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EMPRESAS & NEGÓCIOS

Passepartout promove
viagem à Terra Santa 
Agência está a organizar viagem de grupo a Israel. Uma viagem de sete
dias para conhecer lugares emblemáticos da história da Humanidade

� A saída está prevista para dia
24 de Abril, com destino a Lisboa
para embarque para Ben Gurion.
O segundo dia inclui uma breve
visita panorâmica da cidade de
Tel Aviv, visita de Jope, Bairro
dos Artistas, Casa do Simão
(curtidor de pele) e da Igreja de
São Pedro. O grupo segue depois
em direcção a Caesarea Maríti-
ma - antiga capital romana, visi-
ta do Teatro Romano, Hipódro-
mo, Cardo Bizantino, Cidade
dos Cruzados e Aqueduto. Ain-
da haverá tempo para visitar o
Monte Carmelo. De tarde visita
ao Mosteiro das Carmelitas e da
cidade de Haifa com os famosos
jardins persas dos Bahais. O
grupo atravessará a Galileia
para chegar à cidade de Tiberias.

Já no terceiro dia, está previs-
ta uma viagem de barco sobre o
mar da Galilea, até chegar a
Cafernaum – Cidade de Jesus,
onde o grupo poderá vistar a
Casa de São Pedro e a Sinagoga
Antiga. Segue-se Tabghua, lugar
da multiplicação dos pães e dos
peixes, para admirar os maravi-
lhosos mosaicos bizantinos. O
Monte das Bem Aventuranças,
lugar do Sermão da Montanha,
também faz parte do itinerário,
tal como o Monte Tabor, Monte
da Transfiguração. De regresso
a Tíberias, chegada a a Yardenit,
Rio Jordão.

O quarto dia prevê a visita a
Kana da Galileia – lugar do pri-
meiro milagre de Jesus, a Naza-
ret, vales de Almaguedon e Va-

le do Jordão, Jericó, a cidade
mais antiga do mundo, Qum-
ran, onde foram encontrados
os manuscritos do Mar Morto. 

Em Jerusalém, o grupo visi-
tará o Monte das Oliveiras, a
Gruta e Horto de Guetzemani –
Igreja das Nações ou da Ago-
nia, até ao Monte Sião. Visita
ao túmulo do Rei David, entre
outros lugares. 

No dia seguinte, com entra-
da pela porta dos Leões, visita

à piscina de Bettesda, seguin-
do-se para Litostrotos, pátio
da antiga Fortaleza Antónia,
onde estava o Pretorium de
Poncius Pilatus. Da Via Dolo-
rosa, pretende-se depois che-
gar ao Calvário e ao Santo Se-
pulcro, atravessando ainda o
mercado oriental e saída pela
porta de Yaffa. 

Em Belém, visita à Igreja da
Natividade. Em Jerusalém,
visita ao Parlamento com o

Candelabro, o Museu de Israel
para conhecer o Santuário do
Livro, onde estão expostos os
manuscritos do Mar Morto.
No oitavo dia regresso a Lisboa.

Para mais informações,
contactar passepartout.gale-
rias.topazio@ hotmail.com,
galerias. topazio@ passepar-
tout. webside.pt ou http://
www.passepartout.pt ou pelos
números 239 840 270, 918 616
357 e 968 631 406.  l

REVISTA EXAME 

Central Projectos na lista 
das 100 Melhores Empresas
para Trabalhar em 2012

� A Central Projectos integra a lista
das 100 Melhores Empresas para
Trabalhar em 2012, ocupando o 77. o

lugar na lista global e o 22.º lugar na
categoria consultoria, científica,
técnica e similares, tendo recebido
o diploma no dia 24 de Janeiro, no
Hotel Altis, em Lisboa.

A classificação resulta de um
estudo desenvolvido pela revista
Exame, em parceria com a con-
sultora Accenture, que teve como
objectivo apurar e premiar as
Melhores Empresas para Traba-
lhar em Portugal. O estudo con-
sistiu numa análise rigorosa do
grau de compromisso dos cola-

boradores com a empresa e das
práticas de gestão de capital hu-
mano, realizado através de in-
quéritos anónimos a cada cola-
borador e à equipa de gestão. O
processo terminou com uma
visita de jornalistas da redacção
Exame/Expresso. 

Em Outubro passado, e na se-
quência da auditoria realizada
pela EIC, a Central Projectos reno-
vou a certificação do seu Sistema
de Gestão da Qualidade (SGQ),
segundo os requisitos da norma
NP EN ISO 9001:2008. Estes títu-
los significam, para a empresa, o
reconhecimento do trabalho. l

FORUM COIMBRA 

Clínica Santa Madalena oferece
rastreio gratuito a grávidas

� A Clínica Santa Madalena
(CSM), no Forum Coimbra, rea-
liza de 4 a 11 de Fevereiro um
rastreio gratuito para mulheres
grávidas. Basta apresentar os
dados pessoais e a primeira
ecografia para ter acesso a esta
oferta. 

Estudos recentes fazem a liga-
ção entre as doenças gengivais,
os partos prematuros e o nasci-
mento de crianças com baixo
peso. «Pretendemos sensibilizar
as mulheres grávidas para fazer
o rastreio à saúde oral, para ava-
liar o seu estado e submeterem-
-se a tratamentos quando neces-

sários», explica Maria de Jesus
Vales, directora operacional.

«Aconselhamos sempre a
manter os dentes bem limpos,
sobretudo junto à linha gengi-
val, para ajudar a reduzir ou
prevenir a gengivite durante a
gravidez. Substituir os doces
por alimentos mais nutritivos,
como o queijo, fruta e vegetais
frescos, é também melhor para
os dentes», diz Maria de Jesus
Vales.

Para esclarecimento de dúvi-
das, contactar a Clínica pelo tele-
fone 239 800 901/2) ou e-mail clini-
cacoimbra@santamadalena.pt.  l

CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO 

Certiel desafia portugueses 
a “usar bem a energia”

� Sensibilizar para a importância
da segurança e da eficiência ener-
gética nas instalações eléctricas
das habitações portuguesas é o
objectivo da campanha informa-
tiva que a Certiel - Associação
Certificadora de Instalações Eléc-
tricas lança amanhã sob o mote
“Usar bem a energia é um dever
de cidadania”. 

Com um cunho pedagógico, a
iniciativa pretende alertar para a
problemática da segurança e da
eficiência energética nas instala-
ções eléctricas, especialmente na-
quelas construídas antes das
novas regras técnicas entrarem
em vigor, e dirige-se a profissio-
nais, estudantes e à população

em geral. Carlos Botelho, direc-
tor-geral da Certiel, explica que
«esta é uma iniciativa dirigida a
todos os portugueses, já que
todos nós, todos os dias, utiliza-
mos a energia eléctrica, pelo que
todos temos o dever de a usar
correctamente, de uma forma
segura, e de garantir que não há
desperdícios». 

O website da iniciativa, em
http://www.certiel.pt/usarbema
energia/ disponibiliza informa-
ção sobre a segurança e eficiência
eléctricas, e apresenta um filme
que mostra, de uma forma práti-
ca, alguns exemplos de uso incor-
recto da energia, bem como situa-
ções de deficiente segurança. l

SANTA COMBA DÃO

Espaço Dão Catering
esteve de “Portas Abertas” 
� O Espaço Dão Catering, em
Treixedo, Santa Comba Dão,
acolheu na semana passada a 3.ª
edição do “Portas Abertas”,
evento que teve como principal
objectivo dar a conhecer, aos
noivos, os mais variados servi-
ços para a realização de uma fes-
ta de casamento. 

O evento teve, de acordo com
um comunicado da autarquia,
uma forte adesão do público-alvo,
«tendo decorrido em harmonioso

ambiente», quem que «foram
apresentadas diversas propostas
de serviços para casamento e as
mais recentes tendências ao nível
da decoração e atoalhados da em-
presa Dão Catering».

«Expositores e visitantes não
hesitaram em demonstrar o seu
agrado, declarando ter sido um
“sucesso” tanto pelo número de
visitantes como pela forma o
evento decorreu», sublinha o
comunicado. l DÃO CATERING mostrou oferta de serviços para casamentos
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O MURO DAS LAMENTAÇÕES é um dos espaços emblemáticos de visita obrigatória 


