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protagonista 6A Associação de Solidariedade So-

cial Sociedade Columbófila Cantanhedense 
(ASSSCC) vai dinamizar, no domingo, a II 
Maratona Trail do Sarilho, após o sucesso 
que alcançou a primeira edição do evento. A 
prova, que conta já com dezenas de inscritos, 
vai decorrer em Cantanhede e terá início a 
partir das 09H30.

6A Escola Técnico-Profissional de 
Cantanhede acolhe, hoje, a realização de 
rastreios visuais e hipertensão, bem como 
avaliações antropométricas. Os rastreios 
são dirigidos a toda a comunidade escolar, 
assim como à população em geral que 
esteja interessada. As avaliações médicas 
decorrem entre as 09H00 e as 17H00.

6  António Patrocínio Alves O presidente do conselho 
de administração da INOVA-EM viu a empresa municipal ser ga-
lardoada, recentemente, com o Selo de Qualidade Exemplar de 
Água para Consumo Humano. António Patrocínio Alves recebeu 
o certificado numa cerimónia que decorreu no Centro de Con-
gressos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em Lisboa.
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Hoje, Tardes Comunitárias
“Venha ser um artesão 
por um dia” é o nome 
do workshop, integrado 
no programa Tardes 
Comunitárias “Dar + Vida 
aos Anos”, que se realiza 
hoje. A atividade tem 
lugar na Casa Chico Pinto, 
em Cantanhede, entre 
as 14H30 e as 17H30. À 
semelhança do que tem 
acontecido nas atividades 
anteriores, o programa 
Tardes Comunitárias 
é destinado a pessoas 
com mais de 55 anos. A 
participação é gratuita. 

Experiências 
sonoras 
e visuais

111 “WHT BLK”, assim 
se designa a exposição que 
se encontra patente ao pú-
blico, na Casa Municipal da 
Cultura de Cantanhede, até 
dia 7 de dezembro. A mostra 
é constituída por três módu-
los, subordinados a concei-
tos exploratórios de novas 
formas de manifestação ar-
tística unificados por uma 
estética e princípios orienta-
dores comuns. As instalações 
de “WHT BLK” são trabalhos 
desenvolvidos no âmbito do 
doutoramento em Estudos 
Artísticos, na especialidade 
de Estudos Teatrais e Perfor-
mativos, que Frederico Dinis 
está a realizar na Universida-
de de Coimbra.

II Chá Solidário 
com balanço positivo 
111 Cerca de uma cen-

tena de pessoas participa-
ram no II Chá Solidário, 
promovido pelo projeto 
arco-ÍRIS, que se realizou 
no início deste mês, no sa-
lão dos Bombeiros Volun-
tários de Cantanhede. Ana 
Paula Pereira, mentora do 
projeto, garante que “os 
jovens gostaram”.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, a 
responsável afirma que o 
evento teve um “balanço 
positivo” devido à grande 
adesão por parte da popu-
lação. Dias antes da realiza-
ção do II Chá Solidário, Ana 
Paula Pereira explicava que 

o “principal motivo deste 
evento é conseguirmos 
angariar fundos para con-
tinuarmos este projeto”, 
que visa, recorde-se, apoiar 
jovens com epilepsia e/ou 
incapacidade e deficiência, 
e que está a funcionar na 
Fundação Pires Negrão, em 
Cantanhede.

Para além de chá e biscoi-
tos, confecionados pelos 
jovens do projeto arco-ÍRIS, 
a noite foi animada com 
um espetáculo de fado de 
Coimbra, protagonizado 
por Nuno Carvalho (voz), 
José Nunes (guitarra) e João 
Desidério (viola). J. S. 

Cerca de 100 pessoas participaram no evento
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Cantanhedenses podem beber 
água da torneira com confiança 
111 Pelo segundo ano 

consecutivo, a INOVA-EM 
é uma das entidades ges-
toras de água que acaba de 
conquistar o Selo de Qua-
lidade Exemplar de Água 
para Consumo Humano, 
atribuído pela Entidade 
Reguladora dos Serviços de 
Águas e Resíduos (ERSAR). 
António Patrocínio Alves, 
presidente do conselho de 
administração da empresa 
municipal, garante ao DIÁ-
RIO AS BEIRAS que “a água 
que as pessoas têm em casa 
é de qualidade”.

A cerimónia de entrega 
do galardão teve lugar no 
Centro de Congressos do 
Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil (LNEC), em 
Lisboa, onde também esteve 
presente Jorge Moreira da 
Silva, ministro do Ambiente, 
Ordenamento do Território e 
Energia. Das 400 entidades 
gestoras a nível nacional, 
apenas 74 receberam o Selo 
de Qualidade Exemplar de 
Água para Consumo Huma-
no, entre as quais se destaca a 
INOVA-EM. “Este prémio ga-
rante que as pessoas têm em 
casa boa água para beber”, 
reforça António Patrocínio 
Alves, lembrando que a água 
tem origem na nascente dos 
Olhos da Fervença. 

O presidente do conselho 
de administração da empresa 
municipal justifica o prémio 
com as análises feitas à água, 

semanalmente, de acordo 
com o que prevê a ERSAR, aos 
parâmetros microbiológicos 
com maior probabilidade 
de contaminação e com a 
verificação do teor de desin-
fetante (cloro) residual. O 
cumprimento dos critérios 
estabelecidos na certifica-
ção da qualidade, segundo 
a norma NP EN ISO 9001, 
constitui outro dos fatores 
apontados por António 
Patrocínio Alves que ga-
rantiram a conquista, pelo 
segundo no consecutivo, 
do selo de qualidade. Além 
disso, a empresa municipal 
complementa o controlo de 
qualidade da água com a 
verificação regular de todos 
os indicadores microbioló-
gicos e químicos que é ne-
cessário manter nos níveis 
legalmente determinados. 

INOVA apela ao consumo de 
água da torneira

A INOVA-EM prepara-se, 
nos próximos dias, para 
colocar cartazes por todo o 
concelho, com vista à sensibi-
lização da população para o 
consumo de água da tornei-
ra. Ao DIÁRIO AS BEIRAS, An-
tónio Patrocínio Alves afirma 
não haver dados que revelem 
a percentagem de pessoas 
que opta por beber água da 
companhia em detrimento 
da engarrafada. “O que posso 
dizer é que nós fornecemos 
uma água boa e de quali-
dade, que tem origem nos 
Olhos da Fervença”, conside-
ra o dirigente da INOVA-EM. 

António Patrocínio Alves 
relembra ainda que, segun-
do a ONU, a água da torneira 
tem muito boa qualidade e é 
mais amiga do ambiente do 

que a engarrafada.  
Recorde-se que a INOVA 

conquistou, recentemente, 
dois outros prémios nas ca-
tegorias de “Organização” 
e “Capacitação”, no âmbito 
da Iniciativa Nacional para a 
Gestão Patrimonial de Infra-
estruturas (iGPI) promovido 
pelo LNEC, em parceria com 
Instituto Superior Técnico 
(IST) e a Addition, Lda. A ER-
SAR certifica esses padrões no 
âmbito de uma iniciativa de-
senvolvida em parceria com 
o jornal Água&Ambiente e a 
colaboração da Associação 
Portuguesa de Distribuição e 
Drenagem de Águas (AMA), 
da Associação Portuguesa de 
Engenharia Sanitária e Am-
biental (APESB), da Associa-
ção Portuguesa dos Recursos 
Hídricos (APRH) e do LNEC.
 | Joana Santos 

RINOVA-EM vai 
colocar, nos próximos 
dias, cartazes por 
todo o concelho, com 
vista à sensibilização 
da população para o 
consumo de água da 
torneira em detrimento 
da água engarrafada 

destaques

 INOVA garante qualidade e segurança da água

111 Já são 90 as meda-
lhas/distinções conquista-
das pela Adega Coopera-
tiva de Cantanhede até ao 
momento. O mais recente 
galardão, uma medalha 
de prata, foi atribuído ao 
Marquês de Marialva Arin-
to Reserva DOC Bairrada 

Branco 2013.
A medalha foi conquista-

da no 1.º Concurso de Vi-
nhos do Crédito Agrícola, 
realizado em parceria com 
a Escanções de Portugal. 

Recorde-se que a Adega 
Cooperativa de Cantanhe-
de, no ano em que assinala 

o 60.º aniversário, já con-
quistou, até ao momento, 
90 medalhas/distinções. 
A instituição conta com 
cerca de 700 associados 
ativos e, este ano, recebeu 
cerca de seis milhões de 
quilos de uva, entre bran-
cos e tintos. 

Mais uma medalha para a Adega Cooperativa de Cantanhede




