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nUma viagem por cinco momen-
tos decisivos da história do Velho
Continente, ao longo de 14 séculos,
é o que propõe a obra “Grandes
Conflitos da História da Europa.
De Alexandre Magno a Gui-
lherme ‘o Conquistador’”, da au-
toria de João Gouveia Monteiro,
que é apresentada hoje, às 14h15,
no Anfiteatro IV da Faculdade de

Letras da Universidade de
Coim bra. Trata-se de um livro cui-
dadosamente ilustrado, para um
público amplo, e onde a história
política e a história militar se ilu-
minam mutuamente, refere a Uni-
versidade de Coimbra, acrescen-
tando que a obra, evocativa de
grandes figuras da história antiga
e medieval europeias, é sustentada

por uma lei-
tura cuidadosa das

melhores fontes escritas e icono-
gráficas à disposição do historiador
(como Arriano, Políbio, Marcelino,
a Crónica de 754, Guilherme de Poi-

tiers ou a fabulosa Tapeçaria de
Bayeux, entre outras). 

O livro debruça-se sobre cinco
relevante batalhas da his-

tória da humanidade –
batalha de Gaugamela

(331 a.C.), de Canas (216 a.C.),
de Adrianopla (378 d.C.), de

Poitiers (732 d.C.) e batalha de Has-
tings (1066). 

A apresentação da obra está a
cargo de Miguel Gomes Martins
(investigador do Instituto de Es-
tudos Medievais da Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas, Uni-
versidade Nova de Lisboa) l

DA AUTORIA DE JOÃO GOUVEIA MONTEIRO

Apresentado hoje livro
“Grandes Conflitos 
da História da Europa”

REUNIÃO O IEFP

n Os deputados do PSD eleitos
pelo círculo de Coimbra estão
preocupados com o aumento do
desemprego qualificado, consi-
derando que esta realidade lhes
merece «reflexão e apresentação
de propostas em sede parlamen-
tar e junto do Governo».

José Manuel Canavarro, Pedro
Saraiva, Nuno Encarnação e Mau-
rício Marques estiveram ontem
reunidos com responsáveis da
Delegação Regional do Centro do
Instituto de Emprego e Formação
Profissional (IEFP), para fazer uma
análise da situação do desem-
prego no distrito de Coimbra.

Os deputados tiveram tam-
bém ontem uma reuniram na Di-

recção Regional de Educação do
Centro (DREC).

«Em cima da mesa de trabalho
esteve sobretudo o processo de
agregação de agrupamentos e de
escolas. Não sendo um processo
pedagogicamente desejável em
alguns dos casos, o mesmo resulta
duma decisão do Governo face a
constrangimentos orçamentais e
compromissos assumidos com
as entidades internacionais que
estão apoiar financeiramente o
país», refere uma nota divulgada
pelo PSD na sequência da reunião,
sublinhando que este processo
tem estado «a decorrer de forma
globalmente positiva no distrito
de Coimbra». l

MANDADOS DE DETENÇÃO

PSP deteve dois indivíduos 
para cumprimento das penas

n Um jovem de 22 anos, sobre o
qual recaía um mandado de de-
tenção para cumprimento de uma
pena emitido pelo Tribunal Judicial
de Montemor-o-Velho, foi detido
por elementos da Esquadra de In-
vestigação Criminal da PSP e con-
duzido ao Estabelecimento Prisio-
nal de Coimbra. Segundo anun-
ciou ontem a PSP de Coimbra, a
detenção daquele jovem ocorreu
sexta-feira, às 12h15, nesta cidade.

Um outro indivíduo, de 50 anos,
sobre o qual recaía também um
mandado de detenção para cum-
primento de uma pena, foi igual-
mente detido sexta-feira, pelas

16h00, em Coimbra, pela PSP.
Após cumpridos os formalismos
legais foi restituído à liberdade. A
emissão deste mandado poderá
ter a ver com a falta de pagamento
de uma “unidade de conta” (cerca
de 100 euros) daquele indivíduo ao
tribunal (o que acontece, por exem-
plo, em caso de não comparência
como testemunha num processo),
que o mesmo terá efectuado e por
isso foi restituído à liberdade.

As detenções dos dois indivíduos
ocorreram no decorrer de uma ope-
ração de âmbito nacional que teve
lugar entre sexta-feira e domingo e
que envolveu a PSP e a GNR. l

Encerramento pacífico da
Urgência nocturna dos Covões
Na via pública ainda restavam as marcas das manifestações 
do fim-de-semana, mas a concretização do fecho do serviço 
entre as 20h00 e as 9h00 aconteceu sem qualquer tipo de percalço

Patrícia Isabel Silva

n Hospital dos Covões, 20h00,
em ponto. Àquela hora muitos
eram os que cruzavam o portão
principal, mas em direcção à
saída. Quase todos, vinham de
visitar familiares ou amigos in-
ternados naquela unidade hos-
pitalar. A entrar, funcionários e
pouco mais, é que, tal como estava
previsto, desde ontem que a Ur-
gência do Hospital Geral deixou
de admitir utentes depois das oito
da noite.

O Diário de Coimbra acompa-
nhou a primeira hora desta alte-
ração de serviço, decorrente da
fusão hospitalar, e, ao que foi pos-
sível apurar, ao contrário até do
que alguns poderiam prever, não
se registou um único caso de al-
guém ao engano. Se ambulâncias
e outros transportes de emergên-
cia receberam as devidas indica-
ções para seguir directamente
para os Hospitais da Universi-
dade de Coimbra, a dúvida rei-
nava nos utentes que chegam ao
hospital pelos próprios meios. No
entanto, pelo menos, tendo em
conta os primeiros momentos da
nova organização da Urgências
do Centro Hospitalar e Univer-
sitário de Coimbra, não houve

necessidade de reencaminhar
qualquer caso para os HUC. Ape-
sar de se manter alerta uma
equipa do INEM, em caso de ne-
cessidade.

Depois das oito, lá dentro, «o
corredor ainda está cheio», dizia
alguém de saída, numa altura em
que na sala de espera estaria cerca
de uma dezena de pessoas a
acompanhar doentes que deram
entrada durante o dia, no limite
das 20h00. Até esta hora e, con-
forme consta do aviso afixado na
porta assinado por Maria João

Frade, directora do Serviço de Ur-
gência do Hospital Geral, todos
serão orientados pela equipa de
serviço.

Depois de mais de meio dia na
Urgência, sai uma utente de An-
sião, que chegou à unidade para
realizar uma ressonância mag-
nética. Regressou a casa, sem fa-
zer o exame, com um ar visivel-
mente cansado, mas sempre vai
explicando que o facto de não ter
realizado a ressonância nada
tem a ver com a alteração do ser-
viço. Seja como for, à seme-

lhança das muitas críticas que
se têm ouvido da parte de cida-
dãos, não deixou de protestar
contra o encerramento noc-
turno. «Deviam levar uma ma-
lha», desabafa.

Recorde-se que, segundo da-
dos apresentados, recentemente,
por José Martins Nunes, presi-
dente do Conselho de Adminis-
tração do CHUC, aquele serviço
do Hospital Geral atendia uma
média de 40 utentes por noite,
sendo que apenas um deles seria
de prioridade vermelha. l
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URGÊNCIA do Hospital dos Covões passa a funcionar apenas de dia, das 9h00 às 20h00

UTENTES
INSCRITOS ATÉ
ÀS 20H00 TÊM
ATENDIMENTO
GARANTIDO

EXPLORAÇÃO LABORAL

n O tráfico de seres humanos
para exploração laboral tem au-
mentado em Portugal, e para co-
nhecer essa realidade, que se
acentua com a crise internacio-
nal, o Centro de Estudos Sociais
(CES) da Universidade de Coim-
bra iniciou uma investigação.

A constatação de que o tráfico
laboral em Portugal poderia ser
«um fenómeno preocupante»
surgiu dos estudos que o CES tem
vindo a desenvolver sobre o trá-
fego de seres humanos para ex-
ploração sexual, revelou à agência
Lusa Madalena Duarte, uma das

investigadoras destas temáticas.
A estudiosa, que também in-

tegra este projecto de 24 meses, a
concluir em finais de Março de
2014, afirma que, sobretudo com
mulheres, algumas das vítimas
são traficadas para ambas as fi-
nalidades, de exploração sexual
e laboral, constituindo «atentados
sérios» aos direitos humanos.

«O tráfico de pessoas, seja para
fins de exploração laboral, seja
para propósitos de exploração
sexual tem várias similitudes: no
modo de recrutamento junto de
populações mais vulneráveis, no
recurso a falsas propostas apa-
rentemente aliciantes, no con-
trolo das vítimas, na violência
exercida sobre as vítimas, nas
condições degradantes em que
são colocadas», acrescenta. l

Desemprego preocupa
deputados do PSD

CES estuda
tráfico de seres
humanos
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