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Redação, 26 fev (Lusa) – Notícias breves do País:

LISBOA: Homem trazia cobra de 1,40 metros enrolada no braço

A PSP anunciou hoje que identificou na tarde de quintafeira, em Benfica, Lisboa, um homem de 21 anos que
trazia enrolada num dos braços uma cobraferradura, inofensiva para o homem, com cerca de 1,40 metros.

CLASSIFICADOS LUCKY PANDA.BIZ

De acordo com a PSP, o homem referiu que encontrou o réptil no Parque Florestal de Monsanto, sendo esta
espécie uma espécie autóctone, cuja posse é punível por uma coima entre os 249,40 e os 997,60 euros.

Moradia T4 | Venda
Usado, Cadaval, Peral, 0m2

O animal foi apreendido e entregue ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.
Informática
PHP Webdeveloper | Precisase

SINTRA: Detido homem por furto de carros e tráfico de droga

Outros
Comercial | Precisase

A PSP revelou hoje que deteve na quartafeira, em Monte Abraão, no concelho de Sintra, um homem de 28
anos por furto de viaturas e tráfico de droga, no âmbito de uma investigação criminal.

MercedesBenz C C220D
Gasóleo, 1994, 320.000km

Na sequência de diversas buscas, a PSP apreendeu seis viaturas de gama média/alta, 2.549 doses de heroína,
3.945 euros, 361 munições de calibre 32 e três telemóveis.
Seat Ibiza 1.2 12V Reference
Gasolina, 2006, 110.000km

O detido foi ouvido em primeiro interrogatório no tribunal, em Sintra, e ficou em prisão preventiva.
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ALMADA: Assembleia Municipal transmite reuniões pela internet

+ LIDAS + COMENTADAS + PARTILHADAS
1. Pais de aluno queixamse de bofetada de
professora

Dezenas de pessoas assistiram, na noite de quintafeira, à primeira transmissão ‘online’ de uma reunião da
Assembleia Municipal de Almada, que decorreu nas instalações do Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro.

2. Jovem casal caldense vai viajar pelo mundo à
boleia durante ano e meio

"A transmissão das reuniões da Assembleia Municipal já tinha sido equacionada por diversas forças partidárias
em anteriores mandatos, mas, neste mandato, foi o BE que avançou com a proposta, que agora se concretizou
com esta primeira transmissão ‘online’”, disse à Lusa José Manuel Maia, presidente daquele órgão autárquico.

3. Casal e três jovens feridos em choque frontal

"Se houve algumas dezenas de munícipes (cerca de 40 a assistir em simultâneo) ligados, considero que é
muito bom, atendendo a que ainda não divulgámos a transmissão destas reuniões da Assembleia Municipal
através do canal da Câmara de Almada no ‘Youtube’", acrescentou.

4. Sónia Cortez grava videoclipe nas Caldas
5. Fotografia captada no Sítio da Nazaré vence
prémio nacional
6. Festival Internacional de Chocolate de Óbidos
7. “Exclusive Boutique” reabre em novas
instalações com mais visibilidade
8. Eutanásia e aborto: novo nazismo?
9. PSP faz apreensão de equipamento em bar

MADEIRA: PSP registou 57 acidentes nas estradas da região

10. Funcionário de pedreira em Óbidos morre
afogado

A Polícia de Segurança Pública registou esta semana um total de 57 acidentes nas estradas da Madeira dos
quais resultaram dois feridos graves e 19 ligeiros, informou a PSP no balanço divulgado hoje na região.
Este site utiliza cookies para lhe prestar um melhor serviço. Se continuar concorda com a sua utilização.
De acordo com a mesma informação, o concelho do Funchal registou 34 destas ocorrências, surgindo na lista
dos 11 municípios do arquipélago apenas a Ribeira Brava, na zona oeste, e o Porto Moniz, como áreas onde
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não aconteceram acidentes entre os dias 19 e 25 de fevereiro.
A PSP menciona que as colisões (31) foram a principal causa dos acidentes, seguindose os despistes (20) e os
atropelamentos (quatro).

SINTRA: Autarquia assina protocolo para inclusão de pessoas com deficiência
Info

Info

A Câmara de Sintra assina, na segundafeira, um protocolo de colaboração com a Associação Pais em Rede,
com o objetivo de promover a inclusão socioprofissional de pessoas com deficiência, anunciou a autarquia.
Em comunicado, a autarquia esclarece que o protocolo, inserido no âmbito do projeto "Sintra Inclui", visa
"facilitar e promover a integração socioprofissional do jovem com deficiência ou incapacidade, através da
construção de uma rede comunitária de apoio".

Para utilizar os plugins sociais do
Facebook, tens de deixar de utilizar o
Facebook como Clima.EduMedia e passar a utilizar o
Facebook como Diana Seabra.
Iniciar sessão

A rede deverá ser "capaz de criar respostas no sentido da promoção da autonomia, realização pessoal e
autodeterminação da pessoa com deficiência", e destinase a jovens a terminar a escolaridade obrigatória ou
que já concluíram mas estão sem ocupação, acrescentou a nota municipal.

LOURINHÃ: Escola premiada com reaproveitamento de águas

A Escola Secundária João Manuel Delgado, na Lourinhã, recebe na quartafeira um prémio no âmbito do
concurso sobre alterações climáticas lançado pelo programa AdaPT, dinamizado pela Universidade do Porto e
pela Agência Portuguesa de Ambiente.

OPINIÃO

O estabelecimento escolar concorreu com o projeto "A água  um recurso renovável na Escola", que consiste em
reabilitar o poço da escola para aproveitamento da água freática e recolher a água da chuva a partir dos
telhados para abastecimento dos sanitários.
O prémio – 30.000 euros  destinase à implementação do projeto, que será acompanhada pela equipa da
Universidade do Porto.

LISBOA: Mais de 100 vinhos apresentados na próxima semana

A Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa (CVR Lisboa) anunciou que vai dar a provar mais de 100 vinhos
aos cerca de 2.000 agentes económicos que marcarão presença no SISAB, certame que decorre em Lisboa
entre segunda e quartafeira.
O Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas de Portugal (SISAB) é uma das maiores plataformas
mundiais do setor e uma das montras preferenciais da CVR Lisboa, onde marca presença desde 1995.
"O peso do SISAB nas vendas da região anda na casa dos 10% desde 1995 e é uma excelente oportunidade
reforçar a presença dos nossos vinhos no mercado internacional", afirmou o presidente da CVR, Vasco
d'Avillez.
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CIÊNCIA & TECNOLOGIA
OESTE: Nuno Inácio é candidato único à Federação Regional do PS
Haja luz: diálogos à volta da luz
12102015 | CIENCIA VIVA
O presidente da concelhia de Alenquer do PS, Nuno Cruz Inácio, anunciou hoje que entregou a única
candidatura a presidente da Federação Regional do Oeste, sucedendo a Carlos Miguel, secretário de Estado
das Autarquias Locais.

Combater o ressurgimento da Tuberculose
12072015 | CIENCIA VIVA

Na moção" Oeste com Futuro", que vai levar ao congresso, Nuno Cruz Inácio refere que aposta, entre outras
medidas, na solidificação e eventual crescimento da Federação, na formação de quadros, na preparação das
autárquicas de 2017 e no rejuvenescimento dos órgãos do partido.

Sistema imunitário afeta as bactérias no intestino
12042015 | CIENCIA VIVA

As eleições diretas para a presidência da FROPS ocorrem a 04 de março, dia em que serão também eleitos os
delegados ao congresso da federação que ocorrerá a 19 de março na Lourinhã.

O nosso mundo poderá ser melhor em 2100: só
depende de todos nós!
12012015 | CIENCIA VIVA
Português nomeado Membro Honorário do
prestigiado instituto British Antarctic Survey
12012015 | CIENCIA VIVA
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