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Workshop “ensinou” a simular hóquei par alidar com jovens com trissomia 21

Especialistas debatem
a inclusão pelo desporto
111 Cerca de sete dezenas de pessoas participaram,
ontem, em dois workshops
sobre “Estratégias de ensino
na inclusão de jovens com
deficiência intelectual”. Hoje,
entretanto, a Associação
Olhar 21 promove o grande
simpósio internacional, justamente, sobre o desporto na
deficiência intelectual.
Carla Cardoso, professora
de natação e mestre pela Universidade do Porto, e Hernán
Ariel Villagra, professor da
Universidade Autónoma
de Madrid, orientaram os
workshops. Ambos são experientes na formação de formadores, nomeadamente,
para quem lida com Trissomia 21 /sindroma de down.
Os participantes foram, sobretudo, alunos da Faculdade de Ciências do Desporto
e Educação Física da UC (FC-

Simpósio Internacional
de Desporto na Deficiência Intelectual decorre
no Estádio Universitário

1 Às 11H00, começa
a mesa-redonda
“O papel das
organizações na
inclusão”

2 Às 16H00, debatemse “Experiências
e testemunhos de
inclusão”

DEF-UC). Mas houve também
professores (de Educação Física e do ensino especial) e
técnicos de desporto. E ainda
duas crianças, a Carolina e o

Miguel, ambos com trissomia 21.
O simpósio de hoje, organizado em conjunto com o
Núcleo de Estudos da Atividade Física Adaptada da
FCDEF-UC, tem início, às
09H00, com intervenções
da presidente da Olhar 21,
Helena Moura, do diretor da
faculdade, António Figueiredo, e do vereador Carlos
Cidade. Para o encerramento
está anunciado o secretário
de Estado do Desporto, Emídio Guerreiro.
O programa inclui duas
conferências: “Special Olympics - building a unified generation”, por Mary Davis,
presidente do Special Olympics Europe Eurasia (09H30),
e “Exercício físico e comportamento adaptativo na trissomia 21”, por Ariel Villagra
(14H30). | Paulo Marques

Detido por posse
de droga na
Estrada de Eiras
111 A PSP de Coimbra
anunciou ontem a detenção de um homem de 56
anos, residente na cidade, pelo crime de posse
de drogas. O suspeito, “já
referenciado por esta PSP
por tráfico e consumo de
estupefacientes”, foi detido
na tarde de quinta-feira, na
estrada de Eiras.
O detido foi “visualizado
num terminal ferroviário
desta cidade, exibindo um
comportamento suspeito”,
adianta em comunicado a
PSP.
“Perante a fundada suspeita do mesmo ocultar
algo ilícito, foi seguido e
abordado, deixou cair ao
solo uma pequena embalagem em plástico, a qual
foi de imediato recolhida,
constatando-se que no seu
interior se encontravam vários ‘dentes’ de um produto
de cor branca”, cuja análise
“deu positivo para cocaína
num total de 30 doses individuais”, adianta.

Blaya dá aula
de Kudafro
1 1 1 Blaya, bailarina
membro dos Buraka Som
Sistema, dá, amanhã, uma
aula de dança Kudafro, uma
mistura do kuduro com o
afrohouse, das 15H00 às
16H30, no pavilhão da Escola Secundária José Falcão.
A organização é de Rocket
Dolls Roller Derby Coimbra.

Artesanato urbano

Exposição no Ateneu

111 A edição deste mês
da Feira de Artesanato Urbano em Coimbra vai decorrer hoje, entre as 10H00
e as 17H30, por iniciativa
da Câmara Municipal de
Coimbra, como habitualmente nas ruas Visconde
da Luz e Ferreira Borges e
no Largo da Portagem, na
Baixa.
O certame deverá contar com a participação
de cerca de uma centena
de artesãos/participantes
que criam “produtos de

111 Cartas a censurar
peças de teatro, fotografias,
cartazes de eventos, panfletos e notícias de jornal estão
presentes na exposição do
Ateneu de Coimbra que assinala 75 anos da instituição, a
inaugurar amanhã.
Ao todo, são mais de 150
objetos que vão estar expostos na sala superior do
Ateneu de Coimbra, que
ajudam a contar a história
desta instituição, marcada
pela componente social e
luta antifascista.

cariz urbano e de utilização múltipla, com recurso
a materiais e técnicas de
conceção artesanal diversificados”, imprimindo
“um cariz cada vez mais
empreendedor, variado e
colorido” ao evento, refere uma nota da Câmara de
Coimbra.
A feira de artesanato em
Coimbra realiza-se, desde
março, no segundo sábado de cada mês, estando
agendada a próxima edição para 12 de dezembro.

Na exposição, é assinalada a
importância que a secção de
teatro teve em tempos (organizou o primeiro festival
de teatro amador do país),
a vertente política de luta
contra o Estado Novo, a área
social que ganhou relevo no
pós 25 de Abril, assim como
a secção de campismo.
A exposição está dividida
em oito painéis, sendo que
o evento permitiu também
realizar um processo de digitalização e tratamento dos
materiais do arquivo.

memória
jCoimbra
LUÍS CARLOS BASTOS NOGUEIRA, de
53 anos, faleceu. Era
natural de Coimbra e
residente em Paul,
Botão. O funeral é hoje, pelas
15H00, da capela para o cemitério do Botão. Trata a agência
Funerária da Carreira.
MARIA ISABEL
FERREIRA, de 62
anos, faleceu. Solteira, era natural e
residente em Coimbra. O funeral realiza-se hoje,
pelas 10H00, da Capela Mortuária da Igreja de S. José para o
Crematório da Figueira da Foz.
Trata a agência A Funerária de
Coimbra.
jArganil
ANTÓN IO LU IS
RODRIGUES VENTURA, de 65 anos,
faleceu. Solteiro,
residia em Arganil.
O funeral realiza-se hoje, pelas 15H00, da igreja matriz de
Arganil para o cemitério local.
Trata a agência Funerária Abel
Fernandes.
VICTOR MANUEL FERREIRA
SANCHES, de 71 anos, faleceu.
Divorciado, era natural de Carnaxide e residia em Gândara. O
funeral realizou-se ontem para
o cemitério de Arganil. Tratou
a agência Funerária Abel Fernandes.

Ançã. O funeral realiza-se hoje,
pelas 16H00, da Capela de S.
Sebastião para o cemitério local. Trata a agência Funerária
Boiça.
jFigueira da Foz
MARIA AMáLIA DE
FIGUEIREDO, de 93
anos, faleceu. Viúva, era natural de
Tomar e residente
na Figueira da Foz, O funeral
realiza-se hoje, às 15H00, do
Centro Funerário Oliveira para
o cemitério Oriental. Trata a
agência Funerária Oliveira.
jLousã
MARILIA ALICE
FRIAS DOS SANTOS, 91 anos, faleceu. Viúva, era
natural de Coimbra
e residia na Lousã. O funeral
realiza-se hoje, pelas 10H00,
da Capela da Santa Casa da
Misericórdia da Lousã para o
cemitério local. Trata a agência
Funerária Agostinho.
jVila Nova de Poiares
JOSÉ EVANGELINO
RIBEIRO CARVAL H O M A RQ U ÊS ,
de 57 anos, faleceu.
Solteiro, era natural da Arrifana e residente em
Balteiro. O funeral realiza-se
hoje, pelas 15H00, da Igreja de
Santa Maria para o cemitério
local. Trata a agência Funerária
Alfredo Duarte.

jCantanhede
MADALENA FEIO
CAETANO, de 93
anos, faleceu. Viúva, era residente em

tos
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e
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CONVOCATÓRIA
Nos termos do artigo 23 dos Estatutos da Santa Casa da Misericórdia de Semide, na
redacção dada pelo DECRETO - LEI n.º 172-A/2014, de 14 de Novembro, convocam-se
todos os irmãos no pleno uso dos seus direitos, para a reunião Ordinária da Assembleia
Geral desta Instituição para o próximo dia 30 de Novembro, pelas 19 horas, que terá
lugar na sede desta Santa Casa, sita na Quinta da Botica em Semide, com a seguinte
Ordem de Trabalhos:
1 - Leitura e Votação da Ata da Reunião anterior.
2 - Apresentação e Aprovação da Conta de Exploração Provisional e Plano de
Actividades.
3 - Outros assuntos de interesse para a Instituição.
OBS.: Nos termos do artigo 24 dos Estatutos da Santa Casa da Misericórdia de Semide, a Assembleia
Geral reunirá á hora marcada na Convocatória, se estiverem presentes mais de metade dos associados
com direito a voto ou meia hora depois com qualquer número dos presentes.

Semide, 13 de Novembro de 2015.
O Presidente da Assembleia Geral
(Eng. Mário Ricardo Lopes)
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