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Estudante do IPL ganha
bolsa para estagiar nos EUA
Investigação Joana Parreira, estudante do curso de Fisioterapia na Escola Superior
de Saúde de Leiria, ganhou uma bolsa para estagiar num hospital dos EUA e estudar displasias ósseas
Joana Parreira, estudante da licenciatura do 4.º ano do curso
de Fisioterapia na Escola Superior de Saúde do Politécnico
de Leiria, venceu a Bolsa
‘ANDO 2019’, que lhe permitirá
fazer um estágio num hospital
pediátrico nos Estados Unidos
da América (EUA) e estudar displasias ósseas.
A bolsa foi atribuída pela Associação Nacional de Displasias Ósseas, e vai permitir à
aluna do Politécnico de Leiria,
assim como a Gonçalo da Câmara, da Universidade Nova de
Lisboa, fazerem um estágio extracurricular intensivo, de duas
semanas, no Hospital Pediátrico Nemours/Alfred I. duPont,
em Wilmington, Delaware,
EUA, um hospital de referência
internacional em estudar displasias ósseas.
Em comunicado, o Instituto
Politécnico de Leiria (IPL) refere que o ‘externship’ permite
a Joana Parreira “observar,
questionar e explorar diversos
temas”, relacionados com as
displasias ósseas, com acesso
às áreas do hospital dedicadas
às displasias ósseas, designa-
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Alunos Joana Parreira (esq) e Gonçalo da Câmara (direita), alunos do IPL e da Universidade
Nova de Lisboa, com a fisioterapeuta Karen Turner-Bare e o médico William Mackenzie

damente fisioterapia, bloco
operatório e clínica multidisciplinar. A bolsa, de acordo com
o IPL, pretende “dar a oportunidade aos estudantes portugueses de cursos de saúde de
aprender num dos mais conceituados centros de referência
para displasias ósseas, e com
uma das mais reconhecidas
equipas do mundo na área”. No

mesmo comunicado, o IPL salienta que a Associação Nacional de Displasias Ósseas considera a bolsa como “uma
oportunidade de investimento
no futuro, para promover melhores cuidados das pessoas
com displasias ósseas”, bem
como “um complemento formativo”para os estudantes que
pretendam “reforçar as suas

competências e contribuir para
que compreendam a complexidade que as displasias acarretam, e saibam referenciar
correctamente os pacientes”.
A Bolsa ANDO, nacional, é
atribuída apenas a um aluno
do 6º ano do mestrado integrado em Medicina, e a um
aluno do 4º ano da licenciatura
do curso de Fisioterapia.|
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RAUL CASTRO DEIXA CÂMARA
DE LEIRIA EM AGOSTO
Presidente da Câmara de Leiria, Raul Castro, cabeça-de-lista do PS às Eleições Legislativas, vai deixar a autarquia no final
do mês de Agosto, sendo substituído pelo vice-presidente, Gonçalo Lopes Página 2
DR

Militante
socialista tenta
impugnar lista
às Legislativas
Eleições | P2
Pereira dos Santos enviou ao Conselho de Jurisdição Distrital o pedido de impugnação da lista dos
candidatos – encabeçada por Raul
Castro – às Eleições Legislativas de
Outubro, alegando violação dos estatutos do partido.

iBailarino de Leiriai
vence a maiori
icompetição da Chinai
António Casalinho, bailarino de 16 anos, do Conservatório Annarella Sanchez, de
Leiria, venceu o maior e mais antigo concurso de dança da China Pág. 3

Autocarro liga
estacionamento
à praia
Nazaré | P12
Parque de estacionamento periférico, localizado junto ao Porto da
Nazaré, com 200 lugares e transporte de autocarro entre o local e o
centro da vila, vai permitir complementar a oferta durante a época
balnear.

Aluna do IPL
ganha bolsa para
estudar nos EUA
Leiria | P7

Pedrógão Grande
assinala Dia
do Concelho
Amanhã | P11

Centro de Entrega
dos CTT com obras
de 90 mil euros
Ourém | P20

Bombeiros
mantêm combate
às chamas
Região das Beiras | P13

