de
Paleopatologia
As V Jornadas Portuguesas de
Paleopatologia (VJPP) vão decorrer esta sexta-feira e sábado
no Anfiteatro I do Edifício S.
Bento do Departamento de
Ciências da Vida da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC).
A iniciativa, organizada pelo
Centro de Investigação em Antropologia e Saúde – CIAS – em
parceria com o Grupo de Estudos em Evolução Humana –
GEEvH – e o Departamento de
Ciências da Vida/Antropologia
da FCTUC, pretende «contribuir para o conhecimento dos
últimos avanços na pesquisa
paleopatológica, sobretudo em
Portugal, lançando luz sobre a
história da Paleopatologia, enquanto “ciência tributária” da
Antropologia Biológica, e reforçando o seu papel inquestionável na reconstrução das
populações do passado».
A organização destaca do
evento dois simpósios temáticos - “Escravos: Recuperando a identidade através dos
ossos” e “Saúde e morte na capital da província romana da
Lusitânia” - e uma mesa-redonda intitulada “Reflexões
sobre gestão de esqueletos humanos (lei, ética e património
cultural)», que tem como objectivo principal debater questões científicas, éticas, patrimoniais e legais relativas à
gestão de coleções de esqueletos humanos.
A Paleopatologia é uma área
de investigação que visa o conhecimento da dinâmica das
doenças nas populações do
passado e o seu impacto nas
sociedades humanas.|

Alimentar “bichinho” de corridas
com simuladores virtuais
Driving Club Espaço em Coimbra é, há um ano, ponto de encontro de amantes da
velocidade e adrenalina e local de treino de pilotos (mais ou menos) profissionais
PAULO NOVAIS/LUSA

O Driving Club, em Coimbra,
recebe cada vez mais pessoas
interessadas em alimentar o
“bichinho” das corridas através
da simulação virtual, encontrando no espaço a adrenalina
do automobilismo.
No Driving Club, há seis “baquets” com respectivo volante
e manete de mudanças e três
monitores à frente para garantir visão periférica durante o
jogo. Apesar de estar cheio,
apenas se ouvem, de vez em
quando, os volantes a rodarem
bruscamente.
O barulho dos motores, das
travagens ou acidentes quase
que não surge, estando confinado aos auscultadores de
cada jogador.
O espaço quase que parece
uma espécie de “lan” (rede de
computadores), onde entusiastas do automobilismo podem
competir na Internet ou entre
os jogadores que se encontram
no Driving Club, procurando a
“adrenalina” das corridas, explica Ricardo Matos, criador do
espaço.
O responsável estava habituado a jogos de corridas desde
o “Grand Prix Circuit”, lançado
em 1988, e a simulação virtual
já o fascinava há muito.
Apaixonado pelo automobilismo, decidiu desenhar a estrutura para cada um dos simuladores e transformar o
gosto pelas corridas virtuais

Frequentadores começam com o carros mais potentes, mas depressa passam para os “normais”

num espaço «onde pudesse
partilhar essa paixão».
No espaço, aberto desde
2015, as pessoas podem experimentar conduzir carros da
Formula 1, GT3 ou rally, novos
e clássicos, num simulador em
que há «pistas mapeadas a laser», permitindo uma aproximação com a realidade, sublinhou Ricardo Matos.
«Normalmente as pessoas
querem ir logo para os carros
mais potentes», como os superdesportivos Mercedes McLaren
ou Ferraris e Porsches que atingem os «300 e muitos quilóme-

tros por hora», mas acabam por
se aperceber «que é muito difícil» e voltam ao treino com «carros mais normais e depois vão
progredindo». Face à aproxi-

Espaço funciona
de segunda-feira
a sábado, entre as
16h00 e as 2h00,
na Rua António
Bentes, na Solum
mação à realidade, é preciso
«tacto e treino» para se chegar
à Formula 1, salientou.
No espaço, aberto há mais

de um ano, a maioria dos clientes são estudantes, mas também há quem vá até ao Driving
Club no final de um dia de trabalho, para «sentir a adrenalina» e desanuviar, contou Ricardo Matos.
A simulação de corridas tem
ganho cada vez mais adeptos
neste espaço, havendo alguns
que passam pelo Driving Club
duas a três vezes por semana.
«Existem vários pilotos de
Formula 1 e não só que usam
este “software” como ferramenta de trabalho», notou, recordando que, apesar de a

maioria das pessoas ir até ao
espaço à procura de se «divertir com os amigos», há também
quem vá «em busca dos milésimo de segundo», no espírito
«da simulação pura de competição».
É o caso de António Tondela,
piloto de rally, que se tornou
presença habitual no Driving
Club, onde alia a diversão ao
treino.
«Isto permite-me conhecer
melhor o carro, dá para melhorar técnicas de condução,
trajectórias, pontos de travagem e transportar a aprendizagem para as corridas», sublinha o estudante de 22 anos,
referindo que no rally de Vouzela, quando a traseira do seu
carro começou a escorregar, as
reacções que teve foram aquelas que esteve «a treinar nos simuladores», com um carro
idêntico.
«É bastante diferente [de jogar em casa], porque a nível
de material temos muito mais
condições aqui para testar a
nossa condução. Parece muito mais real e o nível de adrenalina é mais alto», salienta
José Torres, de 21 anos, que
vai ao Driving Club desde a
sua abertura, para alimentar
a paixão pela condução e pelos carros.
O Driving Club funciona das
16h00 até às 2h00, entre segunda-feira e sábado.|
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“Ciência às Seis” no Rómulo
“As plantas na obra poética de Camões” é o título da palestra que o
biólogo Jorge Paiva profere hoje, às
18h00, no ciclo “Ciência às Seis”, no
Rómulo Centro Ciência Viva da UC.

HOJE EM COIMBRA
CURSO DE DIREITO
DO DESPORTO

Auditório da Reitoria da UC
9h15
O Núcleo de Estudantes de Direito
da Associação Académica organiza
hoje e amanhã, no auditório da
Reitoria da Universidade de Coimbra, um Curso de Direito do Desporto. A sessão de abertura está
marcada para as 9h15.

...................

SEMANA DA COZINHA
ITALIANA NO MUNDO

Escola de Hotelaria
de Coimbra

tome nota

gos” e “Acto Psicológico e o Contributo dos Psicólogos para a promoção e sustentabilidade do SNS”, são
alguns dos temas em análise.

...................

DOCUMENTÁRIO
SOBRE O LINHO

Convento da Graça
15h00
Na Biblioteca da Liga dos Combatentes, no Convento da Graça, é exibido hoje, a partir das 15h00, o documentário “O linho é um sonho”,
de Catarina Alves Costa.

...................

CRISES ACADÉMICAS E
A CANÇÃO DE COIMBRA

11h00

Torre de Anto
18h00

A Escola de Hotelaria e Turismo
de Coimbra recebe hoje, pelas
11h00, o chef Augusto Gemelli que,
no âmbito da primeira Semana da
Cozinha Italiana no Mundo, apresenta o workshop “A tradição
dos sabores italianos”. A sessão
é dirigida aos alunos de Gestão
e Produção de Cozinha.

Na Torre de Anto realiza-se hoje, pelas 18h00, uma palestra integrada
no Ciclo “Canção de Coimbra: Cultores e Repertórios”. Dedicada ao
tema “as Crises Académicas e a
Canção de Coimbra”, tem a colaboração do médico e músico Rui Pato
e de Luís Marinho, presidente da
Assembleia Municipal de Coimbra.

..................

..................

SEMINÁRIO DEDICADO
AO ACTO PSICOLÓGICO

JORNADAS DE CULTURA
POPULAR DO GEFAC

Faculdade de Psicologia

Casa das Artes

e Ciências da Educação
14h30

18h00

A Ordem dos Psicólogos Portugueses organiza hoje, na Faculdade de
Psicologia e Ciências da Educação
da Universidade de Coimbra, um
seminário dedicado ao Acto Psicológico, em que serão debatidos os
aspectos mais concretos do Acto
Psicológico. A sessão de abertura
está marcada para as 14h30. “Acto
Psicológico: Do desejo à realidade”,
“Acto Psicológico: Implicações na
afirmação e na prática dos Psicólo-

Na Casa das Artes da Fundação Bissaya Barreto realiza-se hoje, às
18h00, a terceira e última sessão
do ciclo de conversas “Do nada ao
palco”, integrada nas XVI Jornadas
de Cultura Popular do Grupo de Etnografia e Folclore da Academia de
Coimbra. Participam João Curto ,
médico e antigo coordenador geral
do GEFAC, Ricardo Seiça, antropólogo, performer e produtor de Teatro, e Leonor Barata, coreógrafa.

Estádio Cidade de Coimbra 10h30

Encontro Nacional de Tricicleta
Pela terceira vez, realiza-se na pista de atletismo do Estádio Cidade de Coimbra um Encontro Nacional de Tricicleta. Hoje, entre as
10h30 e as 12h00 esta prova complementar do
calendário nacional da modalidade vai voltar a
juntar atletas de instituições de diversos pontos
do país. Um dos maiores destaques irá para a

atleta Sandra Semedo, da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra (APCC), que na última
Taça do Mundo (disputada em Julho deste ano)
conquistou duas medalhas de ouro e uma de
prata. Sandra é a recordista nacional dos 100,
200 e 400 metros na categoria RR2 e dos 100,
200, 400 e 800 metros na categoria RR3.

Bissaya Barreto

Exposição “no rasto de D. Sebastião”
Galeria Almedina 10h00 Na Galeria Almedina, contígua ao Edifício Chiado – Museu
Municipal de Coimbra, está patente ao público a partir de hoje uma exposição fotográfica
promovida pela Rede de Castelos e Muralhas do Mondego, intitulada “No Rasto de D. Sesnando”. Diferentes olhares percorreram a Rede de Castelos e Muralhas do Mondego. Cada
um, apropriando-se de um fragmento da história, de um modo de sentir. Esta exposição revela 19 olhares sobre o nosso legado, através das fotografias eleitas no âmbito do passatempo fotográfico “No Rasto de D. Sesnando...”, promovido pela National Geographic Portugal, na edição especial dedicada à Rede. A exposição estará patente até ao dia 3 de Janeiro de
2017, de terça a sexta-feira, entre as 10h00 e as 18h00, e, aos sábados e domingos, das 10h00
às 13h00 e das 14h00 às 18h00. Encerra à segunda-feira e aos feriados. A entrada é livre.
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Leitor, escreva-nos. Sugira ou reclame, nós somos o seu porta-voz. Damos também voz pública às minorias. As cartas para publicação
na secção Fala o Leitor devem ser assinadas em conformidade com o bilhete de identidade, cuja fotocópia deve ser junta. Deve ser enviada
a identificação completa do autor, morada e número de telefone. As cartas não deverão exceder uma página A4 e poderão ser resumidas
pelo jornal sempre que o julgar conveniente. As cartas não serão devolvidas. email: falaoleitor@diariocoimbra.pt

Atentados ao património
artístico é o prato do dia
Senhor Director,
Desejo que a minha primeira
palavra seja para saudar efusivamente a memória do etnógrafo pereirense Arlindo
Ferreira de Almeida (que infelizmente já não pertence ao número dos vivos), que consagrou toda a sua vida à cultura
e ao património artístico de Pereira do Campo e do Baixo
Mondego, prestando relevantes serviços formais prestados
por alguém nesta terra à causa
da promoção cultural e artística. É com muita saudade,

confesso-o, que evoco hoje
aqui o seu nome.
Digo isto convictamente. Foi
ele quem salvou, ainda que a
preço de persistentes lutas,
muito do património artístico
desta terra ao qual sempre se
entregou de alma e coração.
Não devemos ter memória lacunosa. Doer-me-ia não fazer
esta justiça. Mais, por alturas
das Festas da Rainha Santa,
chegou a ornamentar igrejas
de Coimbra.
Nunca veio ao conhecimento do povo de Pereira do

Campo o paradeiro das figuras
bíblicas de valor artístico incalculável e inestimável pertencentes à Árvore de Jessé,
que foram roubados da Igreja
Matriz de Santo Estevão, em
Pereira do Campo.
O vandalismo já chegou às
igrejas, roubando ícones sagrados de grande valor artístico,
reflectindo a idiossincrasia dos
bárbaros que não tinham leis
nem civilização. Por toda a
parte assaltam igrejas, arrasam
cemitérios e pilham relíquias
econográficas.
A Igreja Matriz de Santo Estevão, imóvel de interesse público pelo Decreto-Lei nº38,
491, de 6-6-1951, de estilo re-

nascentista, foi alvo, há uns
tempos, de um roubo perpretado na Capela dos Couceiros,
no lado do Evangelho, da qual
subtrairam figuras bíblicas de
rara beleza que faziam parte,
como disse supra, da Árvore
de Jessé, de cujos ramos pendem as figuras dos antepassados de Cristo. Entalhada em
madeira e de grande valor artístico, ali se encontra agora
aquele monumento com as
restantes figuras desfigurado
e apoucado no seu valor artístico.
Foi um acto execrável, vandálico, visando, gratuitamente
ou não, destruir os valores da
civilização e da cultura. É in-

dispensável uma guerra sem
quartel a esses bárbaros, a esses inimigos da civilização.
Para esses, que têm dificuldade em lançar sobre o
mundo um verdadeiro olhar
de homem civilizado, só
mesmo a lei, nua e crua, severa, educativa e pedagogicamente aplicada, para lhes reprimir os instintos de malvadez, estimular-lhes o sentimento de civismo e suscitarlhes o respeito pelos símbolos
sagrados que tão caros são ao
nosso povo, de tão ardente fé
e religiosidade profunda.

sol e esbranquiçada pelo pudor do tempo. Eu corria entre
as árvores, cujos verdes ficavam mais escuros e brilhantes. Iluminado pelos amarelos, verdes, azuis e vermelhos
das lâmpadas, lançadas ao
acaso ao longo do recinto,
procurava a barraca dos tirinhos. Olhava com algum temor o homem de farto bigode
amarelo, branco e preto. Ar
antipático. Nunca o vi a dar
um sorriso ao longo da vida.
Bruto que nem uma porta, o
tipo metia-me medo. Só entregava a flober a quem queria. Para isso tinha de me por
em bicos de pés para provar
que era alto. Ficava calado à
espera que dissesse alguma
coisa. Não dizia nada. Pegava
numa espingarda e, antes de
a entregar, perguntava: Quantos chumbos é que tu
queres? – Dez tostões deles.
Dava-lhe a bela moeda de alpaca com alguma tristeza,

porque tinha prometido que
era para comer bolos. Em
troca, numa lata que tinha
sido servido para armazenar
a graxa, e que estava na banca
feita com duas longas tábuas
de madeira, colocava aqueles
pequenos grãos. Em seguida,
já na posse do que queria, dobrava o cano, enfiava o
chumbo e, logo de seguida,
apontava com muito cuidado
para o alvo de metal que estava por cima da caixa e que
fazia abrir a porta de onde saltava um boneco. Zás! O som
dos dois metais, chumbo e
alumínio, causava uma sensação de orgulho. – Acertei!
O pior é que a portinhola nem
sempre se abria para poder
ver o que estava ou saía lá de
dentro. Perguntava ao bruto
do tendeiro porque é que a
portinhola não se abria. – Tinhas de acertar mesmo no
meio. – Mas eu acertei. Até
ouvi. – Foi de raspão. Repetia
uma, duas vezes, e nada. Eu
acertava, mas não conseguia
ver o que estava no interior

da caixa. O safado era esperto,
para não ter que andar sempre a meter o boneco dentro
da caixa, tinha aquilo bem
emperrado. Não havia chumbo que conseguisse dar a porrada suficiente para a abrir.
Saltava de alvo para alvo até
encontrar um que abrisse a
caixa. Quando isso acontecia
não mais saía dali. Ele bufava
de raiva pelo trabalho que tinha em armar aquela gerigonça.
Quando acabavam os
chumbos, e o dinheiro, ficava
a olhar para os outros miúdos
que eram avisados das caixas
que não “funcionavam”. O
bruto até espumava. Via-se
bem no bigode sujo. Quando
começava a ficar farto punha-me a correr entre as tendas.
Encontrava sempre um familiar que cumprimentava educadamente. Em troca recebia
cinco ou dez tostões para
comprar um bolito. Ia logo
gastá-los em mais uns tiritos.
Mesmo assim comprava
sempre um bolo seco. Quan-

do chegava a casa perguntavam-me se tinha comido algum bolo. – Comi, pois! Mentir é uma coisa muito feia!
Pensava eu. – E a festa estava
bonita? – Estava, pois! Tinha
muitas luzes, verdes, vermelhas, azuis e amarelas todas
misturadas no meio das flores
de papel e das tendas. – Não
foste à barraca dos tiritos, pois
não? Sabes que é muito perigoso, o chumbo pode fazer ricochete e depois dar cabo de
um olho. – Ricochete? Qual
quê! Quando o chumbo batia
no alvo a portinhola da caixa
não se abria. O tipo é um trafulha. Como é que pode ser
perigoso? – Bom. Vai dormir,
vai dormir, que já é tarde. Eu
ia, mas ia chateado.
Continuo a olhar para o
belo quadro, um nocturno
cheio de cores, em que se
pode ver, ouvir e, sobretudo,
sentir o que julgava ter esquecido.

Festa
Senhor Director,
A noite acordou suavemente.
O intenso calor do dia amornou e empurrou-me em direção ao recinto. Ao longe ouviam-se os acordes intensos
da música popular. No céu
anilado começou a surgir
uma névoa igual à das manhãs de primavera.
Pouco percetível de início,
ficou nacarada logo a seguir,
quando o negro da noite pensava que ia tentar adormecer
os miúdos. Corria sôfrego
para ver as luzes de cores
misturadas com a alegria da
música e das tendas. Doces,
bolos, brinquedos, barros, potes, cheiro a sardinha assada,
vozeirada de quem já estava
com grão na asa desde a manhã desse dia, odores a perfumes baratos e ao maravilhoso cheiro do sabão azul
que emanava da roupa engomada e dos corpos das moçoilas de pele adocicada pelo
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NO DC HÁ...

10 anos

O mítico Pavilhão da Palmeira seria, de certa forma, o epicentro da segunda etapa de reabilitação da
Baixa de Coimbra, sofrendo alterações profundas.
O concurso público incidiria também em obras de
requalificação da zona
envolvente.

20 anos

Os agricultores do Baixo
Mondego afirmavam estar
à beira da falência. Atiravam culpas às entidades
oficiais e contestavam as
dotações para o sector
no Orçamento de Estado
para 1997.

30 anos

As universidades de Coimbra e Salamanca receberam o Prémio Príncipe das
Astúrias de Cooperação
Ibero-Americana.

40 anos

A população de Pequim
preparava-se para novo
terramoto.

50anos

Caiu um forte nevão
na cidade da Guarda.

60 anos

Foram reforçados os efectivos militares que vigiavam a fronteira da Jugoslávia com a Hungria.

70 anos

Intensificaram-se os
actos de terrorismo
na Palestina.

80 anos

O porto de Barcelona
foi bombardeado.
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Opinião
Telhados do mundo

Trump, nós e a verdade
João Caetano
Professor
universitário

P

arece que ninguém contava com a
vitória de Donald Trump, mas eu admiti aqui essa possibilidade, não por
pensar que aquele fosse um bom
candidato mas por considerá-lo o pior candidato possível, sem uma consciência moral bem
formada.
Dizem agora os adversários de Trump que a
vitória deste se deve ao facto de a sua estratégia
se ter baseado na invenção de factos falsos sobre Hillary Clinton que a sua máquina de campanha pôs a circular nas redes sociais. Para os
seus detratores, Trump inaugurou um tempo
novo e perverso na política americana e mun-

dial, que apelidam de pós-verdade, ou seja, em
que não existe relação ou respeito pela verdade.
Um dos fatores de degenerescência das democracias contemporâneas é precisamente a
forma como se lida mal com a verdade. Para
muitos políticos, a defesa dos interesses próprios justifica os meios. Refiro-me à falta de
respeito pela palavra dada e à utilização da
mentira para prejudicar os adversários, mas
também à rejeição da ideia de que a verdade
existe. Um debate muito interessante que vem
tendo lugar nos Estados Unidos há alguns anos
incide precisamente sobre a questão de saber
se existe uma verdade sobre a humanidade e
o comportamento humano correto que deva
servir de limite às decisões legislativas e políticas em geral.
Instalou-se a ideia nas sociedades contemporâneas de que ninguém é dono da verdade
e que não se pode julgar os comportamentos
das pessoas em nome da verdade, porque é

Uma Europa com saída
Gonçalo
Lobo Xavier
Coordenador
do núcleo da ACEGE
em Coimbra

N

ão me canso de dizer que o projecto
ERASMUS - o projecto que assenta
a sua ideia na mobilidade de estudantes universitários europeus por,
pelo menos, um semestre - é a melhor publicidade ao ideal de uma Europa unida, inclusiva e
para todos.
Eu também sou um produto do projecto
ERASMUS e não exagero quando digo que
aqueles meses passados há muitos anos na Finlândia, no Mikkeli Politechnic, abriram-me horizontes e permitiram-me não só conhecer outras culturas e ideias mas também tornar-me
em definitivo um “Europeu”.
Acontece que a Europa e o mundo estão hoje
numa encruzilhada. Parece que estamos a voltar

a tempos de conflito entre os povos e de falta
de solidariedade.
A crise dos refugiados veio, segundo alguns,
demonstrar que ainda há um enorme caminho
a percorrer no que diz respeito à solidariedade
entre os estados membros.
Com uma crise para resolver, depressa somos
levados a pensar que não há solução para a Europa e que os líderes não estão à altura dos desafios.
Outros dizem que o caminho que trilhamos
não tem tido em conta as desigualdades entre
os povos e as dificuldades de uma Europa a várias velocidades.
Mas será mesmo assim? Segundo os relatórios do World Economic Forum, nunca tivemos
um mundo com tão poucos a passarem provações e fome. Claro que é sobre esses, mesmo
que tenham diminuído, que temos de nos preocupar e lamentar!
Estamos a atravessar o período histórico com
menos guerras e conflitos no mundo. Pasme-se! Mesmo que soframos ao ver as imagens
dos conflitos existentes, sobretudo na Síria, que

impossível saber o que é a verdade. A agenda
relativista de Hillary Clinton é um bom exemplo dessa tese. Em nome do relativismo alguns
dos direitos fundamentais da modernidade estão a ser postos em causa. É o caso da liberdade
de expressão, que não se aceita por parte de
quem não subscreva a referida agenda relativista.
Os comportamentos de Trump e de alguns
dos seus apoiantes são deploráveis, mas não
são os únicos. Deixou de existir uma narrativa
na qual as pessoas se revejam como membros
livres e responsáveis da mesma comunidade
política. Pelo contrário, prevalece uma agenda
relativista e libertária em que os desejos dos
indivíduos prevalecem sobre a ideia de bem
comum, que se rejeita.
Estamos a comemorar este ano os 500 anos
da publicação por Tomás More da Utopia. Falamos de um político que morreu às mãos de
um rei (Henrique VIII) por se ter recusado a
renunciar à sua liberdade de consciência. Já

no século XX More foi declarado santo por
Pio XI. E em 2000, João Paulo II declarou São
Tomás More como "Patrono dos Estadistas e
Políticos”. Dele disse então João Paulo II que
“viveu a sua intensa vida pública com humildade simples, caracterizada pelo proverbial
“bom humor” que sempre manteve, mesmo
na iminência da morte”. E prosseguiu: “Esta
foi a meta a que o levou a sua paixão pela verdade. O homem não pode separar-se de Deus,
nem a política da moral: eis a luz que iluminou
a sua consciência”. É precisamente na defesa
dos direitos da consciência contra o tirano que
Tomás More se distinguiu, vivendo até à morte
o valor de uma consciência moral que, não
apagando os limites da cultura do seu tempo,
faz dele um exemplo para o nosso tempo.
É muito difícil falar da verdade sem se estar
disponível para lutar por ela e, no limite, a dar
a vida por ela. É por isso relevante que, a propósito dos comportamentos desvairados deTrump, se afirme que a verdade existe na política. Ora, existindo a verdade na política, não
pode valer para cada um em função dos seus
desejos ou interesses, mas para todos, como
um dado objetivo.|

nos toca todos os dias e com cada vez maior
sensibilidade.
Os regimes democráticos, hoje suplantam em
larga escala os países com regimes ditatoriais.
E mesmo com grandes desigualdades com as
quais sempre teremos de lutar e superar, o regime capitalista permanece o sistema que mais
contribuiu para uma melhor distribuição e criação de riqueza, associada ao bem estar das populações…
Mas então, porque estamos a assistir quase
incrédulos a uma “nova desordem mundial”? A
resposta não é simples mas não estaremos a
passar antes “por dores de crescimento”, ainda
que muito dolorosas?
Certo é que o aparecimento de novos actores
na cena política e económica mundial trouxeram ao debate uma nova visão dos acontecimentos à qual nos temos de ajustar.
Há dias, num relatório elaborado pelo Comité
Económico e Social Europeu relativamente ao
potencial “estatuto da China como economia
de mercado”, referia-se por exemplo que este
país consumiu 6,6 mil milhões de toneladas de
cimento entre 2011 e 2013, mais do que os EUA
em todo o século XX (4,4 mil milhões). Isto significa que, em três anos, a China consumiu tanto
cimento como o necessário para construir os

EUA ao longo de mais de um século!
Aqui sim, temos de facto uma nova ordem
mundial, com os países e os blocos económicos
a terem de se adaptar a estas novas realidades.
E já há reflexos disso mesmo: goste-se ou não
da figura – e eu não gosto particularmente – a
verdade é que a recente eleição de Donald
Trump como Presidente dos Estados Unidos
da América, é demonstrativa do descontentamento de uma certa população face a algumas
injustiças concorrenciais praticadas por estes
desequilíbrios. E as medidas anunciadas para
proteger o “made in América” serão uma prioridade desta administração Trump, com consequências para todos.
É de facto necessário que algo mude no panorama mundial relativamente à forma como
fazemos negócios e proporcionamos maior
bem-estar às populações.
A EUROPA tem de encontrar uma saída e de
liderar este processo. Como sempre fez e para
bem de todos. Nem que seja preciso um projecto
ERASMUS alargado a outros sectores da população para se ajudar a perceber que unidos
temos mais valor do que separados. Unidos na
diversidade cultural, económica e social, com a
identidade de cada um a ser valorizada. Isso é a
Europa.|
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Região
das Beiras
CACTO assinala
36 anos rodeado
de “amigos”

Penela Presépio apresenta-se no Castelo
A edição 2016 do Penela Presépio vai ser apresentada amanhã, pelas 10h30, numa
tenda localizada no interior do Castelo de Penela. A cerimónia conta com a presença de
Luís Matias, presidente da Câmara Municipal, e de outros responsáveis autárquicos.

Casa do Povo da Abrunheira
funciona como motor social
Montemor Instituição celebra 55.º aniversário e entre vários projectos a direcção
destaca a“criação de uma sala neurosensorial e a aposta no turismo de saúde”
D.R.

Ricardo Busano
O Centro de Assistência e Cultura do Tojeiro – CACTO assinalou, domingo, perante cerca
de 170 sócios, amigos e entidades o seu 36.º aniversário. Presente no almoço de confraternização e convívio, o presidente
da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, Emílio Torrão,
destacou a quantidade de pessoas presentes nas comemorações, facto que, em seu entender, prova que «o CACTO
está vivo e bem vivo».
O autarca montemorense,
acompanhado pelo vice-presidente ,José Veríssimo, elogiou
«os jovens desta direcção, sinal
de que o CACTO vai ter um
longo futuro», e reforçou a ambição de «continuar a contar
convosco e com a vossa simpatia nos eventos promovidos
pela autarquia».
Tiago Brito, vogal da direção
da colectividade, salientou que
«só é possível que esta associação vá para a frente contando com todos, sócios, amigos e simpatizantes do Centro
de Assistência e Cultura do Tojeiro». A festa não podia terminar sem o tradicional bolo de
aniversário e o cantar os “Parabéns a voce”.|

A Casa do Povo da Abrunheira
(CPA) celebra no próximo sábado o seu 55.º aniversário e
assume-se, actualmente, como
o “motor social” do concelho
de Montemor-o-Velho. A criação de uma sala neurosensorial e a aposta no turismo de
saúde são os projectos delineados pela direcção para o futuro
próximo, aproveitando, desta
forma, a «reconhecida qualidade das equipas técnicas e
das várias estruturas que compõem a instituição», explica
José Carvalho.
Em relação à sala neurosensorial, a instituição levou a
cabo uma campanha de angariação de fundos que já rendeu
cerca de «metade do valor necessário» - que ascende aos 70
mil euros -, porém, afirma José
Carvalho, «existem muitos
apetrechos necessários, caros,
que se encontram a ser desenvolvidos dentro da Casa do
Povo, o que irá diminuir o
custo de investimento». Quanto ao turismo de saúde, é «um
projecto que se encontra em
fase de estudo e elaboração».
O presidente da direcção sublinha, todavia, que «ao longo

Montemor mostra veia
solidária e de entreajuda
CAMPANHA O espírito de entreajuda e a generosidade da população de Montemor está bem
vivo e demonstrou, uma vez
mais, que o concelho é so(u)lidário, visto que voltou a colaborar positivamente com a
campanha dinamizada pela autarquia. Alexandra Ferreira, vereadora com o pelouro da acção
social, esteve no fim-de-semana
no estabelecimento Rita Alimentares, na Abrunheira, e reconheceu a importância da «colaboração fundamental» dos vá-

rios estabelecimentos aderentes
e dos voluntários que, nos finsde-semana de 29 e 30 de Outubro, 12, 13 e 19 de Novembro «foram das peças essenciais na
concretização e no sucesso do
“Montemor So(u)lidário”.
A vereadora concluiu, desta
forma, que a campanha e a «solidariedade dos munícipes vão
contribuir para um Natal mais
feliz para as famílias em situação
de vulnerabilidade social que
serão apoiadas com os bens alimentares recolhidos».|

Complexo Social Sénior conta, actualmente,. com 90 utentes institucionalizados

Gala reconhece mérito desportivo
em dia de festa de aniversário
A festa de aniversário vai
decorrer no Complexo Social Sénior (21h30) e servirá
para juntar aqueles que de
alguma forma «engrandecem» e fazem parte do diaa-dia da instituição. Este é
também o momento esco-

lhido pela direcção para
realizar um evento de reconhecimento do esforço e
dedicação que tem proporcionado levar o nome da
Casa do Povo de Abrunheira por todo o país e
não só, uma vez que serão

distinguidos os feitos alcançados pelas várias equipas
desportivas da instituição,
que conta entre os seus
praticantes com campeões
regionais, nacionais e
ibéricos em diversas
modalidades.|

Sopas e castanhas fazem
festa na freguesia de Gatões
MONTEMORO mote foi a Festa das Sopas mas ao longo do
dia muitas foram as iniciativas
(como um magusto) que atraíram um elevado número de
pessoas ao Centro Cultural de
Gatões. Preparadas com «muito
saber, paixão e sabor», as sopas
da pedra (Centro Cultural RG),
de feijão-verde (rua Fonte do Pinheiro), de gengibre (rua Fonte
do Pinheiro), de agrião (“Voar
baixinho”), creme de alho fran-

Onze sopas fizeram as delícias
dos comensais

cês (Largo da Freira dos Oito),
sopa de nabos (Cabeço da Tocha), de grão com nabo (Largo
José Perié/Arneiro), de feijão
vergado (rua Santo Cristo), à lavrador (Raseira), de peixe (S.
Jorge) e caldo verde (Casal Nossa Senhora) fizeram, segundo
nota da autarquia de Montemor
«as delícias das largas dezenas
de comensais».
Emílio Torrão, presidente da
Câmara Municipal de Monte-

dos últimos 12 anos» a Casa do
Povo da Abrunheira foi a instituição que «mais cresceu e que
mais emprego criou» no concelho de Montemor. Com uma
vida dedicada a cumprir com
os objectivos principais na
prestação de serviços de segurança e solidariedade social,
nomeadamente, no desenvolvimento de actividades de protecção à infância e juventude,
família, comunidade e população activa, aos seniores e deficientes.
Serviço de Naturopatia
A CPA pode, no entanto, «desenvolver outras actividades
de natureza educativa, formativa, recreativa, cultural, desportiva e reabilitação física de
problemas de saúde que visem
a promoção do bem-estar e da
qualidade de vida dos cidadãos».
A Casa do Povo apresenta
como visão ser uma instituição
de «referência e de excelência
dos seus serviços, disponível
para novos projectos, confiantes e solidários», assumindo o
«bem-estar e a qualidade de
vida dos cidadãos da sua área
geográfica de influência como
o seu principal compromisso».
Actualmente, a instituição
possui um Complexo Social
Sénior, composto por três lares,
«de última geração e com um
serviço de reabilitação intensiva», em que além do «serviço
de lar tradicional», disponibiliza «outros serviços bastante
desenvolvidos». A nível de respostas sociais, destaque ainda
para o serviço de Naturopatia
a tempo inteiro.|

mor, presente na iniciativa promovida pelo Clube União Musical Recreativo Gatoense
(CUMRG) e pela Associação
Voar Baixinho - Gatão BTT, elogiou «a vivacidade do tecido
associativo local que tem desenvolvido um trabalho essencial».
Já Berta Alves, responsável
pela CUMRG, explicou que a
referida «festa representa os casais, ruas e lugares da localidade de Gatões», regozijando-se pelo facto de a instituição
ter conseguido «motivar as
pessoas e mobilizar a população para uma actividade de
convívio e partilha».|
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População denunciou
pedófilo reincidente
Abuso sexual Habitantes conheciam os antecedentes do mecânico,
residente duma aldeia dos arredores de Cantanhede, e lançaram o alerta
ARQUIVO

Suspeitos foram detidos na mesma semana pela Judiciária de Coimbra

Manuela Ventura
A Polícia Judiciária (PJ) procedeu à detenção de um homem,
de 57 anos, por abuso sexual
de uma menor. Aconteceu nos
arredores de Cantanhede, envolvendo uma menina de 13
anos, vizinha do suspeito. «Foi
travado», admite fonte da Directoria de Coimbra da Polícia
Judiciária, responsável pela investigação, referindo-se ao
alerta lançado pela população
da localidade, «uma terra pequena, onde toda a gente se
conhece». Os habitantes,
adianta, sabiam que o suspeito
tinha antecedentes por abuso
sexual de menores e, face ao
comportamento estranho, envolvendo a vizinha, foi dado o
alerta.

Em causa está um homem,
casado, que trabalha numa
«pequena oficina de reparação
de motorizadas e bicicletas»,
onde a menina, vizinha, iria
amiúde, com o objectivo de resolver pequenos problemas na
bicicleta. Uma oportunidade
que o suspeito não deixou es-

O mecânico está
obrigado a apresentarse todos os dias no
posto policial da sua
área de residência e
proibido de contactar
com menores
capar, dando início a uma situação «reiterada» de abuso
sexual, que terá começado no
Verão. Todavia, além dos crimes cometidos na oficina, o

mecânico começou, cerca de
dois meses depois dos primeiros contactos, a procurar a
adolescente e a levá-la para
uns pinhais, existentes nas redondezas.
Uma movimentação que não
escapou ao olhar atento dos
moradores que, sabendo que
não existia qualquer relação de
proximidade entre o homem e
a jovem, questionaram o facto
de os verem passar, juntos, de
moto, rumo aos pinhais. Decisivo foi, todavia, o facto de saberem que o suspeito foi detido,
há cerca de um ano, exactamente por abuso sexual de menores, pelo qual está à espera
de ser julgado. Bastou, pois, “somar 2+2” para a população dar
o alerta e desencadear a investigação da PJ.

Detido na passada quartafeira, o suspeito foi presente, no
dia seguinte, a tribunal, para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coacção
consideradas convenientes. O
mecânico está obrigado a apresentar-se todos os dias no posto
policial da sua área de residência e proibido de contactar com
a vítima e com quaisquer outras crianças e menores.
Tio abusou de sobrinhas
Também por abuso sexual de
crianças, a PJ deteve, em Coimbra, um homem de 45. As vítimas são duas sobrinhas, de 8 e
13 anos. O crime terá começado
há cerca de um ano, com o suspeito, divorciado, a aproveitarse da relação de familiaridade e
do facto de estar com bastante
frequência em casa da família
das meninas.
A situação terá começado,
num «contexto de brincadeira»,
entre tio e sobrinhas, mas
quando começou a “subir de
tom” a mais velha, particularmente, «percebeu que já não se
tratava de uma brincadeira» e
acabou por dar conta do que se
passava aos progenitores, motivando uma denúncia às autoridades.
O homem, que trabalha sazonalmente na agricultura, foi
detido na passada terça-feira e
presente no dia seguinte a tribunal, para primeiro interrogatório. Está em liberdade, mas
obrigado a apresentar-se duas
vezes por semana às autoridades policiais e proibido de
quaisquer contactos com as
duas sobrinhas.|

Concerto de órgão de
tubos na Igreja de Covões
DOMINGO Em parceria com
a Associação de Arte e Cultura
do Concelho de Cantanhede, a
Escola de Artes da BairradaTroviscal promove, no próximo domingo, às 16h30, na
Igreja Paroquial de Santo António de Covões, mais um concerto integrado no ciclo “O órgão e o vinho da Bairrada”.
Com duração de cerca de 40
minutos, este recital terá um
formato apelativo, na medida
em que cada uma das peças
será precedida de uma breve
explicação sobre as características e sonoridades, escolhidas
com o objectivo de sensibilizar
e levar o ouvinte ao encontro
do ambiente e ao conhecimento deste património tão
“nosso”e, ao mesmo tempo, tão
esquecido na actividade organística.
No intuito de promover o que
de melhor se faz na região da
Bairrada, também haverá uma
prova de espumantes da região,
que se realizará, de seguida, na
Casa-Museu da Associação Recreativa e Cultural de Covões.
Este conceito acompanhará
todo este ciclo de concertos,

D.R.

Órgão foi recuperado

que culminarão num ambiente
de convívio, onde os músicos
poderão responder a questões
e partilhar as suas experiências.
Ricardo Toste (órgão de tubos) e Pedro Pacheco Tavares
(trompete) serão os músicos
que se apresentarão a solo
neste recital dedicado ao repertório de órgão de tubos ibérico
dos séculos XVI e XVII. Acompanhado pelo trompete, terá
um formato que incluirá uma
comunicação constante com o
público, explicando as características dos instrumentos e
das peças.|

HOSPITAL DO ARCEBISPO
JOÃO CRISÓSTOMO
CANTANHEDE
O Hospital do Arcebispo João Crisóstomo de Cantanhede pretende
recrutar em regime de Contrato de Prestação de Serviços, com início no dia 01-01-2017 e até 31-12-2017, 1 Médico(a) para as seguintes especialidades, com o seguinte horário semanal:
Pediatra – 6 horas; Otorrinolaringologia – 12 horas;
Reumatologia – 6 horas; Imagiologia – 10 horas;
Pneumologia – 6,5 horas.
O valor a pagar será o referido no Despacho nr. 10428/2011 de 18
de agosto.
As candidaturas deverão ser enviadas para o mail:
pessoal@hdcantanhede.min-saude.pt ou entregue
no secretariado do Conselho de Administração do Hospital
até ao dia 25/11/2016, às 16 horas.
O Presidente do Conselho de Administração,
Dr. António Sequeira
(Diário de Coimbra, n.º 29.380 de 22-11-16)

14 | 22 NOV 2016 | TERÇA-FEIRA

DiáriodeCoimbra

Figueira da Foz

REGIÃO DAS BEIRAS

Mural homenageia gentes
do mar em Buarcos

Viver no Bairro de
Brenha é um horror
Reunião Proprietários de apartamentos do empreendimento foram à Câmara queixar-se do “horror” em que vivem
BELA COUTINHO

Bela Coutinho

Mural embeleza a avenida e homenageia gentes do mar

MEMÓRIA No âmbito do Dia
Nacional do Mar, a autarquia
figueirense inaugurou um mural na marginal de Buarcos (no
muro poente do Cemitério de
Buarcos), com uma extensão
de cerca de 99 metros, ocupa
uma área de 282,5 m2 e é composto por 1427 azulejos de
33x60. Intitulada “Homenagem às gentes do mar”, a obra
é da autoria do mestre Luís
Soares, que recordou que este
foi um projecto que se iniciou
há três anos. «Foi uma aposta
que eu e a Figueira fizemos e
ganhamos», disse.
A cerimónia contou com a
presença de diversas entidades,
do rancho “As Cantarinhas de
Buarcos” e do grupo de cantares “Beira Mar”, foi a oportunidade para o presidente da

Junta de Freguesia de Buarcos
e S. Julião José Esteves, agradecer a obra e o simbolismo
que ela representa para a cidade e para as gentes do mar.
Já para o presidente da Câmara, é um painel «expressivo
e cheio de alma das gentes do
mar», sustentou João Ataíde,
satisfeito com o trabalho.
Com a chuva a ameaçar cair
a qualquer momento, a cerimónia foi breve, mas ainda deu
tempo ao presidente do conselho de administração da “Cliper Cerâmica”, empresa responsável pela construção do
mural, de salientar a importância «de se investir na cultura» e
«acarinhar as empresas locais,
porque criam emprego e riqueza», sustentou José Carlos
Martins. |

Victorino de Almeida e
Carlos do Carmo no Casino
MÚSICANo âmbito das comemorações dos 50 anos do Código Civil, que decorre quinta e
sexta-feira na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, realiza-se na quinta-feira, a
partir das 20h00, no Casino Fi-

gueira, a gala desta efeméride,
que conta com a participação
especial de Carlos do Carmo e
António Victorino de Almeida.
Bilhetes para o jantar e espectáculo ou só para o espectáculo,
à venda no Casino.|

Despiste de
camião atrasa
trânsito

Detido por
recusar teste
de álcool

O despiste de um camião, no
sentido Figueira da Foz/Leiria,
à entrada da ponte, ontem
cerca das 17h00, condicionou
por cerca de duas horas o trânsito. Fonte dos Bombeiros Municipais explicou que a cabine
do camião entrou em despiste,
provocando um pequeno furo
junto ao depósito de combustível. A questão foi resolvida
com a chegada de um reboque,
para posterior trasfega do gasóleo. No local, além dos Bombeiros, esteve a PSP.|

A PSP da Figueira deteve no
passado fim-de-semana, na
Rua dos Pescadores em Buarcos, um homem de 77 anos, residente na Figueira, por se ter
recusado a realizar o teste
quantitavito do álcool. A detenção do septuagenário, interveniente num acidente de viação
do qual resultaram danos materiais, surgiu depois de se recusar a fazer o teste, sendo que
o qualitativo acusou uma taxa
de alcoolemia no sangue de
1.39g/l. |

«Pago ao mês a juros para viver num inferno». «Investimos
aqui, escolhemos viver nesta
terra e fomos arrastados para
esta situação. É um verdadeiro
beco sem saída». As palavras
ao nosso Jornal, são de desespero, de um morador no empreendimento da Quinta da
Fonte Nova em Brenha, construído pela Figueira Domus
(FD), empresa municipal da
autarquia, nos primeiros anos
deste milénio.
Outro morador, que havia falado na reunião de Câmara, desabafava que «só quem lá vive
é que sabe o que passa», disse,
lamentando que a autarquia
ande «a empurrar o problema
para a frente», queixando-se
ainda da «falta de limpeza e degradação generalizada dos espaços», e de outras questões
que caberiam à FD que, disse,
«nem preserva o que é seu». «É
um horror, uma vergonha»,
sustentou.
Antes, já a advogada Ana
Paula Valentim, mandatária de
25 proprietários daquele
bairro, se tinha referido ao
clima «de permanente perigo,
vandalismo, desassossego»,
mas também ao facto daquelas
pessoas coabitarem com «ilícitos criminais, furtos, drogas
estragos nas partes comuns e

Empreendimento de Brenha em foco na Câmara Municipal

nos seus próprios bens, como
viaturas, provocados pela má
vizinhança».

A causídica que tem tentado
resolver o problema dos proprietários, reuniu algumas ve-

Proprietários dizem que já nem a Câmara
consegue “inquilinos”
O problema do empreendimento da Fonte Nova em
Brenha, terá surgido,
quando, em 2008, a autarquia, que não tinha conseguido vender os imóveis
que esperava, os colocou
para arrendamento social.

Anos antes, quando os proprietários os adquiriram, o
contrato/promessa de
compra e venda dizia que,
«de um total de 138 fogos,
36 seriam para arrendamento. Mas agora o que se
passa é o contrário», diz um

Literacia emocional reforça
voluntariado do Hospital
FORMAÇÃO O Paço de Tavarede e o Hospital Distrital da
Figueira (HDFF) receberam
sessões de formação em Literacia Emocional no Voluntariado, dinamizada por Daniela
Lopes, licenciada em Ciências
da Educação e que colabora
com a autarquia no âmbito de
um projecto financiado pelo
Instituto Português do Desporto e da Juventude. Cerca de
50 voluntários que prestam

zes com responsáveis da FD,
conversando sobre a possibilidade de permuta com o empreendimento da Matioa, do
Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU). Entretanto, avançou uma proposta em nome de 19 proprietários para «retoma/revenda
dos imóveis à Câmara Municipal e em que condições» e
questionou a autarquia sobre
estas possibilidades.
Ora o presidente da Câmara
referindo-se aos imóveis da
Matioa, explicou que o IHRU
está a pedir «ao preço de mercado», e por isso, «está fora de
hipótese», mas adiantou que
iria falar com o secretário de
Estado da Habitação Social pedindo que interfira «para um
preço mais razoável». Quanto
à retoma dos imóveis diz que
o valor que estão a pedir «está
acima do valor de mercado.
São dinheiros públicos, temos
que ter uma base sustentável
para adquirir essas facções»,
disse João Ataíde, recordando
que este processo «foi herdado» do anterior mandato.
Face a este “impasse”, Ana
Paula Valentim solicitou então
que seja a Câmara a «apresentar nos próximos dois meses,
uma proposta do que considera ser «o preço razoável». |

Emoções foram mote para
formação

serviço à comunidade no
HDFF, ao abrigo de um acordo
tripartido (Bolsa de Voluntariado, Liga dos Amigos e
HDFF), foram os destinatários
da formação, que visou darlhes ferramentas para melhor
«lidar com as emoções», as
suas, as dos doentes, as dos familiares e as dos profissionais
de saúde, explicou Conceição
Toscano, da Liga dos Amigos
do HDFF, focando os «momen-

dos moradores, referindose ao facto da maioria dos
apartamentos estarem arrendados como habitação
social. E, face ao “ambiente”
que ali se vive, «já nem a
Câmara consegue lá pôr arrendatários», concluiu. |

tos muitas vezes difíceis», e o
contributo «para a sua humanização», destacou.
«Este é um grupo de voluntários de grande dimensão e
muito estável, com membros
que se mantêm há vários anos,
o que nos satisfaz», pois «mostra que têm perfil e que foram
bem acolhidos e são bem tratados», frisou por seu lado, Alexandre Nunes, chefe da Divisão
de Assuntos Sociais da autarquia, agradecendo à liga e aos
voluntários, não apenas pelo
trabalho desenvolvid,o mas
pela sistemática adesão às formações proporcionadas pela
Bolsa de Voluntariado.|
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Feira do Mel e da Castanha
confirmou expectativas

Confraria da Cabra Velha
certifica “A Parreirinha”

Lousã Concelho viveu fim-de-semana de grande actividade promocional
com a 27.ª edição daquela que é considerada a maior feira do mel do país

Parque Municipal de Exposições foi palco de muitos momentos de animação

José Carlos Salgueiro
Quase centena e meia de expositores, muita animação musical e a presença da televisão em
directo garantiram, entre sextafeira à tarde e a noite de domingo, mais uma grande edição da Feira do Mel e da Castanha da Lousã, a 27.ª, que contou
com a presença de milhares de
visitantes, ao longo dos três dias,
no Pavilhão Municipal de Exposições.
O certame, a primeira feira
dedicada ao mel a realizar-se
no distrito, iniciou-se na sextafeira à tarde, e mostrou, mais

uma vez, ser um evento de excelência para a promoção da
Lousã, através da sua cultura,
mas também os produtos endógenos, nomeadamente o Mel
DOP Serra da Lousã e a castanha, abundante nesta época.
Os perto de 140 expositores
deram a conhecer a dinâmica
concelhia relacionada com estas actividades, enquanto as tasquinhas das associações de Vilarinho, Foz de Arouce, Lousã,
Serpins e Gândaras deram a
provar os sabores da gastronomia serrana.
Também a estratégia de promoção turística, através das al-

deias do xisto, de que o concelho da Lousã é pródigo, fizeram
parte da programação, um elemento também essencial no
apoio institucional, já habitual,
da Entidade de Turismo Centro
de Portugal.
Num programa que também
deu grande ênfase à animação,
a emissão em directo do programa “Aqui Portugal” da RTP,
entre as 14h30 e as 20h00 de
sábado, foi um momento aproveitado para a promoção do
concelho além fronteiras, também através das reportagens
previamente gravadas, e motivo de grande atractividade

para uma faixa muito alargada
da população, que marcou presença em grande número.
As associações culturais locais também tiveram o seu espaço, mostrando a sua diversidade em variadas actuações
que ocorreram ao longo do
fim-de-semana.
Pelo Parque Municipal de Exposições passaram o Grupo de
Concertinas “Sons de Vilarinho”
ou o Quinteto de Saxofones,
com o palco a ser entregue, na
noite de sábado, ao cantor
Olavo Bilac e ao DJ Fão.
No domingo, a Escola de
Concertinistas de Serpins realizou uma arruada, tendo-se
realizado também o Festival de
Folclore da Arcil e a actuação
da Escola de Concertinistas da
Lousã.
Tendo em conta a temática
do certame, teve ainda lugar, no
domingo, o seminário “A Apicultura na Actualidade”, na Biblioteca Municipal, bem como
o lançamento do bombom oficial da Feira do Mel da Castanha, da autoria dos chef’s Flávio
Silva e Rita de Oliveira.
Trata-se do resultado de anos
de investigação destes profissionais, aliando a qualidade do
chocolate belga às potencialidades do Mel DOP Serra da
Lousã.|

Magusto no Parque Biológico foi
mote para convívio intergeracional
MIRANDA DO CORVO A
Fundação ADFP, a propósito
dos festejos do S. Martinho, organizou um magusto que juntou, no Parque Biológico da
Serra da Lousã, cerca de uma
centena de pessoas num encontro intergeracional, com a
particpação de utentes e equipas técnicas.
De acordo com a instituição,
«o magusto, que decorreu
numa tarde de sol, serviu de
mote para promover o relacionamento entre utentes e técnicos de várias valências, numa

Comunidade da ADFP juntou-se para festejar o S. Martinho

mescla de idades, géneros, nacionalidades, crenças e culturas», do Centro de Actividades
Ocupacionais, do Núcleo Terapêutico Ocupacional, do Centro de Acompanhamento, Animação e Atendimento de Pessoas com Deficiência e da Formação Profissional.
Além dos utentes, a iniciativa
contou com a participação dos
jovens do Lar de Infância e Juventude, dos refugiados sírios
e curdos, bem como dos guineenses em formação profissional na Fundação ADFP.|

“A Parreirinha” funciona há mais de 100 anos

HOJE O restaurante “A Parreirinha”, na vila de Miranda do
Corvo, recebe hoje a placa de
certificação da Real Confraria
da Cabra Velha, sinal de que se
trata de um local onde são respeitados os pratos ligados ao
ciclo da carne de cabra.
Trata-se de um processo encetado pela confraria há algum
tempo, e que já levou à certificação de estabelecimentos
como o “Zé Padeiro”, “A Cancela”, “Museu da Chanfana” e
“Estação dos Sabores”, em Miranda do Corvo, e “Coimbra Taberna”, no Chiado, em Lisboa .
O objectivo traçado é «certificar os restaurantes que disponibilizem nas suas ementas
os pratos resultantes do aproveitamento ancestral da cabra,
nomeadamente a chanfana, os

negalhos, a sopa de casamento
e o chispe», refere um comunicado, explicando que a iniciativa segue os princípios da
Real Confraria da Cabra Velha
de «defender, promover e divulgar a carne de cabra velha e
os pratos que lhe estão associados, nomeadamente a sopa
de casamento, a chanfana, os
negalhos e o chispe como característicos de Miranda do
Corvo e seus pratos de eleição».
“A Parreirinha”, gerido por
Fausto Lourenço, «além de ser
um restaurante típico e de estar
em funcionamento, embora
com outras gerências, há mais
de 100 anos, serve os nossos
pratos tradicionais e foi sempre
reconhecido na região pela sua
excelência e rápido atendimento», explica ainda.|

Academia de Bailado
viaja para ver La Bayadère
LOUSÃAAcademia de Bailado
da Lousã (ABL), em parceria
com a Associação Princesa Peralta, vai realizar uma viagem
a Lisboa, para assistir a um bailado especial: La Bayadère.
Trata-se de um bailado que é
dançado pela ABL e que, nesta
ocasião, é apresentado, no dia
18 de Dezembro, no Teatro Camões, em Lisboa, pela Companhia Nacional de Bailado,
numa coreografia de Fernando
Duarte, com som da Orquestra
de Câmara Portuguesa.
Para esta viagem, a ABL tem
inscrições abertas até ao dia 7
de Dezembro, sendo que os valores a pagar incluem a viagem
Lousã-Lisboa e regresso e bi-

La Bayadère em Lisboa

lhete para a plateia central, com
saída pela manhã, para que o
almoço seja na capital.
A participação neste evento
custa 30 euros, no total, para
menores de 25 anos, e 45 euros
para quem tenha mais idade.|
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Rão Kiao
deu concerto
em Tentúgal

Livro alerta crianças e pais
para “assoar o nariz”
Arganil Inês Castanheira, audiologista, escreveu a sua primeira obra infantil, onde
alerta para pequenos gestos que podem evitar grandes problemas
ISABEL DUARTE

Isabel Duarte
O som inconfundível da flauta
de bambu, interpretada por
Rão Kyao, ecoou na noite de
sábado na igreja matriz de Tentútal. Uma oprotundiade para
o músico e compositor partilhar o seu último trabalho “Sopro de vida - Maria”, numa
noite memorável, organizada
pelos amigos do Convento, que
pretendeu angariar verbas para
promover a recuperação do
Convento de Nossa Senhora do
Carmo, o espaço emblemático
onde nasceram os famosos
pastéis de Tentúgal.

Partido da Terra
realiza tertúlia
O MPT - Partido da Terra realiza, sexta-feira, às 21h00, uma
tertúlia sobre Associativismo
no Concelho de Pombal, na Associação Desportiva e Cultural
“Os Unidos do Pinheirinho”. O
evento conta com a presença
do eurodeputado José Inácio
Faria e de representantes de associações e estruturas partidárias concelhias. |

“O Tomé não gostava de assoar o nariz” é o título do primeiro livro infantil de Inês Castanheira, apresentado domingo no auditório da Biblioteca Municipal Miguel Torga,
em Arganil. Uma sessão que
contou com a participação da
educadora Cristina Branco e
da vereada Paula Dinis, onde
não faltaram as crianças para
ouvirem a historia do Tomé.
Dedicado aos seus «três ranhosos de estimação», os seus
filhos, Simão, Eva e Pedro, a
escritora escreveu a obra, com
ilustrações de Manuel Machado, com o objectivo de alertar as crianças e os progenitores de que é necessário assoar
o nariz frequentemente para
que não tenham problemas
auditivos no futuro.
«Este livro nasce porque todos temos um Tomé em casa»,
revelou a audiologista, sublinhando que a sua «missão é ir
para a rua, para as escolas e
infantários, para os lares das
famílias e sensibilizar toda a
gente para este hábito de hi-

Jantar académico
e encontro de tunas
POMBALAAssociação dos Estudantes do Ensino Superior de
Pombal (ADEPES) promove,
no próximo sábado, um jantar
académico, a realizar no restaurante Solar da Pregueira.
Depois do jantar assiste-se a

um encontro de tunas. Um espectáculo, que decorre na Associação Juvenil Educativa e
Cultural do Barrocal (AJEC), e
conta com a participação da
Isecotuna, Marnotuna e do Coral Quecofónico do Cifrão. |

ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DE APOIO AO IDOSO COIMBRA

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Nos termos do n.° 2 do Art.° 29° dos Estatutos da Associação Nacional de Apoio ao Idoso, convoco V.a Ex.a
para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar na Rua Pedro Monteiro,68 (junto à Casa Municipal da Cultura)
em Coimbra, pelas 15:00 do dia 28 de novembro de 2016, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Leitura e votação da Ata da sessão anterior.
2. Discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento para 20171.
3. Novos Sócios (admissão).
4. Outros assuntos.
A Assembleia reunirá à hora marcada se estiverem presentes mais de metade dos sócios com direito a voto,
ou trinta minutos depois em segunda convocatória, que fica feita desde já, com qualquer número de sócios
presentes, conforme estabelece o n.° 1 do Art.° 30° dos Estatutos.
Coimbra, 26 de outubro de 2016
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
a) Vasco Cunha, Arq.
1. O Plano de Atividades e Orçamento para 2017 está disponível, para consulta, na Sede da Instituição (Rua
Pedro Monteiro, 68 em Coimbra).
(Diário de Coimbra, n.º 29.380 de 22-11-16)

Manuel Machado, Cristina Branco, Inês Castanheira e Paula Dinis na apresentação da obra

giene tão importante mas
ainda tão descuidado e desvalorizado». Por outro lado, «considero que a audiologia não
deve ficar fechada entre quatro
paredes, mas sair e mostrar
tantas coisas que há para fazer», acrescentou, reforçando
que «assoar o nariz pode não

resolver tudo, mas ajuda, sem
dúvida, muito».
Cristina Branco, educadora
de infância e amiga da autora,
satisfeita com o repto para
apresentar o livro, confessou
que «este desafio, lançado pela
Inês, metódica, preocupada e
empenhada em ajudar o pró-

“Assocar o nariz pode
não resolver tudo,
mas ajuda, sem dúvida, muito”, faz notar
Inês Castanheira

Câmara de Anadia recebeu
prémio “Reconhecimento”
GINÁSTICA A Câmara Municipal de Anadia recebeu o prémio “Reconhecimento” pelo
apoio e grande investimento na
ginástica, em que o Centro de
Alto Rendimento, em Sangalhos, é considerado uma estrutura de referência nacional e internacional.
A sua crescente importância
no panorama da ginástica
mundial levou a Federação de
Ginástica de Portugal a inserir
nas comemorações do seu 66.º
aniversário uma gala, na qual
premiou atletas, treinadores,
juízes, directores, clubes e entidades que durante o corrente
ano se destacaram ou apoiaram a modalidade em solo nacional.

Teresa Belém Cardoso, presidente da autarquia recebeu prémio

Fruto do investimento da Câmara Municipal de Anadia, o
Centro de Alto Rendimento, situado em Sangalhos, recebeu

selecções e clubes dos quatro
cantos do globo, preparando as
várias competições de índole
nacional e internacional, com

ximo, despertou em mim uma
vontade de colaborar. Foi para
mim um privilégio ter acompanhado todo o processo e
agora o nascimento do livro»,
afirmou, acrescentando que a
mensagem que o livro transmite lhe será útil no dia-a-dia.
O livro, com a chancela da
Chiado Editora, desenvolve
uma escrita «simples e em harmonia com a ilustração», disse,
considerando que se trata de
«ingredientes para um bom livro, para se cuidar, continuar
a ler, oferecer e falar nele aos
amigos».
Manuel Machado, professor
de Artes Visuais e ilustrador da
obra, que concretizou o seu segundo projecto nesta área da
ilustração de obras, confessou
o «desafio» que lhe foi colocado e a importância da «cor»,
«factor muito importante para
os miúdos». «O caracol que
surge na capa do livro, aparece
porque tem aquele rasto, que
é o que os miúdos fazem nas
camisolas», disse.
Felicitando a autora, a vereadora Paula Dinis, mostroue orgulhosa com mais uma
«apresentação de uma escritora local» e assegurou que a
obra «vai conseguir passar a
mensagem».
“O Tomé não gostava de assoar o nariz” encontra-se à
venda na Biblioteca Municipal
de Arganil e custa 13 euros. A
próxima apresentação está
agendada para sábado pelas
17h30, na Casa de Chá do Jardim da Sereia, em Coimbra. |

especial destaque para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, no Brasil.
Graças a todo esse investimento, a selecção Inglesa realizou estágios nos meses de Fevereiro e Julho, conquistando
no Brasil seis medalhas (duas
de ouro, duas de prata e duas
de bronze), sendo a quarta melhor selecção Mundial.
Recorde-se que durante o
corrente ano, além de provas
de carácter nacional, o Centro
de Alto Rendimento de Anadia
recebeu três provas internacionais de ginástica (Gymsport,
Summerstar e Taça do Mundo).
A quarta edição da Taça do
Mundo de ginástica artística
teve, naturalmente, maior ênfase, dado tratar-se de um
evento desportivo considerado
de maior importância realizado
em território nacional durante
o ano em curso e que está prestes a encerar.|
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HC Mealhada
honrou ballet Royal
Academy of Dance
Cerimónia Hóquei Clube da Mealhada entregou diplomas e
medalhas a atletas que realizaram o exame no final da época

Diplomas e medalhas atribuídos aos atletas do HC Mealhada

Cerca de sete dezenas de bailarinas e bailarinos, em representação da secção de ballet do
Hóquei Clube da Mealhada, envolvidos no exame da Royal
Academy of Dance (RAD), receberam os respectivos diplomas e medalhas pela professora Catarina Gomes.
Numa cerimónia bastante
participada, o êxito ficou associado com um breve resumo
do espectáculo “Peter Pan”que
a secção de ballet levou a cena
em Julho e que já se encontra
disponível em DVD.
O dirigente André Melo, em
representação de Jorge Coimbra, presidente do Hóquei
Clube da Mealhada (HCM) e
impossibilitado de estar presente na cerimónia, realçou o

orgulho da secção de ballet leccionada pelas professoras Catarina Gomes e Catarina Lemos, «duas das responsáveis
pelos 100% de aprovação, mérito e distinção de bailarinas e
bailarinos do HCM».
Nos agradecimentos, André
Melo incluiu a Sociedade da
Água de Luso por ceder as
instalações do Casino do Luso
para a realização dos exames
da Royal Academy of Dance,
bem como à Escola Profissional Vasconcellos Lebre
(EPVL), Nuno Canilho e Câmara Municipal da Mealhada,
representada no evento pelo
presidente Rui Marqueiro e
vereadores Guilherme Duarte, Arminda Martins e José
Calhoa.

A direcção do HCM agradeceu ainda à anterior seccionista,
Cristina Silva, «toda a colaboração prestada» e apresentou
a nova equipa de coordenação
da secção de ballet, nomeadamente Carlos Pimenta, Palmira
Taborda e Filipa Varela. Impedida de estar presente devido a
afazeres profissionais, a professora Catarina Lemos presenteou os presentes na cerimónia
com uma mensagem vídeo de
felicitações e saudades a todos
os bailarinos, na esmagadora
maioria mulheres.
Aexcelência dos bailarinos do
HCM vai voltar a poder ser vista
na Mealhada, já no próximo
mês de Dezembro, integrada no
tradicional torneio de Natal da
agremiação mealhadense.|

Primeira mostra etno-folclórica
“Fátima Verão” foi emocionante
MONTEMOR Integrada nas
Jornadas Culturais do Centro
que decorrem até ao próximo
dia 26, data do encerramento,
o Centro Beira Mondego
(CBM), em Santo Varão, no
concelho de Montemor-o-Velho, viveu a primeira mostra
etno-folclórica “Fátima Verão”
carregada de emoção, contando as histórias das lavadeiras de outrora e das cenas do
quotidiano ligadas ao rio.
«Fátima Verão está ligada a
esta casa desde sempre. Ela era
uma apaixonada pelo grupo de
folclore do CBM, de Santo Varão, e pelo folclore. Esta mostra
vai ser a primeira de muitas»,
asseveraram alguns “colegas”
e amigos de sempre da formação santovaronense.
Acompanhada por João Girão, presidente da Junta de Freguesia de Santo Varão, a vereadora da autarquia montemorense, Alexandra Ferreira, des-

Jornadas culturais do CBM recriam histórias das lavadeiras

tacou que, «além das relações
familiares», conviveu com «Fátima Verão também ao nível do
folclore e recordo bem o momento em que ela fez nascer
este grupo». «A melhor homenagem que lhe podem fazer é
continuar a trabalhar bem e a
levar o nome de Santo Varão
por este mundo fora», concluiu
Alexandra Ferreira.

Além da recriação dos usos
e costumes ligados ao rio Mondego, bem como à aldeia de
Santo Varão, a noite de etnografia e folclore contou ainda
com a participação do Rancho
Folclórico “As Lavradeiras de
Pedroso”, de Vila Nova de Gaia,
e do Rancho Folclórico e Etnográfico de Vale de Açores, de
Mortágua.|

Município de Mortágua atribui
bolsas para ensino superior
EDUCAÇÃO O município de
Mortágua volta a atribuir Bolsas de Estudo a estudantes do
concelho que frequentem o ensino superior, possuam comprovadas dificuldades económicas e requeiram este apoio
socio-educativo.
O valor dos escalões de cada
bolsa, por mês é atribuído consoante a situação sócio-económica do requerente. A concessão do apoio é avaliada tendo
em conta, por um lado, a de-

claração de rendimentos do
agregado familiar, e por outro,
a relação de encargos com os
estudos, nomeadamente propinas, alojamento, alimentação,
transportes, ou outros.
Além da comprovada situação económica, os estudantes
devem ter residência na área
do concelho e possuir aproveitamento escolar no ano lectivo
anterior (no caso dos que já estejam a frequentar o ensino superior). O presidente da Câ-

mara Municipal, José Júlio
Norte, refere que a atribuição
de bolsas de estudo é antes de
mais uma questão de justiça
social, de equidade e igualdade
de oportunidades.
«Nunca poderemos aceitar
que alguém, tendo vontade e
aproveitamento escolar, desista
do sonho de concluir um curso
superior ou profissional apenas
por que não tem condições
económicas para prosseguir os
estudos ou a formação», diz.|
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“O Cassador de Muros”
no Dia da Tolerância

Despiste para ribanceira
provoca três feridos
Coja Jipe entrou em despiste e resvalou pela encosta.
Queda de 30/40 metros foi travada por pinheiros
Manuela Ventura

Livro “O Cassador de Muros” aborda a tolerância e intolerância

OLIVEIRA HOSPITAL No
âmbito do Dia Internacional da
Tolerância, Oliveira do Hospital
acolheu a apresentação do livro “O Cassador de Muros”, de
Ana Filomena Amaral, numa
sessão que teve a moderação e
enquadramento do professor
e historiador Luís Filipe Torgal.
Tratou-se de mais uma iniciativa promovida pelo município de Oliveira do Hospital
através do projecto “Igualdade
Local: Cidadania Responsável”
e teve a Biblioteca Municipal o
local privilegiado para destacar
o sexto romance de Ana Filomena Amaral.
Após a apresentação da obra,
aberta ao público, gerou-se um
debate centrado em questões
como a tolerância, o diálogo, o
respeito e cooperação entre diferentes povos e civilizações,
bem como uma reflexão sobre
o actual estado do mundo.

A vereadora da Educação e
da Cultura, Graça Silva, disse
que a apresentação deste livro
«aborda a importante questão
da tolerância, reportando, nomeadamente, para algumas
preocupações actuais».
Já o professor historiador
Luís Torgal disse que o livro
«fala da tolerância e intolerância, e narra a história de cruzamento entre ficção e realidade»
em que cada capítulo é um
conto «e tem uma análise interpretativa» sobre vários muros que permanecem edificados pelos vários cantos do
mundo.
Se após a queda do muro de
Berlim cresceu a esperança entre as pessoas, o docente entende que «hoje vivemos tempos difíceis e é preciso agir nas
várias vertentes, seja nas ruas,
na escola, no café, no trabalho,
na vida cívica».|

AVISO

INTERRUPÇÃO NO TRÂNSITO
Entre os dias 21 de Novembro e 3 de Dezembro de 2016
Na sequência dos trabalhos associados ao Processo de Licenciamento 155/2016, A Regulsucesso Imobiliária S.A informa os utentes residentes nos locais abaixo indicados, que
irá proceder a interrupções do trânsito, no período referido.
A empresa visa a melhoria contínua da qualidade do seu
serviço, está a providenciar para que os trabalhos sejam tão
céleres quanto possível e envidará todos os esforços para
encurtar o período de constrangimento do trânsito. Pedese, assim, a melhor compreensão a todos os consumidores
pelos incómodos que possam resultar desta situação.
A Regulsucesso Imobiliária S.A. está à disposição para prestar as informações que forem necessárias, pelo telefone
932001406 ou por correio eletrónico: cduarte@volare.pt.
Freguesia de Santo António dos Olivais: Estrada da Beira
(parte nascente entre a rua da Casa Branca e a Av. Mendes
Silva) e travessa da Murta.
Coimbra, 18 de novembro de 2016
(Diário de Coimbra, n.º 29.380 de 22-11-16)

Três feridos em estado considerado grave é o resultado de
um acidente de viação que se
verificou ontem, na Estrada
Nacional 344, e que obrigou
os Bombeiros Voluntários de
Coja a uma delicada e morosa
operação de socorro para regatar as vítimas, que caíram
por uma ribanceira, ficando a
30/40 metros abaixo da nível
da estrada. O condutor, na casa
dos 55/60 anos, bem como as
duas mulheres, mais velhas,
que seguiam na viatura, sofreram traumatismos múltiplos.
O despiste do jipe verificouse às 7h35, na estrada entre

Sexta-feira
com “Partida”
na Pampilhosa

É já na próxima sexta-feira, pelas 21h30, que o Auditório Municipal Monsenhor Nunes Pereira, na Pampilhosa da Serra,
recebe a comédia “Partidas”, do
Te-Ato - Grupo Teatro de Leiria,
peça inserida no “Ciclo Mise en
Scène”, com entrada gratuita,
como é habitual.
Com a concepção e encenação de João Lázaro e Miguel
Sarreira e interpretação de João
Lázaro e Ana Ervilha, a peça é
retratada por dois sujeitos,
como outros quaisquer, que se
cruzam no mesmo local de
partida e com um objectivo comum: encontrar um táxi.
Tudo começa a partir deste
momento. Como não passa nenhum táxi por aquele local, os
dois sujeitos resolvem começar
a pregar partidas um ao outro
para gáudio de quem vai ver a
peça. Zangam-se e reconciliam-se porque sabem que a
amizade é uma coisa que não
pode ser partida.|

Cerveira e Monte Frio, perto
da localidade de Fonte da Casa,
explicou Pedro Joaquim, segundo comandante dos Bombeiros, numa zona «muito
complicada», uma vez que
apresenta uma encosta muito
íngreme». A viatura entrou em
despiste e caiu, aos tombos,
pela ribanceira, «talvez uns
30/40 metros», adianta o comandante. A existência de uns
pinheiros na encosta acabou
por ser a “salvação” do condutor e acompanhantes, uma vez
que o carro ficou ali, “amparado”, evitando que continuasse a vertiginosa descida
pela encosta.
A complexidade da situação

levou os Bombeiros de Coja a
enviarem para o local a equipa
e material de salvamento em
grande ângulo, uma vez que,
de acordo com o comandante,
era a única forma de «conseguir assegurar o resgate» das
vítimas. Trata-se de uma
equipa que a corporação de
Coja criou há seis anos, para
resposta estas situações, que
de vez em quando é necessária», salienta Pedro Joaquim
As três vítimas, adiantou, ficaram «politraumatizadas»,
mas «estiveram sempre conscientes, embora muito queixosas», situação que não é de estranhar, tendo em conta os
tombos a que foram sujeitos

até à imobilização do jipe.
Os sinistrados, residentes na
Malhada Chã, no limite do concelho de Arganil, foram assistidas e imobilizados no local,
seguindo-se a operação de resgate, pela íngreme barreira, que
se prolongou «durante cerca
de uma hora e meia». Seguiuse a viagem de ambulância
rumo aos Hospitais da Universidade de Coimbra.
Na operação estiveram envolvidos 13 elementos dos
Bombeiros de Coja, com o
apoio de três ambulâncias, viaturas de desencarceramento,
salvamento em grande ângulo
e comando. A patrulha da GNR
tomou conta da ocorrência.|

Alunos de Medicina ajudam
a “Cuidar (o) Próximo”

Estudantes fazem rastreios e escalrecem a população

PENACOVA Realizar vários
rastreios, bem como uma sessão de aconselhamento sobre
temas na área da saúde, destinada a toda a população, mas
prioritariamente dirigida aos seniores que residem em locais
mais isolados, foi o objectivo de
mais uma iniciativa do projecto
“Cuidar (o) Próximo”, que decorreu nas instalações da Junta
de Freguesia de Figueira de Lor-

vão, no concelho de Penacova.
Uma iniciativa integrada no
plano de acção da Rede Social
de Penacova, dinamizada em
parceria com o Núcleo de Estudantes de Medicina da Associação Académica de Coimbra,
contando com a colaboração
do Centro de Bem-Estar Social
da Freguesia de Figueira de
Lorvão da APPACDM (Associação de Pais e Amigos do Ci-

dadão deficiente Mental) - Núcleo de Figueira de Lorvão.
João Azadinho, vice-presidente da Câmara Municipal de
Penacova e vereador responsável pela área da Acção Social
do município, refere o objectivo
fundamental desta acção, pela
capacidade de permitir «identificar situações de risco para a
saúde dos demais, nomeadamente e prioritariamente, da
população sénior». O autarca
destaca que é preocupação do
município e, nomeadamente,
dos serviços de Acção Social,
procurar, sempre que possível,
aproximar-se da população
que tenha uma menor capacidade de acessibilidade a cuidados de saúde».
João Azadinho enaltece e
agradece, igualmente, a colaboração do Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade de Coimbra, parceiros
desta iniciativa, que já por diversas vezes se deslocaram, no
âmbito desta missão, ao concelho. Um projecto que, adianta
o vice-presidente, também lhes
permite «adquirir, na prática,
uma maior capacidade de interacção e contacto directo
com os utentes».|
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Crianças ajudam a cuidar
da floresta autóctone
Oliveira do Hospital Plantação de bolotas decorre durante o dia de hoje.
Amanhã as atenções centram-se numa área plantada recentemente
Quase 500 crianças de Oliveira
do Hospital vão integrar, na
hoje e amanhã, trabalhos educativos diversos que visam cuidar e aumentar a área da floresta autóctone.
Promovidas pela Câmara
Municipal, escolas e outras entidades deste concelho, as iniciativas decorrerão no âmbito
das comemorações do Dia
Mundial da Bolota e do Dia da
Floresta Autóctone, este celebrado na Península Ibérica, respectivamente.
Hoje, 471 alunos de vários estabelecimentos de ensino préescolar estarão envolvidos na
sementeira de bolotas de carvalho em viveiro, cujas plantas
serão mais tarde mudadas para
terreno definitivo, numa acção
sob o lema “Semeia uma bolota, faz nascer uma árvore!”.
Trata-se de um «projecto de
educação e sensibilização ambiental», com que o município,
juntas de freguesias, bombeiros,
produtores, escolas e outras instituições locais têm procurado
concretizar «uma estratégia que
envolve toda a comunidade» e
que visa a reflorestação de áreas
ardidas, disse à agência Lusa o
vice-presidente da Câmara,
José Francisco Rolo.
Nos últimos quatro anos, se-

“Floresta criativa”
na Mealhada
No Centro de Interpretação
Ambiental (CIA) da Mealhada
assiste-se hoje a uma oficina
de criatividade, dinamizada
pela UHU Ibércia Adesivos,
Lda, destinada às crianças do
primeiro ciclo. “O dia em que
a mata ardeu”, de José Fanha,
é o tema a desenvolver ao
longo de todo o dia. Um programa integrado nas comemorações do Dia da Floresta
Autóctone, que se assinala na
quarta-feira. A participação
no evento é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, que
pode ser efectuada junto do
CIA, pelo telefone 231 205
389 ou pelo e-mail centroambiental@cm-mealhada.pt.

“O Principezinho”
em Figueira
de Lorvão

Quase meio milhar de crianças do concelho envolvidas nesta acção de sensibilização

gundo o autarca, foram repostos 25 hectares de floresta primitiva, com carvalhos, sobreiros, medronheiros e outras espécies nativas.
«Chegou a hora de cuidar
desses espaços e insistir no futuro», acrescentou José Francisco Rolo, salientando a importância de envolver as crianças neste objectivo cívico, atra-

vés de «um trabalho feito junto
das escolas».
As sementeiras são efectuadas, em cada estabelecimento,
por alunos do pré-escolar,
com apoio de docentes e funcionários, de modo a promover «uma nova consciência»
para aumentar as áreas de floresta autóctone e acompanhar
o seu desenvolvimento nos

Alterações na equipa
directiva da Eptoliva
OLIVEIRA DO HOSPITAL
Joel Vasconcelos, director executivo da Eptoliva - Escola Profissional de Oliveira do Hospital
desde 2012, abandonou o cargo,
por pedido expresso do próprio que, de acordo com nota
da escola, «pretende abraçar
novos desafios profissionais e
pessoais».
Face à situação, a direcção da
Adeptoliva, entidade que superintende a gestão da escola profissional, «em total sintonia»
com os presidentes dos municípios de Oliveira do Hospital
e Tábua, associados da escola,

HOJE

Daniel Costa assume
direcção executiva da Eptoliva

José Carlos Alexandrino e Mário Loureiro, respectivamente,
«entendeu apenas fazer alguns

reajustamentos na organização
interna da Eptoliva». Nesse sentido, a direcção da Escola Profissional de Oliveira do Hospital
e Tábua, que está a comemorar
25 anos, «será assegurada pelo
presidente da Adeptoliva, Daniel Dinis Costa», adianta o documento. A entidade gestora da
escola «manifesta publicamente
um voto de reconhecimento e
louvor» ao professor Joel Vasconcelos, pelo «excelente trabalho desempenhado ao longo do
tempo em que desempenhou
funções na Eptoliva» e enaltece
o «extremo profissionalismo, de-

anos escolares subsequentes.
Amanhã, no Vale da Madrana, na zona da Chamusca
da Beira, também em Oliveira
do Hospital, será lançado um
novo projeto, denominado “É
hora de cuidar”, com o propósito de limpar os novos povoamentos e «substituir as árvores
que não vingaram», adiantou
José Francisco Rolo.|

dicação e inconformismo»
como marcas fundamentais da
actuação de Joel Vasconcelos,
que «muito contribuíram para
o sucesso educativo da Eptoliva». «Asua nomeação, em 2012,
foi, sem dúvida, uma mais valia
para o projecto educativo da Eptoliva», adianta o documento, salientando que «foi uma escolha
acertada para o cargo».
Na despedida, autarcas e
membros da direcção desejam
«muito sucesso profissional» a
Joel Vasconcelos para «o desempenho das novas funções».
O ex-director, por seu turno,
agradeceu «toda a confiança
depositada» na sua nomeação,
o «excelente acolhimento» que
sempre teve, e deixou «sinceros
votos de sucesso» para a escola
e para os dois municípios.|

Organizado pela Rede de Bibliotecas de Penacova, a iniciativa “Ler, humaniza o ser”
vai levar hoje “O Principezinho” ao jardim-de-infância de
Figueira de Lorvão. Amanhã,
o programa decorres no jardins-de-infância de São Pedro de Alva e de Penacova.

Acção de limpeza
na Mata Nacional
do Buçaco
A Fundação Mata do Buçaco
promove hoje, entre as 10h00
e as 17h30, na Mata Nacional
do Buçaco, uma mega-acção
de voluntariado com empresas, com o propósito de limpar e reflorestar um “pulmão”
ambiental candidato a Património Mundial da UNESCO.

Arte e medicina”
no Museu de Soure
No Museu Municipal de
Soure está patente a exposição “Arte & Medicina”, uma
mostra do Centro Hospitalar
e Universitário de Coimbra,
que esteve patente pela primeira vez em 2015, em Coimbra. Idealizada por uma
equipa de curadoras da Culturgest, a exposição centra-se
em dois eixos, um relacionado com a arte – através de
reproduções de algumas das
obras mais emblemáticas de
pintores de todo o mundo re-

lacionadas com a temática
médica e das doenças - e outro dedicado ao património
hospitalar, que apresenta alguns manuscritos e objectos
médicos que pertenceram ao
antigo Hospital da Misericórdia de Soure. A exposição está
patente até 9 de Janeiro.

Mês dos míscaros
e sarrabulho
em Penacova
São 14 os restaurantes do
concelho aderentes ao desafio lançado pelo município de
Penacova e, até ao final do
mês, apresentam ementas
onde os míscaros têm uma
presença assegurada, o
mesmo acontecendo com o
sarrabulho, duas especialidades com pergaminhos firmados em terras de Penacova.

Montra
gastronómica
Pinhais do Zêzere
Trinta restaurantes dos concelhos de Castanheira de
Pera, Figueiró dos Vinhos,
Pampilhosa da Serra e Pedrógão Grande aderiram ao
desafio da Associação Pinhais do Zêzere e participam
na 11.ª edição da Montra Gastronómica. O evento prolonga-se até ao final do mês,
com cada um dos restaurantes a contemplar os visitantes
com um conjunto variado de
propostas da gastronomia típica da região.

AMANHÃ
Reedição de
“Retalhos da vida
de um médico”
A Câmara Municipal de Condeixa e a Casa Museu Fernando Namora apresentam a
reedição da obra “Retalhos da
Vida de um Médico”, de Fernando Namora. A sessão está
marcada para amanhã, pelas
18h30, na Pousada CondeixaCoimbra, contando com a
presença de António Arnaut,
fundador do Serviço Nacional
de Saúde, José Manuel Mendes, presidente da Associação
Portuguesa de Escritores, António Pedro Pita, professor
universitário, Zeferino Coelho,
editor da Caminho, e ainda de
Nuno Moita e Liliana Pimental, respectivamente presidente e vice-presidente da Câmara de Condeixa.
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Alunos recriam cenário
de campo de refugiados

“História que fala de
amor” e de “compaixão”
luta pela inclusão
Livro Obra de Margarida Castelão Dias “é uma história de um menino que tem o
sonho de ser igual aos outros”. ‘Será Príncipe ou Principite?’, pergunta a autora
Nuno Henriques

Simulação de campo de refugiados acontece no fim-de-semana

MANGUALDE Os alunos do
8.º e 9.º anos ao ensino secundário que frequentam a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) do
Agrupamento de Escolas Tomaz Ribeiro, de Tondela, e do
Agrupamento de Escolas de
Tábua vão simular um campo
de refugiados na Escola Secundária Felismina Alcântara, em
Mangualde.
A iniciativa acontece no próximo fim-de-semana, numa altura em que decorre também
em Mangualde o Exercício
Marte 16 do Exército Português
(este em vários pontos do concelho, até dia 30 deste mês). Em
parceira com o Regimento de
Infantaria 14, de Viseu, a actividade “Refugiados para a Paz”
partiu do Agrupamento de Escolas Tomaz Ribeiro e visa proporcionar uma experiência
única aos alunos durante dois
dias. «Reflectir sobre a condição humana e a dignidade da
pessoa, formar consciências esclarecidas, sensibilizar para a
importância da protecção hu-

manitária, valorizar a família, a
cultura e a realidade em que vivem e incentivar dinâmicas de
serviço e de partilha» são outros dos objectivos deste campo de refugiados, segundo a organização.
No âmbito desta actividade,
o Exército fará um treino militar, aprovado pela NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte), onde desenvolverá
dinâmicas implícitas no acolhimento e segurança de refugiados. Para a sua concretização, estarão presentes a GNR e
os Bombeiros de Mangualde, a
Cruz Vermelha de Viseu, a Protecção Civil, e uma convidada
da Amnistia Internacional.
Este projecto nasceu durante
o ano lectivo 2015/ 2016 no
grupo disciplinar de EMRC do
Agrupamento de Escolas Tondela Tomaz Ribeiro, o qual propôs uma parceria ao Regimento de Infantaria de Viseu,
alargada ao Agrupamento de
Escolas de Tábua que, além de
escola convidada, colabora na
preparação deste projecto.|

Detidos assaltantes
de máquinas de tabaco
AVEIRO A GNR deteve ontem
de madrugada quatro homens
suspeitos de estarem envolvidos numa onda de assaltos a
máquinas de tabaco no distrito
de Aveiro nos últimos meses,
informou fonte policial.
Os indivíduos, com idades
entre os 20 e 33 anos, foram detidos cerca das 2h30, pouco depois de terem assaltado uma
máquina de tabaco instalada
num estabelecimento comercial em Oliveira do Bairro.
«Alertados para o furto, os
militares encetaram diligências
no sentido de localizarem os
suspeitos que, após o furto, fugiram numa viatura. Os suspei-

tos foram detidos, tendo na sua
posse 850 euros e ferramentas
utilizadas para consumar os
furtos», lê-se num comunicado.
Segundo a GNR, os suspeitos
possuem antecedentes criminais pelos mesmos factos, encontrando-se indiciados por
dezenas de furtos em estabelecimentos, no distrito de Aveiro,
nos últimos meses.
«Temos a suspeita que os detidos possam estar indiciados
nesta onda de furtos que tem
ocorrido nos últimos meses, até
porque o modo de atuação é o
mesmo - o furto do moedeiro
das máquinas de tabaco», disse
a mesma fonte.|

“Será Príncipe ou Principite?”. A
questão fica «para reflexão».
«Em Leiria, as pessoas, em geral,
quando vêem uma criança em
cadeira de rodas dizem: queres
ir à Praça Rodrigues Lobo comer um gelado, ou, vamos ao
italiano? Nas outras terras não
é assim. As pessoas quando
vêem uma criança de cadeira
de rodas ficam sem saber o que
dizer e tudo o que lhe ocorre é
falar sobre a cadeira de rodas,
porque vêem principite e não
vêem o príncipe».
É assim que Margarida Castelão Dias começa por sintetizar
a mensagem do seu novo livro,
“Será Príncipe ou Principite?”,
apresentado sábado no Museu
de Leiria, perante mais de uma
centena de pessoas.
«Esta é, de facto, uma história
que fala de amor. É uma história
de um menino que tem o sonho
de ser igual aos outros meninos
e, por isso, vai fazer uma viagem
pelo espaço, onde vê super-novas, buracos negros. É uma história que fala de compaixão, não
no sentido errado que se dá de
compaixão, que é ter pena do
outro. Não, compaixão não é
isso, compaixão é pormo-nos
no lugar do outro, e, de facto, todos nós nascemos com uma
missão no mundo que é amar
o outro, e, por isso, este livro fala
do amor de pai, que é um amor

Na apresentação do livro, Margarida Castelão Dias, Emanuel
Furtado e António Frazão

inacto, e também num sentido
mais lacto. Esta história é um
caminho orientado pelo sonho,
porque realmente é pelo sonho
que vamos», afirmou a autora
na apresentação da obra, uma
edição da Chiado Editora, e que
conta com as ilustrações de
Marta Duarte.
Trata-se de um livro que «pretende promover a inclusão e
não fazia sentido não ser inclusivo», sublinhou Margarida Castelão Dias. Daí que a obra, para
crianças até aos seis anos, esteja
editada em braille, para que «cegos possam partilhar a história
com os seus filhos». Também
está disponível em áudio-livro,
através de um código impresso
nas costas do livro, e ficará, em
breve, disponível em linguagem
gestual no mesmo domínio ‘on-

line’. Será ainda impresso em
pictogramas, destinado a pessoas autistas. «Orgulha-me e
deixa-me muito feliz o facto
deste livro poder ser inclusivo.
Aliás, gostaria que esta obra
fosse recordada pelos seus frutos, e, por isso, decidi doar a receita do livro à Hepaturix [Associação Nacional das Crianças
e Jovens Transplantados ou
com Doenças Hepáticas], nomeadamente para o projecto ‘A
Magia dos Sonhos’», sublinhou
Margarida Castelão Dias, que na
apresentação da obras fez várias
homenagens.
«Emanuel Furtado é na terra
a mão de Deus, a mão de Deus
que corrige pequenos erros, que
a natureza insiste em criar, e por
isso o trabalho dele é de enorme
responsabilidade. Ele corrige es-

Número de atropelamentos
é “preocupante”, diz a PSP
VISEU O número de atropelamentos registados na cidade de
Viseu, nomeadamente, na área
de intervenção da PSP é «preocupante», afirmou o comandante distrital daquela força de
segurança, superintendente
Victor Rodrigues.
De acordo com dados da PSP
de Viseu, registaram-se, desde

o início do ano, 21 acidentes
com peões nas ruas de Viseu,
com Victor Rodrigues a admitir
que a acção de «tolerância
zero» realizada no início do ano
teve «um sucesso limitado». A
iniciativa consistiu na colocação do radar de controlo de velocidade junto das passadeiras
consideradas mais críticas, no-

meadamente, as que se encontram localizadas na Estrada da
Circunvalação e noutras vias
da mesma tipologia, obrigando
assim os automobilistas a reduzirem a velocidade. No entanto, o comandante explicou
ontem que «os maus hábitos
estão enraizados», sendo difícil
acabar com eles.

ses erros e a natureza volta ao
percurso normal, como se um
erro tivesse ocorrido, por isso o
trabalho que ele faz é maravilhoso».Aautora refere-se ao trabalho do médico Emanuel Furtado, coordenador da Unidade
de Transplantação Hepática
Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, homenagem
que se estende no livro através
da personagem Emanuel.
Aautora homenageou outros
profissionais da mesma Unidade de Transplantação Hepática, assim como a Sociedade
Artística e Musical dos Pousos
(SMAP), de Leiria, pelo seu projecto “Saúde com Arte”. Antes,
Margarida Castelão Dias homenageou Linhares Furtado, o médico-cirurgião responsável pelo
primeiro transplante em Portugal, a 20 de Julho de 1969, e que
esteve na sessão de lançamento
da obra.
Para Emanuel Furtado, trata-se de um livro «notável, fabuloso», uma história que vai
«ajudar a fazer com que as
crianças, as famílias, que precisam dos nossos préstimos,
percebam que o objectivo não
pode ser encarado como o
medo absoluto, embora tenha
de existir, mas torna-se simplesmente mais fácil de suportar». «Esta é uma história que
deveria passar a fazer parte do
manual das nossas crianças»,
afirmou na mesma sessão.|

Em 2014, a PSP registou 28
atropelamentos, número que
se repetiu no ano passado. A
pouco mais de um mês do fim
do ano, o número de acidentes
com peões está a aproximarse dos valores registados nos
anos anteriores, o que deixa
Victor Rodrigues preocupado.
Na sua opinião, o problema
deve-se, entre outros factores,
ao falso sentimento de segurança que os automobilistas
têm ao circular em vias largas,
esquecendo-se que estas são
atravessadas por passadeiras.|
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Colisão entre três veículos
no IC2 provoca quatro feridos

Neve obrigou a
encerrar alguns
acessos na
Serra da Estrela

Porto de Mós Colisão envolvendo três veículos ligeiros de passageiros foi registada
ontem à tarde em S. Jorge. A circulação automóvel esteve cortada nos dois sentidos
D.R.

Mário Pinto
Quatro feridos, dois dos quais
em estado grave, foi o resultado de uma colisão entre três
veículos ligeiros de passageiros
ocorrida ontem (13h56) no IC2
em S. Jorge, concelho de Porto
de Mós, obrigando ao corte da
circulação automóvel nos dois
sentidos cerca de duas horas.
A colisão ocorreu numa
recta, próximo do cruzamento
para o Centro de Interpretação
da Batalha de Aljubarrota
(CIBA), em Porto de Mós.
Elísio Pereira, comandante
dos Bombeiros Voluntários de
Porto de Mós, Elísio Pereira,

Acidente obrigou ao corte do trânsito nos dois sentidos do IC2

Obra de Manuel Cargaleiro
foi oferecida ao Vaticano
PINTURA Uma obra de Manuel Cargaleiro, artista natural
de Castelo Branco, foi oferecida
pela Universidade Católica Portuguesa ao secretário de Estado
do Vaticano, D. Pietro Parolin,
que esteve em Portugal a fim
de presidir às cerimónias do 13
de Outubro de 2016, em Fátima, e, simultaneamente, preparar a vinda do Papa Francisco a Portugal no próximo

ano de 2017. Aquele responsável proferiu na Universidade
Católica Portuguesa uma conferência sobre “A identidade
Europeia”
A reitora, Maria da Glória
Garcia, que integra o conselho
de administração da Fundação Manuel Cargaleiro, com
sede em Castelo Branco, presenteou o secretário de Estado
com uma pintura em guache

do mestre Manuel Cargaleiro
com inclusão da divisa do
Cardeal D. Pietro Parolin:
«Quis nos separabit a caritate
Christi?» (Quem poderá separar-nos do amor de Cristo?).
A obra foi oferecida pelo autor,
à Universidade Católica Portuguesa, com o preciso objetivo de ser ofertada ao Cardeal
D. Pietro Parolin nquela ocasião.|

Rali Fim de Ano estreia-se
em Oleiros em Dezembro
EVENTO O V Rali Fim de Ano
estreia-se em estradas oleirenses nos dias 2 e 3 de Dezembro.
A apresentação deste evento
decorreu no Clube do Peixe, em
Lisboa, na qual estiveram presentes o presidente da Câmara
de Oleiros e o vice-presidente
Paulo Urbano. Este é o primeiro
ano em que o Rali Fim de Ano
acontece fora da cidade de Castelo Branco, pelo que ganha
também o nome de Rota do
Medronho, marca inegável dos
troços do concelho.
O Rali Fim de Ano é organizado pela Escuderia de Castelo

Rali agendado para dias 2 e 3

Branco que viu em Oleiros potencial para a realização da
prova e também para a logís-

tica necessária em termos de
alojamento e restauração. «O
nosso concelho representa
uma aposta ganha tanto pela
paisagem dos troços como
pela gastronomia atravtiva», referiu Fernando Jorge na apresentação do evento.
Por tudo isto, o presidente da
Câmara desafiou os pilotos a
descobrir Oleiros nos dias 2 e 3
de Dezembro. A prova é composta por três secções num total 76 quilómetros e seis provas
de prerícias num total de 39
quilómetros e decorrerá totalmente em asfalto.|

adiantou que o acidente «resultou de uma colisão entre
três veículos ligeiros, que causou quatro vítimas, duas delas
em estado grave».
«Os três veículos transportavam cinco passageiros e os
condutores de dois deles ficaram encarcerados, obrigando
à utilização de material de desencarceramento», afirmou o
comandante dos Bombeiros
Voluntários de Porto de Mós,
que estiveram no local com 13
homens, apoiados por quatro
veículos.
No apoio às vítimas estiveram ainda mais duas corporações de bombeiros (Juncal e

Batalha) com nove homens e
três viaturas, uma equipa do
Instituto Nacional de Emergência e Reanimação (INEM)
e a uma patrulha da Brigada
de Trânsito da GNR.
Devido à violência da colisão, a circulação automóvel
esteve cortada nos dois sentidos no IC2 até cerca das
16h00, para permitir a retirada
dos veículos da faixa de rodagem e a limpeza da via, trabalhos realizados por uma empresa especializada naquele
tipo de serviço, com o apoio
de uma equipa da empresa Infraestruturas de Portugal (exEstradas de Portugal.|

Alguns dos troços de acesso
ao maciço central da Serra da
Estrela estavam ontem de manhã encerrados ao trânsito devido à queda de neve. Segundo fonte do Centro de
Limpeza de Neve, os troços
entre Piornos/Torre e Torre/
Lagoa Comprida estavam interditos à circulação automóvel desde as 6h20, não havendo para já previsões quanto à reabertura. «Temos os
limpa-neves no terreno e assim que estiverem reunidas
todas as condições de segurança reabrimos», disse.|
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Padres autorizados
a absolver mulheres
que fizeram aborto

Papa Francisco

IGREJA O Papa Francisco autorizou ontem todos os sacerdotes a manterem definitivamente a capacidade de absolverem as mulheres que fizeram
um aborto, disposição que devia vigorar apenas durante o
ano jubilar da misericóridia,
que terminou no domingo.
«Para que nenhum obstáculo
se interponha entre o pedido

de reconciliação e o perdão de
Deus, concedo a todos os padres, a partir de agora, a faculdade de absolver o pecado do
aborto», escreveu o Papa na
carta apostólica “Misericordia
et Misera”.
A Igreja católica considera o
aborto um pecado grave que
pode levar à excomunhão e, até
agora, um sacerdote só podia
absolver depois de ter autorização de um bispo ou mesmo
do Papa.
O Papa Francisco acrescentou que «não existe pecado que
a misericórdia de Deus não
possa alcançar e apagar
quando encontra um coração
arrependido», apesar de reiterar que o «aborto é um pecado
grave, uma vez que é a morte
de uma vida inocente».|

Câmara de Lisboa
assume gestão da Carris
TRANSPORTES O Governo,
através dos ministérios das Finanças e do Ambiente, e a Câmara Municipal de Lisboa
(CML) assinaram ontem um
memorando da passagem de
gestão da rodoviária Carris para
a autarquia, a partir de 1 de Janeiro de 2017.
O ministro doAmbiente disse
que a Câmara de Lisboa obriga-se a compensar financeiramente a Carris pela prestação
do serviço público visando garantir resultados tendencialmente positivos. João Pedro

Matos Fernandes adiantou que
o Estado «mantém o apoio às
tarifas que têm apoio social», tal
como em relação a outras empresas que prestam serviço público, mas, sublinhou, passa a
ser a autarquia a «compensar»
a Carris pelas obrigações de serviço público.
Na cerimónia, o presidente
da Câmara Municipal de Lisboa,
Fernando Medina, anunciou
um reforço de 250 novos autocarros nos próximos três anos
para a cidade, num investimento de 60 milhões de euros.|

Empresários convidados
a investir no Egipto
VISITA O Presidente egípcio,
Abdel Fattah al-Sisi, convidou ontem, em Lisboa, os
empresários portugueses a
investir no Egipto, apontando
as oportunidades nas áreas
das infraestruturas, transportes marítimos e energias renováveis.
«Convido todos os empresários portugueses a aproveitar a
oportunidade», disse Abdel Fattah al-Sisi, referindo que o

Egipto tem «um plano muito
ambicioso» em áreas em que
Portugal se tem destacado,
como as infraestruturas, transportes marítimos e energias renováveis.
Abdel Fattah al-Sisi falava no
final de um encontro com o
Presidente da República português, Marcelo Rebelo de
Sousa, no Palácio de Belém, no
âmbito de uma visita de Estado
de dois dias a Portugal.|

Prémio de carreira para Eduardo Souto de Moura
O arquitecto Eduardo Souto de Moura foi distinguido com o Piranesi Prix
de Rome 2017, um prémio de carreira atribuído pela Academia Adrianea
de Arquitectura e Arqueologia Onlus, em Roma, foi ontem anunciado.

Explosão
em mesquita
causa 32 mortes
O autoproclamado Estado Islâmico (EI) reivindicou ontem um
atentado suicida em Cabul, no
Afeganistão, que provocou pelo
menos 32 mortos e 85 feridos
numa cerimónia religiosa da minoria muçulmana xiita, adiantou
a agência EFE. Num comunicado divulgado através da rede
social Twitter, citado pela EFE, o
grupo extremista assegurou que
é o responsável pela morte e ferimento de centenas de “renegados”, como apelidam os fiéis
xiitas. O EI precisou que um
bombista suicida fez explodir
um colete carregado com 16 quilos de explosivos no interior de
uma mesquita xiita, onde cerca
de um milhar de pessoas se encontrava naquele momento em
oração. A explosão na mesquita
registou-se durante um período
em que decorrem os 40 dias das
celebrações do Achoura, que
para os xiitas assinala a morte
do íman Hussein.|

Dívida pública
portuguesa
aumentou
A dívida pública na óptica de
Maastricht, a que conta para
Bruxelas, aumentou no terceiro
trimestre deste ano para os
133,1% do Produto Interno
Bruto (PIB). De acordo com o
Boletim Estatístico divulgado
ontem pelo Banco de Portugal,
a dívida pública ascendeu a
244.420 milhões de euros no final de Setembro, mais de 1.130
milhões acima do valor verificado no final de Agosto
(243.289 milhões de euros).|

Cresceu utilização
de Internet fora de
casa e do trabalho
Inquérito Telemóvel ou “smartphone” e computador
portátil são equipamentos mais utilizados para aceder à rede
D.R.

Amaioria (72%) dos utilizadores de Internet acedeu, em
2016, à rede em equipamentos
portáteis fora de casa e do local do trabalho, o que representa uma subida de 37 pontos
percentuais face a 2012, revelou ontem o INE.
«A proporção agora obtida
iguala a atingida pela UE-28 no
ano anterior» e reflecte um aumento de 37 pontos percentuais
face a 2012, representando um
crescimento «mais rápido» do
que o observado para a União
Europeia, afirma o Instituto Nacional de Estatística, no Inquérito à Utilização de Tecnologias
da Informação e da Comunicação pelas Famílias realizado em
2016.
Segundo os dados, o telemóvel ou “smartphone” (68%) e o
computador portátil (73%) são
os equipamentos mais referidos
pelos utilizadores para aceder à
rede. Já o computador de secretária e o “tablet” são apontados por 46% e 44% dos utilizadores de Internet.
Fazer pesquisas e ver programas de televisão pela Internet
são actividades indicadas por,
respectivamente, 62% e 60%
dos utilizadores de Internet atra-

73% dos inquiridos acedem à Internet pelo computador portátil

vés de uma “smart tv”.
Outra conclusão do estudo
aponta que 74% dos internautas
participam em redes sociais,
evidenciando um aumento de
17 pontos percentuais (p.p.) face
a 2011 e um distanciamento
crescente relativamente à média
da UE-28 (63% no ano anterior).
Também a partilha de conteúdos criados pelos internautas via “website”, uma actividade realizada por 57% dos
utilizadores, é superior ao registado na média da UE-28:
em 2015, 62% face a 37%, para
a UE (mais 25 p.p.)
Na utilização da Internet para

telefonar, Portugal tem vindo a
aproximar-se da média europeia, registando proporções semelhantes à UE-28 em 2014 e
2015. «Nestes dois períodos, 37%
dos utilizadores de Internet em
Portugal e na UE-28 fizeram telefonemas ou chamadas de vídeo pela Internet», refere o INE,
sublinhando que o indicador
obtido para Portugal em 2016
(39%) revela um crescimento
de 13 p.p. face a 2010.
Sobre a protecção de dados
pessoais na Internet, o estudo
aponta que 80% dos utilizadores tomaram medidas para se
proteger.|

Mau tempo
fez estragos
no Porto

Lançado inquérito sobre
consumo de álcool e drogas

A chuva intensa e o vento forte
que se fizeram sentir durante a
madrugada de ontem no Grande Porto provocaram dezenas
de inundações, deslizamento de
terras e danos em habitação. Em
Vila Nova de Gaia, entre as
23h30 de domingo e as 2h30 de
ontem, registaram-se 35 inundações na via pública e um desabamento de terras em Vilar
de Andorinho, segundo os
Bombeiros Sapadores.|

ONLINE O maior inquérito
“online” do mundo sobre consumo de álcool e drogas, o Global Drug Survey (GDS), foi lançado ontem em Portugal e
aborda temas como as drogas
vaporizadas ou o ayahuasca,
uma bebida “mística”.
O inquérito estará disponível
durante dois meses e segundo
os organizadores pretende chegar este ano a 200 mil pessoas,

depois de sempre ter ultrapassado as 100 mil nas anteriores
cinco edições.
Helena Valente, da Faculdade
de Psicologia do Porto, investigadora na área das substâncias psicoativas e uma das representantes em Portugal do
GDS, explicou que o inquérito
foi lançado em 23 países e que
é «o maior inquérito sobre padrões de consumo de drogas

no mundo». A responsável reconheceu que por ser “online”
não chega a todo o tipo de pessoas, mas que, por outro lado,
o facto de ser respondido pela
Internet concede-lhe um grau
de confidencialidade que permite respostas «que de outra
forma eram complicadas»,
dado que em alguns países «os
consumidores de drogas têm a
vida dificultada».|
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Briosa conhece adversário da Taça de Portugal na quinta-feira
O adversário da Briosa nos oitavos-de-final da Taça de Portugal ficará definido esta
quinta-feira, a partir das 15h00, na Cidade do Futebol. Recorde-se que estão em prova
oito clubes da I Liga, quatro conjuntos da II Liga e quatro emblemas do terceiro escalão.

Pior do que na
época de subida
mas ainda a sonhar
Histórico Briosa tinha mais 10 pontos em 2001/02. Registo
actual semelhante ao dos clubes promovidos em dois anos
ARQUIVO/FERREIRA SANTOS

Academistas querem alargar bom momento e triunfar no Complexo Desportivo de Freamunde

Desporto

“Trio” conimbricense no pódio
da Série D de Promoção
DR

Futebol
Nacionais femininos

Condeixa, Poiares e Lordemão,
por esta ordem, são as equipas
que se encontram nos três primeiros lugares da Série D do
Nacional de Promoção Feminino. Na 6.ª ronda da competição, a turma condeixense, que
é líder da série, foi ao reduto do
Beira Baixa vencer por categóricos 0-10 e prossegue sem golos encaixados na competição.
O Lordemão, que é 3.º classificado, recebeu e superou a
turma do Meirinhas por 3-2
sendo que o conjunto poiarense, por seu turno, gozou de
folga devido à desistência do
Maceirinha, e surge na vice-liderança da tabela classificativa.
Na Série C, por seu turno, o
Cadima foi ao terreno do Eirolense empatar a uma bola e fecha o pódio da tabela classifi-

Sub-19 do Lordemão são vice-líderes da Série C do Nacional

cativa em série na qual o líder
é a Ovarense com mais três
pontos do que o conjunto cantanhedense (13).
No Nacional de sub-19 feminino, o Lordemão recebeu e
derrotou o VN Paiva por 19-0
e segue na vice-liderança da
Série C, enquanto o Souselas,
penúltimo, perdeu (3-0) na visita ao líder Albergaria.|

RESULTADOS

Nacional de Promoção
Série C | 6.ª jornada
Eirolense-Cadima
1-1
Série D | 6.ª jornada
Beira Baixa-Condeixa
0-10
Lordemão-Meirinhas
3-2
Folga: Poiares
Nacional de Sub-19
Série C | 6.ª jornada
Lordemão-VN Paiva
19-0
Albergaria-Souselas
3-0

“Grandes” na Liga Milionária
em fase de todas as decisões
DR

Futebol
II Liga

André Freixo
Após o triunfo no quilómetro
15 da maior “maratona” competitiva do futebol português
que é a II Liga e o acesso aos
“oitavos” da Taça de Portugal
eliminando mais um emblema
primodivisionário e com a
emoção das grandes penalidades, a Briosa regressa, a partir
das 15h00 de domingo, no reduto do Freamunde (21.º classificado) à competição no segundo escalão do desporto-rei
em Portugal.
E em que passo é que os estudantes estão, em comparação com a temporada de subida de 2001/2002 neste momento? Com 15 jogos disputados, a Académica era líder da
prova, tinha 33 pontos, mais 10
do que actualmente, fruto de
10 triunfos, três empates e duas
derrotas com 33 golos marcados (mais 20 que “hoje”) e 17
encaixados (menos sete que na
competição actual). Ou seja,

em 2001/2002 a Briosa, num
campeonato a 18 equipas, estava mais que encaminhada
para o regresso ao principal escalão. Contudo, na corrida
longa que são as 42 rondas da
II Liga actual e em que proliferam, também, as equipas B, ter
23 pontos com 15 jogos disputados nem se pode considerar
estar no mau caminho para
uma hipotética subida de divisão.
A demonstração desta afirmação surge quando se observam os números da temporada passada de Feirense e
Chaves que, como se sabe, militam esta época no principal
escalão do futebol nacional. A
turma de Santa Maria da Feira,
que curiosamente a Briosa eliminou no sábado da Taça de
Portugal, tinha 24 pontos fruto
de 5 vitórias, nove empates e
uma derrota. Os flavienses, por
seu turno, tinham o mesmo registo pontual (24) com seis triunfos, seis empates e apenas
três derrotas. Nenhuma destas
formações tinha sofrido menos golos que a Briosa mas ti-

nham, isso sim, marcado mais
tentos.
Há duas temporadas atrás,
em 2014/2015, União da Madeira e Tondela, que no final
conseguiriam a promoção,
também detiam registos não
tão diferentes dos que actualmente tem a formação conimbricense. Os madeirenses tinham, em 15 jogos, 25 pontos
(sete vitórias, quatro empates
e quatro derrotas) e os tondelenses até estavam abaixo do
registo actual da Briosa com
22 pontos.
Resumindo, e com a Académica a estar actualmente na 6.ª
posição, o sonho de regressar
ao palco maior do futebol nacional ainda não se desviou de
forma inevitável e, após a positiva moral da Taça, é necessário prosseguir uma senda
positiva para os lugares de topo não serem uma miragem.
Com esse pressuposto em
mente, o plantel inicia hoje a
“missão Freamunde” com treino, à porta fechada, marcado
para as 10h00 na Academia
Briosa XXI.|

Futebol
Liga dos Campeões

Os “grandes” que representam
o futebol português na Liga dos
Campeões chegam, na antecâmara para a 5.ª jornada da fase
de grupos da prova, ao momento das decisões na competição europeia de clubes.
O FC Porto viajou ontem
para a “fria” Copenhaga onde
irá defrontar, a partir das 19h45
de hoje, a turma dinamarquesa, no Grupo G, sendo que
uma vitória pode deixar os
“dragões”apurados para os “oitavos” da prova milionária.
Para esta partida, os portistas
não contam com os préstimos
de Layun e de Ruben Neves. O
jogo será arbitrado pelo sérvio
Milorad Mazic.
O Sporting, por seu turno, recebe hoje o Real Madrid e o “filho querido”Cristiano Ronaldo,
para além de outras estrelas do
futebol mundial, em desafio e
no qual os “leões” estão privados de perder para não serem
eliminados da competição no
Grupo F. O “homem do apito”

Cristiano Ronaldo volta a Alvalade para defrontar o Sporting

neste desafio será o escocês
William Collum.
Benfica em Istambul
As “águias”, que seguiram ontem viagem para Istambul, são
as últimas a entrar em competição jogando amanhã, a partir
das 17h45, no difícil terreno dos
turcos do Besiktas e com a missão de não serem derrotados
para chegarem à derradeira
ronda da competição com possibilidades de acesso aos “oitavos”. O encontro irá ser arbitrado pelo juiz esloveno Damir
Skomina.|

PROGNÓSTICO DC
TOTOBOLA
Concurso n.º 48/2016
26/11/2016

Benﬁca-Moreirense
Belenenses-FC Porto
Arouca-P. Ferreira
Sp. Braga B-Olhanense
Nacional-Estoril
Tondela-V. Guimarães
Aves-Portimonense
Vizela-U. Madeira
Ac. Viseu-Sp. Covilhã
Gil Vicente-FC Porto B
Chelsea-Tottenham
Sevilha-Valência
Génova-Juventus

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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DESPORTO
NACIONAL 1.ª DIVISÃO

7.ª Jornada
Fundão-Pinheirense
Vinhais-Sporting
LP Salvo-Modicus
S. João-Futsal Azeméis
Quinta Lombos-Rio Ave
Belenenses-Sp. Braga
Benfica-Burinhosa
P

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º

Benﬁca
Sporting
Sp. Braga
Modicus
Belenenses
Fundão
Pinheirense
Quinta Lombos
Vinhais
LP Salvo
Rio Ave
Burinhosa
Futsal Azeméis
S. João

19
18
14
13
11
10
9
9
9
7
5
4
4
4

6-0
2-10
1-2
2-2
5-3
3-3
4-0

J V E D

M-S

7
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

33-10
39-6
23-10
25-17
27-28
24-21
21-29
19-29
22-33
21-24
22-32
11-22
16-29
14-27

6
6
4
4
3
3
3
3
3
2
1
1
0
1

1
0
2
1
2
1
0
0
0
1
2
1
4
1

0
0
0
2
2
3
4
4
4
4
4
5
3
5

Próxima Jornada
Pinheirense-Benfica, SportingFundão, Modicus-Vinhais, Futsal
Azeméis-LP Salvo, Rio Ave-S.
João, Sp. Braga-Quinta Lombos e
Burinhosa-Belenenses.

TAÇA DE PORTUGAL

Seniores masculinos
Domus Nostra-ABC Nelas
0-4
Prodeco-Farense
2-6
Chelo-São Mateus
2-4
Seniores femininos
Machados-União 1919
5-2 (ap)
CADE-NS Condeixa
2-4 (ap)
V. Santarém-Ourentã
4-3
Barranha-Tabuense
2-0
Belenenses-Venda Luísa
5-0

NACIONAL SUB-17

7.ª Jornada
Benfica-Sporting
Bairro Miranda-D. João I
Mata-Os Patos
Burinhosa-S. João
P

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

Sporting
21
Benﬁca
15
Burinhosa
13
S. João
11
D. João I
9
Os Patos
7
Mata
5
Bairro Miranda 0

2-3
1-6
4-4
1-1

J V E D

M-S

7
7
7
7
7
7
7
7

68-14
57-10
36-27
20-23
39-34
26-54
12-47
14-63

7
5
4
3
3
2
1
0

0
0
1
2
0
1
2
0

0
2
2
2
4
4
4
7

Próxima Jornada
Mata-Burinhosa, Bairro MirandaOs Patos, Benfica-D. João I e
Sporting-S. João.

DIVISÃO DE HONRA
MASCULINA

9.ª Jornada
Póvoa-CRI Alhadense
2-5
Vilaverdense-Miro
11-0
CP Mir. Corvo-Almas
4-3
Granja Ulmeiro-Ribeira Frades 6-2
Prodema-Santa Clara
5-3
Ervedalense-Prodeco
adiado
Folga: Almalaguês.
P

1º CRI Alhadense
2 º Granja Ulmeiro
3 º Almalaguês
4 º CP Mir. Corvo
5 º Vilaverdense
6 º Almas
7 º Ervedalense
8 º Prodema
9 º Ribeira Frades
10 º Prodeco
11 º Santa Clara
12 º Miro
13 º Póvoa

22
21
17
16
15
13
10
8
7
6
6
3
1

J V E D

M-S

8
8
8
8
8
7
7
8
8
5
8
9
8

41-10
46-15
46-19
46-16
38-19
28-19
23-26
25-33
25-37
23-18
15-46
24-86
16-52

7
7
5
5
5
4
3
2
2
2
2
1
0

1
0
2
1
0
1
1
2
1
0
0
0
1

0
1
1
2
3
2
3
4
5
3
6
8
7

Próxima Jornada
Miro-Póvoa, Prodeco-Vilaverdense, Almas-Ervedalense, Ribeira
Frades-CP Mir. Corvo, Santa Clara-Granja Ulmeiro e AlmalaguêsProdema. Folga: CRI Alhadense.

DIVISÃO DE HONRA
FEMININA

9.ª Jornada
Lordemão-Miro
Ac. Gândaras-Serpinense
Poiares-Santa Clara
Tabuense-União 1919
Lôgo Deus-NS Condeixa
Gr. Ulmeiro-Venda Luísa
Ourentã-Ecol. Tocha
P

1º Venda da Luísa 24
2º Lôgo Deus
24
3 º Serpinense
21
4 º Tabuense
18
5 º Santa Clara 18
6 º Ourentã
15
7 º NS Condeixa 12
8 º União 1919
9
9 º Granja Ulmeiro 7
10 º Ac. Gândaras 7
11 º Miro
6
12 º Lordemão
4
13 º Ecol. Tocha
2
14 º Poiares
1

2-2
1-9
adiado
adiado
adiado
adiado
adiado

J V E D

M-S

8
8
9
8
8
8
8
8
8
9
9
9
8
8

48-6
36-3
44-23
43-8
29-13
33-15
21-23
17-20
11-39
7-43
14-24
12-37
6-36
12-43

8
8
7
6
6
5
4
3
2
2
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
3
4
2
1

0
0
2
2
2
3
4
5
5
6
5
5
6
7

Próxima Jornada
Miro-Ourentã, União 1919Lordemão, NS CondeixaTabuense, Santa Clara-Lôgo Deus,
Venda da Luísa-Poiares, Serpinense-Granja Ulmeiro, Ecol e
Tocha-Ac. Gândaras.

DISTRITAL DE
JUNIORES/SUB-20

12.ª Jornada
Prodeco-Santa Clara
CP Mir. Corvo-CRI Alhadense
Granja Ulmeiro-S. João
Vilaverdense-Póvoa
Folga: Domus Nostra e Chelo.
P

1º S. João
2 º CRI Alhadense
3 º CP Mir. Corvo
4 º Domus Nostra
5 º Granja Ulmeiro
6 º Vilaverdense
7 º Chelo
8 º Santa Clara
9 º Póvoa
10 º Prodeco

25
24
19
17
15
15
10
9
3
0

J V E D

9
10
10
9
10
10
9
10
10
9

8
7
5
5
4
5
3
3
1
0

1
3
4
2
3
0
1
0
0
0

0
0
1
2
3
5
5
7
9
9

2-10
4-4
3-5
9-1
M-S

63-12
60-25
51-29
57-28
59-35
56-36
51-43
36-44
16-133
19-83

Próxima Jornada
Santa Clara-CP Mir. Corvo, Domus Nostra-Granja Ulmeiro, S. João-Vilaverdense e Póvoa-Chelo.
Folga: Prodeco e CRI Alhadense.

P

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º

P

1º
2º
3º
4º
5º
6º

Vilaverdense
CP Mir. Corvo
Chelo
Domus Nostra
Granja Ulmeiro
Norton Matos

21
18
12
12
6
0

J V E D

M-S

7
8
8
7
8
8

36-13
65-15
33-24
28-28
16-31
9-76

7
6
4
4
2
0

0
0
0
0
0
0

0
2
4
3
6
8

Próxima Jornada
Chelo-Vilaverdense, Domus Nostra-CP Mir. Corvo e Norton
Matos-Granja Ulmeiro.

DISTRITAL
DE INICIADOS

8.ª Jornada
Lordemão-Ecológica Tocha
1-1
CP Mir. Corvo-Vila Verde B
3-0
Miro-Vila Verde A
1-5
Serpinense-Granja Ulmeiro
1-2
NS Condeixa-Ervedalense
5-1
S. Mart. Cortiça-S. João
2-5
Folga: União 1919 e Domus Nostra
Próxima Jornada
União 1919-Lordemão, Ecológica
Tocha-Domus Nostra, Folga-CP
Mir. Corvo, Vila Verde B-Miro, Vila
Verde A-Serpinense, Granja Ulmeiro-NS Condeixa, ErvedalenseS. Mart. Cortiça, Folga-S. João

J V E D

M-S

8
8
7
6
7
6
6
8
6
7
6
7
7
7

40-6
38-4
32-11
43-7
14-14
22-8
20-19
22-34
26-22
16-24
11-30
9-45
10-44
5-40

7
7
5
4
4
3
3
3
3
2
0
1
0
0

1
1
0
1
0
1
1
1
0
2
3
0
1
0

0
0
2
1
3
2
2
4
3
3
3
6
6
7

Série A / 6.ª Jornada
ADFP Mir. Corvo-Norton Matos1-4
Académica-NS Condeixa A
2-1
CP Mir. Corvo-Gr. Ulmeiro A 4-0
Folga: União 1919.
P

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

CP Mir. Corvo 13
ADFP Mir. Corvo 9
Norton Matos 8
União 1919
7
Académica
5
NS Condeixa A 3
Gr. Ulmeiro A 2

J V E D

5
5
5
5
5
5
4

4
3
2
2
1
1
0

1
0
2
1
2
0
2

M-S

0 21-5
2 11-13
1 12-10
2 5-5
2 8-12
4 5-12
2 6-11

Próxima Jornada
Norton Matos-Académica, NS
Condeixa A-CP Mir. Corvo e Gr.
Ulmeiro A-União 1919. Folga:
ADFP Mir. Corvo.

Série B / 7.ª Jornada
Vilaverdense-NS Condeixa B 2-2
Gr. Ulmeiro B-SLB Montemor 3-0
Prodeco-S. João
0-12
Folga: Domus Nostra e Norte e
Soure.
P

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
10º

S. João
15
Gr. Ulmeiro B 12
NS Condeixa B 11
Domus Nostra 10
Vilaverdense 7
Norte e Soure 3
Prodeco
3
SLB Montemor 0

J V E D

5
5
6
4
6
5
6
5

5
4
3
3
2
1
1
0

0
0
2
1
1
0
0
0

M-S

0 31-0
1 24-7
1 15-7
0 12-5
3 15-20
4 8-20
5 5-31
5 0-20

Próxima Jornada
NS Condeixa B-Norte e Soure,
SLB Montemor-Vilaverdense, S.
João-Domus Nostra, Folga: Gr. Ulmeiro B e Prodeco.

DISTRITAL
DE BENJAMINS

6.ª Jornada
Miro-Académica
Granja Ulmeiro-NS Condeixa
Serpinense-Vila Verde
União 1919-ADFP Mir. Corvo
S. Mart. Cortiça-Prodeco
CP Mir. Corvo-João Veloso
Folga: S. João.
P

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
13º
14º

ADFP Mir. Corvo15
Vila Verde
15
S. João
15
União 1919
12
Académica 12
Granja Ulmeiro 9
S. Mart. Cortiça 7
CP Mir. Corvo 7
Miro
6
Prodeco
6
João Veloso
3
NS Condeixa 0
Serpinense
0

1-4
4-2
0-10
3-1
10-4
3-1

J V E D

M-S

6
6
5
5
6
5
5
6
5
6
6
6
5

37-7
30-8
19-8
29-11
23-9
26-15
20-15
17-15
17-26
19-39
11-37
9-37
8-38

5
5
5
4
4
3
2
2
2
2
1
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

41 golos em 5 jogos
na Divisão de Honra
9.ª jornada CRI Alhadense e Granja do Ulmeiro venceram.
Entre as senhoras realizaram-se apenas dois jogos
JOANA RITA CUNHA

Futsal
Provas nacionais

DISTRITAL
DE INFANTIS

DISTRITAL DE JUVENIS

10.ª Jornada
Vilaverdense-Domus Nostra adiado
CP Mir. Corvo-Granja Ulmeiro 5-2
Chelo-Norton Matos
8-2

S. João
22
CP Mir. Corvo 22
NS Condeixa 15
Vila Verde B 13
Granja Ulmeiro 12
Domus Nostra 10
União 1919
10
Ervedalense 10
S. Mart. Cortiça 9
Vila Verde A
8
Ecológica Tocha 3
Serpinense
3
Lordemão
1
Miro
0

1
1
0
1
2
2
2
3
3
4
5
6
5

Próxima Jornada
Miro-Granja Ulmeiro, NS Condeixa-Serpinense, Vila VerdeUnião 1919, ADFP Mir. Corvo-S.
Mart. Cortiça, Prodeco-S. João e
Académica-João Veloso. FolgaCP Mir. Corvo.

Ricardo Ferreira Santos
A 9.ª jornada da Divisão de
Honra AFC teve vários pontos
de interesse. Num embate entre
equipas que atravessam um
bom momento, a Casa do Povo
de Miranda do Corvo (CPMC)
venceu o Almas pela diferença
mínima (4-3) e está na 4.ª posição a um escasso ponto do último lugar do pódio, pertença
do Almalaguês (folgou).
Nos restantes jogos, a dupla
da frente não vacilou, tendo o
CRI Alhadense vencido na visita ao Póvoa (5-2), enquanto a
Granja do Ulmeiro fez jus ao
factor casa diante da Ribeira de
Frades (6-2). O Vilaverdense
conquistou a vitória mais robusta da ronda 9 ao superar o
Miro por 11-0, contribuindo em
grande escala para os 41 tentos
desta ronda. Na outra partida,
a Prodema (subiu ao 8.º lugar)
venceu o Santa Clara (11.º).
Senhoras com dois jogos
A ronda 9 da Divisão de Honra de futsal feminino teve apenas dois jogos. Os quatro desafios que envolviam as cinco
equipas que estiveram envolvidas na 2.ª eliminatória da
Taça de Portugal jogam-se no
feriado de 1 de Dezembro (numa quinta-feira). O jogo Poia-

Casa do Povo de Miranda do Corvo venceu e está na 4.ª posição

res-Santa Clara, adiado devido
à falta de condições no pavilhão poiarense (piso com água
devido ao temporal que assolou a região), será remarcado
pela AF Coimbra.
Quanto a quem jogou, no
dérbi lousanense, o Serpinense
goleou (9-1) na visita ao reduto
do Ac. Gândaras e isolou-se, à
condição, no 3.º lugar. Na outra
partida, Lordemão (12.º) e Miro
(11.º) empataram a duas bolas.
Jovens em acção
Nas provas jovens, o S. João
voltou à liderança do Distrital
de Juniores/Sub-20 (e tem menos um jogo), depois de vencer
na Granja do Ulmeiro (3-5) e
beneficiar do empate (4-4) do
CRI Alhadense (agora 2.º) na visita ao reduto da CPMC (3.º).

Vilaverdense e Santa Clara
obtiveram robustas vitórias sobre Póvoa (9-1) e Prodeco (10-2), respectivamente.
Nos juvenis, o Vilaverdense
não jogou (adiado o encontro
com o Domus Nostra) mas
mantém o comando, agora
com mais 3 pontos do que a
CPMC que venceu a Granja do
Ulmeiro (5-2). No outro encontro, o Chelo superou o Norton
de Matos (8-2).
Nos iniciados, S. João e CPMC
venceram e continuam a repartir a liderança. O NS Condeixa
triunfou e fecha agora o pódio.
CPMC (Série A) e S. João (B)
lideram na Distrital de Infantis,
enquanto nos benjamins o comando é partilhado a três (com
15 pontos): ADFP Miranda do
Corvo, Vila Verde e S. João. |

Traquinas iniciaram competição
D.R.

TROFÉU DE TRAQUINAS

1.ª jornada
Gr. Ulmeiro-João Veloso
João Veloso-União 1919
União 1919-Gr. Ulmeiro
Serpinense-Académica
Académica-S. Mart. Cortiça
S. Mart. Cortiça-Serpinense
S. João-CP Miranda Corvo
CP Mir. Corvo-Miro
Miro-S. João

S. João venceu os dois primeiros jogos da prova de traquinas

Futsal
Traquinas

O Troféu de Traquinas, competição organizada pela AF Coim-

bra, começou em três palcos do
distrito - Serpins, Ervedal da
Beira e Penacova. Nos nove encontros foram marcados 60 golos. |

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

S. João
João Veloso
Académica
Serpinense
CP Mir. Corvo
Granja Ulmeiro
União 1919
S. Mart. Cortica
Miro

1-3
6-3
1-2
2-3
6-4
0-4
5-0
6-2
0-12

P

J V E D

M-S

6
6
6
3
3
3
0
0
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2

17-0
9-4
9-6
6-3
6-7
3-4
4-8
4-10
2-18

2
2
2
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
2
2
2
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DESPORTO

Náutico venceu FOCA
em desafio equilibrado

Arnaldo Paredes triunfou
na Quinta das Lágrimas
D. R.

3.ª jornada Turma conimbricense conquistou a primeira vitória no Nacional
da 1.ª Divisão em jogo renhido até aos instantes finais e cheio de emoção
D. R.

CNAC estreou-se a vencer no primeiro escalão de pólo aquático e é 5.º classificado da prova

Pólo Aquático
Nacional da 1.ª Divisão

A equipa do Clube Náutico
Académico de Coimbra (CNAC)
recebeu, nas piscinas Luís Lopes da Conceição, o FOCA
tendo saído vencedor por 1211 (parciais de 4-2, 1-3, 4-3 e 33) em jogo a contar para a 3.ª
jornada do Nacional da 1.ª Divisão de pólo aquático.
A equipa de Felgueiras en-

trou bem na partida e marcou
logo no primeiro ataque. O
CNAC reagiu bem e arrancou
para a recuperação com quatro golos consecutivos (4-1). O
primeiro quarto terminaria
com mais um golo do FOCA, e
o resultado de 4-2, favorável
ao Náutico. No segundo período, o FOCA reduziu inicialmente (4-3) mas os visitados
voltaram a recolocar a diferença em dois golos (5-3); com

Juvenis da Académica
derrotaram VC Setúbal

um golo de penálti e outro em
ataque organizado, perto do final do parcial, os felgueirenses
empataram (5-5).
O terceiro parcial voltou a ser
muito equilibrado e emotivo;
por três vezes o FOCA passou
para a frente do marcador e o
CNAC repôs sempre a igualdade; num lance de superioridade numérica, o Náutico recuperou a liderança, indo para
o último parcial a vencer (9-8).

Voleibol
Regional de Lisboa

A equipa juvenil feminina de
voleibol da Académica, que está
a fazer uma excelente campanha no campeonato regional
de Lisboa, recebeu e venceu o
Volei Clube de Setúbal por 3-0.
No primeiro set, apesar de uma
entrada menos boa das acade-

mistas, o parcial foi de 25-13. O
segundo set foi o mais disputado e o parcial fechou aos 2520.
O terceiro, derradeiro parcial,
foi igualmente difícil com as
equipas a chegarem empatadas aos 20-20 só que a partir
deste resultado, as conimbricenses “embalaram” para o
triunfo final (25-20).|

Sub-13 imparáveis
No Complexo de Piscinas Paços de Ferreira, o conjunto de
sub-13 do CNAC jogou frente
à equipa do Paredes, tendo
saído vencedor por expressivos 4-24 (1-3, 0-2, 2-1, 0-7, 1-5,
0-6) e prosseguindo, desta
forma e decorridas três rondas
do Regional de sub-13, com um
registo vitorioso na prova.|

Advogado (ao centro) brilhou no Old Course em pitch & putt

Golfe
7.ª Prova Bonsai Viagens

Arnaldo Paredes, com 44 pontos, foi o vencedor, na classificação Gross, da 7.ª prova do
Ranking Bonsai Viagens de
Pitch & Putt 2016 que se realizou no Old Course da Quinta
das Lágrimas. Com oito pancadas abaixo do par do campo,
o advogado levou de vencida
Luís Azenha Bonito, que fez o
mesmo resultado, mas no critério de desempate conseguiu
uma melhor segunda volta.
Na classificação Net, o vencedor da 1.ª Categoria foi Luís
Azenha Bonito com 40 pontos,
o vencedor da 2.ª Categoria foi
João Iglésias com 44 e o vencedor da 3.ª Categoria foi Luís
Gouveia com 40 pontos amealhados.
O prémio Nearest To The Pin
foi ganho por Manuel António
que colocou a bola no buraco

9 a três palmos da bandeira. Na
categoria Júnior, foi o jovem
José Miguel Augusto, com 43
pontos, a triunfar.
Ainda a destacar, o facto de
José Miguel Augusto, Luís Azenha Bonito e Vítor Ribeiro terem sido autores de um “hole
in one” nesta competição,
dando origem ao toque do sino
no Clubhouse. Este terá sido
provavelmente um feito inédito
no Old Course da Quinta das
Lágrimas, três “hole in one”
numa prova.
Na classificação geral do
Ranking Bonsai Viagens, Arnaldo Paredes foi o vencedor
da classificação Gross, Luís
Azenha Bonito e Mário Filipe
ficaram em 2.º e 3.º lugar, respectivamente. Na “geral”Net Alberto Crisóstomo foi o grande
vencedor, em 2.º ficou o jovem
João Iglésias e em terceiro, outro jovem, Guilherme Laureano.|

Praia de Mira recebeu
1.ª etapa das “Remadas”

Luís Jesus foi eleito como
novo presidente da ANAV

Remo

Atletismo

Primeiras remadas

Conimbricenses seguem só com vitórias na prova lisboeta

No quarto tempo, manteve-se
o equilíbrio até os locais terem
conseguido uma vantagem de
dois golos (12-10). A turma conimbricense começou então a
jogar com o tempo e a controlar o ritmo do jogo; os felgueirenses ainda conseguiram reduzir a diferença, mas o apito
final chegaria poucos segundos depois com os anfitriões a
chegarem ao primeiro triunfo.
O CNAC alinhou com: João
Rodrigues, Manuel Fideles, Ricardo Serém, Tomasz Targowski, Filipe Oliveira (4), João
Conde, Filipe Cavaleiro, Carlos
Oliveira (Cap.)(3), Tiago Lé (3),
Henrique Silva (1), Luís Gomes,
João Damasceno (1). Treinador: Hugo Abade.

A 1.ª etapa do Torneio “Primeiras Remadas” da época 2016/
2017 teve lugar na barrinha da
Praia de Mira. Este evento é
destinado aos escalões jovens
e para os atletas que remam
pela primeira vez. As etapas seguintes já terão as provas complementares para os atletas jovens que já participaram noutras edições do Torneio.
AAcadémica participou com
um pequeno grupo de 11 atletas, sendo que sete entraram
em acção. Nos benjamins participaram Emília Furtado (3.º)
e João Silva (2.º). Nos infantis,
Constança Oliveira ficou em 1.º
lugar. Entre os rapazes, a AAC
conquistou um 5.º lugar (Filipe

Oliveira) e um 8.º lugar (Gustavo Pinto). Quanto aos iniciados Eduardo Carvalho e Augusto Lourenço que conquistam o 9.º e 10.º lugares, respectivamente.
O Ginásio Litocar esteve representado por cinco novos
atletas. Afonso Tonel (benjamins), Patrícia Oliveira (iniciados), conquistaram os seus escalões. Em iniciados, Matilde
Pereira (2.ª) e Guilherme Ribeiro (8.º) representaram os ginasistas, tal como Eduardo Alves
(2.º) em juvenis.
A próxima prova do Torneio
“Primeiras Remadas” está marcada para 3 de Dezembro, em
Coimbra, com os clubes envolvidos a terem boas expectativas quanto à evolução dos seus
jovens remadores.|

Eleiçoes ANAV

No mais concorrido acto eleitoral do historial da Associação
Nacional do Atletismo Veterano
(ANAV) e, onde também pela
primeira vez, estiveram duas
listas em confronto, Luís Jesus
foi eleito por grande margem
de votos.
Dos 150 votantes, a Lista A,
que tinha como mandatário
nacional o conimbricense Carlos Gonçalves, presidente do
CluVe - Clube de Veteranos de
Atletismo de Coimbra, obteve
99 votos e a Lista B, encabeçada por José Ferreira, 47 votos.
Houve ainda dois votos nulos
e dois Brancos.
Leonel Carvalho e Jorge Carvalho são os novos presidentes

da Mesa da Assembleia Geral e
Conselho Fiscal, respectivamente.
Este acto eleitoral assume
grande importância para a estrutura do atletismo master, associado extraordinário da Federação Portuguesa de Atletismo, se tivermos em conta o
próximo acto eleitoral para a
Federação, marcado para 19 de
Dezembro, com a ANAV a ter
três votos na Assembleia Eleitoral.
Luis Jesus, depois de conhecidos os resultados, dirigiu-se
ao presentes dizendo que
«quem ganhou foi a ANAV» e,
prosseguiu, «fomos todos nós»,
apelando à união de todos em
volta da nova Direcção e prometendo muito trabalho e dedicação.|
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TÁXIS

CINEMAS

FARMÁCIAS

Coimbra

COIMBRA - Rocha- Rua do Brasil - Telef. 239711526 - GasparRua Carlos Seixas, 102- Telef.
239405504
ANÇÃ - Neves Suc. - Telef.
239963022
ARGANIL - Moderna - Telef.
235202431
CANTANHEDE - Central - Telef.
231422216
CONDEIXA - Ferreira - Telef.
239941466
FIGUEIRA DA FOZ - Almeida e
Sousa - Telef. 233939916
LOUSÃ - Fonseca - Telef.
239991304
LUSO - Lucília Ruivo - Telef.
231939108
MEALHADA - Miranda Suc. Telef. 231202166

Cinemas NOS Alma Shopping Coimbra 16996
Sala 1 – Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los 2D (+ 12
anos) 14h40, 17h40, 20h40, 23h40 / Sala 2 – O Herói de
Hacksaw Ridge (+ 16 anos) 14h30, 17h50, 21h00, 0h15 / Sala
3 – O Primeiro Encontro (+ 12 anos) 13h35, 16h25, 19h10,
21h55, 0h40 / Sala 4 – Trolls 2D (versão portuguesa) (+ 6
anos) 11h10, 13h40, 16h10, 18h40 / Sala 4 – A Rapariga no
Comboio (+ 14 anos) 21h30, 0h30 / Sala 5 – Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los 2D (+ 12 anos) 13h50, 21h10,
0h10 / Sala 5 – Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los
3D (+ 12 anos) 16h50 / Sala 6 – Elle (+ 12 anos) 14h10, 20h50,
0h00 / Sala 6 – Café Society (+ 12 anos) 17h10 / Sala 7 – California (+ 12 anos) 14h20, 16h40, 22h00, 0h20 / Sala 7 –
Chocolate (+ 12 anos) 19h00 / Sala 8 – Sozinhos em Berlim
(+ 12 anos) 21h45, 0h35 / Sala 9 – Doutor Estranho 2D (+ 12
anos) 14h15, 17h20, 21h25, 0h05 / Sala 10 – Uma História
Americana (+ 14 anos) 14h00, 16h35, 19h15, 21h50, 0h25
Cinemas NOS Forum Coimbra 16996
Sala 1 – The Accountant: Acerto de Contas (+ 14 anos)
14h00, 21h00, 0h25 / Sala 1 – Inferno (+ 12 anos) 17h40 /
Sala 2 – Reféns do Medo (+ 12 anos) 13h50, 16h10, 18h50,
21h20, 23h50 / Sala 3 – Doutor Estranho 2D (+ 12 anos)
13h30, 16h30,19h15, 21h55, 0h40 / Sala 4 – Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-lo (+ 12 anos) 14h20, 17h20, 21h30,
0h30 / Sala 5 – Trolls 2D (versão portuguesa) (+ 6 anos)
13h50, 16h20, 19h00 / Sala 5 – Noite de Amadores (+ 16
anos) 21h40, 00h00 / Sala 6 – O Herói de Hacksaw Ridge (+
16 anos) 14h10, 17h30, 21h10, 0h20

Figueira da Foz
Cinemas NOS Foz Plaza 16996
Sala 1 – Jack Reacher: Nunca Voltes Atrás (+ 12 anos) 15h30,
18h20, 21h30 / Sala 2 – Trolls (versão portuguesa) (+ 6 anos)
13h05, 15h10, 17h50 / Sala 2 – The Accountant – Acerto de
Contas (+ 14 anos) 21h20 / Sala 3 – O Herói de Hacksaw
Ridge (+ 16 anos) 15h00, 18h00, 21h10 / Sala 4 – Monstros
Fantásticos e Onde Encontrá-los (+ 12 anos) 15h35, 18h30,
21h25 / Sala 5 – Doutor Estranho (+ 12 anos) 15h20, 18h10,
21h00

CRUZADAS

MIRA - Roldão - Telef.
231451467
MIRANDA DO CORVO - Antunes - Telef. 239532136
MONTEMOR-O-VELHO - Natário - Telef. 239680617
OLIVEIRA DO HOSPITAL Gonçalves - Telef. 238605130
PENACOVA - Penacova- Telef.
239477145
POMBAL - Barros - Telef.
236212037
SOURE - Soure - Telef.
239506450
TÁBUA - Simões Ferreira Telef. 235412240
TOCHA - Elísio Andrade - Telef.
231441162

FEIRAS

Dia 23 de Novembro, quarta-feira
Mensais: Feira dos 23, Bencanta (Coimbra); Mira; Almoster (Alvaiázere); Arouca; Pousos (Leiria) e Vale de Cambra.
Mensais (4.ª quarta-feira): Vila Franca das Naves (Trancoso),
mercado; Famalicão (Guarda), mercado; Alvaiázere; Bendada (Sabugal) e S. João de Areias (Santa Comba Dão).
Semanais: Sangalhos; Pombal (mercado); Santa Comba Dão;
Figueiró dos Vinhos; Marinha Grande (mercado); Miranda do Corvo;
Albergaria-a-Velha (mercado); Alvaiázere; Álvares (Góis); Anadia;
Oliveira de Azeméis; Pedrógão Pequeno (Sertã) e Avanca (Estarreja).

TELEVISÃO

Horizontais - 1 – Canção de gondoleiros venezianos. 2 – Detestar;
mar francês. 3 – Tecidos quentes; incendiado. 4 – Cidade portuguesa.
5 – Aborrecimentos. Oferece. 6 – Pôr abas; afeição. 7 – Isolado; aborrecido (poét.). 8 – Bebida dos deuses. 9 – Convocar; braço de mar. 10
– Dentro do hotel; espécie de rena (inv.). 11 – “Avó” dos supermercados.
Verticais - 1 – Glande do carvalho (pl.); em companhia de. 2 – Nome
de mulher; borracha endurecida por vulcanização. 3 – Gargalhada; espaço celeste. 4 – Neste lugar; romântica. 5 – Ponho arames; ponto
cardeal (embrulhado). 6 – Harmonizava; oferece. 7 – Satanás (inv.);
escolher. 9 – Prejudicados; no meio da frieira. 9 – Argola; perfumava.
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Fazemos todo o tipo
de impressões em papel

SUDOKU

3

Preencher os quadrados de 9x9 de tal forma
que cada linha, coluna e caixa contenha
números de 1 a 9 sem se repetirem

RTP 1
06:30 - Bom Dia Portugal
10:00 - A Praça
13:00 - Jornal da Tarde
14:19 - Bem-vindos A Beirais
15:01 - Água de Mar
16:16 - Agora Nós
18:00 - Portugal em Direto
19:00 - Telejornal
19:30 - Sporting x Real Madrid Liga dos Campeões (Direto)
21:40 - Liga dos Campeões
2016/2017 - Resumos
23:01 - Mulheres Assim
23:48 - No Mundo de Dickens0
00:39 - Sei Quem Ele É
01:14 - O Outro Lado
02:07 - Os Nossos Dias
03:30 - Televendas
05:16 - Filhos da Nação
05:47 - Hora dos Portugueses
(Diário)
05:59 - Manchetes 3
RTP2
06:32 - Repórter África
07:00 - Espaço Zig Zag
11:05 - In Macau
12:00 - A Valsa dos Continentes
13:00 - Visita Guiada
13:35 - Euronews
15:00 - A Fé Dos Homens
15:30 - Sociedade Civil
16:30 - Zig Zag
20:30 - O Bairro
21:00 - Literatura Aqui
21:30 - Jornal 2
22:00 - O Grande Assalto Ao
Comboio
22:55 - Mentes Brilhantes, Cidades Luminosas
23:50 - Eurodeputados
00:20 - Alves dos Reis, um Seu
Criado
01:15 - E2 - Escola Superior De
Comunicação Social

01:45 - Contentor 13
02:15 - Portugal 3.0
03:15 - Visita Guiada
03:50 - O Povo Que Ainda Canta
04:20 - Big Kahuna
04:50 - Portugueses Pelo Mundo
05:35 - What´S Up - Olhar A
Moda
06:00 - Literatura Aqui
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 - Grande Tarde
19:00 - Sassaricando - Haja Coração
20:00 - Jornal Da Noite
21:30 - Amor Maior
22:30 - Rainha das Flores
23:30 - A Lei do Amor
00:30 - Inesquecível
01:30 - Ray Donovan
02:30 - Rosa Fogo
03:15 - Rosa Fogo
04:00 - Televendas
TVI
06:30 – Diário da Manhã
06:30 - Diário Da Manhã
10:10 - Você Na TV!
13:00 - Jornal Da Uma
14:43 - Deixa Que Te Leve
16:00 - A Tarde É Sua
19:12 - Secret Story 6 - Diário da
Tarde
19:58 - Jornal Das 8
21:41 - A Impostora
22:58 - A Única Mulher
23:40 - Secret Story 6
01:15 - Super Quiz
02:45 - Secret Story 6 - Extra
04:00 - Mistura Fina

Carneiro - Carta do Dia: 3 de
Ouros, que significa Poder. A pessoa
que ama pode finalmente reparar
em si. Seja feliz. Seja mais cuidadosa
com o que come. Viverá mais e melhor.

Touro - Carta do Dia: A Papisa,
que significa Estabilidade, Estudo e
Mistério. Terá tendência para andar
mais misteriosa. Evite preocupar o
seu par. Coma maçãs. Ajudam a ganhar força e fazem bem aos rins.

Gémeos - Carta do Dia: 3 de
Copas, que significa Conclusão. No
amor está protegida. Tire partido
deste momento. Cuide das costas.
Faça uma massagem para aliviar
tensões.

Caranguejo - Carta do Dia: 8 de
Espadas, que significa Crueldade. O
reencontro com um velho amigo
trará momentos de alegria. Para aliviar a tosse mastigue gengibre
fresco cru.

Leão - Carta do Dia: 7 de Ouros,
que significa Trabalho. Seja mais dedicada ao seu par. Dê mais estabilidade à sua relação. Adote uma
postura perante a vida.
Virgem - Carta do Dia: 4 de Espadas, que significa Inquietação, agitação. Seja mais carinhoso com as
pessoas que ama. Batalhe pela sua
felicidade. Pode andar mais inquieta.
Beba chá de tília para acalmar.

Balança - Carta do Dia: Rei de
Paus, que significa Força, Coragem e
Justiça. Procure ser sempre justa
com a pessoa que tem ao lado.
Todos temos pequenos defeitos.
Possíveis problemas de aftas. Aplique gel de aloé vera.
Escorpião - Carta do Dia: Ás de
Paus, que significa Energia, Iniciativa.
O Cupido pode fazer das suas. Apaixone-se e seja feliz. Tendência para
melhorar de um problema de saúde.

Sagitário - Carta do Dia: A Temperança, que significa Equilíbrio.
Combata os medos e entregue-se
ao amor. A felicidade espera por si!
Tendência para problemas de vesícula. Tome um chá verde.
Capricórnio - Carta do Dia: 10 de
Copas, que significa Felicidade. Será
invadido por uma onda de romantismo. Previna a anemia incluindo na
dieta legumes de cor verde escura,
como couve e agrião.
Aquário - Carta do Dia: 5 de
ouros, que significa Perda/Falha.
Aceite os erros do seu amor. Saber
perdoar é uma virtude. Cuide do seu
sistema circulatório tomando chá de
cavalinha.

Peixes - Carta do Dia: Cavaleiro
de Ouros, que significa Pessoa Útil,
Maturidade. Aproveite os momentos em família. Ficará mais animada.
Para combater a prisão de ventre
coloque de molho duas ameixas
pretas num copo de água e tome
tudo.
SOLUÇÕES PALAVRAS CRUZADAS

Horizontais – 1. Barcarola. 2. Odiar. Mer.
3. Las. Aceso. 4. Almada. 5. Tédios. Da. 6.
Abar. Amor. 7. So. Inviso. 8. Nectar. 9.
Citar. Ria. 10. Ote. Odaev. 11. Mercearia.

TELEFONES DE URGÊNCIA
COIMBRA
Àgora - Projecto Mãe Coragem
239 827 414
Bombeiros de Brasfemes
239 910 000
Bombeiros Sapadores
239 792 800
Bombeiros Voluntários
239 822 323
Brigada de Trânsito
239 794 400
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra:
Unidade de Sobral Cid
239 796 400
Unidade de Lorvão
239 470 692
Unidade de Arnes
239 640 461
CP
707210220
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
Polícia Judiciária (piquete)
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
SOSadolescente
800 202 484
SOSMulher
239 832 073
SOSAmigo
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
239 940 250
USF Condeixa
239 940 170
USF Fernando Namora
239 940 171
FIGUEIRA DA FOZ
Bombeiros Municipais
233 402 800
Bombeiros Voluntários
233 402 260
Diário de Coimbra
233 424 940
GNR (Maiorca)
233 930 177
GNR (Paião)
233 940 519
GNR (Quiaios)
233 919 107
Guarda Fiscal
233 422 914
Hospital (Urgências)
233 402 097
PSP
233 407 560
Rodoviária do Tejo
968 903 826
GÓIS
Bombeiros
235 771 122
GNR
235 770 160
Centro de Saúde
235 772 322
LOUSÃ
Bombeiros
239 990 530
GNR
239 990 060
Centro 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
707210220
Centro de Saúde
231 202 023
MIRA
Bombeiros
231 480 670
GNR
231 489 500
Centro de Saúde
231 458 54
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
707210220
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
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
EDP (avarias)
800 506 506

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

Verticais – 1. Bolotas. Com. 2. Ada. Ebonite. 3. Risada. Eter. 4. Ca. Lirica. 5. Aramo.
Ntroe. 6. Casava. Da. 7. Omed. Mirrar. 8.
Lesados. Iei. 9. Aro. Aromava.

Coimbra (permanente)
Politáxis 239 499 090
Táxis de Coimbra S. José
239 715 445
Praça da República
239 822 287
Estação Nova 239 826 622
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Semana do Bucho e do Maranha da Sertã
O restaurante “O Pipo”, na Rua do Brasil, n.º 367, em Coimbra, recentemente
remodelado, promove, a partir de hoje e até domingo, a Semana do Bucho
e do Maranho da Sertã, dois produtos gastronómicos da região.

Línguas de gato da Arcádia
já chegaram a Coimbra
Novidade Para um Natal especial, as famosas “Línguas de Gato” da Arcádia
surgem numa nova embalagem desenhada por Thomas Cabanes
AArcádia – Casa do Chocolate,
volta a dar destaque aquele
que é considerado um dos produtos mais icónicos do mercado do chocolate nacional –
as Línguas de Gato – com uma
novidade que promete tornar
o Natal ainda mais especial.
As famosas “Línguas de
Gato” da Arcádia têm uma
nova embalagem mais apelativa e emocional, criada em
parceria com o designer internacional Thomas Cabanes,
especializado na criação de
embalagens de chocolate,
cosméticos e vinho para marcas de luxo. Para além deste
novo conceito de embalagem
que se torna um verdadeiro e
doce presente de Natal, as
“Línguas de Gato” poderão

A nova embalagem de luxo surge com palete de cores
alusivas ao chocolate

agora também ser degustadas
pelos amantes do chocolate
branco.
Considerado um dos grandes “ex libris” desta empresa
familiar, nascida em 1933, as

“Línguas de Gato” podiam ser
degustadas em chocolate de
leite, negro, negro 70% de cacau e sem açúcar adicionado.
Esta novidade vem alargar o
leque de variedades e traz a

Rejuvemed assinala um ano
ao serviço da estética
SUCESSO A Rejuvemed - Clínica de Transplante Capilar e
Medicina Estética assinalou ontem o primeiro aniversário, o
que representa para a gerência,
«um compromisso para com os
nossos colaboradores, fornecedores, com o mercado e, acima
de tudo, representa uma responsabilidade acrescida para
com todos os nossos clientes»
Angelina Figueiredo, que partilha com Lorena Rivas, a gestão
da clínica, referiu ainda que «este
primeiro aniversário é também
um compromisso com a missão de empresa responsável» ,
que se traduz, no dia-a-dia, com
a «detecção de necessidades,
muitas delas simples e de fácil
alcance, tais como lançar novos
produtos, incrementar qualidade e inovação no que produz,
melhorar o atendimento e o serviço prestado», mas também
com «a obrigação de oferecer
tratamentos médicos especiali-

Lorena Rivas e Angelina Figueiredo

zados e personalizados, e respeitar outros valores, como a
honestidade, a transparência, a
ética, a partilha, a dedicação, a
humildade e, obviamente, com
a obrigação de crescimento,
condição fundamental para estar de portas abertas».
Em jeito de balanço, Angelina
Figueiredo referiu ainda que «o
percurso se fez de muita deter-

minação e serenidade para superar algumas adversidades».
Assim, a Rejuvemed, enquanto
espaço de beleza e bem-estar
onde é possível realizar vários
tratamentos na área da medicina estética e plástica, vai continuar a trabalhar no sentido de
inspirar confiança aos clientes.
Além do transplante capilar, a
Rejuvemed disponibiliza outro

boa notícia para os apreciadores do chocolate branco. Esta
nova embalagem das “Línguas
de Gato”é rica no seu conteúdo
que apraz a vista e o paladar,
ao apresentar uma palete de
três cores alusivas ao delicioso
trio de sabores de chocolate.
Tudo foi pensado ao pormenor, desde a sua funcionalidade
e beleza à própria forma de colocação do produto no interior,
que permitiu ter uma maior
quantidade - 260gr - passando
pelas diferentes texturas e relevos da mesma, sem esquecer
a predominância do dourado
e do preto, adequado para celebrar a quadra natalícia. Esta
novidade já está à venda na Arcádia Casa do Chocolate
Coimbra. |

tipo de tratamentos, nomeadamente todos os tipos de obesidade, gordura localizada, reafirmação, tratamento de estrias,
com recurso à radiofrequência
trilipo com activação muscular
dinâmica. Ainda para os problemas da obesidade, a clínica
realiza a cirurgia bariátrica ou
ainda recorre ao método POSE,
em que a redução do estômago
é realizada sem cirurgia. Os tratamentos na área da medicina
estética são múltiplos e permitem fazer correcção de qualquer «imperfeição» corporal,
desde a mamoplastia de redução ou de aumento, modelamento corporal com lipoaspiração, abdominoplastica, mentoplastia, otoplastia rinoplastia,
mas também correcção de cicatrizes ou extracção de verrugas, tratamento de insuficiência
venosa, entre muitos outros.
A Rejuvemed situa-se na Estrada da Beira, n.º 483, rés-dochão direito, em Coimbra. Mais
informações em 239 239 152
367 ou através do mail em
info@rejuvemed.pt ou ainda na
página oficial www.rejuvemed.pt.|

As cadeiras do Curso de Vida da Matobra
 PASCOAL & PASCOAL
- CONSTRUÇÕES, LDA
SECTOR DE ACTIVIDADE:
CONSTRUÇÃO CIVL
AUTOR DA CADEIRA:
COLABORADORES
DA EMPRESA
Cadeira pintada com tinta
esmalte.

 PEDRO CARVALHAS
SECTOR DE ACTIVIDADE:
JORNALISMO
AUTOR DA CADEIRA:
PEDRO CARVALHAS,
BERNARDO, RITA E TERESA
Cadeira pintada com a ajuda do
meu filho Bernardo, sete anos, e de
duas das minhas sobrinhas, a Rita e
a Teresa. A ideia foi, com simplicidade e sentido estético, representar ideais do meu percurso
profissional: fazer um jornalismo de
verdade, com isenção, imparcialidade e objectividade, ocaminho
único da Informação de confiança.

 PEDROSO&OSÓRIO
SECTOR DE ACTIVIDADE:
TECIDOS PARA DECORAÇÃO
AUTOR DA CADEIRA:
BÁRBARA OSÓRIO
Uma cadeira adaptável à altura da
pessoa que se sentar nela, usando
mais ou menos almofadas.
Valoriza materiais naturais como o
linho e a madeira não tendo levado
qualquer pintura ou tratamento.
Pode ser usada, como cabide por
exemplo, para arrumar ou pendurar
coisas.

 PLURAL COOPERATIVA
FARMACÊUTICA, CRL
SECTOR DE ACTIVIDADE:
COMÉRCIO POR GROSSO DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS
AUTOR DA CADEIRA:
DAVID DUARTE (PLURAL)
Realce da importância do indivíduo
em relação com a comunidade, o
trabalho em equipa, “juntos somos
mais fortes”. Os azulejos remetem
para a MATOBRA e para nossa
identidade cultural. Diversidade cromática representa a PLURAL e o
roxo representa a área da farmácia.

HOJE
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Assinaturas
Informações:
239 499 950 | 910 934 467

Coimbra
Períodos de céu muito
nublado. Aguaceiros.
Possibilidade de ocorrência de trovoada.
13º/6º

AMANHÃ

MARÉS

Coimbra
Céu geralmente pouco
nublado, tornando-se
gradualmente muito nublado nas regiões Centro
13º/4º

Porto da Figueira da Foz
Preia-Mar às 09h10 e às 22h00
Baixa-Mar às 03h00 e às 15h55
Porto de Aveiro
Preia-Mar às 09h30 e às 22h30
Baixa-Mar às 03h05 e às 16h05

lotaria clássica

1.º Prémio 67.328 600.000 euros
2.º Prémio 52.054 60.000 euros
3.º Prémio 56.001 30.000 euros

www.diariocoimbra.pt | redac@diariocoimbra.pt | www.facebook.com/diariocoimbra | Publicidade 239 499 999 | Redacção 239 499 900

Suspeito de preparar
atentado terrorista em
França residia em Ílhavo
Investigação Marroquino, de 26 anos, estava “a ser investigado pela Polícia
Judiciária desde o Verão de 2015” e tinha autorização de residência desde 2014
Um dos sete suspeitos de estarem a preparar um ataque
terrorista em França residia na
zona de Aveiro. Segundo avançou a Polícia Judiciária (PJ),
através da Unidade Nacional
Contra Terrorismo, o homem
de 26 anos, de nacionalidade
marroquina, estava a ser investigado por esta polícia
desde o Verão de 2015 e «foi
objecto de um pedido de cooperação internacional e de vigilância discreta inserido no
Sistema de Informação Schengen, tendo sido detido pelas
autoridades francesas durante
o passado fim-de-semana».
O suspeito tinha uma autorização de residência emitida
em 2014, tendo sido divulgado
que o homem morava na Gafanha da Nazaré, no concelho
de Ílhavo.
Esta informação surge depois das autoridades francesas
– através do ministro do Interior, Bernard Cazeneuve – terem anunciado, ontem, que
um «novo atentado» foi «frustrado» em França, numa operação antiterrorista realizada
na noite de sábado para domingo, em Estrasburgo (Leste)

papéis das pessoas detidas e
determinar se o atentado frustrado era um ataque coordenado para atingir simultaneamente vários locais».

Suspeito estava a ser investigado pela PJ desde o Verão de 2015

e Marselha (Sul), com a detenção de sete pessoas.
As sete pessoas, entre os 29
e os 37 anos e de nacionalidades francesa, marroquina e
afegã, foram detidas durante
uma operação realizada no
âmbito de uma investigação
aberta pela procuradoria antiterrorista há «mais de oito meses», segundo precisou o ministro. Seis delas não eram conhecidas pelos serviços de informações e uma outra, um

marroquino que não residia
em França, tinha sido sinalizada por um país parceiro – ou
seja, Portugal.
As detenções deste fim-de-semana «permitiram evitar
um ataque terrorista planeado
há muito» para o território
francês, disse Bernard Cazeneuve numa conferência de
imprensa transmitida na televisão. Ainda de acordo com o
ministro, a investigação «procurará definir os respectivos

Atentados já fizeram
mais de 200 mortos
A França tem enfrentado nos
últimos dois anos uma ameaça
terrorista sem precedentes,
tendo sido palco dos atentados
de Novembro de 2015, em Paris, com um balanço de 130
mortos, e de Julho de 2016, em
Nice, que matou 86 pessoas.
As últimas detenções fazem
subir para 418 o número de indivíduos interpelados por relação com redes terroristas
desde o início do ano, precisou
Bernard Cazeneuve.
Apenas desde 1 de Setembro,
foram detidas 143 pessoas, 52
foram presas e 21 colocadas
sob controlo judicial.
O Governo anunciou recentemente que vai pedir um novo
prolongamento do estado de
emergência, em vigor em
França desde Novembro de
2015, pelo menos até às Eleições Presidenciais da Primavera de 2017.|

Sismo e alerta de tsunami
agitaram noite no Japão
ALARME Um grande sismo de
magnitude 7,3 na escala de
Richter foi registado no nordeste do Japão, na prefeitura
de Fukushima, provocando um
tsunami, segundo a Agência
Nacional de Meteorologia.
O sismo ocorreu às 5h59
desta terça-feira no Japão
(20h59 de ontem em Lisboa) a
uma profundidade de 10 quilómetros. Receava-se que as
marés altas pudessem provocar ondas de três metros de altura em alguns locais, incluindo
na costa de Fukushima, referiu
a agência japonesa.
O sismo foi muito sentido na
ilha principal de Honshu, incluindo Tóquio, acordando milhões de pessoas na região, que
já tinha sido devastada por um
enorme tsunami em Março de
2011. Os operadores das centrais nucleares indicaram que
nenhuma anomalia foi registada e que as centrais estavam
paradas. A emissora pública
NHK, que interrompeu a pro-

gramação para transmitir informações sobre o sismo, pediu
às pessoas para avisarem os vizinhos e fugirem por causa do
tsunami.
Até ao fecho desta edição não
havia informações relativas a
danos ou vítimas, tendo apenas
sido registado um incêndio
numa refinaria, segundo a
NHK.
Uma unidade de crise foi
aberta pelo Governo para dar
informações e instruções para
ajudar as pessoas.
Os japoneses estão mais sensíveis aos riscos desde o tsunami de Março de 2011, provocado por um sismo de 9,0 na
escala de Richter. Aquele sismo
provocou a morte a 18.000
pessoas e uma catástrofe nuclear em Fukushina.
O arquipélago japonês sofreu
em Abril dois fortes sismos na
região de Kumamoto, seguido
por mais 1.700 réplicas que
provocaram a morte a 50 pessoas e grandes danos.|

Seis mortos em acidente
com autocarro escolar
EUA Seis pessoas morreram no
acidente com um autocarro escolar na segunda-feira em Chattanooga, nos Estados Unidos,
que transportava crianças de
uma escola primária, adiantou
a Associated Press. De acordo
com o procurador distrital do
condado de Hamilton, cinco
pessoas morreram no local do

acidente e outra morreu no hospital. O autocarro, que transportava 35 pessoas, despistou-se,
capotou e embateu numa árvore. Os passageiros eram alunos da escola primária Woodmore e tinham idades compreendidas entre a de frequência do pré-escolar e o quinto
ano de escolaridade.||
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Director Adriano Callé Lucas

Gala reuniu 400 amigos
da Cirurgia Cardiotorácica

Documentário
alerta sobre
endometriose

Coração Evento no Casino da Figueira da Foz reuniu doentes operados pelo serviço de Cirurgia
Cardiotorácica do CHUC, que já realizou mais 2.000 cirurgias este ano.
ARQUIVO

Andrea Trindade
A XVI Gala Anual do Círculo
de Amigos da Cirurgia Cardiotorácica realizou-se este domingo no Casino da Figueira
da Foz, com mais de 400 participantes. Momento de convívio e partilha de doentes operados pela equipa do cirurgião
Manuel Antunes, o encontro
serviu, como vem sendo hábito, para homenagear personalidades que ao longo do ano
se distinguiram no apoio aos
doentes e às causas da associação.
Fátima Campos, técnica administrativa do serviço, e o empresário Mário Almeida, que
equipou de electrodomésticos
os apartamentos propriedade
da associação, foram as duas
personalidades este ano distinguidas, revelou ao Diário de
Coimbra o presidente da direcção do Círculo de Amigos, Frederico Teixeira.
O responsável recorda que
estes apartamentos, num
imóvel próximo dos Hospitais
da Universidade, destinam-se
a acolher os doentes operados
nos primeiros tempos após a
alta, facilitando o acompanhados em ambulatório dos que
residem longe de Coimbra.
«Acolhem uma média de 18
doentes por ano, cada um

Manuel Antunes, director do serviço, fez balanço da actividade deste ano e revelou projectos

com dois ou três meses de
permanência», diz Frederico
Teixeira.
Mais 40 mil doentes
operados no serviço
Manuel Antunes esteve no
almoço de domingo, bem
como outros profissionais
deste serviço do Centro Hos-

No primeiro semestre
de 2017, o serviço
deve acolher uma
sala híbrida para implantação de próteses
valvulares

pitalar e Universitário de
Coimbra (CHUC), e aproveitou
para um balanço da actividade
cirúrgica. Em 28 anos de actividade, a Cirurgia Cardiotorácica conta mais de 40 mil
doentes operados. «Este ano,
mantendo a média de anos anteriores, realizaremos mais
cerca de 2.000 cirurgias», re-

feriu o director do serviço ao
nosso Jornal.
O cirurgião deu ainda conta
daquele que é um dos próximos objectivos do serviço: a
instalação de uma sala híbrida
para realizar intervenções não
cirúrgicas - a implantação de
próteses valvulares por via
percutânea - em colaboração
com os serviços de Cardiologia
do CHUC. «Trata-se de uma
tecnologia recente, que passou
a fase experimental e que está
consolidada, entendemos que
era o momento de avançar»,
explicou ao Diário de Coimbra.
Com um investimento de
cerca de 750 mil euros, o projecto aguarda, até ao final do
ano, uma resposta do Portugal
2020. Entre «o concurso para
aquisição dos equipamentos»
e as «pequenas obras de adaptação no serviço de Cirurgia
Cardiotorácica, Manuel Antunes estima que esta nova resposta para doentes cardíacos
esteja disponível «ainda no primeiro semestre de 2017».
O Círculo de Amigos da Cirurgia Cardiotorácica realiza
dois eventos anuais: o encontro da Primavera, normalmente em Maio e perto de Fátima, e o encontro do Natal, habitualmente em Novembro,
tendo como palco o Casino Figueira. |

O filme “EndoWhat?”, um
documentário que alerta para
a endometriose, vai ser exibido
sábado, pelas 14h30, em Coimbra, no espaço da I2QL, na Avenida Marnoco e Sousa, 18B.
Numa iniciativa da Mulherendo, Associação Portuguesa
de Apoio a Mulheres com Endometriose, segue-se um momento de partilha sobre a
doença - que afecta 10% das
mulheres em idade fértil -, com
portadoras, membros da associação e psicólogos da Psicofix,
que acolhe o evento. A participação tem um custo simbólico
de três euros, pagos à entrada.

Centro regional
apela à dádiva
de sangue

Instalações de Coimbra localizam-se nos Covões

O Centro do Sangue e da
Transplantação de Coimbra,
na Rua da Escola Inês de Castro, apela aos indivíduos saudáveis, com idades entre os 18
e os 60 anos, de peso igual ou
superior a 50kg, para a dádiva
de sangue. Os interessados em
apoiar a causa podem dirigirse às instalações do centro de
segunda-feira a sábado, entre
as 8h00 e as 19h30.|
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Coimbralab disponibiliza online
os resultados das análises clínicas
Laboratório Utentes e seus clínicos já podem aceder, de forma rápida e com total garantia de seguraça,
aos resultados de análises realizadas no Coimbralab. Com qualidade certificada, laboratório investe na inovação
FOTOS FIGUEIREDO

Andrea Trindade
Responder aos mais elevados
padrões de qualidade e rigor
em laboratório e disponibilizar, de forma segura e cada
vez mais rápida, os resultados
das análises a quem deles precisa, utentes e seus clínicos,
são objectivos que regem o
trabalho diário do Coimbralab. No âmbito da qualidade e no seguimento das sucessivas certificações alcançadas
nos últimos anos -, o Coimbralab foi este Verão o primeiro laboratório do país a
obter certificação da APCER
para as normas ISO 9001:
2015 e Normas para Laboratório Clínico 2015. Já no que
respeita a novas tecnologias
colocadas ao dispor do cliente, o Coimbralab lançou uma
plataforma informática que
permite consultar online os
resultados das análises clínicas.
Décio Júnior, gerente da empresa que viu renovado o título de PME Líder em Agosto,
sublinha, desde logo, a segurança deste novo serviço gratuito - que «garante a total
protecção informática dos dados» e ao qual se acede por
meio de uma password – e «a
rapidez e comodidade» com
que utente e clínico podem ter
acesso a resultados indispensáveis para diagnóstico e consequente decisão terapêutica.
Quando se desloca ao labo-

viado para si ou para o médico assistente, por email e/ou
por consulta da plataforma
online. No caso desta última
opção, ser-lhe-á fornecido um
código de utilizador e uma senha. Basta aceder à página do
site www.coimbralab.pt/resultados e introduzir o código de
utilizador e a senha fornecidos
no dia da colheita, para ter
acesso aos seus resultados
pelo computador, smartphone ou tablet, onde e quando
quiser.
Segundo Décio Júnior, assim que são validados, os resultados das análises são colocados na plataforma. «Pode
ainda ser consultado o históHelena da Cunha Leal, directora técnica e da qualidade, e Décio Júnior, gerente do Coimbralab

“Os utentes e os clínicos estão satisfeitos
e confiam nos nossos
resultados”, diz Décio
Júnior, administrador
do Coimbralab

Laboratório foi, este ano, o primeiro do país a obter a dupla certificação de qualidade

ratório para a realização das
colheitas para análise, o utente

preenche um formulário em
que indica como quer obter

os resultados: pessoalmente,
no laboratório, por correio en-

rico de todas as análises que
o utente realizou no Coimbralab», permitindo eventuais estudos e comparações, acrescenta o gerente, reparando
que esta é uma valência particularmente importante para
os clínicos.
Todos os clínicos interessados neste serviço gratuito, podem solicitar através do site
do laboratório a atribuição de
uma password, com a qual
podem aceder os resultados e
históricos de análises dos seus

utentes. Assim os utentes o tenham previamente autorizado, no já referido formulário.
«Com mais de três décadas
de experiência e know-how»
– em Maio próximo fará 33
anos -, o Laboratório de Análises Clínicas Cruz de Celas assumiu em 2000 a designação
de Coimbralab. Com laboratório central e sede na Rua Augusto Marques Bom, no Vale
das Flores, tem hoje 10 postos
de colheita na região de Coimbra e meia centena de colaboradores.
Helena da Cunha Leal, que
assume, desde o primeiro
momento, a direcção técnica
e de qualidade, destaca «o
elevado investimento na formação e na rigorosa gestão
dos processos», distinguidos, ano após ano, com selo
de qualidade. O Coimbralab
quer «continuar a destacarse como o laboratório em
que utentes e clínicos confiam, onde os valores obtidos nas análises não deixam
dúvidas», garante a especialista.
Os inquéritos de satisfação
mostram que 93% dos utentes
estão muito satisfeitos e mais
de 85% dos novos utentes
chegam ao laboratório por referência de outros utentes ou
de clínicos, provando, no entender de Décio Júnior, que o
bom trabalho feito tem sido a
melhor publicidade.|

Das rotinas aos testes mais complexos
RESPOSTAS O Coimbralab
realiza desde as mais simples
análises de rotina, com resultados emitidos no próprio dia,
às análises clínicas mais complexas e tem vindo a aumentar
o número de técnicas laboratoriais, na medida dos pedidos
e das necessidades que identifica nos utentes, refere Helena da Cunha Leal.
A recentemente criada pesquisa de streptococcus betahemolítico do grupo A, para
identificar a eventual presença

Laboratório central está na Rua Marques Bom, Vale das Flores

da bactéria causadora da
amigdalite aguda mais frequente em idade escolar, é
apenas um exemplo. «Em 10
ou 15 minutos damos a resposta, que pode ser importante para o médico decidir se
prescreve ou não o antibiótico», explica a directora técnica.
O teste de intolerância alimentar, que ajuda a perceber
se algum alimento é prejudicial ao organismo, e o teste
pré-natal não invasivo, para

estudo de trissomias e outras
malformações no feto, fazem
parte da lista de análises que
o laboratório de Coimbra, por
si só ou com parceiros externos, disponibiliza. Existem
ainda as análises especiais Oncoalert, para detecção precoce
do cancro cólo-rectal, e o teste
de detecção de HPV, principal
causador de cancro do colo do
útero.
Helena da Cunha Leal revela
que «não é necessário ter receita médica» para realização

destas análises, nem para um
conjunto de outras que o
Coimbralab já tipificou. Existe
o “perfil diabético”, “perfil tiróide”, “perfil lipídico”, “perfil
do viajante”, “perfil de DST”,
“perfil Gold” para homens e
para mulheres acima dos 45
anos, “perfil do atleta”. Ainda
que os custos destas análises
sejam assumidos na íntegra
pelos utentes, pode compensar aos que não querem ou
não podem esperar pela consulta médica.|
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História do “menino que
queria ter cor de menino”
num livro solidário

Um fim-de-semana
para “partilhar” a diabetes

Hepaturix “Será princípe ou principite”, de Margarida Castelão Dias, apoia
Associação das Crianças e Jovens Transplantados ou com Doenças Hepáticas

Na apresentação, Margarida Castelão Dias, com Emanuel Furtado e António Frazão

Andrea Trindade
O Óscar tem um sonho: ter cor
de menino. Para a sua mãe ele
é um príncipe, e distinto por
isso mesmo, pela cor. Mas os
sonhos são para perseguir.
Guiados pela vontade do pequeno Óscar, mãe e filho partem numa viagem até ao
Oriente e, dali, numa máquina
fabulosa, ruma ao espaço,
onde avista quasares, buracos
negros, galáxias, estrelas e mui-

tas outras coisas. Será que realiza o seu sonho? Para saber
terá de ler o novo livro de Margarida Castelão Dias “Será
princípe ou principite”, apresentado sábado no Museu de
Leiria.
À semelhança do que já
aconteceu com a anterior obra
da escritora, “Maria e a Boneca
Mimi”, as receitas do livro reverterão para a Hepaturix - Associação Nacional das Crianças e Jovens Transplantados

ou com Doenças Hepáticas, visando, mais concretamente,
apoiar o projecto “Magia dos
Sonhos”, que ajuda a concretizar desejos como ir à Disneyland Paris ou conhecer um jogador de futebol famoso. E,
mais uma vez, tendo como público alvo crianças até aos 10
anos, o objectivo é atenuar o
sofrimento da doença e dos internamentos, encontrando aspectos positivos em cada dificuldade e construindo uma

Um livro inclusivo e pela inclusão:
editado em braille, terá versão em língua gestual
“Será príncipe ou principite?”
tem uma versão publicada
em braille, já está disponível
um audio-livro e em breve
existirá uma versão em língua gestual e outra em pictogramas. Na sessão de lançamento, foram oferecidos
exemplares a uma mãe cega e
à sua filha de três anos, a uma

aluna do ensino secundário
também cega e à ACAPO. De
acordo com Margarida Castelão Dias, está disponível, no
blog do livro, uma versão audio da história e estão já encomendadas versões em língua gestual, para surdos, e em
pictogramas, destinada a
crianças autistas.|

realidade fantástica, cheia de
esperança, afecto e amor.
Para a autora, é uma história
«que fala de amor, amor de
mãe, e amor num sentido mais
lato», fala de «compaixão, no
que ela tem de saber colocarse no lugar do outro, compreendê-lo e amá-lo». Dada à
estampa pela editora Chiado,
pode ajudar os pais de crianças
com doenças hepáticas ou outras, que vão ser internadas ou
submetidas a cirurgia. «Neste
enredo não há picas, hospitais,
bloco operatório, recobro, médicos, enfermeiros ou doentes,
há fatos espaciais, naves, viagens, galáxias, magos e alquimistas e peripécias hilariantes».
Do real ao imaginário
No livro de Margarida Castelão Dias, que é a actual presidente da direcção da Hepaturix, as personagens são inspiradas em pessoas reais. Óscar que queria ter cor de menino é, desde logo, um menino
com uma doença hepática que
se reflecte no tom da sua pele.
O mago Emanuel, numa referência ao cirurgião Emanuel
Furtado, homenageia todos os
profissionais da transplantação hepática do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Ana, a personagem que
toma chá de jasmim e bolinhos
de massa de arroz com Óscar
e sua mãe, vai buscar inspiração a Ana Maria Calvão da
Silva, coordenadora do gabinete de colheita de órgãos e
transplantação, e à sua equipa.
Na sessão de apresentação, a
autora do livro fez questão de
lembrar todos os que «mandam vir peças e fazem máquinas» para os meninos voltarem
a ter cor de meninos.|

Grupo de 20 jovens com diabetes tipo 1 ruma a Idanha-a-Nova

JOVENS O Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo do Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra
(CHUC) encerra o evento Novembro - Mês da Diabetes com
um fim-de-semana (dias 25, 26
e 27) destinado a 20 jovens com
diabetes tipo 1, com idades entre
os 18 e os 22 anos e em tratamento com múltiplas administrações de insulina ou bomba
perfusora. Em Idanha-a-Nova,

os participantes vão poder juntar exercício físico, passeios ao
ar livre e visitas culturais com
sessões de esclarecimento sobre a sua doença. Reforçar a
educação terapêutica, promover o convívio entre os jovens
com diabetes tipo 1, com vista a
melhorar a aceitação da doença, e comprovar a eficácia do
uso de tecnologias avançadas
no controlo da doença são objectivos da iniciativa. |

Deficiência de ferro afecta
um em cada três portugueses
ANEMIA A deficiência de ferro,
uma das principais causas de
anemia, atinge um em cada três
portugueses adultos. A propósito do Dia da Anemia, que se
assinala a 26 de Novembro, a
Associação Portuguesa para o
Estudo da Anemia lançou a
campanha “Uma saúde de
ferro”, que alerta para sintomas
muitas vezes desvalorizados e
sublinha os riscos da carência
de um nutriente essencial para
a saúde física e mental da população. Fadiga, tonturas, falta

de ar, maior susceptibilidade
para infecções, aftas, dores de
cabeça, queda de cabelo, intolerância ao frio são apenas alguns dos sintomas que podem
estar associados a uma deficiência de ferro. A anemia, condição mais grave desta carência,
tem um impacto negativo na
produtividade e qualidade de
vida dos doentes e é responsável pelo aumento de riscos de
morbilidade e mortalidade
hospitalar, refere o Anemia
working Group Portugal.|
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Mês da diabetes alerta para excesso
de sal na alimentação
Júlia Figueiredo
nutricionista,
Unidade de
Nutrição e Dietética
do CHUC

A

Diabetes é uma doença crónica que
está quase sempre associada a doença
cardiovascular. O excesso de consumo
de açúcar, sal e gorduras contribuem para as
doenças crónicas não transmissíveis, como a
diabetes e a doença cardiovascular.
No ano de 2015, a propósito do Mês da Diabetes, alertámos para o consumo excessivo de
açúcar, este ano o destaque vai para o sal e, seguindo a recomendação da Organização Mundial da Saúde, aconselhamos a redução de sal
na alimentação para cinco gramas de sal por
dia para os adultos.
Em Portugal, a quantidade de sal presente
na alimentação é o dobro daquela que é recomendada pela OMS, tornando-se necessário
estabelecer estratégias que visem a sua redução, de forma progressiva. Para que este ob-

jectivo seja atingido a Direcção-Geral de Saúde
tem disponível no seu site (www.dgs.pt) o relatório de “Estratégia para a Redução do Consumo de Sal na Alimentação em Portugal” e
através do despacho Nº 8272 de 29 de julho de
2015 criou o grupo de trabalho para a sua implementação.
Esta estratégia terá que contar com a colaboração dos cidadãos, dos profissionais de
saúde, das instituições públicas e privadas, restauração, indústria alimentar e comércio. AAdministração Regional de Saúde do Centro tem
a decorrer uma campanha de sensibilização
para a necessidade de reduzir o consumo de
sal e o grupo do Programa Nacional para a
Diabetes do Centro Hospitalar e Universitário
de Coimbra (CHUC), no contexto do evento
“Coimbra-Novembro Mês da Diabetes 2016”,
associou à sensibilização uma exposição no
átrio dos Hospitais da Universidade relativa ao
consumo de sal.
Como é que o cidadão pode intervir nesta
campanha? Adoptando as sugestões dadas
pela Associação Portuguesa de Dietistas para
redução do consumo de sal, que são as seguintes:

Cárie dentária– o inimigo
número um dos dentes
Pedro Mesquita,
presidente da
Sociedade
Portuguesa de
Estomatologia e
Medicina Dentária

A

cárie dentária é, de todas as doenças
que afetam o Ser Humano, a de maior
prevalência (mais frequente). Pode
surgir logo nos primeiros anos de vida e, em
alguns países, representa um significativo problema de saúde pública. No nosso país, apesar
de se terem vindo a observar melhorias nos

últimos anos, ainda constitui um problema
importante em determinadas zonas do país,
em determinados grupos etários e em determinados grupos da população. Afeta, de uma
forma geral, todas as populações e, se não for
tratada, provoca a destruição dos tecidos duros
do dente (esmalte, dentina e cemento), sendo
uma das principais razões da perda dentária.
É uma doença de etiologia multifatorial, causada por variados fatores, fatores esses que
podem ser subdivididos em fatores primários
ou essenciais, que são os fatores sem os quais
a doença não se inicia nem se desenvolve, e
em fatores secundários ou modificadores, que
são os fatores que influenciam e condicionam
a evolução das lesões de cárie.

- Tente não ultrapassar o consumo de 5g de
sal por dia (segundo indicação médica);
- Leia os rótulos dos alimentos que adquire;
- Prefira os alimentos que apresentam até
0,3g de sal por 100g de produto;
- Evite os alimentos que apresentam mais de
1,5g de sal por 100g de produto;
- Reduza o consumo de produtos ricos em
sal, nomeadamente através da diminuição do
consumo de produtos industrializados como
caldos, sopas desidratadas, refeições enlatadas,

Os fatores primários são o próprio dente,
os microrganismos (bactérias) e o ambiente
(entre outros a presença de nutrientes que
podem ser utilizados pelos microrganismos
e cuja decomposição leva à produção dos
ácidos que destroem os dentes). Os fatores
secundários são a higiene oral, a exposição
ao flúor, o estado de saúde geral, os fatores
socioeconómicos, a predisposição genética
e os cuidados de saúde oral. A prevenção é
a forma mais eficaz de abordar esta doença.
Deve começar nas idades mais precoces
com a instrução de hábitos corretos de higiene oral e de dieta alimentar não cariogénica, isto é, não favorável ao desenvolvimento da lesão.
Assim, devemos:
Lavar os dentes pelo menos 2 vezes ao dia
com um dentífrico fluoretado e uma escova
de dureza média, durante 1 a 2 minutos. Uma
das escovagens deve ser, obrigatoriamente, à
noite, antes de deitar.

molhos industrializados, aperitivos salgados,
produtos de charcutaria e salsicharia;
- No momento de comprar o pão, procure
informar-se acerca de quais as opções com menor teor de sal;
- Diminua o sal nas suas refeições;
- Substitua a adição de sal nas suas confecções
e preparações, pelo uso de ervas aromáticas e
especiarias;
- Opte pela utilização de produtos frescos em
detrimento de processados com elevado teor
de sal;
- Na confecção das sopas, utilize diversos tipos
de legumes com cores e sabores distintos, bem
como, ervas aromáticas de modo a reduzir o
teor de sal adicionado sem alterações na percepção de sabor;
- Coza os legumes com ervas aromáticas e
alho, dando sabor, sem necessidade de acrescentar sal na sua confeção;
- Tempere as saladas com sumo de limão ou
vinagre, evitando a adição de sal por presença
de um sabor ácido;
- Evite levar o saleiro para a mesa, troque-o
por ervas aromáticas e especiarias;
- Não adicione mais de 1g de sal por indivíduo
por refeição (1 colher de café equivale a 2g).
- Não introduza sal na alimentação das crianças antes dos 2 anos de idade.
Lembre-se que cabe a todos contribuirmos
para que a redução de sal na alimentação seja
uma realidade no nosso País!|

A escovagem deve ser feita em todas as superfícies dentárias com movimentos circulares
ou verticais e no dorso da língua (parte da língua voltada para a cavidade oral).
Utilizar, diariamente, o fio dentário ou um
escovilhão interdentário.
Ter uma alimentação variada e equilibrada,
privilegiando o consumo de frutas e legumes
e evitando o consumo de alimentos e bebidas
açucaradas sobretudo entre as refeições. Deve
consumir-se, preferencialmente, água.
Visitar regularmente, uma a duas vezes por
ano, o médico dentista/médico estomatologista.
Avaliar com o médico dentista/médico estomatologista a necessidade de utilização de
suplementos de flúor e/ou a aplicação de selantes de fissuras para a prevenção da cárie. O
flúor é um elemento que tem a capacidade de
inibir a formação da cárie devendo, no entanto,
ser usado com moderação devido à sua toxicidade.|
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IMOBILIÁRIAS

IMOBILIÁRIA PATROCÍNIO
TAVARES, S.A - Compra,
venda e troca de prédios,
moradias, andares, escritórios, Lojas e terrenos. Rua
da Sofia, 175 C. Telf. 239
854 730 - Coimbra,
www.patrociniotavares.pt
.............................................

SEGUNDO SÉCULO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS,
LDA. - Compra, venda e permuta de apartamentos, moradias, terrenos e outros
imóveis. T: 966 744 872 /
exhol@hotmail.com
.............................................

MEDIADORAS
AUTORIZADAS

LÍDER XXI - MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL,
LDA. - Av. Calouste Gulbenkian, n.º 129, Lote B, 3º B,
3000-092 Coimbra. Contactos: 918 638 164 Tânia Correia / 963 002 502 Maria
José Correia / telemovel
916 350 066 João Correia
w w w. l i d e r- 2 1 . c o m /
taniapintocorreia@sapo.pt
.............................................

A FERREIRA & SILVA, Lda,
arrendamento e administração de imóveis. Inquilino ou
senhorio temos a solução
para si! Para informações
mais detalhadas, ou outro
assunto, não hesite em contactar -nos: Telef: 239 780
875 Telm: 932 227 701 eMail: info@forrent.pt Endereço Postal: Rua General
Humberto Delgado, 419 - 1º
Dtº, 3030-327 Coimbra T.
239 780 875 - 93 222 77 01
.............................................

VENDAS
APARTAMENTOS
8487 AMI - HR HOUSE Zona
central e calma. Excelente
áreas, sala com lareira, 3
roupeiros. Varanda . Completamente remodelado (C.
E. em Curso) REF.T2U126+
inf. consulte o site
www.hrhouse.pt Tlm. 910
304 640
.............................................

VENDAS
APARTAMENTOS . T1
PARTICULAR VENDE T1 totalmente remodelado, como
novo, a estrear, acabamentos modernos, cozinha equipada, junto à Praça da República. Tlm 962 974 675.
.............................................
PARTICULAR VENDE T1+1,
c/ garagem, em bom estado,
na Urbª Ar e Sol - Eiras.
Telm. 916 840 185
.............................................

8487 AMI - HR HOUSE
Vende-se T1 Quinta da Portela em condomínio fechado
com piscina, cozinha completamente
equipada,
aquecimento central completo,aparcamento coberto.
Renda mensal de 410€. O
apartamento é vendido com
o inquilino. Excelente investimento. (C. E. em Curso)
REF.T1U34 + inf. consulte o
site www.hrhouse.pt Tlm.
910 304 646
.............................................
AMI 11933 CASAS PRIME €115.000, em Celas, T1
(45m2) totalmente remodelado, novo. Acabamentos de
qualidade. Perto da zona
dos hospitais, Faculdade de
Economia e Universidade.
Excelente negócio. CE: D.
Refª 229. Tel: 239 700 755.
.............................................
AMI 11933 CASAS PRIME €95.000, T1 com kitchenet
(45m2) novo, com garagem
coletiva, perto do ISCAC, Escola Agrícola, Centro Cirúrgico. Grande quarto com
roupeiro e cozinha equipada. Investimento garantido. CE: B. Refª 191. Tel:
239 700 755.
.............................................
AMI 8984 REMAX WHIT E
T1, Rua do Brasil, em Coimbra. Cozinha ampla, totalmente equipada. Sala com
lareira. Quarto com roupeiro
embutido. ID123351028119. CE-D 82.500€. Telm.
926 444 084
.............................................
FOZMÉDIA, VENDA-APART.
T1 jto Idealmed, mto bom,
perto
de
tudo
(HUC,Baixa,Faculdades,ETC)
excelente oportunidade so 59.000€. Consulte-nos em
www.fozmedia.pt ou 239
820 699/ 964 439 469 - AMI
1173
.............................................

VENDAS
APARTAMENTOS . T2
PARTICULAR VENDE T2+G
recente, em estado novo,
junto ao Coimbra Shopping,
c/ área de 150m2, suite c/
25m2 c/ closet, coznha equipada, aquec. e aspiração
central. Tlm 916 264 844
.............................................
(4252) REMAX VISÃO
Vende-se Excelente oportunidade. T2 muito agradável,
boas áreas, com entrada independente para um terraço
de uso comum. Tem um
anexo que pode servir de arrecadação ou como um
quarto. Próximo da praia.
(CE:D) Rita Rodrigues rrodrigues@remax.pt 916 596
258 remax.pt / 123601022-53
.............................................
8006 AMI - DIÁRIO DAS
CASAS 110.000 € T2 c/ 2
wc s Celas, varanda panorâmica. Aproveite. Local de
eleição. Classe D. Fotos em
www.diariodascasas.com
pesquise por Ref. nº 3955U.
Telef. 239 70 80 80
.............................................
8006 AMI - DIÁRIO DAS
CASAS 115.000 € T2+G Vale
das Flores, sala c/ lareira, 2
varandas, garagem. Certificação em curso. Fotos em
www.diariodascasas.com
pesquise por Ref. nº 3939U.
Telef. 239 70 80 80
.............................................

IMOBILIÁRIO
8006 AMI - DIÁRIO DAS
CASAS 155.000 €, Excelente
T2 Vale das Flores, 90 m2 de
área, cozinha equipada,
grande varanda panorâmica. Aparcamento na cave.
Oportunidade. Fotos em
www.diariodascasas.com
pesquise por Ref. nº 3910U.
Telef. 239 70 80 80
.............................................
8006 AMI - DIÁRIO DAS
CASAS T2 c/ 2 wc s, cozinha c/ móveis em faia, sala
c/ lareira e recuperador, piso
radiante, varanda em todas
as divisões, garagem coletiva. Aproveite! Fotos em
www.diariodascasas.com
pesquise por Ref. nº 3623N.
Telef. 239 70 80 80
.............................................
8006 AMI - DIÁRIO DAS
CASAS T2 c/ garagem e terraço Junto à circular dos
HUC, cozinha equipada, aq.
central, salamandra alimentada a pellets. Oportunidade. Certificação em curso.
Veja fotos em www.diariodascasas.com pesquise por
Ref. nº 3956U. Telef. 239 70
80 80
.............................................
8006 AMI - DIÁRIO DAS
CASAS T2 c/ garagem para
cinco viaturas, cozinha equipada Teka, painéis solares.
Oportunidade. Fotos em
www.diariodascasas.com
pesquise por Ref. nº 3964N.
Telef. 239 70 80 80
.............................................
8006 AMI - DIÁRIO DAS
CASAS T2, Junto Retail
Eiras, cozinha equipada,
painéis solares, 2 varandas,
garagem. Oportunidade.
Classe B. Veja fotos em
www.diariodascasas.com
pesquise por Ref. nº 3930U.
Telef. 239 70 80 80
.............................................
8487 AMI - HR HOUSE T2
Semi-novo.
Excelentes
áreas, acabamentos de
topo, cozinha completamente equipada (SMEG) Arcondicionado, painéis solares, tetosfalsos com iluminação, boas varandas, condomínio fechado com jardim e parque infantil. Mobiliário incluído . Garagem fechada. ( C.E. A) REF. T2U129
+ inf. consulte o site
www.hrhouse.pt Tlm. 910
304 640
.............................................
8487 AMI - HR HOUSE T2
excelentes áreas, acabamentos de topo, cozinha
completamente equipada
(Siemens), lavandaria. 2
Wc s. Ar condicionado,
domótica, 4 roupeiros. Garagem fechada ( C.E “B”)
REF T2N500+ inf. consulte o
site www.hrhouse.pt Tlm.
910 304 640
.............................................
8487 AMI - HR HOUSE T2
Excelentes áreas, Cozinha
parcialmente equipada,4
roupeiros,Garagem
fechada, oportunidade de negócio para investimento
REF. (C. E.em Curso) T2U125
+ inf. consulte o site
www.hrhouse.pt Tlm. 910
304 640
.............................................

8487 AMI - HR HOUSE T2
Vale das Flores. Excelentes
áreas, cozinha equipada
com lavandaria e despensa,
sala com lareira, Fantástica
varanda, boas vistas. Aparcamento fechado. (C.E. Em
curso) REF. T2U128 +
inf. consulte o site
www.hrhouse.pt Tlm. 910
304 640
.............................................
AMI 10415 - REMAX
CORAL, CEIRA, Apartamento T2 com 128 m2, sala
com lareira, 2 quartos com
roupeiros sendo um suite,
áreas acima a média, cozinha com despensa. O pavimento da sala e cozinha é
em cerâmica e os quartos
em flutuante. Dispõe de garagem. (CE: E) 128.000,00 €
ID: 123971009 - 71.
Telemovel. 96 22 40 256
zvalente@remax.pt
.............................................
AMI 10415 - REMAX
CORAL, MIRANDA CORVO
Vende-se T2 constituído por
hall de entrada, dois quartos, sala, cozinha, casa de
banho completa e varanda.
Boas áreas, muito bom estado conservação. Garagem
e
arrumo.
(CE:
D)
64.990,00€ID: 12397100758. Telm. 96 22 40 261
cmortagua@remax.pt
.............................................
AMI 10415 - REMAX
CORAL, QTª PORTELA, T2
em início de construção na
zona da Quinta da Portela
Possibilidade de escolha
dos acabamentos. Garagem
fechada.180.000,00€ID:
123971009-58. Telm . 96 22
40 256 zvalente@remax.pt
.............................................
AMI 11933 CASAS PRIME € 166.000, na Solum T2
(77m2) novo, com arrumo e
aparcamento coberto. Cozinha equipada. Grande varanda. Último piso. Excelentes acessibilidades. CE: B.
Tel: 239 700 755.
.............................................
AMI 11933 CASAS PRIME €130.000, Em São Martinho
do Bispo, T2 (75m2) novo,
com garagem e varandas.
Cozinha semi equipada,
bons acabamentos e boa
arrumação. Local tranquilo
e com excelentes acessos.
CE: A. Refª 190. Tel: 239 700
755.
.............................................
AMI 11933 CASAS PRIME €137.500, Bem perto da
Solum, T2 (90m2) novo,
com garagem. Cozinha espaçosa, totalmente equipada e varanda. Bons acabamentos e vista soberba.
Prédio pequeno com elevador. Autocarro à porta. CE:
B. Refª 249. Tel: 239 700
755.
.............................................
AMI 11933 CASAS PRIME €150.000, Em São Martinho
do Bispo, apartamentos T2
e T3 novos. A partir de
150.000 euros. Construção
e acabamentos com qualidade e conforto. Financiamento 100% garantido. CE:
A+. Refª V2. Tel: 239 700
755.
.............................................

AMI 11933 CASAS PRIME €157.500, 5 min da Solum,
T2 (90m2) novo, com garagem para 4/5 carros. Cozinha espaçosa, totalmente
equipada e varanda. 2WC.
Bons acabamentos. Grande
terraço com vista soberba.
Prédio pequeno com elevador. Autocarro à porta. CE:
B. Refª 248. T 239 700 755.
.............................................
AMI 11933 CASAS PRIME €80.000, No Bairro Norton
de Matos, T2 (70m2) último
piso. Cozinha com marquise. Chão em madeira.
WC remodelada. Vistas bonitas. Oportunidade. CE: F.
Refª V3. Tel: 239 700 755.
.............................................
AMI 8984 REMAX WHITE
Excelente apartamento T2
em condomínio com piscina, Buarcos. Bom para investimento / habitação própria.ID123351047-42. CE-E
124.900€. Telm. 968 192
817
.............................................
AMI 8984 REMAX WHITE
OPORTUNIDADE de investimento! Apartamento T2 na
Rua
do
Brasil.
ID123351059-11.
CE-D
105.000€ T. 968 192 817
.............................................
AMI 8984 REMAX WHITE
T2, totalmente renovado,
bastante acolhedor, com
marquise fechada. Um dos
quartos dispões de um pequeno closet. ID123351017
- 56. CE-C 74.000€. Telm.
926 444 084
.............................................

VENDAS
APARTAMENTOS . T3
(4252) REMAX VISÃO Pinhal
Marrocos Vende-se apartamento único com acabamentos
personalizados.
Sala com lareira e varanda
(22m2). Zona privada composta por quarto banho, 2
quartos e uma suite. Aq
central, aspiração central,
estores elétricos e vídeo
porteiro; Garagem com 20
m2. (CE:C) Sérgio Domingues 913 053 229 remax.pt
/ 123601007 - 136
smdomingues@remax.pt
.............................................
(4252) REMAX VISÃO
Vende-se excelente T3 em
Pereira, na Zona plana, cozinha equipada, boas áreas,
varandas, churrasqueira e
garagem. Marque já a sua
visita. 102.500€ (CE:B)
Amaro Bailão 964 306 499
remax.pt / 123601015-167
abailao@remax.pt
.............................................
(4252) REMAX VISÃO
vende-se excelente T3,
quartos com roupeiros embutidos, cozinha mobilada e
equipada, zona tratamento
roupa. Marque a sua
visita. (Ce:B-) Rita Rodrigues
rrodrigues@remax.pt 916
596 258 remax.pt /
123601022-56
.............................................
8487 AMI - HR HOUSE T3+1
Zona Celas. Boas áreas, precisa obras derestauro. Boa
exposição solar. Garagem
(C. E. em Curso) REF.
T3U193 + inf. consulte o
site www.hrhouse.pt Tlm.
910 304 640
.............................................

IMOBILIÁRIO
(4252) REMAX VISÃO
vende-se T3 com boas
áreas! Tem 2 quartos, 1
suíte, sala com recuperador
de calor e varanda, cozinha,
marquise, despensa e garagem com 31 m2. Excelente
exposição solar, vistas desafogadas e boa localização.
Perto de transportes públicos e de grandes superfícies
comerciais. (CE:C) Sónia
Cunha - scunha@remax.pt
912 452 361 - remax.pt /
123601048-7
.............................................
8006 AMI - DIÁRIO DAS
CASAS 145.000 €, T3 junto
à Elísio de Moura, cozinha
c/ móveis lacados, garagem
dupla. Oportunidade. Vista
panorâmica s/ a cidade.
Classe C. Veja fotos em
www.diariodascasas.com
pesquise por Ref. nº 3918U.
Telef. 239 70 80 80
.............................................
8006 AMI - DIÁRIO DAS
CASAS 175.000 €, T3, próximo Estádio Cidade Coimbra, 130 m2 de área, cozinha c/ móveis lacados, sala
c/ lareira e recuperador, prédio pequeno condomínio.
Oportunidade. Classe B.
Veja fotos em www.diariodascasas.com pesquise por
Ref. nº 2974N. Telef. 239 70
80 80
.............................................
8006 AMI - DIÁRIO DAS
CASAS 87.500 €, T3 Zona
Norte, cozinha equipada, 2
varandas marquisadas, impecável.
Oportunidade.
Classe F. Veja fotos em
www.diariodascasas.com
pesquise por Ref. nº 3959U.
Telef. 239 70 80 80
.............................................
8006 AMI - DIÁRIO DAS
CASAS Imóvel do Banco:
T3+G 74.500 €, 124 m2 de
área, sala 28 m2, lareira,
garagem. Oportunidade a
15 minutos de Coimbra.
Classe D. Veja fotos em
www.diariodascasas.com
pesquise por Ref. nº 3884U.
Telef. 239 70 80 80
.............................................
8006 AMI - DIÁRIO DAS
CASAS T3 c/ sótão e c/ garagem junto à Solum, 230 m2
de área, cozinha equipada,
sala 35 m2, lareira, aq. central e garagem. Local tranquilo. Classe F. Fotos em
www.diariodascasas.com
pesquise por Ref. nº 3917U.
Telef. 239 70 80 80
.............................................
8487 AMI - HR HOUSE T3
Vale das Flores, excelentes
áreas, Cozinha ecanalização
novas.Madeiras lacadas.
Varanda. Boa exposição
solar (C.E. D) REF.T3U188 +
inf. consulte o site
www.hrhouse.pt Tlm. 910
304 640
.............................................
8487 AMI - HR HOUSE Fantástico T3 remodelado, excelentes áreas, acabamentos
modernos,cozinha completamente equipada com despensa, tectos falsos com iluminação embutida, estores
eléctricos, garagem fechada. Fachada do prédio
pintada de novo. Vistas para
a cidade (C. E. em Curso)
REF.T3U191 + inf. consulte o
site www.hrhouse.pt Tlm.
910 304 646
.............................................

AMI 10415 - REMAX
CORAL, CELAS T3 usado
com 3 quartos. Bom estado
conservação, áreas acima
da média, 2 casas de banho
quartos com roupeiro embutido. Varanda na sala, 2
despensas e, cozinha em
branco lacado completamente equipada. Local
muito calmo no coração de
Celas. (CE: D) 165.000,00€
ID: 123971020-2. Telm. 96
22 40 260cpita@remax.pt
.............................................
AMI 10415 - REMAX
CORAL, CELAS Excelente T3
remodelado, com garagem.Os seus 130 m² de
área distribuem-se por uma
grande sala com lareira, virada a Sul, cozinha com
despensa e zona de tratamento de roupa, dois bons
quartos com roupeiro e uma
suite de áreas generosas.
(CE: C)175.000,00€ ID:
123971015-18. Telm. 96 78
04 434 alucas@remax.pt
.............................................
AMI 10415 - REMAX
CORAL,CELAS Apartamento
composto por hall de entrada, cozinha, três quartos,
duas casas de banho, despensa, sotão dividido e terraço. Embora necessite de
obras de remodelação, é um
excelente negócio para habitação própria ou para o
mercado de arrendamento.
(CE: D)155.000,00€ ID:
123971021-22. 91 66 74
948mcoimbra@remax.pt
.............................................
AMI 11933 CASAS PRIME €107.500 - Na estrada de
Eiras, perto da Estação de
comboio, T3 (105m2) com
garagem e arrumo no
sótão. Último piso. Lareira e
ar condicionado. Varandas
(nascente/poente). Disponível de imediato. CE: F. Refª
150. Tel: 239 700 755.
.............................................
AMI 11933 CASAS PRIME €125.000, junto à Solum, T3
em duplex (135m2) semi
novo, com 2 suítes. Cozinha
equipada. Varanda. Garagem para 4 carros. Oportunidade. CE: D. Refª V4. Tel:
239 700 755.
.............................................
AMI 11933 CASAS PRIME €132.000, à Dias da Silva,
apartamento T3 (115m2)
com terraço. Boas áreas.
2 WC com janela. Nascente/poente. Ideal para
rendimento. Perto da Faculdade de Economia. CE: F.
Refª 240. Tel: 239 700 755.
.............................................
AMI 11933 CASAS PRIME €150.000, Na zona de
Celas, um magnífico T3
(115m2). Remodelado.
Áreas generosas. Varanda
com 3 frentes e vista deslumbrante. Excelente arrumação. Marquise transformada em escritório. Local
central. CE: D. Refª 242. Tel:
239 700 755.
.............................................
AMI 11933 CASAS PRIME €150.000, T3 com garagem,
novo, à estrear. Acabamentos modernos e de qualidade. Boas varandas. Ideal
para 1ª habitação com possibilidade de financiamento
a 100%. Marque a sua visita!
CE: B. 268. T 239 700 755.
.............................................

AMI 11933 CASAS PRIME €160.000, T3 (11 0m2) com
garagem, na rua Paulo
Quintela (Vale das Flores). 4
roupeiros. 4 varandas. Cozinha equipada. Imóvel estimado. Localizado perto do
Instituto Pedro Nunes, ISEC,
centro de saúde, zona comercial e zona ajardinada
para lazer. Investimento garantido. CE: C. Refª 125. Tel:
239 700 755.
.............................................
AMI 11933 CASAS PRIME €185.000, T3 com sótão
(165m2) novo, com garagem. Cozinha equipada
marca “Teka”. 4 roupeiros
embutidos e muita arrumação no sótão. 3 WC. Varanda com vista. Prédio pequeno com elevador. Autocarro à porta. CE: B. Refª
251. Tel: 239 700 755.
.............................................
AMI 11933 CASAS PRIME €200.000, Próximo da
Solum, apartamento T3 com
sótão dividido. 2 salas, 3
quartos, 1 suite e 3 WC.
Imóvel espaçoso, bem dividido e soalheiro. Vista sobre
a cidade. Bom estado de
conservação. Local tranquilo. Bom preço. CE: F.
Refª: 256. Tel: 239 700 755
.............................................
AMI 11933 CASAS PRIME €275.000, À Solum, T3 com
sótão dividido (205m2) com
garagem. Cozinha equipada
e marquise. 2 salas com lareira, 3 quartos, 1 suite, 2
salas e 3 WC. Varanda e terraço panorâmico. Aceitamse propostas!. CE: D. Refª
230. Tel: 239 700 755.
.............................................
AMI 11933 CASAS PRIME €75.000, no Monte Formoso, T3 (100m2) com terraço. Imóvel acolhedor e
soalheiro. Cozinha remodelada e com marquise. Casa
de banho renovada e com
janela. Sala e quartos com
pavimento em parquet.
Rendimento imediato (370
euros/mês). CE: D. Refª 246.
Tel: 239 700 755.
.............................................
AMI 8984 REMAX WHITE
T3, na Av. Elísio de Moura.
Sala com lareira, cozinha
com marquise e despensa.
Quartos com roupeiro. Perto
de escolas, farmácia, centros comerciais e universidade. ID123351019-476.
CE-C 127.500€ Telm. 926
444 084
.............................................
AMI 8984 REMAX WHITE T3
com garagem, situado a
pouco mais de 100 metros
do Pingo Doce da Rua do
Brasil. Excelente oportunidade para investimento ou
habitação
própria!
ID123351051-18.
CE-D
110.000€ Telm. 964 657
369
.............................................
AMI 8984 REMAX WHITE T3
DUPLEX.
Apartamento
Constituido por cozinha, 2
Salas, 3 quartos, 2 WC.
Transportes Públicos em
frente ao Prédio. Rua Brigadeiro Correia Cardoso.
123351042-36 - CE- E,
125.000€ Telm. 912 837
166
.............................................

AMI 8984 REMAX WHITE T3
em Eiras, a apenas 200m do
Pão de Açúcar. Uma suite,
sala com lareira. Garagem.
ID123351051-18.
CE-D
70.000€ Telm. 964 657 369
.............................................
AMI 8984 REMAX WHITE T3
na Urb. Relvinha. Sala mobilada com lareira e varanda. 2 dos quartos mobilados e com roupeiros embutidos. Cozinha equipada.
Gás Canalizado. Um Wc de
Serviço e uma casa de
banho completa. Despensa.
A p a r c a m e n t o .
ID123351051-20
CE-C
70.000€ Telm. 964 657 369
.............................................
FOZMÉDIA, VENDA -T3 Qta
da Maia, mto bom perto de
tudo, Só 98.000€. Bom p /
investimento (alugado Por
600€).
Consulte-nos
emwww.fozmedia.pt ou
239 820 699/ 964 439 469 AMI 1173
.............................................
FOZMÉDIA,
VENDA-T3
novo, de luxo, jto ao Coimbrashopping, perto fr tudo
(possibilidade de permuta)
270.000€. Consulte-nos em
www.fozmedia.pt ou 239
820 699/ 964 439 469 - AMI
1173
.............................................

VENDAS
APARTAMENTOS . T4
8006 AMI - DIÁRIO DAS
CASAS 185.000 €, T4 duplex, Junto Portugal Pequenitos e Fórum, novo, cozinha totalmente equipada,
aq. e aspiração central, acabamentos modernos e de
qualidade, garagem. Financiamento c/ condições especiais. Certificação em curso.
Veja fotos em www.diariodascasas.com pesquise por
Ref. nº 393N. Telef. 239 70
80 80
.............................................
8006 AMI - DIÁRIO DAS
CASAS T4 c/ sótão à Solum,
175 m2 de área, 2 salas c/
ar condicionado, cozinha
equipada, garagem. Local
de eleição. Aproveite.
Classe C. Aproveite a baixa
de preço. Veja fotos em
www.diariodascasas.com
pesquise por Ref. nº 3929U.
Telef. 239 70 80 80
.............................................
AMI 11933 CASAS PRIME €215.000, Em Santa Clara,
T4 (155m2) com aparcamento duplo. Cozinha equipada, com despensa. Sala
com lareira. 4 quartos e 3
WC. Condomínio pequeno
com jardim envolvente.
Aceitam-se propostas!. CE:
B. Refª 152. Tel: 239 700
755.
.............................................

VENDAS
APARTAMENTOS . T5
AMI 11933 CASAS PRIME €285.000, Na Quinta da Romeira, T5 duplex com garagem dupla. Composto por 2
salas, 2 suítes + 3 quartos.
Cozinha com lavandaria.
Varanda e terraço panorâmico com churrasqueira. Último piso. CE: C. Refª V6.
Tel: 239 700 755.
.............................................

VENDAS
MORADIAS
8006 AMI - DIÁRIO DAS
CASAS Magnífica Moradia
Celas, 400 de área, traça
antiga, 15 divisões, 4 suites.
Excelente estado de conservação. Lote c/ 1.000 m2.
Imóvel distinto. Certificação
em curso. Veja fotos em
www.diariodascasas.com
pesquise por Ref. nº 3807U.
Telef. 239 70 80 80
.............................................
AMI 10415 - REMAX
CORAL, ALFARELOS Bonita
moradia de r/c e 1.º andar,
remodelada com muito
gosto.Cozinha completamente equipada. Localizada
no centro de Alfarelos.(CE:
D)49.500,00€ID:
123971020-24. 96 22 40
260 cpita@remax.pt
.............................................
AMI 10415 - REMAX
CORAL, PENELA, Moradia
113 m2 e terreno envolvente 650 m2, localizada
em Casal Pinto – Penela, A
15m de Coimbra. A moradia
necessita de obras gerais.
Este imóvel é o ideal para
quem aprecia viver no sossego do campo e aprecia
desfrutar a natureza, bem
como ter um jardim e quintal.46.400,00€ID:
123971021-16. Telm. 91 66
74 948 mcoimbra@remax.pt
.............................................
AMI 10415 - REMAX
CORAL, S. M. BISPO Moradia para restauro, com 3
quartos, sala, arrumos, cozinha e um terreno com
600m2. Muito bem situado,
a 5 minutos do centro de
Coimbra, esta propriedade
tem ainda uma excelente
exposição solar, vistas abertas sobre o campo e o terreno é plano e inclui algumas árvores.45.000,00€ID:
123971022-9. 239 481 283
coral@remax.pt
.............................................
AMI 10415 - REMAX
CORAL, STª COMBA DÃO
Nagosela, moradia traça típica da região, em pedra
granito. Lagar, com forno,
com três pisos e doze divisões. Ótimo investimento
para transformar numa residencial rural ou na casa dos
seus SONHOS. Venha Visitar!!!15.000,00€ID:
123971005-50. Telm. 96 22
40 266 dcmatos@remax.pt
.............................................
AMI 10415 - REMAX CORAL,
STª COMBA DÃO Nas terras
do Dão pequena moradia, por
remodelar. Marque visita e
compre a sua casa de
SONHO! 12.500,00€ ID:
123971005 - 49. T 962 240
266 dcmatos@remax.pt
.............................................
AMI 10415 - REMAX
CORAL, TOVIM DE CIMA,
Moradia muito recente, localizada a 5 minutos da
Solum Acabamentos modernos e com requinte,
aquecimento central, vidros
duplos, estores elétricos,
sala com recuperador de
calor, despensa, lavandaria,
garrafeira, garagem e portões automáticos.(CE: B-)
448.000,00€ID:
123971003-73. T. 91 114 84
85 smfernandes@remax.pt
.............................................
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VENDAS
APARTAMENTOS . T3
T3 C/ ÁREAS muito espaçosas,
aquecimento central, recuperador, estacionamento para 2
carros e arrumos grandes,
115.000€

Trata Imobiliária

Nova Central, Lda. Lic. AMI
1800. Telf.: 231 429 480 Cantanhede. www. imobiliarianovacentral.com
...............................................

VENDAS
MORADIAS . M4
TOCHA Moradia T3 em fase de
projecto a 1km do centro de
Cantanhede com recuperador,
painéis solares, churrasqueira
e estacionamento para dois
carros. Imobiliária Nova Central, Lda. - Lic- Ami1800. 231
429 480 www. imobiliarianovacentral.com
...............................................

AMI 10415 - REMAX
CORAL,CELAS PENELA , Moradia em Vendas de Podentes, com 88 m2 de área por
piso, composta por marquise, sala, dois quartos,
cozinha, casa de banho, alpendre, canil, lavandaria e
arrumos diversos.Nas traseiras tem quintal com 148
m2, com poço, diversas árvores de fruto e terra de
qualidade para a produção de
hortícolas. (CE: E)56.000,00€ ID:
123971021-12. Telemovel 91 66
74 948 mcoimbra@remax.pt
.............................................
AMI 11933 CASAS PRIME €250.000, no centro de São
Martinho do Bispo, moradia
geminada (220m2) com
cave, garagem e logradouro
com churrasqueira. Grande
cozinha equipada, 3 quartos, 1 suite e 2 salas. Estado
impecável. Varandas. local
privilegiado. CE: D. Refª
237. Tel: 239 700 755.
.............................................
AMI 11933 CASAS PRIME €269.000, Moradia isolada
(290m2) com piscina a 8
min. do centro de Coimbra.
Inserida em lote de terreno
com 700m2. Acabamentos
com qualidade e conforto. 5
quartos, 4 WC, 2 salas , Escritório e Bar. Ampla Garagem para 4 carros. Oportunidade! CE: C. Reª 247. Tel:
239 700 755
.............................................
AMI 8984 REMAX WHIT E
Moradia para recuperar em
Penela com 8000m2 de terreno anexo!Ótimo investimento para Quinta de Turismo Rural, práticas agropecuárias. ID123351047-7.
CE-F 55.000€. 968 192 817
.............................................

VENDAS
MORADIAS . M2
FOZMÉDIA, VENDA - CASA
T2 Duplex mto bom c/gar.,
jto ao Bº S.Miguel, soalheiro. Só 100.000€. oportunidades!!! Consulte-nos em
consulte-nos em www.fozmedia.pt ou 239 820 699/
964 439469 - AMI 1173
............................................

MORADIA GEMINADA em
construção com excelentes
áreas e localização e preço. Lic.
AMI 1800. Telf. 231 429 480
Cantanhede www.imobiliarianovacentral.com
...............................................
5KM DE CANTANHEDE – moradia térrea em construção T3, c/
1.200m2 de terreno, painéis
solares, salamandra, churrasqueira, cozinha c/ algum equipamento e roupeiros. Terreno
com oliveiras centenárias. Trata
Imobiliária Nova Central, Lda.
Lic. AMI 1800. Telf.: 231 429
480 Cantanhede. www. imobiliarianovacentral.com
...............................................

VENDAS
TERRENOS
ANÇÃ: TERRENO COM 560M2
e estudo projecto p/ moradia
isolada. 35. 000€. Trata Imobiliária Nova Central, Lda. LicAmi 1800. Telf.: 231 429 480
...............................................

.(4252) REMAX VISÃO Moradia T2+1 com R/C e 1.º
andar para reconstruir com
uma parcela de terreno
(rústico c/ 350 m²). No r/ch
tem pátio, adega e loja, no
1.ºandar tem a cozinha,
quartos, sala, wc e um terraço. Ideal para reconstruir.
Numa bonita aldeia a poucos minutos de Condeixa-aNova. 35.000€ (CE:F) Isabel
Pinto - ispinto@remax.pt 937 645 553 remax.pt /
123601049-7
.............................................
(4252) REMAX VISÃO
Vende-se Moradia T2 inserida num lote de terreno
com 112,50m para recuperar em Cavaleiros, Barcouço. Tem um projeto para
uma excelente moradia com
2 pisos. 23.500€ (Isento*DL
118\2013) Tânia Figueira tfigueira@remax.pt 910 285
493 remax.pt / 123601013121
.............................................
(4252) REMAX VISÃO
Vende-se Moradia T2 totalmente renovada mantendo
a traça tradicional, localizada na serra de Sicó, a
7km de Condeixa-a-Nova.
Rés-do-chão composto por
uma cozinha com um forno
tradicional e por uma sala
com lareira. O 1.º piso composto por dois quartos, uma
casa de banho e por um espaço de arrumo. 75.000€
(CE:F) Sérgio Domingues
smdomingues@remax.pt
913053229 remax.pt /
123601007-53
.............................................
8487 AMI - HR HOUSE Moradia M2+2 pequena moradia, cozinha e wc, novas,2
salas, e váriosanexos com
possibilidade de aumentar
a área habitável. Terreno
decultivo . Venda Urgente.
(C. E. em Curso) REF
MU123. + inf. consulte o
site www.hrhouse.pt Tlm.
910 304 646
.............................................

CANTANHEDE LOTE DE TERRENO com 19m de frente e
1.600m2 a 1 km do centro de
Cantanhede, 50.000€.Trata
Imobiliária Nova Central, Lda.
- Lic- Ami 1800. 231 429 480
Cantanhede www. imobiliarianovacentral. com
...............................................
CANTANHEDE LOTE TERRENO
19m de frente e 1.600m2 a 1
km centro de Cantanhede,
50.000€Trata Imobiliária Nova
Central, Lda. - Lic- Ami1800.
Telf.: 231 429 480 www.mobiliarianovacentral. com
...............................................

VENDAS
OUTROS
ESCRITÓRIO NO CENTRO DE
CANTANHEDE com 2 salas e
uma sala de espera. +-50m2,
45.000€.Nova Central, Lda. Lic- Ami 1800. T 231 429 480
www.mobiliarianovacentral.
com
.................................................

VENDAS
MORADIAS . M3
8487 AMI - HR HOUSE Moradia M3+1 com logradouro. A precisar algumas
obras de restauro .Boas
áreas. Local Calmo REF.
MU121. + inf. consulte o
site www.hrhouse.pt Tlm.
910 304 640
.............................................
AMI 8984 REMAX WHITE
Moradia remodelada de tipologia T3, com cave, distribuída por 3 quartos, sala,
cozinha e casa de banho.
Possibilidade de escolha de
acabamentos na garagem,
em BEM DA FÉ -ID123351042-107
CE-D
67.500€. Telm. 912 837 166
.............................................
FOZMÉDIA, VENDA - MORADIA T3 jto a Casa Branca,
localização fantástica, p/habitaçãoou p/investimento.
Por 135.000€...oportunidades!!! Consulte-nos emconsulte-nos em www.fozmedia.pt ou 239 820 699/ 964
439 469 - AMI 1173
.............................................
FOZMÉDIA, VENDA- CASA
T3 toda terrea, peq. quintalL A precisar de algumasobras ,jto Idealmed, óptimo p/ investimento. Só 57.500€consulte-nos em
www.fozmedia.pt ou 239
820 699/ 964 439 469 - AMI
1173
.............................................

VENDAS
MORADIAS . M4
PARTICULAR VENDE/ PERMUTA Moradia M4 nova,
em Urbanização recente de
São Silvestre, composta por
3 pisos, aquecimento e aspiração central, com jardim
envolvente e logradouro
com churrasqueira. Bons
acabamentos. POSSIBILIDADE DE PERMUTA em
Coimbra ou em zona central
de Lisboa. Classe energética
B. 916 264 844
.............................................

8006 AMI - DIÁRIO DAS
CASAS 165.000 € Moradia
T4+1 c/ sótão, Junto a S.
Martinho, terraço e churrasqueira. Oportunidade. Veja
fotos em www.diariodascasas.com pesquise por Ref.
nº 3950U. Telef. 239 70 80
80
.............................................
8006 AMI - DIÁRIO DAS
CASAS Excelente Moradia
T4 c/ piscina, 25 minutos da
cidade, cozinha equipada,
sala 30 m2 c/ lareira e recuperador, aq. central a gasóleo, garagem e jardim.
Oportunidade. Classe D.
Veja fotos em www.diariodascasas.com pesquise por
Ref. nº 3991U. Telef. 239 70
80 80
.............................................
8487 AMI - HR HOUSE Excelente Moradia T4 na zona
de Vil de Matos, com apenas 5 anos de uso, em excelentes condições. Cozinha
totalmente equipada. Com
painéis solares, aspiração
central, ar condicionado,
pré instalação de aquecimento central. MU102. +
inf. consulte o site
www.hrhouse.pt Tlm. 910
304 646
.............................................
8487 AMI - HR HOUSE Moradia M4 +1 isolada, inserida num lote com 1.250m2.
Cozinha equipada. Aquecimento central, aspiração
cental, recuperador de
calor. Garagem para 4 carros. Terreno para cultivo
com arvores e fruto. (C. E.
em Curso) REF MU120. +
inf. consulte o site
www.hrhouse.pt Tlm. 910
304 646
.............................................
AMI 11933 CASAS PRIME €230.000 - Em São Martinho do Bispo, moradia isolada T4 (210m2), inserida
em lote de terreno plano
com 1200m2. Boas áreas,
bom estado de conservação
geral e soalheira. Anexo
transformado em habitação
tipo T1 (80m2). Local tranquilo com excelentes acessos à via rápida. CE: B-. Refª
257. Tel: 239 700 755.
.............................................

VENDAS
MORADIAS . M5
(4252) REMAX VISÃO
Vende-se imponente moradia T5 no centro da Condeixa, com subcave, cave,
rés-do-chão, 1º andar e
sótão. Rodeada por varandas. Espaço exterior com
jardim e churrasqueira.
199.000€ (CE:D) Vitor Melo
vmelo@remax.pt 916 401
690 remax.pt / 123601019123
.............................................
(4252) REMAX VISÃO
Vende-se Moradia composta por 6 divisões assoalhas, sótão e terreno, muito
bem estimada. Grande
quintal, totalmente vedado,
com
árvores
de
fruto.115.000€ (CE:F) | Isabel Nascimento icnascimento@remax.pt 925 401
171 remax.pt / 123601016212
.............................................

AMI 11933 CASAS PRIME €199.000, Zona norte, moradia M5 (165m2) com
sótão (80m2), logradouro
(90m2) e garagem (67m2).
Imóvel recente proporcionando qualidade e conforto. Bons acessos ao IC2 e
zona comercial. CE: D. Refª
206. Tel: 239 700 755.
.............................................
AMI 11933 CASAS PRIME €210.000, Moradia isolada
M5 (250m2) em bom estado de conservação. Composta por R/C, 1º andar e
sótão. Garagem dupla. Jardim com 500m2. Vista soberba. Local tranquilo. Aceitam-se propostas. CE: D
Refª: 241. Tel: 239 700 755.
.............................................
AMI 11933 CASAS PRIME €475.000, Moradia M5
(500m2) com acabamentos
de grande qualidade e conforto. Garagem para 3 carros. 2.000 m2 de jardim
com furo, árvores de frutos,
anexo com churrasqueira e
lavandaria. Bem perto do
centro da Cidade. CE: A.
Refª 244. Tel: 239 700 755.
.............................................

VENDAS
TERRENOS
PARTICULAR VENDE/ PERMUTA Terreno com projecto
aprovado, para moradia
M4, arquitectura moderna,
junto à Circular Interna dos
C.H.U.C.. POSSIBILIDADE DE
PERMUTA. 962 974 675
.............................................
(4252) REMAX VISÃO Em
Condeixa, vende-se lote terreno urbano com 1045 m2,
totalmente plano e soalheiro. Tem viabilidade
construção de moradia isolada com 418 m2 + anexos.
Inserido numa zona de fácil
acesso à estrada nacional.
45 000 € (CE:NC) Natércia
Moura nmoura@remax.pt
916 525 149 remax.pt /
123601030-126
.............................................
(4252) REMAX VISÃO
Vende-se Casa para reconstruir com lote de terreno de
672m2 na Caixeira. Zona
sossegada, excelente para
férias ou fins-de-semana.
14.000€ (Isento* DL 118 \
2013) Amaro Bailão abailao@remax.pt 964 306 499
remax.pt / 123601015-144
.............................................
(4252) REMAX VISÃO
Vende-se Terreno com
4134m2 com viabilidade de
construção para moradia
até 4 pisos em Soure. Composto por terra de cultura
com poço, eu caliptal e pinhal. 31.000€ (Isento*DL
118\2013) Tânia Figueira
tfigueira@remax.pt 910 285
493 remax.pt/123601013-115
.............................................
8006 AMI - DIÁRIO DAS
CASAS Terreno para construção de moradia uni/bifamiliar isolada / geminada /
em banda, com área bruta
de 500 m2 e área de implantação 250 m2. Local
tranquilo. Magnífica vista
panorâmica. Oportunidade.
Veja fotos em www.diariodascasas.com pesquise por
Ref. nº 3962U. Telef. 239 70
80 80
.............................................

AMI 10415 - REMAX
CORAL, AVELAR Lote de terreno, situado no centro da
Vila de Avelar. Encontra-se
bem localizado, com duas
frentes e viabilidade de
construção.42.000,00€ID:
123971026-1. Telf. 239 481
283coral@remax.pt
.............................................
AMI 10415 - REMAX
CORAL, COIMBRA Vende-se
lote terreno para vivenda
com 627 m² em urbanização no centro da Cidade de
Coimbra. Todas as infraestruturas
realizadas.Não
perca esta oportunidade, visite
já.120.000,00€ID:
123971020-19. 96 22 40
260cpita@remax.pt
.............................................
AMI 10415 - REMAX
CORAL, COIMBRA, Vendese lote terreno para vivenda
com 661 m² em urbanização centro da cidade Coimbra. Todas as infraestruturas realizadas. Não perca
esta oportunidade, visite
já.125.000,00€ID:
123971020-15. Telm. 96 22
40 260cpita@remax.pt
.............................................
AMI 10415 - REMAX
CORAL, PALHEIRA, Lote terreno com 956 m² para construção de uma moradia.Localizado a 4 minutos do
centro da cidade de
Coimbra. 70.000,00€ ID:
123971007-11. T. 96 22 40
261 cmortagua@remax.pt
.............................................
AMI 10415 - REMAX
CORAL, QTA S. JERÓNIMO 2
lotes para restaurante e
café com área total de
1148m², junto ao lago
numa das urbanizações
mais prestigiadas da cidade
de Coimbra. Em construção
de 300m². Restaurante do
Lago com 150m² de área de
construção e Café do Lago
com 150m² de área de
construção. 650.000,€ID:
123971005-17. Telm. 96 22
40 266 dmatos@remax.pt
.............................................
AMI 10415 - REMAX
CORAL, RIBEIRA DE FRADES
Excelente Lote terreno,
517m², localizado Urbª Espirito Santo das Touregas.
Área bruta construção
acima dos 200m2. Ao lado
Hospital dos Covões. Projeto aprovado.72.000,00€
ID: 123971020-23. 96 22 40
260cpita@remax.pt
.............................................
AMI 10415 - REMAX
CORAL, SERPINS Excelente
lote terreno, com área de
706 m2, inserido em urbanização e frente p/ duas estradas. Localizado em Serpins / Lousã, em próximo da
fábrica da Efapel e com vistas magníficas para a serra
da Lousã. 34.675,00€ID:
123971021-23. 91 66 74
948 mcoimbra@remax.pt
.............................................
AMI 10415 - REMAX
CORAL, STª CLARA Terreno A 5 minutos de Coimbra, na
Copeira, Lages, com vistas
abertas e excelente exposição solar, pode encontrar
3.066 m² de terreno com
projeto aprovado para 2
moradias modernas. O terreno tem ainda poço e árvores de fruto. 60.000,00€ ID:
123971022-4. 239 481 283
coral@remax.pt
.............................................

TERRENO RÚSTICO com
poço e pinhal 1/2 hetare.
Santar
Nelas.
nvladimiro@gmail.com
.............................................

VENDAS
ESCRITÓRIOS
(4252) REMAX VISÃO
Vende-se excelente escritório com 55m2, no 6º piso do
Edifício Coimbra. Composto
por 2 amplas salas e wc.
Edifício com segurança,
muito central, próximo de
todos os serviços e transportes. (CE:G) Isabel Nascimento 925 401 171
remax.pt / 123601016-187
icnascimento@remax.pt
.............................................

VENDAS
LOJAS
(4252) REMAX VISÃO
Vende-se Loja na Av. Calouste Gulbenkian, Celas.
Facilidade de arrendamento
com excelente taxa de rentabilidade. 42.000 € (CE:G)
Ana Garcia 960 421 155
remax.pt / 123601028-166
agarcia@remax.pt
.............................................
AMI 10415 - REMAX
CORAL, STº ANTº OLIVAIS,
Loja preparada para qualquer ramo de atividade, nomeadamente restauração
ou similar. Com aproximadamente 40m2, com pé direito de 7m2. Aberto a permutas em qualquer parte do
País. (CE: C) 59.000,00€ ID:
123971020 - 42. Telm. 96 22 40
260 cpita@remax.pt
.............................................

VENDAS
GARAGENS
(4252) REMAX VISÃO
Vende-se Garagem com 108
m², com portão, uma porta,
janela grande e casa de
banho grande, muito bem
localizado (próximo do Alto
do Leão). Portão virado
para a rua. 38.000€ (CE:NC)
Isabel Pinto - 937645553
remax.pt / 123601045-16
ispinto@remax.pt
.............................................
AMI 8984 REMAX WHITE
GARAGEM fechada, na cave
de um prédio, na Rua Gen.
Humberto
Delgado.
FID123351054-114. CE-NC
12.500€. Telm. 968 192 817
.............................................
AMI 8984 REMAX WHITE
garagem, na Quinta da
Lomba, de fácil acesso, situada ao nível do Rés do
Chão. Excelente oportunidade
de
negócio.
ID123351051-47. CE-NC
10.000€. Telm. 964 657 369
.............................................

VENDAS
OUTROS
(4252) REMAX VISÃO
Vende-se as instalações de
uma antiga fábrica de cerâmica, na Pampilhosa do
Botão. Instalações com
18.921m2 de terreno e com
área de implantação de
construção com 10106 m2.
Imóvel ideal para a construção de uma plataforma logística ou grande superfície
comercial. 725 000€.
(CE:NC) Natércia Moura
nmoura@remax.pt 916 525
149 remax.pt / 123601030143
.............................................

(4252) REMAX VISÃO
Vende-se Café / Pastelaria e
churrasqueira, localizada na
estrada principal de Anobra. Totalmente equipada e
mobilada e com parque privativo de 500 m2. 98.000€
(CE:C) Vitor Melo 916 401
690 remax.pt / 123601019137 vmelo@remax.pt
.............................................
8487 AMI - HR HOUSE Prédio completamente remodelado, composto por
7quartos, 3 wc s,cozinha
totalmente equipada, lavandaria, e terraço. Quartos
mobilados com cama, roupeiro, mesinha cabeceira,
secretaria e cadeira. TV .Excelente negocio para o mercado do arrendamento. (C.
E. em Curso) REF. PR5. +
inf. consulte o site
www.hrhouse.pt Tlm. 910
304 640
.............................................
AMI 8984 REMAX WHITE
Prédio de 2 Pisos em Souselas, de tipologia T4, para
Remodelar. Excelente para
Investimento. Para Remodelar. ID-123351042-25 CENC , 119.500 € Telm. 912
837 166
.............................................
VENDE-SE
ESTABELECIMENTO Comercial c/ área
total 353m2, área coberta
270 m2. Licenciado cafetaria e restauração, mobilado,
máquina café, vitrinas refrigeradas, balcões frigoríficos, mesas e cadeiras, moinho de café e televisão.
Bom negócio e bom preço.
Tel: 962 885 536
.............................................

COMPRAS
IMÓVEIS
COMPRO A PARTICULAR,
Prédio, Moradias e Apartamentos bem localizados,
em Coimbra. Telm. 962 974
675
.............................................

ARRENDA-SE
APARTAMENTOS . T0
1 APARTAMENTO T0 Mobilado, c/ net , Tv, na Alta próximo Universidade, limpeza . Telf. 239 825 803 /
964 060 725
.............................................
AMI 11933 CASAS PRIME €450, na Baixa, 2 apartamentos tipologia T0, remodelados. Mobilados e equipados com muito bom
gosto. Ideal para 2 casais.
Local central. CE: F – AR12
. Tel: 239 700 755.
.............................................

ARRENDA-SE
APARTAMENTOS . T1
0936 AMI - LÍDER XXI Arrenda T1+E mobilado no
Monte Formoso (Classe
energética D) 250,00€; T1
mobilado na Solum (C.E. em
curso) 425,00€. 918638164
Tânia Correia / taniapintocorreia@sapo.pt / Facebook:
Comprar e Arrendar casa
em Coimbra - LÍDER XXI
.............................................
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VENDAS

APARTAMENTOS

MORADIAS . M2

AMI 11905 IMOADVANCE
Excelente Apartamento com
áreas de grande dimensão,
excelente estado, muito
bem localizado, perto superfícies comerciais, praia e
escolas. Muito bem localizado - 233.043 291 / 964
595 344 Ref. AP7087
.............................................
AMI 11905 IMOADVANCE
T4 Duplex c/ garagem p/ 2
carros. Óptimas áreas, excelentes acabamentos e muita
luminosidade. Junto escolas
e
hipermercados.
€210.000,00. Telf. 233.043
291 / 964 595 344 Ref.
AP7071
.............................................

AMI 11905 IMOADVANCE
Andar de Moradia M2 c/ garagem, logradouro e churrasqueira, Zona calma e residencial.
Excelente
€65.000,00. Telf. 233.043
291 / 964 595 344 Ref.
MO7010
.............................................

VENDAS
APARTAMENTOS . T2
AMI 11905 IMOADVANCE
T2 com boas áreas, todo remodelado e no coração do
Bairro Novo, junto casino
Figueira da Foz. Excelente
oportunidade negócio. €
79.000,00. Telf. 233.043
291 / 964 595 344 Ref.
AP7151
.............................................

VENDAS
MORADIAS
AMI 11905 IMOADVANCE
Casa em Ruína, centro Fig.
Foz, junto Igreja Matriz.
Possibilidade de 3 Pisos c/
garagem, perto Marina, comércio e serviços. Boa oportunidade. €35.000,00. Telf.
233.043 291 / 964 595 344
Ref. MO7055
.............................................
AMI 11905 IMOADVANCE
Moradia Centro Cidade p/
reabilitar, 3 pisos, 2 frentes
e logradouro, excelente localização, próximo Marina,
comércios e serviços.
€70.000,00. Telf. 233.043
291 / 964 595 344 Ref.
MO7022
.............................................
AMI 11905 IMOADVANCE
Moradia para recuperar,
com terreno, Eira e poço.
Ideal para quem privilegia a
natureza. Junto termas da
Amieira e dos campos de
arroz. Paisagem deslumbrante. BAIXA DE PREÇO €19.000,00. Telf. 233.043
291 / 964 595 344 Ref.
MO7039
.............................................

VENDAS
TERRENOS
AMI 11905 IMOADVANCE
Terreno Urbano em Quaios,
viabilidade construção moradia unifamiliar isolada.
Possui poço de água. Óptima localização, fácil acessibilidade e boa exposição
Solar. Baixa deprço. €
35.000,00. Telf. 233.043
291 / 964 595 344 - Ref.
TQ7003
.............................................

VENDAS
OUTROS
AMI 11905 IMOADVANCE
Espaço comercial com bastante visibilidade, inserido
num centro de actividades
de vários serviços e comércio. Possui bastante luminosidade natural, com 6 salas,
3 wc, um para senhoras
outro para homens e outro
para deficientes e com possíbilidade de ser utilizado
quer para comércio quer
para serviços. 3 lugares garagem na cave e estacionamento privativo e gratuito
para clientes. EXCELENTE
NEGÓCIO para uma clínica.
- 233.043 291 / 964 595
344 Ref. LO7056
.............................................

ARRENDA-SE
MORADIAS
AMI 11905 IMOADVANCE
Moradia M2 +1 com 3
pisos, situada no centro Figueira da Foz. Cozinha com
lareira. Terraço coberto.
€350,00 / mensais. Ao lado
da Marina, de comércio e
serviços . Excelente oportunidade. Telf. 233.043 291 /
964 595 344 - Ref.
MO7146AR
.............................................

Quer anunciar
nesta pág.?
Ligue: 239 499 901

(4252) REMAX VISÃO Arrenda-se T1 novo, completamente mobilado, com garagem e terraço. Junto aos
HUC. Excelente qualidade.
600€ / mês (Ce:C) | Ana Garcia agarcia@remax.pt 960
421 155 remax.pt /
123601028-162
.............................................
8006 AMI - DIÁRIO DAS
CASAS Arrenda-se Andar T1
c/ garagem, Junto à Solum,
mobilado, cozinha equipada, sala c/ lareira, grande
varanda. Certificação em
curso. 450€ / Mês. Veja
fotos em www.diariodascasas.com pesquise por Ref. nº
3948U. Telef. 239 70 80 80
.............................................
8006 AMI - DIÁRIO DAS
CASAS Arrenda-se T1 Bº N.
Matos, 60 m2 de área, cozinha equipada, garagem.
Oportunidade. Certificação
em curso. 450 €/Mês. Veja
fotos em www.diariodascasas.com pesquise por Ref. nº
3971U. Telef. 239 70 80 80
.............................................
A FERREIRA & SILVA, Lda,
arrenda T1 em vários locais
da cidade - Sta. Apolónia /
Eiras / Solum. Bons preços,
a partir de €250. Telef: 239
780875 - 93 222 77 01
.............................................
AMI 11933 CASAS PRIME €600, T1 (6 5m2) semi novo
na Casa Branca, mobilado e
equipado. Local central e
tranquilo. Ideal para quem
procura conforto, qualidade
e segurança. Grande varanda. Garagem para 1
carro. CE: A - AR6 . Tel: 239
700 755.
.............................................
ARRENDA-SE T1 semi-mobilado, p/ 1 pessoa, c/ terraço
grande, St.ª Clara (jt. Farmácia), 300€ . T. 934 740 003
.............................................
ARRENDA-SE T1, não mobilado, na Urbanização
Quinta D. João. Telem 962
819 009
.............................................
ÓTIMO T1 boas áreas, coz.
individual, na r. Principal
Monte Formoso, 280€. Telf.
239 829 036, 966 548 395
.............................................
T1 MOBILADO e T1 sem mobilia, arrendam-se. Telem:
915 124 596
.............................................
T1, EXCELENTE, mobilado,
na Baixa, prox. Loja do Cidadão, arrenda-se. Telem:
962 976 869
.............................................

ARRENDA-SE
APARTAMENTOS . T2
0936 AMI - LÍDER XXI Arrenda T2 mobilado junto ao
Pavilhão dos Olivais (C.E.
em curso) 500,00€; T2 mobilado no Bairro Norton de
Matos (C.E. em curso)
450,00€. 918638164 Tânia
Correia / taniapintocorreia@sapo.pt / Facebook:
Comprar e Arrendar casa
em Coimbra - LÍDER XXI
.............................................
A FERREIRA & SILVA, Lda,
arrenda T2 em vários locais
da cidade - Eiras / Coselhas
/ Solum / Vale das Flores /
Sta. Clara. Bons preços, a
partir de €325. Telef. 239
780 875 - 93 222 77 01
.............................................

FOZMEDIA ARRENDA-T2
mobilado na baixa 420€;T5
mobilado e equipado nasolum tdo renovado,1000€ c
despesas
incluidas;
T2+1coz.equipada+ gar500€,rua do brasil;t3 sta
claracoz.equipada-470€;
t2s.m.bispo,coz semi-equipada-350€.consulte-nos
emwww.fozmedia.pt ou
239 820 699/ 964 439469 AMI 1173
.............................................

ARRENDA-SE
APARTAMENTOS . T3
0936 AMI - LÍDER XXI Arrenda T3 mobilado a 5 minutos do Pólo I (C.E. em
curso) 450,00€; T3 não mobilado no Monte Formoso
(C.E. em curso) 550,00€.
918638164 Tânia Correia /
taniapintocorreia@sapo.pt /
Facebook: Comprar e Arrendar casa em Coimbra LÍDER XXI
.............................................
BOM T3 c/ ou s/ mobília, espaçoso, 2 wc s, varanda,
boas vistas p/ Cruz Celas e
D. Afonso Henriques, estac.
p/ 2 carros. Telf. 239 825
803 / 964 060 725
.............................................
8006 AMI - DIÁRIO DAS
CASAS T3, A 2 minutos do
Fórum, 130 m2 de área,
novo, cozinha não equipada, sala 40 m2, lareira e
recuperador, pavimento em
soalho flutuante, 3 wc s,
garagem dupla. 650€/Mês.
Veja fotos em www.diariodascasas.com pesquise por
Ref. nº 3694U. Telef. 239 70
80 80
.............................................
A FERREIRA & SILVA, Lda,
arrenda T3 e T4 com e sem
mobília - Eiras / Celas /
Solum / Vale das Flores.
Bons Preços. Telef. 239 780
875 - 93 222 77 01
.............................................
AMI 10415 - REMAX
CORAL, STº ANTº OLIVAIS
Arrenda-se T3 com áreas fabulosas na calçada de S. Sebastião. Cozinha nova, 3
quartos, casa de banho
completa e sala com áreas
acima da média. Excelente
localização a 5 min. dos
hospitais e faculdade de
Economia.(CE:
E)
80.000,00€ID: 12397100982. 96 22 40 256
zvalente@remax.pt
.............................................
AMI 11933 CASAS PRIME €525, na Quinta da Maia,
T3 em bom estado. Cozinha
equipada, com marquise e
despensa. Sala com lareira
e varanda. Roupeiro nos
quartos. Local tranquilo e
com bons acessos. CE: B ref:
231 . Tel: 239 700 755.
.............................................
ARRENDA-SE T3+1, junto
Piscinas de Celas. Dá-se
pref. casal jovem. Telf. 239
834 337 (após 12h)
.............................................

ARRENDA-SE
APARTAMENTOS . T4
ARRENDA-SE T4, r/ch, na
Av. Dr. Joaquim Carvalho, 4.
Figueira da Foz. Telm. 918
765 241
.............................................

(4252) REMAX VISÃO Arrenda-se T4 com grande
área, em Celas cozinha
equipada, lavandaria com
lavatório; Sala c/ varanda; 4
quartos; 2 quartos de
banho. Bastante arrumação. 750€ / mês. (CE:D)
Sónia
Cunha
scunha@remax.pt 912 452
361
remax.pt
/
123601004-187
.............................................
8006 AMI - DIÁRIO DAS
CASAS Arrenda-se Andar
T4+1 Celas, mobilado, cozinha equipada, aq. central,
garagem. Certificação em
curso. 1000€ /Mês. Veja
fotos em www.diariodascasas.com pesquise por Ref.
nº 3986U. T. 239 70 80 80
.............................................
AMI 11933 CASAS PRIME €650, em Santa Clara, T4 remodelado. Cozinha equipada e grande marquise.
Sala com 2 ambientes e varanda. 3 Roupeiros embutidos. Perto da Baixa e do C.
Cial. Fórum. Vista deslumbrante. CE: D – AR14 . Tel:
239 700 755
.............................................

ARRENDA-SE
MORADIAS . M2
190€ - CASA RÚSTICA REMODELADA, c/ marquise,
varanda c/ vista p/ rio, Casal
Misarela. Telm. 912 139 281
.............................................

ARRENDA-SE
ARMAZÉM
ARMAZÉM com 325 m2 escritório incluído, Cernache,
arrenda-se. T. 962 976 869
.............................................

ARRENDA-SE
ESCRITÓRIOS
0936 AMI - LÍDER XXI Arrenda Escritório na Av. Fernão de Magalhães (C.E. em
curso) 375,00€. 918638164
Tânia Correia / taniapintocorreia@sapo.pt / Facebook:
Comprar e Arrendar casa
em Coimbra - LÍDER XXI
.............................................

ARRENDA-SE
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AMI 11933 CASAS PRIME €160, Aluga-se na Baixa,
bem perto da Rua Ferreira
Borges, loja com 20 m2
para comércio ou serviços.
Rua com muito movimento.
Também pode ser vendida
por 18.000 euros.. Tel: 239
700 755.
.............................................
AMI 8984 REMAX WHIT E
Loja com 57 m2 (2 pisos) e
um aparcamento fechado.
No R/C tem duas salas e um
wc e, no 1º piso, uma sala
ampla. Próximo de comércio
e serviços (Conservatórias,
Segurança Social) e duma
das principais artérias da cidade
de
Coimbra.
ID123351040-53.
CE-B450€. Telm. 926 444 084
.............................................

ARRENDA-SE
QUARTOS
0936 AMI - LÍDER XXI Arrenda APENAS A ESTUDANTE ? 1 Quarto na Av. Calouste Gulbenkian (Classe
energética D) 210,00€.
918638164 Tânia Correia /
taniapintocorreia@sapo.pt /
Facebook: Comprar e Arrendar casa em Coimbra LÍDER XXI
.............................................
ARRENDAM-SE QUARTOS a
partir 125,00 € em Coimbra,
água, luz, incluído. Tlm: 917
361 825. - S. M. do Bispo,
perto do Hospital dos Covões a partir de 100€ água,
luz excluídos. Telem: 910
793 221. - C/ recibo para
ambos.
.............................................
ARRENDAM-SE QUARTOS A
ESTUDANTES, S/ SENHORIO,
net, próximo Faculdades e
Celas. Telem. 918 980 658
.............................................

ARRENDA-SE
OUTROS
A FERREIRA & SILVA, Lda,
arrenda em Coimbra/ Bons
Preços - Escritórios - Lojas Armazéns - Garagens - Telef.
239 780 875 - 93 222 77 01
.............................................

LOJAS

TRESPASSES

0936 AMI - LÍDER XXI Arrenda Loja na Baixa de
Coimbra (C.E. em curso)
300,00€; Loja na Estrada de
Eiras em frente ao I.N.E.M.,
boa montra, 1 WC+1 arrumo, 60m2 (C.E. em curso)
400,00€. 918638164 Tânia
Correia / taniapintocorreia@sapo.pt / Facebook:
Comprar e Arrendar casa
em Coimbra - LÍDER XXI
.............................................
AMI 10415 - REMAX
CORAL, CELAS, Arrenda-se
loja muito bem localizada
no Centro Comercial Mayflower, sito na Av. Calouste
Gulbenkian, em Celas,
Coimbra. Possibilidade de
atividades de comércio ou
serviços. (CE: C)300,00€ID:
123971021-36. Telm. 91 66
74 948mcoimbra@remax.pt
.............................................

VENELUSA TEM PARA trespasse ou cedência de quotas 50% ou 100% de Padaria Pastelaria c/fabrico próprio na zona norte de Coimbra. Tem faturação aprox.
de 40.000/mês e tem Jogos
Sta. Casa. Excelente oportunidade de negócio c/facilidades de pagamento.
Temos nos arredores de
Coimbra Padaria pastelaria
c/fabrico por muito bom
preço, motivo de venda
doença de proprietário.
Temos ainda em Coimbra
Café Snack-bar c/máquina
de Jogos Sta. Casa, pode ser
com venda do imóvel. Aconselhe-se connosco. Para
mais informações contactar:
234 429 530 -919 078 015 919 077 978 - Lic. AMI 6903
www.venelusa.com
.............................................

CEDE-SE ESPAÇO Salão Cabeleireiro/ Esteticista. Telm.
917 502 441
.............................................
CEDE-SE EXPLORAÇÃO Tabacaria/ Papelaria/ artigos
de artesanato, nas Galerias
Pérola ( frente ao Leroy Merlin) Contacto 917 195 508 Paulo Viegas
.............................................
OURO AZUL tem para cedência de quotas Padaria
Pastelaria com fabrico próprio e jogos Santa Casa localizada na Figueira da Foz.
Negocio que se recomeda
para 2 sócios. A facturar
muito bem. Temos ainda
outra Padaria-Pastelaria fabrico próprio localizada na
zona centro da Figueira da
Foz, com renda baixa e excelente facturação mensal.
Negócios que se recomendam para profissionais do
ramo. Info 91 907 73 63 Lic
AMI 2705
.............................................
OURO AZUL tem para cedência de quotas PadariaPastelaria, fabrico próprio e
com jogos Santa Casa.
Muito bem localizada.
Renda baixa. Facturação
25.000€ mensais. Sem contratos de cafés. Facilidades
de pagamento. Temos outra
Padaria-Pastelaria fabrico
próprio ideal para remodelar, localizada na zona sul
de Coimbra. Bom preço.
Temos também em Coimbra
outra Padaria Pastelaria de
fabrico próprio com refeições. Localizada em zona
pedonal muito movimentada com excelentes vendas
ao balcão. Info: 91 907 73
63 Lic AMI 2705
.............................................
OURO AZUL tem para trespasse em Coimbra Café
Snack Bar- Restaurante localizado muito próximo do
Estádio a facturar 25.000€
mensais. Muito lucrativo e
fácil de trabalhar. Bom
preço. Temos também outro
Restaurante – Sanck Bar
próximo da Loja do Cidadão, com boas áreas e um
preço excelente devido à urgência. Temos outro Café –
Bar em Coimbra muito bem
localizado por muito bom
preço. Motivos à vista. Info
91 907 73 63 Lic AMI 2705
............................................
VENELUSA TEM PARA trespasse ou cedência de quotas nos arredores de Coimbra Pastelaria c/ fabrico próprio, tem boa área, fatura
muito bem e pode ser com
venda do imóvel. Dá para 2
ou mias sócios. Bom investimento que se recomenda.
Temos também em Coimbra
Restaurante com Salão de
eventos com capacidade
para mais de 350 pessoas,
tem renda acessível e trabalha bem. Negócio lucrativo
a funcionar só ao fim-de-semana. Oportunidade. Temos
ainda na zona da Fig. Foz
Padaria Pastelaria c/fabrico,
tem boa área, fatura
€1.200/dia aprox. Dá para 2
ou mais sócios, muito bom
preço pela urgência. Contacte-nos e aconselhe-se
connosco: 234 429 530 –
919 077 978 – 919 078 015
Lic. AMI 6903 www.venelusa.com
.............................................
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VENELUSA TEM PARA trespasse ou cedência de quotas Padaria Pastelaria c/fabrico localizada na zona da
baixa de Coimbra c/faturação aprox. de 1.200/dia,
serve refeições rápidas e recomenda-se a 2 ou mais sócios. Temos também um
Restaurante Snack-bar na
zona do Estádio de Coimbra, bom negócio a faturar
aprox €800/dia. Preço de
oportunidade com facilidades de pagamento. Para
mais informações contactar:
234 429 530 – 919 077 978
- 919 078 015 Lic. AMI 6903
www.venelusa.com
.................................
PASTELARIA (dá p/ rest. /
churrasqueira, etc...) EXC.
Localização, bonita, bom investimento, trespassa-se /
vende-se, renda barata.
Telm. 916 670 194
............

ORAÇÕES
ORAÇÃO
INFALÍVEL
Ao divino Espírito Santo, ao
Menino Jesus e sua Santís‐
sima Mãe e Santo António.
Jesus que disseste: pede e
receberás, procura e acha‐
rás, bate e a porta se abrirá.
Por intermédio de Vossa
Mãe Santíssima, eu bato,
procuro e Vos rogo que a
minha prece seja atendida
(menciona‐se o pedido).
Jesus que disseste: tudo o
que pedirdes ao Pai em
meu nome, ele atenderá.
Com Maria Vossa Santa
Mãe, humildemente rogo
ao Pai em Vosso nome, que
minha prece seja ouvida
(menciona‐se o pedido).
Jesus que disseste: o Céu e
a Terra passarão, mas a
minha palavra não passará,
com Maria Vossa Mãe Ben‐
dita conﬁo que, a minha
oração seja ouvida. Men‐
siona‐se o pedido. Rezar 3
Avé Marias e uma Salve
Rainha. Em casos urgentes,
esta novena deverá ser
feita em 9 horas seguidas.
Publicar assim que receber
a graça. Agradeço a graça
recebida.
M.F.

Quer
anunciar
nesta pág.?
Ligue:
239 499 901
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DIVERSOS
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DIVERSOS
EXPLICAÇÕES
n CENTRO DE EXPLICAÇÕES
INDIVIDUAIS do 5º ao 12º
ano e ensino superior. A
todas as disciplinas c/ consultas de terapêuta da fala,
dislexia e psicologia. PEQUENOS GESTOS. Telf. 239
703 010. Telm. 917 640
021.
www.maiaferreira.com
.............................................
n BEAB DOMICÍLIO Concelhos de Coimbra, Mealhada
e CantanhedeExplicações
de Matemática (1º ao 12º
ano). Apoio ao estudo das
Ciências (Físico-Química,
Ciências Naturais, Matemática), do 1º ao 3º ciclos. Preparação para os exames nacionais. Recibos dedutíveis
no IRS / 916 972 380
salaestudobeab@gmail.com
.............................................

n EXPLICAÇÕES DE INGLÊS,
5º ao 12º Anos. Professora
Licenciada e Experiente.
Telm 918 200 519. Disponível para Formação em Empresas
.............................................
n EXPLICAÇÕES INGLÊS,
todos os níveis, traduções,
por professora de Inglês.
Telm. 914589629. Olivais Coimbra
.............................................
n EXPLICAÇÕES, MATEMÁTICA, FÍSICA, Química, estatística, c. financeiro, economia, Solum.Tlf 239 711 544,
Tlm: 918 220 292, e-mail:
matstat.spss@gmail.com
.............................................

VENDAS

CONVÍVIOS

OUTROS

CAVALHEIRO 50 ANOS, deseja conhecer menina ou senhora. Tenho casa própria.
Telm. 919 370 629
.............................................
REFORMADO 66A., s/ encargos, deseja conhecer senhora +/- 64A, p/ vida a 2.
Assunto sério. T 910 519 044
.............................................

SELOS NOVOS ( Quadras);
blocos; envelopes c/ blocos;
sobes. 1.dia, carteiras, pajelas c/ selo 1.º dia, etc.. Telf.
239 431 691
.............................................

REMODELAÇÕES
OBRAS REMODELAÇÃO e
Construção pinturas, madeira, canalizações, electricidade, pladur, azulejos,
mosaicos, etc... Telm: 911
046 448 / 962 493 590
.............................................

ASTROLOGIA

ASTROLOGIA

ARQUITETURA

CONSULTAS BARALHO CIGANO. Abro caminhos:
amor, saúde, negócios, etc.
Terapia de Reiki. T. 918 823
174
.............................................
SE SENTE QUE TODOS OS
CAMINHOS lhe são cortados. Se tem dúvidas em que
direcção seguir e indecisões
no avanço da sua vida. Consulte-nos. Telm. 969 572
332
.............................................

PROJETOS DE ARQUITETURA
e Engenharia, Legalizações
na Câmara Municipal, Licença Utilização, Certificados Energéticos, Levantamentos Topográficos e Correções IMI. Orçamentos Gratuitos. Telm: 964 212 757
.............................................

BEM ESTAR

MUDANÇAS
MUDANÇAS E DISTRIBUIÇÃO para todo o País e estrangeiro. Equipa profissional e experiente. Montagem/Desmontagem. Diversa
frota Telm. 913 221 302,
919 357 416
.............................................

MUDANÇASMSC.COM - Experiência, qualidade, serviço completo. Para todo o
país armazenamento temporário. Telm. 919 222 700
.............................................

EMPRÉSTIMOS
OFERTAS
CRÉDITO C/ GARANTIA DE
CHEQUES até 1.200€. Crédito Bancário até 30.000€
(prazo máximo 84 meses).
Mesmo p/ quem tem + 65
Anos. Telm. 936 162 993.
.............................................

EMPRÉSTIMOS

MARCAMOS A DIFERENÇA,
em todo o tipo de massagens. Brevemente duche
Vichy Na Figª da Foz 910
797 663 e em Coimbra 914
794 558. Brevemente em
Aveiro.
.............................................

DETECTIVES
AGÊNCIA DE DETECTIVES:
Investigações Comerciais.
Investigações Particulares.
Orçamento Grátis. Aveiro:
Telm. 912 631 721. Lisboa:
Telf. 213 638 370. Site:
www.detectivesmavar.com
Membro da ANIDEP
.............................................

CONTABILISTAS
CONTABILISTA
CERTIFICADO executa ao domicílio
Contabilidade, IRC, IRS, IVA,
Rendas, Salários, Seg.Social.
Tel 963 064 241.
.............................................

Quer anunciar?
Ligue: 239 499 901

ASTROLOGIA

ASTRÓLOGO GRANDE

MESTRE MUTAR
239 821 723
917 863 970
964 817 682

FACILIDADES PAGAMENTO

TRABALHO GARANTIDO C/ RESULTADOS RÁPIDOS.
Grande Cientista Espiritualista, Curandeiro, descendente de uma poderosa e antiga família de curandeiros, dotado de conhecimentos e poderes absolutos de magia negra e branca e feitiços herdados dos impérios de Mali, Senegal, Gabu. Baseado nestes poderes e conhecimentos mágicos ajuda a resolver problemas difíceis ou graves rapidamente: amor, insucessos, depressões, negócios, justiça, impotência sexual,
maus olhados, invejas, doenças espirituais, vícios de droga, tabaco e alcoolismo, ajuda a arranjar e a manter o emprego. Aproxima e afasta pessoas amadas com rapidez total, Se quer prender a si uma vida nova
e pôr fim a tudo o que o preocupa não perca tempo, contacte o GRANDE MESTRE MUTAR. Ele tratará do
seu problema com eficácia e honestidade.

Consultas - 20 Euros - 2ª a Sábado
Marcações pessoalmente, carta ou telefone, das 9:00 às 22:00 horas

Av. Fernão Magalhães n.º 465 B 6º F
(ao pé das finanças) - 3000-177 Coimbra

AUTOMÓVEIS | CONTACTOS

STANDS
VÁRIAS VIATURAS EM STOCK,
Diesel e gasolina. Extras para
automóveis. Bairro Sta Apolónia, Lote B - Loja C. 3020 - 106
Coimbra. Telm. 969 083 413 /
Tel. 239 430 148. Visite-nos:
www.elo4stand.pt
.............................................

VENDAS
LIGEIROS
934 088 882, CARRINHA MONOVOLUME Megane senic 1.4i16V, de 100CV, 2001, motor de
baixo consumo, Prata metalizada, insp feita hoje, unico
dono sempre garagem, jantes
e pneus novos, interiores luxo
em tom beje, ac, abs, som, etc.
interiores tipo novos, pintura e
mecanica perfeita, 3.750€,
troca e até 36 meses s/fazer
cre-dito: entrada 250€ + 36 de
122€. desp + registo incluido ,
Mealhada
.............................................
934 088 882, CARRINHA MONOVOLUME Xsara Picasso,
2004, motor gasolina baixo
consumo, 5L aos cem, insp
feita hoje, cinsa metalizada,
jantes exclusivas, alto som,
topo com luxo interior, AC,
ABS, cruise control, comp bordopintura igual a estrear,mecanica irrepreensivel, viatura vistosa, fiavel etc, 5.400€ aceito
troca e até 36 meses s/fazer
credito: entrada 300€ + 36 de
175€, desp + registo incl. Mealhada
.............................................
934 088 882, DESPORTIVO
Marca Japonesa, fiavel quasw
sem manutenção: Civic 5 P de
traseira curta, 1.4i - 16V, 99,
som de CD, D. assistida, teto
electrico em vidro, janres escuras c/ 4 pneus estrear, etc,
trata-se de viatura com interiores, mecanica e pintura sem
defeito algum, 2.850€ até 24
meses s/ fazer crédito: entrada
200€ + 24 de 130€, desp + registo já incluido. Mealhada
.............................................

.............................................
OPEL ASTRA (carrinha) 1.6 CDTi
(diesel), 2014 rigoroisamente
impecável; renault megane, ST
Dynamique,
1500,
DCI,
2009,GPS, jantes 17". Vende a
Elo4 Stand, Bairro Sta Apolónia
- Coimbra. Telm. 969 083 413 /
Tel. 239 430 148
.............................................

BMW 120D 16 3cv, nacional,
ano 2004/10, cor cinza, selo antigo de 41€, sensores de luz,
chuva e estacionamento. Computador de bordo, ar condicionado automático, ABS, DSC,
control estabilidade, direcção
assistida, volante regulável em
altura e profundidade. Vidros
eléctricos, 5 portas, tecto de
abrir, fecho central com comando, 6 X airbags, jantes ligaleve, cruise control, faróis de nevoeiro, retrovisores eléctricos,
auto rádio cd, volante multifunções, apoio de braço, alarme,
Isofix, imobilizador.**Telem: 918
449 763**
.............................................

COIMBRA
MERCEDES E220, gasóleo,
1996, particular, muito bom estado. Telm. 918 723 239
.............................................

MITSUBISHI COLT 1.5DI-D, nacional, ano 2006, cor cinza, direcção assistida, ABS, EPS, 5
portas, vidros eléctricos, airbag,
ar condicionado, rádio cd, fecho
central com comando. Imobilizador, Isofix, bancos traseiros
rebativeis, jantes liga-leve, selo
e inspecção. Telm. 918 449 763
.............................................

OPEL ASTRA Gasolina 1.4i, 5
portas, ano 2005, cor preto, nacional, ac, rádio cd = 5.750€
**Telem: 918 449 763*
.............................................

FIAT DOBLO MULTIJET, nacional,
ano 2008, cor branca, abs, direcção assistida, sensores de estacionamento, ar condicionado,
vidros eléctricos, rádio cd =
5.750€** Telem: 918 449 763
.............................................

MITSUBISHI L300 2.5D, ano
1991, cor branca, 5 portas, 9 lugares (Até 9 Lugares). 4 Pneus
novos, bateria nova, carro em
óptimas condições. Selo e inspecção até 2017/4. Telm. 918
449 763
.............................................

OPEL CORSA 1.3CDTI, ano
2005, cor preto, direção assistida, ar condicionado, Jantes
liga-leve = 4.750€. Telm. 918
449 763
.............................................

SEAT IBIZA 1.9TD, ano 1997,
cor cinza, direcção assistida, vidros eléctricos, retrovisores
eléctricos, rádio cd, jantes liga
leve**Telem: 918 449 763*
.............................................

HYUNDAI GETZ 1.5CRDI, Nacional, Ano 2005, Cor cinza, Direcção Assistida, ABS, Sensores Estacionamento, Ar Condicionado, 5 Portas, Radio CD =
5.500€ **Telem: 918 449 763*
.............................................

SMART FORTWO CABRIO, nacional, ano 2004, cor cinza, ar
condicionado, ESP, ABS, tecto
de abrir eléctrico, vidros eléctricos, fecho central com comando, 2 x airbags, jantes ligaleve, faróis de nevoeiro, auto
rádio cd, caixa automática e sequencial. Possibilidade de financiamento até 60 meses. Telm.
918 449 763
.............................................

LANCIA MUSA 1.3D Multijet,
Nacional, ano 2006, cor castanha, ar condicionado, vidros
eléctricos, retrovisores com regulação eléctrica, volante regulável em profundidade e comprimento. 5 Portas, abs, direcção assistida, rádio cd com comandos no volante. Telm. 918
449 763
.............................................

VW POLO 1.2I, nacional, ano
2002/11, cor cinza, EPC, ABS, ar
condicionado, direcção assistida, vidros e retrovisores eléctricos, fecho central, 5 portas, 4
X airbags, jantes liga-leve. Pintura metalizada, auto rádio cd,
selo e inspecção. Possibilidade
de financiamento até 60 meses
sem entrada. Telm. 918 449 763
.............................................

ASTROLOGIA
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CONTACTOS

AUTOMÓVEIS
BMW 320 D touring, 2011, 84
cv, ( nacional ) poucos km, rigorosamente impecável, Citroen C1 1.0 SX, 2010, poucos
kms, 4 portas, AC, . Elo4Stand,
Bairro Sta Apolónia - Coimbra.
Tlm. 969 083 413 / Tel. 239 430
148
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PORTUGUESA PEQUENINA
como a sardinha, Carla, carinhosa, atrevida, várias
mass. sensuais e eróticas
em marquesa ou tatami.
Telm. 916 562 884. Aceitase colaboradora
.............................................
UM DOCE PARA TI! Jovem
Portuguesa. Corpinho encantador. Carinhosa. Sózinha. Higiene. Fácil estacionamento. Vais gostar...
**965 755 796
.............................................
1.ª VEZ, 21 ANINHOS, moranguinho doce, oral em
brasa, peluda, adora beijar,
vibrador, minete molhadinho. Telm. 966 579 012
.............................................
1ªX UNIVERSITÁRIA PORTUGUESA 22A., loirinha, Aplicada na matéria! Oral
Quente, 69, Massagem e
Acessórios. Telm. 962 006
575
.............................................

23A., CORPO DE BONECA,
mulata em brasa, sedutora,
69, oral de luxo, boca
quente, massagem . S/ pressas, até 2h manhã. Telm.
927 523 127
.............................................
1.ª VEZ RAPARIGA, muito
doce, rabinho empinado,
beijos molhadinhos, apertadinha. Apart. priv.. Discreto.
. Telm. 911 192 023
.............................................
A BELA PORTUGUESA
30TONA, peito riginho, o.
natural, minete babadinho,
10h às 00h. Telm. 915 011
291 Precisa-se colaboradora
.............................................

1.ªX CHINESA BONITA, alta,
mto meiga, carinhosa! Massagem prof. na marquesa c/
máx. Simpatia! Telm. 915
763 119
.............................................
NOV. MULATA SEXY, linda
tranca, corpo atlético, em
brasa, para seu prazer. Telm.
920 193 496
............................................

DESFRUTE DE UM MOMENTO único de total prazer!! Mime-se c/ a massagem! Figª da Foz 910797
663 em Coimbra 914 794
558.
.............................................

MASSAGENS

.1ª VEZ PORTUGUESA 44A.,
atende só, loiraça, peludinha, adr. minete, espanholada. Massag. marquesa.
Telm. 915 013 581
.............................................
NORTENHA 34A, espanholada, beijo de boca, mamada natural de 4 . Nºs
ident. Telm. 915 025 009
.............................................
1.ª VEZ MENINA SOZINHA
26A., satisfaz as tuas fantasias sem pressas. Local discreto. Telm 915 878 579
.............................................

1ª VEZ - CABRITA ESCALDANTE, adora minete, massagista experiente atende
em lingerie e salto alto.
Convívio envolvente +
Acess.. Telem. 919 082 380
.............................................

ENIGMA SPA: Massagens
Tântricas, onde pode relaxar
e desfrutar do prazer!! Telm.
918 717 009
.............................................
NOVIDADE MASSAGISTA
PROF., loira elegante, bom
peito, Massagem em lingerie na marquesa c/ final feliz.
Telm. 914 062 253
.............................................
FIGUEIRA DA FOZ

1ª VEZ LUANA CARINHOSA,
peito XXXXX, O. nat. guloso,até fim, bumbunzão!!
24h. Telm. 926 099 048
.............................................

1 BELA PORTUGUESA 1.73,
corpo escultural, atraente,
meiga, elegante e sedutora.
Privado. Telm.: 926 194 546
.............................................
1.ª VEZ A BELA MULATA
PORT., 32A, sensual e
meiga, atend. cav. c/ nível.
Completa. Massagem. Tb
hotéis. Telm. 935 710 507
.............................................
1.a VEZ GABRIELA cor canela, amante perfeita, carinhosa. Rainha O. nat. eu
chupo-te e tu chupas-me.
Telm. 960 267 884
.............................................

A PEQUENA APETITOSA,
fgosa, meiga, atende sem
cueca, nas calmas. Acessórios. Apart. privado. Telm.
915 585 650
.............................................
FIG. DA FOZ, LOIRA P. XXL,
42A., beijos reais, o. natural, rabinho empinado, minete, greluda, peludinha.
Completa. Atd só. Telm. 914
072 155
.............................................
GATINHA PORTUGUESA,
corpinho escultural, grutinha quente e viciosa, o. picante. Acess. S/ pressas... S/
decepções. Telm. 919 602
865
.............................................

CANTANHEDE

PORTUGUESA LOIRINHA 2
1a., corpo de boneca +
amiga 24A., P. XXL, 69. Jts /
separadas. Telm. 919 198
873
.............................................
OLIVEIRA DO BAIRRO

1ª VEZ JOVEM 28A, advogada, Port., lindo corpo, delícia de menina. Telm. 913
828 107
.............................................
CANTANHEDE MÃOS DE
FADA, massagem relaxante
e massagem tantrica c/ início e final feliz, por marcações. Telm.: 913 284 573.
.............................................

ANADIA
1ª VEZ MENINA 28A,
Atraente, Educada, Simpática, Peito XL, Espera por
si... Anadia: Telm. 913 954
030
.............................................
CURIA
PORTUGUESA
ATENDE em privado. Não
atendo números privados.
Telm. 916 588 201
.............................................
NOVIDADE! TRAVESTY 28A,
ativa / passiva, atraente,
corpo perfeito, dote 23x5.
Telm: 968 351 209
.............................................
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EMPREGO

ADMITE-SE ADMINISTRATIVO p/ gabinete de Contabilidade em Coimbra. Enviar
C.V. p/: certiclip@sapo.pt
.............................................
ADMITE-SE AJUDANTE COZINHA / COPA, para restaurante na Pampilhosa. Telm.
963 194 740
.............................................
ADMITE-SE EMPREGADO/A
Mesa para restaurante, Boa
apresentação. Contacto 919
441 348
.............................................
EMPREGADA de limpeza,
entrada imediata Telm. 932
217 004
.............................................
EMPREGADOS/AS:
DOBRANDO circulares part/fulltime. Ganhos acima dos
1.000€. Peça informações
grátis todo o país. Envie
SMS c/ nome + morada p/ :
969 443 981
.............................................
PRECISA-SE
CABELEIREIRA/O para Coimbra.
Telm. 910 800 908
.............................................

FARMÁCIA NO CONCELHO
DE ÁGUEDA necessita farmacêutico / técnico farmácia. Resposta ao nº 7887 email: classificados@diariocoimbra.pt
.............................................
MASSAGISTAS PRECISAMSE em coimbra, credenciadas ou a formar. Salário
proporcional à experiência e
competências. Telm. 910
533 085
.............................................
PART-TIME, ADMITE-SE EMPREGADA/O mesa, preferência c/ experiência, para
restaurante nos Fornos Coimbra. Tlm: 968 816 148
.............................................
PRECISA-SE 2 PEDREIROS
de 1ª, colectadoe Servente,
Coimbra e arredores, entrada imediata. Tlm: 966
397 101
.............................................
PRECISA-SE EMPREGADA p/
cozinha, S. Martinho do
Bispo. Folga Domingo. Telf.
239 812 429 / 965 798 583
.............................................

PRECISA-SE EMPREGADA
Balcão, c/ experiência, pastelaria em Coimbra. Telf.
239 493 790
.............................................
PRECISA-SE EMPREGADA/O
mesa para restaurante nos
Fornos - Coimbra, encerra à
quinta-feira. T: 968 816 148
.............................................
PRECISA-SE EMPREGADO/A
Mesa c/ prática de restaurante, que saiba falar Inglês.
Telf. 239 441 522
.............................................
PRECISA-SE EMPREGADO/A,
c/ ou s/ experiência, até 30
anos p/ café / restaurante.
Baixa de Coimbra. Telm. 916
863 232
.............................................
SENDO A MASSAGEM uma
profissão de sucesso e quer
ser uma massagista . Venha
trabalhar connosco, damos
formação e bons ganhos.
Telm. 934 346 362
.............................................
SENHORA - Para apoio a senhora sénior 75 e serviços
domésticos. Interna quando
necessário.
Preferência
idade 45/55 Anos, carta de
ligeiros. Exigidas referências. Telm. 916 958 582, das
13h às 18h
.............................................
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CENTRO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL DE COIMBRA
SERVIÇO DE EMPREGO

Av. Fernão de Magalhães, 660, 3000 – 174 Coimbra
Telefone: 239.860900 Fax: 239.860901
Email: ofertas.cte.coimbra@iefp.pt

EMPREGADO DOS CENTROS DE CORTADOR DE CARNE Refª – OPERADOR DE GRUAS, GUINCHAMADAS Refª – 588527686 - 588693380 - Tempo Completo – DASTES E SIMILARES Refª –
Tempo Completo – Coimbra
588720597 - Tempo Completo –
Mortágua
Coimbra
PINTOR À PISTOLA DE SUPERFÍ- INSTALADOR DE AR CONDICIOCIES Refª – 588561749 - Tempo NADO E DE SISTEMAS DE REFRI- OPERADOR DE MÁQUINAS DE
Completo – Coimbra
ESCAVAÇÃO, TERRAPLENAGEM E
GERAÇÃO Refª – 588695285 SIMILARES Refª – 588720692VENDEDOR DE CENTROS DE CON- Tempo Completo – Coimbra
Tempo Completo – Coimbra
TACTO Refª – 588636378 - Tempo
MOTORISTA
DE
VEÍCULOS
PESACompleto – Coimbra
TRABALHADOR NÃO QUALIFIDOS DE MERCADORIAS Refª – CADO DE ENGENHARIA CIVIL Refª
OUTROS TRABALHADORES NÃO 588697645 - Tempo Completo – – 588720708 - Tempo Completo –
QUALIFICADOS DA INDÚSTRIA Mealhada
Coimbra
TRANSFORMADORA
Refª –
588648317 - Tempo Completo – EMPREGADO DE MESA Refª – PEDREIRO Refª – 588720721 Cantanhede
588700322 - Tempo Completo – Tempo Completo – Coimbra
Coimbra
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESACORTADOR DE CARNE Refª –
DOS DE MERCADORIAS Refª – COZINHEIRO Refª – 588702380 - 588721103 - Tempo Completo –
588658509 - Tempo Completo –
Coimbra
Tempo Completo – Cantanhede
Coimbra
EMPREGADO DE ARMAZÉM Refª
COZINHEIRO Refª – 588663713 - SOLDADOR Refª – 588702674 - – 588721836 - Tempo Completo –
Tempo
Completo
–
Mealhada
Tempo Completo – Coimbra
Coimbra
OUTROS OPERADORES DE INSTA- OPERADOR DE EMPILHADORES
LAÇÕES FIXAS E DE MÁQUINAS, Refª – 588708180 - Tempo ComDIVERSAS, NE Refª – 588666119 - pleto – Mealhada
Tempo Completo – Coimbra
OUTROS TRABALHADORES NÃO
EMPREGADO DE BAR Refª – QUALIFICADOS DA INDÚSTRIA
588673675 - Tempo Completo – TRANSFORMADORA
Refª –
Mealhada
588711840 - Tempo Completo –
Coimbra
COZINHEIRO Refª – 588688502 Tempo Completo – Coimbra
OPERADOR DE MÁQUINAS DE
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESA- REVESTIMENTO, METALIZAÇÃO E
DOS DE MERCADORIAS Refª – ACABAMENTO DE METAIS Refª –
588689701 - Tempo Completo – 588712219 - Tempo Completo –
Coimbra
Mealhada

JORNAL DE CAUSAS
FAÇO DIVERSOS serviços de
construção e reparações,
com bastante experiência e
responsabilidade. Telm.
919 357 416
............................................
FAÇO TRANSPORTES e distribuições de recheio de
casas, para todo o país (tb
Europa). Telf. 917 233 251,
Coimbra
............................................
JOVEM (F) oferece-se p/ secretariado / administração,
c/ bons conhecimentos de
Inglês, disponibilidade imediata. Zona de Coimbra.
Telm. 916 448 084
............................................
PINTOR DA CONSTRUÇÃO
CIVIL, c/ muita experiência,
oferece-se ou p/ outros pequenos serviços da construção civil. Telm. 919 934
363
............................................

SENHOR 49 ANOS com
carta de condução ofereese para dar apoio a pessoa
idosa ou casal, ajudo em
casa, quintal ou jardim.
Aceito todos os dias da semana. Telm. 919 438 598
............................................
SENHORA CULTA disponibiliza-se a passar noites (ou
algumas noites ou fins de
semana) em casa de senhora Assunto sério. Telm.
964 466 452
............................................
SR.ª SÉRIA e bem formada
oferece-se p/ fazer companhia a pessoas idosas não
acamadas de 2.ª a 6.ª feira.
Agradeço contacto: 926
409 270
............................................
RAPAZ, responsavel e dinamico, procura trabalho na
distribuição de publicidades.. Telf. 938 717 244
............................................

ACEITO CUIDAR de idosos,

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 DE COIMBRA" e a sua publicação.

CANALIZADOR Refª – 588721912 Tempo Completo – Coimbra
TRABALHADOR DE LIMPEZA EM
ESCRITÓRIOS, HOTÉIS E OUTROS
ESTABELECIMENTOS
Refª –
588722551 - Tempo Parcial – Coimbra
PEDREIRO Refª – 588723459 Tempo Completo – Coimbra
DESIGNER DE INTERIORES, ESPAÇOS OU DE AMBIENTES Refª –
588723496 - Tempo Completo –
Coimbra

TÉCNICO OPERADOR DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO (TIC) Refª –
588723498 - Tempo Completo –
Cantanhede

MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS DE MERCADORIAS Refª –
588724020 - Tempo Completo –
Condeixa

ASSISTENTE DE VENDA DE ALIEMPREGADO DE MESA Refª – MENTOS AO BALCÃO Refª –
588723542 - Tempo Completo – 588724068 - Tempo Completo –
Cantanhede
Mortágua
AJUDANTE DE COZINHA Refª – AJUD. DE COZINHA Refª –
588724071 - Tempo Completo –
588723551 - Tempo Completo –
Coimbra
Mortágua
ASSISTENTE DE VENDA DE ALIASSISTENTE DE VENDA DE ALI- MENTOS AO BALCÃO Refª –
MENTOS AO BALCÃO Refª – 588724092 - Tempo Completo –
588723600 - Tempo Completo – Coimbra
Coimbra
OPERADOR DE MÁQUINAS DE
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESA- ESCAVAÇÃO, TERRAPLENAGEM E
DOS DE MERCADORIAS Refª – SIMILARES Refª – 588724100 588723635 - Tempo Completo – Tempo Completo – Coimbra
Coimbra
OUTROS TRABALHADORES QUAAGENTE FUNERÁRIO Refª – LIFICADOS DA CONSTRUÇÃO DE
588723642 - Tempo Completo – ESTRUTURAS BÁSICAS E SIMILARES, NE Refª – 588724108 - Tempo
Coimbra
Completo – Coimbra
AJUDANTE DE COZINHA Refª –
588723664 - Tempo Completo – ENCARREGADO DA CONSTRUÇÃO Refª – 588724112 - Tempo
Cantanhede
Completo – Coimbra
CARPINTEIROS E SIMILARES Refª
– 588723775 - Tempo Completo – TRABALHADOR NÃO QUALIFICADO DA CONSTRUÇÃO DE EDICoimbra
FÍCIOS Refª – 588724143 - Tempo
Completo – Coimbra
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESDOS DE MERCADORIAS Refª – CORTADOR DE CARNE Refª –
588723849 - Tempo Completo – 588724192 - Tempo Completo –
Mealhada
Coimbra

CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROF. DO PINHAL INTERIOR NORTE SERVIÇO
DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ARGANIL
Av. das Forças Armadas
Edifício Argogest 3300‐011 Arganil – PORTUGAL
Tel: +351 235 205 984/5

na minha casa, a tempo inteiro, mesmo acamados.
Telm. 960 409 571 / 239
053 097
............................................
LADRILHADOR COM EXPERIÊNCIA construção civil e
todos acabamentos, reboco, assentamento de
azulejo, mosaicos. Telem:
917 117 698
............................................
SENHORA MOÇAMBICANA
responsável oferece-se p/
serviços domésticos e limpezas ou tomar conta de
idosos, acamado ou não,
em Coimbra. De 3.ªa 6.ª ,
das 10 às 17h. Pode ser ao
dia. Telm. 963 064 137
............................................

ARQUIT. DE EDIFÍCIOS Of. 588721916
- A tempo Completo - Arganil
........................................................
CANALIZADOR – Of. 588721197 - A
tempo Completo - Arganil
........................................................
TRABALHADOR NÃO QUALIFICADO
DA FLORESTA – Of. 588721701 - A
tempo Completo - Arganil
........................................................
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO E EXECUTIVO – Of. 588722776 - A tempo
Completo - Arganil
........................................................
AJUDANTE DE COZINHA – Of.
588723138 - A tempo Completo PAMPILHOSA DA SERRA
........................................................
OUTROS TRABALHADORES DA MONTAGEM – Of. 588721387 - A tempo
Completo - PAMPILHOSA DA SERRA
........................................................
ENGENHEIRO INDUSTRIAL E DE PRODUÇÃO – Of. 588721617 - A tempo
Completo – Oliveira do Hospital
........................................................
OUTROS TRABALHADORES NÃO QUALIFICADOS DA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA - Of. 588465322 - A tempo
Completo – Oliveira do Hospital
........................................................

PEDREIRO – Of. 588698576 - A tempo
Completo – Oliveira do Hospital
........................................................
OUTROS TRABALHADORES NÃO QUALIFICADOS DA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA – Of. 588710914 - A tempo
Completo – Oliveira do Hospital
........................................................
PEDREIRO – Of. 588716031 - A tempo
Completo – Oliveira do Hospital
........................................................
TRABALHADOR NÃO QUALIFICADO
DA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS – Of.
588716038 - A tempo Completo – Oliveira do Hospital
........................................................
AJUDANTE DE COZINHA – Of.
588717636 - A tempo Completo – Oliveira do Hospital
........................................................
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS
DE MERCADORIAS – Of. 588717638 A tempo Completo – Oliveira do Hospital
........................................................
ENCARREGADO DE LIMPEZA E DE
TRABALHOS DOMÉSTICOS EM ESCRITÓRIOS, HOTÉIS E OUTROS ESTABELECIMENTOS –Of. 588717812 - A tempo
Completo – Oliveira do Hospital
........................................................

VENDEDOR DE CENTROS DE CONTACTO – Of. 588718740 - A tempo
Completo – Oliveira do Hospital
........................................................
ALFAIATE E COSTUREIRO – Of.
588719252 - A tempo Completo – Oliveira do Hospital
........................................................
VENDEDOR EM LOJA (ESTABELECIMENTO) – Of. 588720441 - A tempo
Completo – Oliveira do Hospital
........................................................
AGRICULTOR E CRIADOR DE ANIMAIS
DE PRODUÇÃO COMBINADA, DE SUBSISTÊNCIA – Of. 588720716 - A tempo
Completo – Oliveira do Hospital
........................................................
TRABALHADOR DO FABRICO DE PRODUTOS LÁCTEOS – Of. 588720734 - A
tempo Completo – Oliveira do Hospital
........................................................
OUTROS TRABALHADORES RELACIONADOS COM VENDAS, NE – Of.
588721188 - A tempo Completo – Oliveira do Hospital
........................................................
AJUDANTE FAMILIAR – Of. 588721897
- A tempo Completo – Oliveira do Hospital
........................................................

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 situaçõesem que a oferta de emprego publicada já foi preenchida
devido ao tempo que medeia a sua disponibilização ao "DIÁRIO DE COIMBRA" e a sua publicação.

