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REGIÃO DAS BEIRAS Cantanhede | Mira

“A voz de 4
patas” na Casa
do Povo de Mira
Os alunos da Academia de Ar-
tes vão apresentar na Casa do
Povo de Mira, no sábado, pelas
21h30, o espectáculo teatral “A
voz de 4 patas”, uma iniciativa
que tem como objectivo a re-
colha de bens alimentares para
a Associação Abrigo de Cari-
nho, que funciona em Mira. A
organização adianta que serão
igualmente aceites produtos de
higiene, mantas, desparasitan-
tes e outros produtos relacio-
nados com os cuidados ani-
mais.|

Exposição
fotográfica
sobre Covões
Está patente na galeria Fotogra-
fARTE, em Cantanhede, a expo-
sição fotográfica “Um olhar so-
bre os Covões”, localidade da
União das Freguesias de Covões
e Camarneira. A mostra poderá
ser vista até 24 de Abril.|

Festival 
de Folclore
“Amizade”

O Grupo Folclórico Cancio-
neiro de Cantanhede e o Ran-
cho Regional os Esticadinhos
vão promover dia 28 de Abril,
pelas 21h30, no salão dos Bom-
beiros de Cantanhede, o II Fes-
tival de Folclore “Amizade”. Os
ingressos para o evento, de ca-
riz solidário, podem ser adqui-
ridos nos Bombeiros, Cancio-
neiro e Esticadinhos.|

CANTANHEDE O Centro So-
cial Polivalente da Freguesia de
Murtede vai comemorar do-
mingo os 25 anos do lança-
mento da primeira pedra da ins-
tituição. Para assinalar a efemé-
ride a direcção preparou um
programa que começa às 10h30
com romagem ao cemitério,
momento que será acompa-

nhado pela Banda Filarmónica
da Pocariça, eucaristia (11h30),
almoço convívio (13h00), ho-
menagens (15h00) e actuação
da Filarmónica (15h30).

O centro tem como respostas
sociais ATL, centro de dia, creche,
estrutura residencial para senio-
res, jardim-de-infância e serviço
de apoio domiciliário.|

Centro Social de Murtede
comemora efeméride

DISTINÇÃO A INOVA, em-
presa do universo do municí-
pio de Cantanhede, foi distin-
guida com o Selo de Quali-
dade da Gestão de Resíduos
Urbanos atribuído pela Enti-
dade Reguladora dos Serviços
de Águas e Resíduos (ERSAR).

Dos 11 parâmetros de ava-
liação a que foi sujeita, a
INOVA situou-se no «melhor
nível de classificação em oito»,
sendo de destacar o reconhe-
cimento da «eficiência e eficá-
cia da empresa em aspectos
como Acessibilidade Física do
Serviço, Acessibilidade do Ser-
viço de Recolha Selectiva,

Acessibilidade Económica do
Serviço, Reciclagem de Resí-
duos de Recolha Selectiva, en-
tre outros», adianta nota mu-
nicipal.

A atribuição deste galardão
é uma iniciativa da ERSAR, em
parceria com o jornal Água&
Ambiente, tendo como objec-
tivo «identificar, distinguir e di-
vulgar casos portugueses de
referência relativos à presta-
ção dos serviços de abasteci-
mento público de água, sanea-
mento de águas residuais ur-
banas e gestão de resíduos ur-
banos e assim contribuir para
a melhoria dos sectores».|

INOVA conquista galardão
atribuído pela ERSAR

Prémio entregue a 19 de Abril no Fórum Nacional de Resíduos

Ricardo Busano

O projecto de reabilitação das
antigas instalações da Escola
Técnico-Profissional de Canta-
nhede (ETPC) e do edifício da
Casa Municipal da Cultura,
efectuado no âmbito do Plano
Estratégico de Desenvolvimen -
to Urbano (PEDU), vai permitir
instalar naquele espaço o fu-
turo Museu Nacional do Co-
leccionismo.

O anúncio foi feito ontem
por Helena Teodósio na aber-
tura da sessão de esclareci-
mento de financiamento para
a reabilitação urbana, promo-
vida pelo município de Canta-
nhede e dinamizada pela Es-
trutura de Ges tão do Instru-
mento Financeiro de Reabili-
tação e Revitalização Urbanas
(IFRRU 2020).

A presidente da Câmara de
Cantanhede elencava, na altura,
os vários projectos que a autar-
quia tem em curso no âmbito
do PEDU, quando aflorou esta

questão, referindo que o espólio
de Cândido Ferreira, médico na-
tural de Febres, «na ordem dos
seis milhões de euros em colec-
ções», quando estiver acessível
ao público, vai permitir «atrair
mais pessoas a Cantanhede».
Esta promoção do território,
adiantou a autar ca, far-se-á
«através de uma reabilitação
marcante para Cantanhede».

O projecto, um investimento
de cerca de 2 milhões e cujo
concurso está em preparação
devendo a obra ser iniciada no
segundo semestre de 2018, pre-
tende, no fun do, «requalificar o
edifício onde funcionou a
ETPC, pro mo ven do a sua inte-
gração arquitectónica e funcio-
nal com a Casa Municipal da
Cultura, que será também ob-
jecto de obras de beneficiação».

Na sessão de esclarecimento
- que contou com muitos mu-
nícipes - foram abordados os
procedimentos a adoptar nas
candidaturas ao IFRRU 2020,
no âmbito do qual está contem-

plada a concessão de financia-
mento em condições vantajosas
para operações de reabilitação
urbana incidentes nas Áreas de
Reabilitação Urbana (ARU) de-
limitadas pelos municípios.

A iniciativa teve, igualmente,
como objectivo «promover a
aproximação dos utentes à ci-
dade e aos seus processos de
transformação, sensibilizar pa -
ra o tema da reabilitação, atrair
e informar novos públicos e po-
tenciais agentes da reabilitação».

Sobre esta matéria, Helena
Teodósio adiantou que a câ-
mara «investe nas infraestru-
turas e nos equipamentos», no
entanto, a reabilitação urbana
«será feita pelos privados». A
autarca referiu ainda que o mu-
nicípio tem a ambição de «ex-
travasar a ARU para outras
áreas do concelho», nomea -
damen te, «vila de Ançã, Febres,
Tocha e Praia da Tocha», subli-
nhando que a CCDRC tem sido
«sensível a pensar num alarga-
mento da ARU».|

Museu Nacional do
Coleccionismo fica
na Casa da Cultura
Cantanhede Anúncio feito por Helena Teodósio na sessão de
esclarecimento sobre financiamento para reabilitação urbana
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Sessão decorreu no salão nobre da câmara e contou com a presença de vários responsáveis


