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REGIÃO DAS BEIRAS

POMBAL O secretário de Es-
tado do Ambiente, Pedro Le-
mos, inaugura hoje à tarde, a
Estação de Tratamento de
Águas Residuais de Almagreira,
num investimento a rondar os
dois milhões de euros para tra-
tar as águas residuais de cerca
de 7.500 habitantes.

O equipamento, promovido
pela Câmara Municipal de
Pombal, foi financiado pelo
Programa Operacional de Va-
lorização do Território em 85
por cento. 

De acordo com a autarquia,
presidida por Diogo Mateus, a
entrada em funcionamento da-

quela ETAR «permitirá garantir
a autonomia funcional do sis-
tema de drenagem e trata-
mento de águas residuais das
freguesias da Pelariga e de Al-
magreira», calculando um total
de «1.274 ramais já executados,
numa extensão de 64,8 quiló-
metros de redes de colectores
e emissários», representando
um investimento municipal su-
perior a 4,3 milhões e euros. 

«Fica reforçada a cobertura
da rede de saneamento no
concelho de Pombal, que co-
nhecerá um novo incremento
no seu funcionamento com a
construção do emissário Car-
nide – Ilha - Louriçal, um in -
ves timento municipal de 3,5
milhões de euros, e com a
construção da rede de sanea-
mento dos lugares da Casal Ve-
lho, Roussa, Crespos, Cavadi-
nha e Pinheirinho, um investi-
mento municipal de um mi-
lhão e 850 mil euros», refere a
autarquia.|

Nova ETAR de Almagreira
vai servir 7500 habitantes

MONTEMOR-O-VELHO No
fim-de-semana passado, Pe-
reira assinalou o 24° aniversário
de reelevação a vila, com muita
animação e convívio, e tam-
bém com a descoberta dos ar-
tesãos e do tecido associativo.

A sessão solene realizou-se
no sábado, no Celeiro dos Du-
ques de Aveiro, oportunidade
para o presidente da Câmara
Municipal, Emílio Torrão, lem-
brar que «todos os dias são
bons e importantes para lem-

brar Pereira, os seus artesãos,
as suas associações. É um dia
especial para lembrar aquilo
que Pereira faz bem».

Ao sublinhar «as parcerias
produtivas com a Junta de fre-
guesia, que Rui Almeida e a sua
equipa têm sabido cumprir», o
edil prestou alguns esclareci-
mentos sobre a Ponte do Paço
e desvendou alguns dos pro-
jectos que se encontram em
desenvolvimento para a fre-
guesia, designadamente o ar-

ranjo de estradas, embeleza-
mento de rotundas e abasteci-
mento de água.

Por sua vez, Rui Almeida, pre-
sidente da Junta de Freguesia,
deixou palavras de «gratidão e
agradecimento a todos aqueles
que estiveram envolvidos» no
processo de relevação e lem-
brou «todos aqueles que con-
duziram a freguesia ao longo
dos anos, por vezes sacrifi-
cando as suas vidas pessoais,
profissionais e familiares».|

Pereira assinalou 24.º aniversário
da reelevação ao estatuto de Vila

ETAR representou investimento de dois milhões de euros

Colheita
de sangue
em Arazede
A Clínica Peroneo, em Amieiro,
Arazede, concelho de Monte-
mor-o-Velho, recebe, no pró-
ximo domingo, entre as 9h00
e as 13h00, uma recolha de
sangue,

A recolha vai ser realizada pe-
los serviços do Centro de San-
gue e Transplantação de Coim-
bra.

Estão aptas a doar sangue
pessoas a partir dos 18 anos de
idade, que tenham mais 50 qui-
los e que estejam de perfeita
saúde.|

MEALHADAA Câmara Muni-
cipal de Mealhada assinalou o
Dia Internacional da Juven-
tude, na semana passada, pro-
movendo o evento “Juventude
Fora da Caixa”, recheado de ac-
tividades pedagógicas.

Trata-se de «promover uma
atitude consciente e responsá-
vel junto dos jovens, no que
concerne à adopção de hábitos
de vida saudáveis e ocupação
positiva do seu tempo de lazer
foi o principal objectivo do
even to», como explicou a ve-

readora da Acção Social da au-
tarquia, Arminda Martins.

A iniciativa deu especial re-
levo a temas ligados às artes,
música, sexualidade, depen-
dências e solidariedade, tendo
sido dinamizadas actividades
lúdicas, desportivas, artísticas,
solidárias e de sensibilização
para a saúde.

Realizou-se ainda a noite do
shot saudável, com cafés, bares
e pastelarias do centro a co-
mercializarem bebidas sem ál-
cool que simbolizam a data.|

Dia “Fora da Caixa”
dedicado aos jovens

Festival de Folclore
na Póvoa da Abraveia
Poiares Iniciativa assinalou ainda o 15.º aniversário
do Grupo Folclórico e Cultural da Póvoa da Abraveia

O Grupo Folclórico e Cultural
da Póvoa da Abraveia come-
morou 15 anos de existência
no passado fim-de-semana,
com a realização da sétima edi-
ção do seu Festival de Folclore. 

Este evento contou com a
participação de diversos gru-
pos de folclore oriundos de di-
versos pontos do país, nomea-
damente o Grupo Folclórico e
Etnográfico de Lordelo, de Gui-
marães, Grupo Folclórico da
Casa do Povo de Tentúgal,
Grupo Belo Horizonte – Dan-
ças e Cantares, do Bombarral,
bem como do Grupo de Can-
tares do CDRC da Póvoa da
Abraveia.

A Câmara Municipal de Vila
Nova de Poiares, através do seu
presidente, João Miguel Hen-

riques, também se associou às
comemorações dos 15 anos de
vida do Grupo Folclórico e Cul-
tural, tendo o autarca, conjun-
tamente com os responsáveis
da associação, apagado as velas
do bolo de aniversário.

Foi o momento alto, que an-
tecedeu um desfile com os gru-
pos participantes pelas ruas da
aldeia, antes da realização do
Festival de Folclore, no palco
instalado no Largo da Capela,
perante o muito público pre-
sente.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal aproveitou para enal-
teceu a decisão da organização
em trazer o evento do pavi-
lhão-sede do Grupo nova-
mente para este local, uma vez
que «estas actividades só fa-

zem sentindo se forem feitas
das pessoas e para as pessoas,
envolvendo toda comunidade,
como bem se comprova pela
audiência aqui hoje presente».

Para João Miguel Henriques,
«o dinamismo e a força das as-
sociações e colectividades são
a razão da vitalidade de Vila
Nova de Poiares, constituindo
o garante da defesa do seu pa-
trimónio cultural e imaterial,
ao mesmo tempo que reforça
a nossa identidade e coesão
territorial».

Esta afirmação «está bem es-
pelhada no trabalho que é de-
senvolvido pelo Grupo Folcló-
rico da Póvoa da Abraveia, que
“trouxe” até à sua aldeia um
evento cultural desta dimen-
são», concluiu o autarca.|

D. R.

PAMPILHOSA DA SERRA
Um novo lar para seniores, com
58 camas, que representou um
investimento de cerca de dois
milhões de euros, é inaugurado
hoje, pelo ministro da Solidarie-
dade, Trabalho e Segurança So-
cial, Pedro Mota Soares, na
Pampilhosa da Serra.

O novo equipamento, em fun-
cionamento desde o início de
Julho, está instalado num edifí-
cio de três pisos, em Carregal,
freguesia de Dornelas do Zêzere,

e representa «uma necessidade»
identificada há mais de uma dé-
cada pela Associação de Solida-
riedade Social local.

«Havia esta necessidade.
Nunca conseguimos satisfazer
a procura, tínhamos sempre
uma lista de espera de 60 a 70
pessoas», disse à agência Lusa
Manuel Isidoro, presidente da
instituição.

Na sede da freguesia, a asso-
ciação possui outro lar, com ca-
pacidade para 41 pessoas, para

além de valências de centro de
dia e apoio domiciliário e outras
ligadas à infância e juventude.
O novo lar dista cerca de dois
quilómetros da sede e tem já
metade da capacidade ocupada.

«Será uma resposta [social]
que com o tempo vai ficar es-
gotada», previu Manuel Isidoro,
lembrando que Dornelas do Zê-
zere é «a última» freguesia do
distrito de Coimbra, "encaixada"
entre os concelhos do Fundão
e Covilhã.|

Lar de seniores de dois milhões
de euros é hoje inaugurado

João Miguel Henriques “ajudou” a apagar as velas



Ana Margalho

Foi com bombos e folclore, do
Rancho de Dornelas do Zêzere
e com a presença do ministro
da Solidariedade, Emprego e
Segurança Social, Pedro Mota
Soares, que foi inaugurado, em
Dornelas do Zêzere, Pampi-
lhosa da Serra, a Estrutura Re-
sidencial para Idosos (EPI) do
Carregal. 

O edifício, que como subli-
nhou José Brito Dias, presi-
dente da Câmara da Pampi-
lhosa da Serra, é «um lar de ex-
celência, muito bem concebido
e melhor localizado», tem ca-
pacidade para 58 seniores, está
a funcionar desde 6 de Julho,
e acolhe já 34 utentes. Ontem
foi dia de elogiar «a coragem»
da Associação de Solidariedade
Social de Dornelas do Zêzere
«de avançar» para a constru-
ção de um edifício que custou
2,8 milhões de euros (finan-
ciada pelo POPH) e que é um
«agente para a criação de em-
prego» no concelho.

Manuel Isidoro, presidente
da instituição, sublinhou que a
associação é responsável por
70 postos de trabalho «90%
dos quais residentes na fregue-
sia». O presidente da autarquia

reforçou a ideia: «este lar, para
além da resposta de qualidade
que vai dar, vai também pro-
porcionar mais emprego, num
território que tanto dele precisa
e principalmente no sector fe-
minino», disse.

José Brito Dias lamentou, no
entanto, que este empenho
ainda não seja suficiente para
evitar «que a desertificação do
concelho continue a acontecer,
que a criação de postos de tra-
balho seja inferior à procura,
que muitos dos jovens procu-

rem futuro noutras paragens»,
e que a população do continue
«bastante envelhecida e a pre-
cisar de respostas adequadas».

O autarca falou, neste âm-
bito, na importância da candi-
datura da associação aos Con-
tratos Locais e Desenvolvi-
mento Social 3G (CLDS 3G),
com projectos no valor total de
450 mil euros ao nível do apoio
aos idosos e à procura de em-
prego e Pedro Mota Soares
aproveitou a presença em Dor-
nelas do Zêzere para confirmar

a aprovação da candidatura. 
O ministro elogiou o papel

das instituições de solidarie-
dade social, em Portugal, em
tempos de crise. «Se em Por-
tugal não houve ruptura da
coesão social ou territorial
deve-se ao trabalho esforçado
da rede de instituições de soli-
dariedade social», afirmou,
concordando que é também a
estas que se deve muito do
crescimento do emprego em
Portugal. «Aqui mesmo o com-
provamos», continuou Pedro

Mota Soares, falando num
crescimento de mais de 50 mil
postos de trabalho desde o se-
gundo semestre de 2011 até ao
primeiro semestre de 2015, só
na área social.

Manuel Isidoro, que ofereceu
ao ministro um quadro com
os minérios extraídos das Mi-
nas da Panasqueira, local de
trabalho de várias gerações da
freguesia, quer que a sua as-
sociação continue a ser «refe-
rência regional»na dinamiza-
ção das economias locais. |

Lar no Carregal é agente
para criação emprego
Pampilhosa da Serra Concelho desertificado tem nas instituições sociais
como “referências  regionais” na dinamização das economias locais

FERREIRA SANTOS

Novo lar tem capacidade para 58 seniores e neste momento já acolhe 34 utentes do concelho

Acessibilidades
mais dignas
e adequadas 
José Brito Dias aprovei-
tou a presença no seu
concelho de um membro
do Governo para pedir
«uma acessibilidade
digna e adequada ao trá-
fego» da Pampilhosa da
Serra e «do que por ele
circula».
«Não peço auto-estra-
das», afirmou o presi-
dente da Câmara Munici-
pal da Pampilhosa da
Serra, acreditando que
Pedro Mota Soares, na
sua viagem até Dornelas
do Zêzere «percebeu que
continua a ser difícil che-
gar a este concelho», não
tendo dúvidas de que isso
se deve à «falta de investi-
mento estratégico do Go-
verno central, ao nível
das infra-estruturas rodo-
viárias. |

Câmara de
Pombal entrega
arma à polícia
A Câmara Municipal de Pom-
bal, deliberou ontem, em reu-
nião do executivo, entregar à
Polícia de Segurança Pública
(PSP) uma arma de defesa pes-
soal, de calibre 6,35 milímetros,
que estava guardada no cofre
da autarquia há cerca de 50
anos. Uma situação «curiosís-
sima», segundo o presidente
da Câmara, Diogo Mateus, re-
conhecendo que não tinha co-
nhecimento de tal situação.

O edil esclareceu que a exis-
tência da arma registada em
nome do município foi susci-
tada pela própria Polícia de Se-
gurança Pública.|

Exposição de 
pintura na
Pampilhosa
Foi inaugurada, no passado sá-
bado, na Galeria 2 do Edifício
Monsenhor Nunes Pereira, na
Pampilhosa da Serra, a expo-
sição de pintura “Lugares com
memória”, com trabalhos da
autoria de João Fernandes Ma-
nuel.

O artista nasceu em Estôm-
bar, concelho de Lagoa (Al-
garve), em 1941, e vive no con-
celho de Cascais há 40 anos,
tendo assumido várias facetas
artísticas como a fotografia,
onde conseguiu alguns pré-
mios em certames nacionais,
e no campo literário através da
publicação de diversos Contos
no "Jornal do Algarve" e no ex-
tinto "Diário Popular".|
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Bombeiros Voluntários de Figueiró dos Vinhos recebem EPI
Realiza-se hoje, pelas 10h00, no salão dos Bombeiros Voluntários de Figueiró dos Vinhos
a entrega de equipamentos de protecção individual, adquiridos na sequência de uma
candidatura apresentada através da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria.
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