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6MIRANDA DO CORVO O Miranda em Movimento é um projeto que visa a ocupação saudável de duas semanas das férias do verão (26
a 30 de junho e 3 a 7 de julho), para os alunos
do 1.º e 2.º ciclos do Agrupamento de Escolas
de Miranda do Corvo. Espera-se a participação
de cerca de 150 alunos, com um programa de
atividades muito diverso.

6FEBRES A Junta de Freguesia de Febres
vai inaugurar a Sala Reinaldo Branco, no
edif ício da antiga Casa do Povo de Febres,
um espaço multifunções completamente
remodelado, honrando a memória do antigo
autarca. A cerimónia decorre sábado, dia 17,
às 16H00, e será seguida da inauguração da
ampliação do cemitério.
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27 JULHO
RICHIE CAMPBELL
DENGAZ
MAGAZINO
6 DB = 2 convites

!"

28 JULHO
KURA
VIRGUL
JIMMY P
MENAKA
6 DB = 2 convites
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29 JULHO
GOD SAVE THE QUEEN
REDFOO & THE PARTY
ROCK CREW
FRANCISCO CUNHA
6 DB = 2 convites
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30 JULHO
TONY CARREIRA
SARA SANTINI
6 DB = 2 convites
31 DE JULHO
D.A.M.A
KARETUS
MENASSO
6 DB = 2 convites
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1 AGOSTO
DIOGO PIÇARRA
SALVADOR SOBRAL
KEVU
6 DB = 2 convites
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2 AGOSTO
MARIZA
CUCA ROSETA
DIANA OLIVEIRA
6 DB = 2 convites

#$!"

3 AGOSTO
THE CRANBERRIES
NAUGHTY BOY
RODRIGO VIEIRA
20 DB = 2 convites
4 AGOSTO
AGIR
AUREA
DIEGO MIRANDA
STEVEN ROD
6 DB = 2 convites
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5 AGOSTO
C4 PEDRO
MATIAS DAMÁSIO
RIOT
6 DB = 2 convites
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6 AGOSTO
XUTOS & PONTAPÉS
BRIGADA VITOR JARA
OVERULE
6 DB = 2 convites

Passatempo
Saiba como ter o seu bilhete,
dias úteis das 09H00 às 18H00

ligue tel. 239 980 280

Até já!

*limitado ao stock existente

Mealhada

Enchente de público na Festame
DR

111 O primeiro fim-desemana da Festame 2017
foi – em parte devido aos
concertos das bandas The
Gift, GNR e Funk You Brass
Band – um “sucesso sem
precedentes, que superou
todas as expetativas, com
a noite do grupo The Gift a
culminar numa enchente
de público que ultrapassou as anteriores edições
da Feira do Município da
Mealhada”. Quem o afirma
é o presidente da câmara,
Rui Marqueiro, solicitado
a fazer o balanço dos dois
primeiros dias do certame,
que prossegue, até dia 18,
com Expensive Soul, Raquel
Tavares, Gene Loves Jezebel, Amor Electro e David
Carreira.
Na noite de abertura,
os The Gift deram um espetáculo que teve o seu
momento alto quando
a cantora Sónia Tavares
surpreendeu o público ao
interpretar duas canções,
acompanhada ao piano, num pequeno palco
montado precisamente

A atuação dos The Gift mereceu “casa cheia”

no meio da multidão. Foi
o momento especial do
concerto, com milhares
de pessoas a cantar e centenas de telemóveis ligados, todos ao mesmo tempo, a filmar o momento.
A noite de domingo esteve entregue a Funk You
Brass Band, uma banda
de metais que dá novas
roupagens a temas pop e
rock com uma interpretação, aqui e ali, humo-

rística. Logo a seguir, Rui
Reininho tomou conta do
palco para transportar o
público a diversas décadas dos GNR e conseguir
também o coro do público.
A Festame, que tem entrada gratuita, prossegue
hoje com a atuação do
Samba LêLê, e, na véspera
de feriado, regressa aos
grandes concertos com
Expensive Soul (dia 14),

Raquel Tavares e Coimbra
Gospel Choir (dia 15, feriado nacional), Gene Loves Jezebel e Invisible Rain
(dia 16), Amor Electro (dia
17) e termina com David
Carreira, a 18 de junho. A
animação no Palco Rei dos
Leitões (palco principal) é
complementada com atuações dos dj’s Mário R. (14
de junho), André Cardoso (16 de junho) e Edgar
Marquez (17 de junho).

Câmara aprova
compra do
“chalet suisso”

DR

111 A Câmara da Mealhada aprovou, na última
reunião do executivo, a
compra do imóvel “Chalet
Suisso”, na Pampilhosa,
por 349.500 euros.
A aquisição do imóvel
histórico na Pampilhosa,
situado junto à estação
da CP e onde pernoitaram
reis e rainhas, foi decidida por maioria, com um
voto contra. O emblemático edif ício está já em
estado de degradação e
a aquisição, por parte da
autarquia, tem dois objetivos: a recuperação e conservação do património e
a intervenção a nível da
mobilidade naquela zona
da Pampilhosa, já que a
casa dispõe de terrenos
que possibilitarão a abertura de novas vias.

Cantanhede

INOVA-EM moderniza serviços e reforça
aposta na reciclagem multimaterial
111 “Cantanhede Recicla” é o slogan do projeto que a INOVA-EM está a
desenvolver para aumentar significativamente o
volume e a qualidade da
reciclagem multimaterial,
objetivo que contempla
ações em duas vertentes:
uma através de campanhas
de sensibilização e educação ambiental ao nível da
produção e deposição de
resíduos, outra que incide
no alargamento da rede
de equipamentos públicos
de recolha seletiva. Neste
domínio, a empresa municipal está a investir 525
mil euros, beneficiando de
uma comparticipação comunitária de 447 mil euros,
através do Programa Operacional Sustentabilidade e
Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), no âmbito
do Portugal 2020.

DR

A empresa municipal continua a modernizar serviços

Já em curso está a distribuição gratuita de ecopontos domésticos para
recolha seletiva em alojamentos familiares, tendo
sido também reforçada a
rede de equipamentos de
deposição seletiva de papel
e cartão, vidro, plástico e
metal.
Para alcançar os objetivos

previstos, a entidade gestora dos serviços de recolha
resíduos sólidos urbanos
no Município de Cantanhede aposta na intensificação
das boas práticas relativamente à produção e deposição seletiva de resíduos.
Esse diagnóstico está a ser
desenvolvido faseadamente em todas as freguesias

do concelho, após o que as
equipas da empresa municipal realizarão junto das
famílias ações de informação e sensibilização com
especial enfoque no papel
fundamental dos cidadãos
relativamente à separação
resíduos e, por essa via,
no aumento do volume
de materiais recicláveis. O
que se pretende é fomentar as melhores práticas de
compostagem doméstica,
reutilização de produtos e
reciclagem.
Financiamento garantido
Paralelamente ao projeto “Cantanhede Recicla”,
a INOVA-EM está a investir na instalação de “tecnologia inteligente” para
obter maior eficiência na
gestão dos serviços de resíduos urbanos, beneficiando do financiamento do

POSEUR – Portugal 2020.
Os projetos em desenvolvimento dizem respeito à
implementação do sistema
de informação, respetiva
telemática nas viaturas de
recolha e lavagem, e instalação de sistemas de identificação da deposição de
resíduos.
Trata-se de uma solução
integrada que permitirá o
planeamento e otimização
dos circuitos de recolha, a
visualização dos percursos nas viaturas através de
computadores de bordo,
o registo automático das
recolhas dos contentores
através de tag’s, o registo de
anomalias na recolha e a introdução do sistema pay-asyou-throw, que consiste na
alteração da metodologia
de tarifação, passando a ser
calculada com base na produção efetiva dos resíduos.

