
Duarte Nuno 

Vieira entre 

os melhores 

CSI do mundo

Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos elenca dificuldades nos serviços do Centro 
Hospitalar do Baixo Vouga, que reúne os hospitais de Aveiro, Estarreja e Águeda >Última

O rapaz, de 19 anos, fugiu e ofereceu resistência, mas acabou por ser detido pela PSP. A roupa furtada e o carro em que se deslocava foram apreendidos >Pág 3

O catedrático de Coimbra,  
ex-presidente do Instituto 
Nacional de Medicina 
Legal, foi distinguido com 
o prémio mundial Douglas 
Lucas Medal 2014, a mais 
alta distinção atribuída a 
especialistas forenses 
>Pág. 8

Património da Unesco
celebrado com 
apelo à preservação

Preservar e conservar o património da cidade é o espírito da celebração 
do primeiro ano de inscrição de Coimbra na lista do Património Mundial da 
UNESCO. De modo exemplar, a 22 de junho os estudantes vão limpar o mural 
de Abel Manta, nos jardins da Associação Académica de Coimbra >Pág 7

Diário As Beiras adotou o novo acordo ortográfico
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Figueira da Foz 
Ginásio espera 
reunir um milhar 
de pessoas na 
caminhada >Pág 10

Góis Encontro 
nacional de 
malabarismo 
decorre em julho 
>Pág 16

Coimbra CHUC 
acompanha 
transplantados
no Algarve >Última
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Jovem de Lisboa apanhado a roubar sacos cheios 
de roupa de centro comercial em Coimbra
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Ordem denuncia 
graves problemas 
no Baixo Vouga

111 O Centro Hospitalar do 
Baixo Vouga (CHBV) atravessa “gra-
ves problemas”, incluindo “inexis-
tência de coordenação” do grupo 
de transplantes. A denúncia foi on-
tem feita pelo presidente da Secção 
Regional do Centro da Ordem dos 
Médicos. Esta situação verifica-se 
há dois anos e “já tem tido efeitos 
nefastos na manutenção correta da 
dádiva de órgãos”, afirmou Carlos 
Cortes.

Os “graves problemas” do CHBV, 
que reúne os hospitais de Aveiro, 
Estarreja e Águeda, foi o tema de 
uma primeira sessão de um ciclo de 
conferências de imprensa a realizar 
semanalmente na sede da Secção 
Regional da Ordem dos Médicos.

Carlos Cortes denunciou também 
o “desmantelamento” de vários ser-
viços daquele centro hospitalar, 
como a consulta de hematologia, a 
consulta de diabetologia da Medici-
na Interna e a cirurgia do ambula-
tório do Hospital de Estarreja, bem 
como a“inadequação das necessi-
dades em materiais dessa mesma 
consulta” no Hospital de Águeda.

O “desmantelamento” da consul-
ta de hematologia levou ao “arma-

zenamento de novos pedidos de 
consulta para doentes portadores 
de patologias, algumas das quais 
do foro oncológico, durante quase 
um ano”.

A direção do serviço alertou 
“numerosas vezes” o conselho de 
administração do CHBV, o qual, 
segundo Carlos Cortes, “não tomou 
nenhuma diligência e deixou deli-
beradamente acumular a lista de 
espera durante um ano”. “Só após 
a divulgação pública desta situação 
foram encaminhados doentes para 
as consultas de hematologia do 
CHUC e do IPO de Coimbra”, disse.

Na fusão de serviços, na sequência 
da criação do Centro Hospitalar do 
Baixo Vouga, “não foram acaute-
ladas as corretas transferências de 
meios humanos, o que obviamente 
tem prejudicado a correta execução 
da atividade assistencial”, acusou o 
dirigente da Ordem dos Médicos.

“As transferências de material 
clínico e medicamentos entre uni-
dades hospitalares (do CHBV) não 
respeitam as boas práticas de acon-
dicionamento que possam assegu-
rar a manutenção dos parâmetros 
de qualidade”, acrescentou.

CHUC acompanha 

transplantados

no Algarve

111 Os doentes transplantados 
no Centro Hospitalar e Universi-
tário de Coimbra, residentes no 
Algarve, já podem ter consultas de 
acompanhamento e acesso a me-
dicamentos no Centro Hospitalar 
da região por via de um protocolo 
celebrado em Faro.

Uma experiência piloto entre dois 
hospitais tanto por especialistas 
médicos como por doentes trans-
plantados que vão usufruir das no-
vas condições de acesso a consultas 
e a medicamentos e que o Ministé-
rio da Saúde vai acompanhar para 
perceber se pode ser replicada a 
nível nacional.

Segundo o presidente do Cen-
tro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra (CHUC), Martins Nunes, 
o protocolo vai permitir que os 47 
utentes algarvios que tinham de 
se deslocar a Coimbra para serem 
acompanhados, tratados e rece-
berem a medicação necessária, 
passem a deslocar-se até àquele 
hospital com menor frequência.

A cedência da medicação a estes 
doentes no hospital próximo da 
sua área de residência é uma das 
novidades deste protocolo e obri-
gou à formalização de uma colabo-
ração entre as farmácias de ambos 
os centros hospitalares.

Segundo o secretário de Estado 
Adjunto do Ministro da Saúde, 
Fernando Leal da Costa, se esta co-
laboração for bem sucedida, será 
replicada noutros pontos do país.

O governante disse que a solução 
encontrada é importante porque 
apesar da rede nacional de trans-
plantação estar muito concentrada 
em Lisboa, no Porto e em Coim-
bra, nada impede que os doentes 
possam ser acompanhados poste-
riormente nos hospitais mais pró-
ximos onde foram provavelmente 
diagnosticados e tratados até ao 
processo cirúrgico.

DB-Carlos Jorge Monteiro
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Tempo

Fonte: www.hidrográfico.pt

Céu limpo

Figueira da Foz

Preia-Mar -03H35/15H56

Baixa-Mar - 09H35/22H04

Marés

Maria João Faria, João Redondo, Carlos Cortes e Ana Paula Cordeiro
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Liberdade 

para “comparsa” 

de homem 

que fugiu 

em carro da GNR

111 O Tribunal de Famalicão 
obrigou ontem a acompanhante 
do homem que fugiu algemado 
quarta-feira, depois de ter pra-
ticado vários assaltos na região 
norte, a apresentar-se diariamen-
te na esquadra da PSP de Braga.

Quando foi detida pela GNR, 
em Famalicão, a mulher tinha na 
sua posse uma faca que terá sido 
usada para a prática de crimes 
durante essa noite.

O homem que a acompanhava 
também foi detido e algemado, 
mas mesmo assim conseguiu 
fugir ao volante de uma viatura 
da GNR, encontrando-se ainda 
a monte.

Os dois foram detidos pela GNR 
após alegadamente terem con-
sumado vários assaltos, o último 
dos quais a uma pastelaria em 
Vale S. Cosme, Famalicão.

A mulher foi metida numa via-
tura da GNR e o homem noutra.

Enquanto, no exterior, os mi-
litares definiam o destino a dar 
aos detidos, o homem saltou para 
o banco da frente da viatura da 
GNR, pôs-se ao volante e fugiu a 
alta velocidade.

Conduziu durante cerca de 
15 quilómetros, vindo depois a 
abandonar o carro na circular 
externa de Braga.

É de Ferreiros, Braga, e está refe-
renciado pelas autoridades como 
autor de diversos furtos e roubos.

A GNR continua as buscas para 
o tentar localizar.


