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Crianças cantaram os
parabéns a Santa Joana
EDUARDO PINA

Detidos suspeitos da morte
de candidato à Câmara
Peniche Polícia Judiciária deteve dois homens que terão usado um bastão
para consumar um crime que teria origem em negócios relacionados com droga
D.R.

Mário Pinto

Pombas e crianças celebraram o nascimento de Santa Joana

AVEIRO O habitual tem sido
Aveiro assinalar o aniversário
da morte da Princesa Santa
Joana, mas este ano a proposta
da autarquia e da ADERAV (Associação para o Estudo e Defesa do Património Natural e
Cultural da Região de Aveiro)
centrou-se na comemoração
do nascimento da Princesa
Santa Joana.
Ontem, várias dezenas de
crianças concentraram-se junto à Igreja de Santa Joana, assistiram à largada de pombos
(com o apoio dos Columbófilos

de Esgueira) e cantaram os parabéns à padroeira de Aveiro.
O dia completou-se com a
realização de uma missa, na
Igreja Matriz, onde se incluiu a
recriação da entrega do bodo.
De acordo com Vítor Martins,
presidente da Junta de Freguesia de Santa Joana, a ideia de
recuperar esta tradição implicou um contacto prévio com
padarias e agricultores da freguesia e a adesão não podia ser
mais positiva. Ao todo foram
30 as famílias que receberam
os donativos. S.S.

Workshop promove
Turismo do Centro
BRUGES A Agência Regional
de Promoção Turística do Centro de Portugal – ARPT/TCP,
promove hoje o Workshop
Centro de Portugal na cidade
belga de Bruges.
Esta acção promocional, com
o operador turístico Transeurope, visa dar a conhecer a
oferta turística existente no
Centro de Portugal e aumentar
o número de entradas nos catálogos de venda deste operador. TransEurope é um operador turístico belga indepen-

dente, sediado em Bruges, especializado no segmento CityTrips e Hotéis de Charme,
que privilegia a relação de
confiança com o consumidor
garantindo o conhecimento
profundo do destino e a escolha rigorosa dos equipamentos hoteleiros propostos nos
catálogos.
O Workshop Centro de Portugal | Transeurope, em Bruges,
tem a colaboração da TAP Portugal e da delegação do Turismo de Portugal na Bélgica. |

Segurança e taxista
julgados à porta fechada
MANGUALDE Um segurança
e um taxista acusados de terem
matado e queimado um homem em Abril do ano passado
começaram ontem a ser julgados no Tribunal de Mangualde,
à porta fechada.
Em Abril de 2012, o segurança
e o taxista, então com 20 e 32
anos, respectivamente, foram
detidos pela PJ, em colaboração com a PSP de Viseu, por
suspeita de morte e profanação
de cadáver. O crime aconteceu
numa quinta-feira e o corpo do

homem foi encontrado na
terça-feira seguinte perto da estrada que liga Mangualde a Penalva do Castelo, morto com
vários tiros e partes do corpo
queimado.
O revólver alegadamente usado no crime foi apreendido no
momento da detenção dos dois
suspeitos.
Fonte da PJ referiu que, no
dia seguinte ao crime, os dois
suspeitos se terão dirigido novamente ao local para tentarem queimar o corpo. |

A Polícia Judiciária (PJ) de Leiria deteve dois homens, um
pescador e outro desempregado, de 25 e 26 anos, residentes em Peniche, suspeitos da
morte de um socorrista, de 51
anos, por alegado envolvimento em negócio relacionado
com droga.
Os dois homens, detidos na
terça-feira passada na cidade
de Peniche e que deverão ser
presentes hoje de manhã ao
juiz de instrução criminal de
Peniche, agrediram com um
bastão Manuel António Garcia
Gonçalves, pelas 22h30 do
passado dia 28 de Janeiro, junto à sua residência.
«Os acontecimentos tiveram
lugar num quadro de conflitualidade entre vítima e agressores, gerada pelo envolvimento mútuo em negócios
que envolviam substâncias estupefacientes», refere em comunicado a PJ de Leiria.
António Sintra, coordenador
do Departamento de Investigação Criminal (DIC) da PJ de
Leiria, afirma que a vítima e os
suspeitos «eram conhecidos»

Manuel Gonçalves foi agredido com um bastão de basebol

e «estiveram envolvidos em
negócios relacionados com
droga».
«Os dois indivíduos tinham
um relacionamento muito
próximo com a vítima, que
agrediram com um bastão na

via pública, junto à sua residência. O homem foi transportado para o Hospital de Peniche e posteriormente encaminhado para uma unidade hospitalar de Lisboa, onde veio a
falecer dois dias depois», acres-

centa o coordenador.
A PJ refere, no comunicado,
que os dois indivíduos são
também suspeitos, em autoria
material, pela prática de um
crime de roubo, do qual resultou a morte de Manuel Gonçalves.
A vítima, divorciado, trabalhava no Centro Hospitalar de
Lisboa Central, EP e duas semanas antes de ter sido morto
anunciou uma candidatura independente à presidência da
câmara de Peniche nas próximas eleições autárquicas,
sob o lema “Defender Peniche
Sempre”.
Na altura, Manuel Gonçalves
explicou, através do Facebook,
as razões que o levaram a
avançar com uma candidatura
à autarquia de Peniche liderada por António José Correia
(CDU).
«Não me vendo a grupos
comerciais nem políticos para
benefício próprio ou partidário. Por isso mesmo serei sempre candidato independente
nas próximas autárquicas»,
escreveu Manuel António
Gonçalves na sua página da
rede social.|

CIM Dão Lafões vai lançar
clínicas de empreendedorismo
JOVENS Nuno Martinho, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal da Região
de Dão Lafões, anunciou ontem, em Viseu, a criação de clínicas de empreendedorismo,
destinadas a jovens entre os 15
e os 17 anos.
«São campos de férias, onde,
além das habituais actividades,
se realizarão palestras e workshops que darão continuidade
ao trabalho que é desenvolvido
nos estabelecimentos de ensino no âmbito do projecto
Empreendedorismo nas Escolas», explicou o responsável durante uma palestra sobre empreendedorismo, que teve lugar na Escola Emídio Navarro.

No que diz respeito ao projecto Empreendedorismo nas
Escolas, adiantou que a dinâmica criada tem sido «muito
boa», revelando que o número
de professores capacitados aumentou de 89 docentes no ano
lectivo passado, para cerca de
160 neste ano lectivo. A medida
abrange cerca de 2.200 alunos,
desde o 2.º ciclo do Ensino Básico até ao Secundário. Destacou ainda a decisão de vários
estabelecimentos de ensino de
criar clubes de empreendedorismo nas escolas.
Américo Nunes, vice-presidente da Câmara de Viseu e do
Conselho Executivo da CIM
Dão Lafões, destacou a impor-

tância de «dar aos alunos as ferramentas necessárias para que
apliquem de forma correcta os
conhecimentos adquiridos nas
aulas».
No âmbito do projecto Empreendedorismo nas Escolas, a
CIM Dão Lafões irá este ano
promover também a 2.ª edição
do Concurso de Ideias Intermunicipal, que está aberto a todos os jovens que frequentem
um estabelecimento de ensino
dos 14 municípios da CIM e que
se encontrem no ensino secundário/profissional. Os alunos
deverão submeter a sua ideia
de negócio, sendo que as equipas poderão ser constituídas
por três elementos.

O secretário executivo da
CIM Dão Lafões anunciou
ainda para breve a apresentação das “portas de entrada” da
rede regional de empreendedorismo, que serão uma espécie de balcões de atendimento
único para futuros empresários
e onde terão acesso a uma série
de serviços com vista à criação
do seu negócio.
Em Viseu, as pessoas poderão dirigir-se à Associação Empresarial da Região de Viseu, à
Associação Comercial do Distrito de Viseu, ao Centro de Emprego, ao Instituto Politécnico,
à Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal e à Câmara Municipal. J.F.

