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“Cartão Conclusão 35”
com mais oportunidades
para a formação

MARINHA DAS ONDAS

Baile de Carnaval
na Dancetaria Ondas Bar
 A dancetaria Ondas bar, na
Marinha das Ondas, realiza
amanhã um baile de Carnaval.
A partir das 22h30, com a banda
ao vivo “Eduardo Bossa Nova” o
convite é mesmo para dançar.
Haberá também um concurso
de trajes de Carnaval, com a entrega de prémios ao primeiro,
segundo e terceiro lugar.
Na segunda-feira, véspera de
Carnaval, o baile será animado
com a banda ao vivo “dança Co-

Parceria surge como solução para necessidades, expectativas
e procura de oportunidades no mercado profissional
José João Ribeiro

APPC E CARITAS

“Carnaval Party”
no Théatrix

bra. Depois do tradicional desfile
pelas ruas da baixa e de um almoço partilhado, os mascarados
rumam, pelo segundo ano consecutivo, ao Theatrix para uma tarde plena de música e diversão.
Subordinado ao tema “Arca de
Noé”, o evento contará com perto
de mil crianças e jovens apoiados
pela Cáritas. l

ROSANA SILVA, PINA PRATA, LUÍS PATRÍCIO, FAUSTO RODRIGUES E JOÃO SANTOS

VISEU
es à taxa de juro de 1% ao mês na
aquisição de produtos e serviços
da Conclusão para particulares e
empresas.
Para o sócio-gerente daquela
empresa de estudos e formação, o
“Cartão Conclusão 35” é uma
sinergia de soluções face às exigências do mercado ao nível da
qualificação e formação sem esforço financeiro acrescido.
Os aderentes poderão igual-

mente usufruir de descontos no
decorrer da parceria com a Exponor Digital em hotéis, pousadas e
livarias, de acordo com Rosana
Silva, daquela Sociedade de Informação. «A Conclusão e o Crédito
Agrícola acreditam nesta «parceria como uma resposta às necessidades emergentes do contexto
actual, formar para empreender», referiu Pina Prata.
Luís Patrício, da Caixa Crédito

Agrícola, destacou, por outro
lado, a relação de proximidade
desta instituição com as empresas locais.
O protocolo surgiu na sequência de uma colaboração em
programas de fidelização entre
o Crédito Agrícola e a Exponor
Digital, ao qual a Conclusão,
pelas relações já existentes com
o universo Crédito Agrícola, se
associou. l

18 Organizações Não Governamentais (ONG) espalhadas pelos
18 distritos de Portugal. Cada
cheque será de 1500 euros, valor
proveniente da Bolsa de Incentivos MRW relativo ao ano 2011, e
será entregue em mãos por responsáveis da empresa a cada
organização escolhida. Na cerimónia em que a empresa anunciou a entrega, a Elo Social Associação para a Integração e
Apoio ao Deficiente Jovem e
Adulto -, ONG escolhida de Lisboa, recebeu a sua doação.Em
Coimbra, o Ninho dos Pequeninos – Sorriso – Associação dos
Amigos do Ninho dos Pequeninos vai receber o donativo no
próximo dia 22 de Fevereiro, às
15h00, tal como a APPC – Associação Portuguesa de Paralisia
Cerebral, de Leiria, que recebe
no mesmo dia.

A Instituição de Solidariedade
Social de Via Nova, Via Real, o
Centro Social e Paroquial dos
Santos Mártires, de Bragança, a
Fundação Augusto César Gil, da
Guarda e a Associação Acredita,
de Viseu, a APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, de Viana do Castelo, a
AADVDB – Associação de Apoio
aos Deficientes Visuais do Distrito de Braga, a Ajudaris Centro, do
Porto, a CERCIPORTALEGRE –
Cooperativa para Educação e
Reabilitação de Crianças Inadaptadas, de Portalegre, Os Quatro
Cantos do Cisne, de Santarém,
Associação Humana, de Setúbal,
a Associação de Surdos de Évora,
o Centro de Paralisia Cerebral de
Beja e o Refúgio Aboim Ascensão, de Faro, já receberam os seus
donativos. l

SÃO 18 ONG APOIADAS

MRW faz donativo
ao Ninho dos Pequenitos
 A MRW, líder ibérica no transporte urgente de documentos e

No âmbito do “Theatrix Solidário”, realiza-se hoje o Convívio de
Carnaval da APPC. Na segunda-feira é a vez de se realizar, entre
as 14h00 e as 16h00, o Encontro
da Cáritas Diocesana de Coim-



FIGUEIREDO

 Disponibilizar um cartão de
identificação de cliente com a
continuidade das vantagens do
cartão 35, complementando com
uma solução financeira para responder às necessidades dos seus
clientes particulares e empresas
no contexto actual foi o objectivo
de um protocolo assinado ontem
entre a Conclusão – Estudos e
Formação, Lda, a Caixa Central –
Caixa Central Crédito Agrícola,
Caixa Crédito Agrícola Mútuo de
Coimbra e a Exponor Digital –
Sociedade de Informação SA do
Grupo Associação Empresarial
de Portugal.
Na cerimónia de assinatura do
protocolo, que teve lugar na Caixa Crédito Agrícola de Coimbra,
na Rua João Machado, Pina Prata
quis deixar uma mensagem de
“positividade” e apontou também algumas das vantagens que
o “Cartão Conclusão 35” apresenta face a outros cartões no mercado. Sem custos de emissão, nem
anuidade, pagamento até 36 mes-

migo” com entrega de prémios
ao maior grupo, à melhor máscara e ao melhor traje individual (1.º, 2.º e 3.º lugar). Hoje, a
noite é dedicada às senhoras,
com selecçao musical do dj Fábio, sendo que amanhã, a animação está por conta do dj Zé
António, a partir das 2h00, mas
antes, é a banda Zip Zap a animar a malta. O Ondas bar situa-se na Estrada Nacional 109,
Marinha das Ondas. l

pequenas encomendas, vai distribuir 18 Cheques Doação pelas

Propostas para o Carnaval
no Montebelo Hotels & Resorts
A Montebelo Hotels & Resorts,
cadeia hoteleira da Visabeira Turismo, apresenta, em todas as
suas unidades, propostas especiais para um Carnaval inesquecível, em ambientes plenos de
alegria e criatividade.
Com preços a partir de 85 euros
por pessoa, o Programa de Carnaval, disponível em todos os hotéis
da cadeia Montebelo Hotels &
Resorts, inclui duas noites de alojamento em quarto duplo, pequeno-almoço buffet no restaurante
do hotel, tratamento VIP no quarto e jantar temático com música
ao vivo na segunda-feira, dia 20
de Fevereiro. Os clientes podem
ainda usufruir de uma hora de
utilização gratuita da Pista de



Gelo e de uma entrada gratuita no
espaço infantil Polar & Brincar,
no Palácio do Gelo Shopping.
Além de um voucher de descontos nos restaurantes da Visabeira Turismo e em actividades
de lazer no Centro Hípico, Radical Park, Bar de Gelo Viseu, entre
muitos outros, os clientes que
optem pelo alojamento no Montebelo Viseu Hotel & SPA, Montebelo Aguieira Lake Resort &
SPA, Hotel Casa da Ínsua, Hotel
Príncipe Perfeito ou Hotel Palácio
dos Melos, terão oferta de green
fee no Montebelo Golfe, correspondente ao número de noites de
alojamento, e acesso gratuito à
academia de golfe do Complexo
Desportivo Príncipe Perfeito. l

HOJE

School House Coimbra promove
workshop de auto-maquilhagem
A School House Coimbra realiza hoje, entre as 19h00 às
23h00 um novo workshop de
auto-maquilhagem. Uma oportunidade para aprender pequenos detalhes e truques, de forma a valorizar-se, disfarçando



as imperfeições e realçando a
beleza natural.
Mais informações na Avenida Fernão de Magalhães, 664 2º andar ou através do número
239 496 535, 963 573 527 ou coimbra@schoolhouse.pt l

