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CRÉDITOS RÁPIDOS E SEM BUROCRACIAS

O TEMPO

ANOXXXIX/N.º 14133
tiragemmédiadiáriaemjaneiro121653

C/ ou sem problemas bancários, nós ajudamos
Tratamos de todo o tipo de créditos. Saiba como!
Ligue-nos hoje mesmo. Após aprovação em 48h,
tem € disponível. Análises gratuitas
Ex: 5.000€ = 66€ x 96meses = 6.335€ TAEG 10% e TAN: 10%

TEL: 925 185 903 - 925 185 933
Créditos concedidos por Entidades autorizadas mediador independente

PINTO DA COSTA

PREJUÍZO DE 23,9 MILHÕES

LISBOA
ÚLTIMA HORA

PREDADORLEVA15
ANOSPORABUSAR
MENINAS99VEZES

S. BARTOLOMEU DE MESSINES
BEBÉ VÍTIMA DE ACIDENTE MORRE

u A FC Porto SAD fechou o
primeiro semestre da época
com prejuízo de 23,9 milhões
de euros, menos 5,7 milhões
do que no período homólogo.
Já o passivo desceu 7,3 milhões, para 380,3 milhões de
euros (mais nas págs. 6 e 7).

bebé de um ano que ficou gravemente ferida
na colisão que vitimou mortalmente a mãe, de
39 anos, em S. Bartolomeu de Messines, no passado dia 19 de fevereiro, acabou por morrer no hospital de Faro, onde esteve internada na Unidade de
Cuidados Intensivos Pediátricos. A mãe da bebé
teve morte praticamente imediata, quando o carro
que conduzia se envolveu numa colisão com um camião limpa-fossas, na EN124.

A

MANTÉM SALÁRIO

CAPOULAS SANTOS

PRÉMIO DE AGRICULTURA

A

FERIDA GRAVE AO FUGIR DE INCÊNDIO
Uma mulher com cerca de 40 anos ficou gravemente ferida ontem, ao saltar do 2.º andar de um
prédio em chamas junto à rotunda da Boavista, no
Porto. O marido sofreu apenas ferimentos ligeiros.

ATROPELADO POR VEÍCULO DA CÂMARA
Um homem, de 63 anos, foi ontem atropelado
mortalmente, na Trafaria, por um veículo da Câmara de Almada em marcha-atrás. O condutor do
pesado estaria a recolher eletrodomésticos.
VIANA DO CASTELO

CORPO DE IDOSO ENCONTRADO
O corpo de um homem, entre os 80 e os 90 anos,
foi encontrado, ontem, junto à linha de comboio,
em Carreço, Viana do Castelo. Segundo a GNR, deverá tratar-se de um idoso desaparecido há meses.

DIREITOS RESERVADOS

NOTA: ESTA INFORMAÇÃO NÃO DISPENSA A CONSULTA DA LISTA OFICIAL
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avisos da Autoridade
OsTributária
(AT) sobre a
limpeza das florestas são
duplamente problemáticos.
Para já, ordenar que se aparem as matas pode ser considerado discriminatório,
na medida em que se trata
de impor às portuguesas um
padrão de beleza machista.
Depois, é curioso que, na
actual situação de seca, o
Governo tenha resolvido
abrir a torneira em fevereiro para começar já a lavar as
mãos do que se poderá passar em Agosto. Dando instruções imprecisas e impossíveis de cumprir, está a
arranjar desculpas para o
verão. Mais do que a floresta, interessa-lhe limpar a
consciência.
Já estou à espera de receber a carta da AT a solicitar
uma vaquinha para atestarmos os Kamov.n

MINITORNADO. MAIS
DE UMA DEZENA
DE EMBARCAÇÕES
FORAM ONTEM
ARRASTADAS POR
UM MINITORNADO,
NA DOCA DE FARO,
CAUSANDO AINDA
ESTRAGOS
EM VIATURAS
E NUMA ESPLANADA.
ALGUMAS ÁRVORES
E TELHADOS FORAM
DERRUBADOS.

TRUMP SEM DIRETORA DE COMUNICAÇÃO
A diretora de comunicação da Casa Branca, Hope
Hicks, demitiu-se ontem, um dia após ser interrogada pela comissão que investiga a alegada interferência russa nas eleições presidenciais de 2016.

TOTOLOTO

Pré-Pilatos

FENÓMENOEXTREMODEVENTO ATINGIU A CIDADE DE FARO

EUA

u O ministro da Agricultura
vai hoje à cerimónia do Prémio Nacional de Agricultura,
que começa às 17h00 no hotel
Ritz, em Lisboa. Serão premiados casos de sucesso no
cultivo agrícola, agroindústria, florestas e pecuária.

COLUNISTA

o todo foram praticados 99 crimes de abuso sexual que valeram ao predador 15 anos
de prisão. As vítimas foram a enteada e a
sobrinha, e os abusos, cometidos entre os anos de
2013 e 2016, só terminaramcomaatuação daPolíciaJudiciária, que deteve o homemapós ter sido
formalizadaumaqueixanas autoridades. Segundo aProcuradoriaGeraldaRepública, “no essencial está indiciado que, desde 15 de setembro de
2013, quando amenor, enteadado arguido, tinha
12 anos, foipor este
ATACOU ENTEADA
várias e repetidas
ESOBRINHAAOLONGO vezes abusada sexualmente, no inDETRÊSANOS
terior da mesma
casa onde com ele habitava, sita em Lisboa. Durante este mesmo período de tempo, este arguido, abusou, ainda, de uma sua sobrinha”. Mas o
pesadelo para a menor que vivia com o predador
não se ficou pelo padrasto, pois também o companheiro daavó abusoudela. Este homemacabou
condenado a quatro anos e nove meses de prisão
suspensa, mantendo-se em liberdade. Já o predador condenado a15 anos vaicontinuar preso. A
este homem foi determinada a sujeição à recolha
de amostrade ADN, pelo que ficanabase de dados
de predadores sexuais.n

ALMADA

u A ex-presidente da associação Raríssimas “continua
a ter um salário, tal como o
marido e o filho” porque ainda decorre o inquérito interno à forma como geria a instituição, disse a nova presidente, Sónia Laygue.

José Diogo
Quintela

MAGALI PINTO

PORTO
PAULA BRITO E COSTA

‘FÚTEIS
EPITÁFIOS‘
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IMPLANTOLOGIA ORAL

750€ IMPLANTE DENTÁRIO + COROA *
1425€ 2 Implantes + Prót. Acrílica (12 DENTES)*
2850€ 4 Implantes + Prót. Acrílica (12 DENTES)*
* Todos incluem raio-x- 3D

ORTODONTIA

225€ Aparelho ortidôntico fixo completo**
20€ Manutenção e revisão de aparelho fixo**
** com o cartão de saúde da Clínica

CLÍNICA OLIVAIS
Rua Cidade de Bolama, 3 R/C Esq. Olivais Sul,
1800-077 Lisboa / T.: 21 851 63 88
CLÍNICA CARNAXIDE
Rua João das Regras, 3, 2790-072 Carnaxide
T.: 21 418 11 78
ACORDOS E CONVENÇÕES

SAD-PSP, ADMG, ADM, Advancecare, Medis, Saúde, Prime, PT-ACS, AOFA,
SPP-PSP. Groundforce, ACS-Multicare, Victoria Seguros, SAMS Quadros, INCM,
WDA Adeland, Allianz, Wells-Continente, Medicare, Planuscard, Atlantic

