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Renovação da Linha do Norte
111 A Infraestruturas de 

Portugal-IP vai realizar, durante 
os meses de julho, agosto e se-
tembro obras de modernização 
na Linha do Norte, entre as loca-
lidades de Pereira (Montemor-o-
Velho), Arzila e Ameal (concelho 

de Coimbra).
Os trabalhos vão decorrer, 

maioritariamente no período 
noturno, entre as 20H00 e as 
07H00, todos os dias da semana, 
exceto noites de domingo para 
segunda-feira.

INOVA vai apostar 
na reciclagem 
multimaterial 
111 A INOVA-EM viu aprova-

das duas candidaturas que apre-
sentou ao Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência no 
Uso de Recursos (POSEUR), no âm-
bito do Portugal 2020, benefician-
do assim de uma comparticipação 
comunitária de 447.008 euros 
para um investimento elegível de 
525.892 euros.

Os projetos que mereceram 
aprovação da entidade gestora do 
POSEUR incidem no investimento 
em equipamentos tendentes a au-
mentar a quantidade e qualidade 
da reciclagem multimaterial, con-
templando ainda ações de sensibi-
lização e educação ambiental para 
a prevenção e redução da produ-
ção de resíduos e preparação para 
a reutilização e reciclagem. 

Segundo o que consta no plane-
amento das operações a desenca-
dear a curto prazo, a INOVA-EM 
vai avançar com um diagnóstico 
aos alojamentos familiares do 
concelho quanto à produção de 
resíduos, através da caracterização 
física destes, e proceder à inventa-
riação das práticas de prevenção e 
de correta separação seletiva.

Por outro lado, serão distri-
buídos gratuitamente ecopon-
tos domésticos com o sistema 
tri-fluxo, operação que será de-
senvolvida em articulação com 
duas outras, designadamente 
a disponibilização de diversos 
equipamentos de deposição para 
recolha seletiva e a instalação de 

ecopontos completos e vidrões 
de superf ície para deposição co-
letiva.

Outras ações importantes das 
candidaturas aprovadas pelo PO-
SEUR passam pela aquisição de 
um sistema de informação para 
a gestão e planeamento do ser-
viço de recolha de resíduos urba-
nos, pela implementação de um 
piloto PAYT, no âmbito do qual 
será feita recolha indiferencia-
da de resíduos porta-a-porta em 
200 alojamentos domésticos, e 
ainda pelo desenvolvimento de 
uma aplicação móvel (app) para 
smartphone, que disponibilizará 
informação sobre o serviço de 
gestão de Resíduos Urbanos no 
Concelho de Cantanhede. Final-
mente, a empresa municipal irá 
desencadear campanhas de in-
formação e sensibilização junto 
dos agregados familiares, inicia-
tiva que terá especial enfoque na 
função determinante que lhes 
cabe na prevenção, separação e 
deposição seletiva dos resídu-
os. Paralelamente, e também no 
campo da prevenção e fomento 
da deposição seletiva de resíduos, 
“Cantanhede Recicla” será o mote 
de uma campanha publicitária a 
desenvolver neste domínio.

O município de Cantanhede é 
o que apresenta melhores resul-
tados na separação de resíduos, 
entre as 36 autarquias do Sistema 
Multimunicipal do Litoral Centro 
(ERSUC).

E, amanhã?

Voltamos ao de 
sempre?...O pessimis-
mo endémico. A forma 

“mais ou menos” de olhar a 
vida. A auto-crítica corrosiva. 
Uma certa desconfiança no 
sucesso. Enfim, a velha idios-
sincrasia lusitana. Esperemos 
que não!

Faz-nos tanta – mas tanta 
– falta a alegria contagiante 
destes últimos dias. O orgulho 
sem fronteiras (de Timor a Bra-
sília, de Paris a Nova Iorque) na 
“Nação valente e Imortal”. A fé 
mobilizadora do nosso “nobre 
povo” e a profusão de “posts” 
e vídeos quase-poéticos sobre 
os feitos históricos de tão bra-
va gente. Por tudo isto deveria 
haver Euro e Copa do Mundo 
todos os anos. 

Precisamos bem mais do que 
outros povos destas terapias 
coletivas. De afastar fantas-
mas e observar as nossas 
grandezas. Por isso mesmo, 
depois destes momentos, há 
uma sensação de vazio tão 
profunda. Temos a memória 
curta, perante passado tão 
grande e rico. E o que nos falta 
em ambição sobra-nos em 
relutância. 

Cristiano Ronaldo acaba de 
se lesionar. Não fazia parte do 
roteiro. Mas na vida nada acon-
tece por acaso. Então chegou 
a hora de mostrar que somos 
realmente muito mais que 
11, mais ainda que 11 milhões. 
Somos enormes. E somos úni-
cos na gestão do imprevisto. 
Vamos a eles.

A liderança, a arte e a geniali-
dade de Ronaldo fazem muita 
falta. Mas este foi um sinal dos 
Deuses para mostrarmos que 
é possível aparecerem outros 
protagonistas e, sobretu-
do, para fazermos valer na 
unidade, na preserverança e 
na capacidade de sacríficio a 
resposta ao inusitado. Esta-
mos todos à prova. Não são 
apenas os 11, somos todos nós. 
Em Portugal, na Europa e no 
Mundo.

Viva Portugal!

PJ investiga 
aparecimento 
de cadáver

111 A Polícia Judiciária (PJ) 
de Coimbra está a investigar o 
aparecimento de um corpo, de 
um homem, em Arganil.  

O corpo apareceu na tarde de  
domingo, entre Ponte de Vale de 
Espinho e Arganil, e foi recolhido 
por elementos dos Bombeiros 
Voluntários de Arganil.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS fonte da  
PJ de Coimbra confirmou a inves-
tigação e adiantou que a autóp-
sia vai ser realizada durante o dia 
de hoje, no Instituto de Medicina 
Legal de Coimbra, para onde o 
cadáver, em avançado estado de 
decomposição,  foi transportado. 

A mesma fonte recordou ainda 
que há duas pessoas, do sexo mas-
culino, que se encontram desapa-
recidas naquela zona e, por isso, o 
corpo pode ser de um desses indiví-
duos. Contudo, só após a realização 
da autópsia novos dados podem ser 
conhecidos.| Rute Melo

Sub-19 de Portugal
empatam na estreia

111 A seleção portuguesa de 
sub-19 empatou ontem (1-1) com 
a Áustria, em jogo da 1.ª jornada 
do Grupo A do europeu de fute-
bol da categoria, que decorre na 
Alemanha.

A formação austríaca adiantou-
se no marcador aos 10’, com golo 
de Jakupovich, mas Portugal res-
pondeu no arranque da segunda 
metade, igualando através de Pe-
dro Empis (53’).

Com este empate, Portugal e 
Áustria repartem o 2.º posto com 
um ponto, num grupo liderado 
pela Itália, que ontem venceu a 
seleção anfitriã (1-0).

Secretária de Estado 
no Museu da Ciência

111 Ana Mendes Godinho, 
secretária de Estado do Turismo, 
desloca-se hoje a Coimbra, para 
participar num seminário dedi-
cado ao tema “Cidade como um 
espaço de Turismo”.

Realizado no âmbito da sessão 
de encerramento da 5.ª edição 
do curso de Pós-Graduação em 
Gestão Turística e Hoteleira, o 
encontro resulta de uma parce-
ria entre a Escola Superior de 
Educação de Coimbra (ESEC) e 
a Escola de Hotelaria e Turismo 
de Coimbra.
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Tempo

Fonte: www.hidrográfico.pt

Céu limpo

Figueira da Foz
Preia-Mar - 09H36/22H00
Baixa-Mar - 03H15/15H35
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Fonte: www.meteo.pt
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