CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS PERDE
DIREÇÃO GERAL PARA O PORTO
hete
MiáarinocAs Beiras
D

> Pág. 7

Jovem esfaqueado em Coimbra

hoje há
tmf

Discussão entre pelo menos
três indivíduos terá levado
à agressão >Última

/diarioasbeiras

72323

QUARTA
31 jan. 2018
0,70 € (iva incluído)

tudo menos futebol

Pai e filho chamados
à seleção de natação

e o treinador José
O atleta Eduardo Gomes Fernandes
da Mealhada, foram
Eduardo Fernandes, do Hóquei Clube
Estão convocados
chamados à Seleção Nacional de Natação.
de Natação, que vai
para o estágio da Federação Portuguesa
Maior.
decorrer de 7 a 9 de fevereiro, em Rio
de Casal
Esta dupla, pai e filho, residente na freguesia
Meeting Internacional de
Comba, foi ainda convocada para o
do Jamor dias 10 e
Lisboa, que se realizará na Piscina Olímpica
grandes resultados a
11 de fevereiro. Ambos têm conquistado
nível nacional, interdistrital e regional.
Em oito épocas desportivas, o nadador
Eduardo Gomes Fernandes, sob orientação
técnica do treinador José Eduardo
Fernandes, conquistou cerca de 428
14 de prata e
pódios, dos quais 17 medalhas de ouro,
6 de bronze em provas nacionais.
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onde as
modalidades
desportivas
têm lugar

Há 534 milhões
para a área de regadio

Capoulas Santos definiu, no Encontro Nacional de
Técnicos da CONFAGRI, a água, a reforma florestal
e a estabilização de medidas de emergência como as
principais prioridades do Ministério da Agricultura >Pág 6
DB-Luís Carregã

Figueira da Foz
Casino e CAE
articulam
programação
com grandes
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a nossa opinião, hoje,
no Diário As Beiras
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dívidas às costas
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