Preocupações com o DLBC
marcam tomada de posse na
ADIBER
A tomada de posse dos novos Órgãos Sociais da ADIBER que, ontem,
decorreu perante a presença de mais de meia centena de Parceiros de
toda a Região,…
… entre os quais os Presidentes dos Municípios de Arganil, Góis, Oliveira
do Hospital e Vereador do Município de Tábua e a Vice-Presidente da
Federação Minha Terra, constitui-se como um importante momento de
confirmação da importância que esta Associação assume no contexto da
Beira Serra e de reconhecimento do trabalho de coesão e união que tem
sido possível construir e dinamizar entre os agentes deste Território.
Foi este agradecimento que Miguel Ventura começou por apresentar, envolvendo
todos quantos o têm acompanhado, nomeadamente os Técnicos da Associação,
que considera como o seu principal activo, sem os quais seria muito mais difícil
concretizar os desafios que têm acolhido.
O reeleito Presidente da Direcção, referiu-se aos tempos difíceis que têm marcado
os últimos anos já que considerou:
“Para uma Associação que assumiu liderar uma ampla Parceria regional e
dinamizou a elaboração de uma Estratégia de Desenvolvimento Local para
concretização de iniciativas e projectos essenciais para o futuro da Beira Serra,
não é fácil trabalhar sem os recursos que lhe deveriam há muito estar alocados,
os quais para além dos significativos e inexplicáveis cortes de que foram alvo,
estão a sofrer um enorme atraso, com as consequências negativas e
constrangedoras que daí advém.
O período de transição entre o QREN e o Portugal2020 é, sem dúvida, o mais
complicado e doloroso de que nos recordamos.
Está criado um ambiente de desconfiança e desmotivação entre os responsáveis
das Entidades parceiras, mas também junto de todos os que criaram expectativas

em obter ajudas para a resolução dos seus problemas ou para a concretização das
suas ideias de negócio ou modernização dos seus equipamentos sociais ou
culturais.
Apesar do optimismo e da capacidade de resiliência que sempre nos acompanhou
e temos evidenciado, tememos começar a esmorecer face aos permanentes
obstáculos que nos são colocados e à ausência de uma visão partilhada e aberta
da parte de quem tem responsabilidades em definir a regulamentação dos
Programas nos quais se suportam as referidas Estratégias, nomeadamente o
DLBC, os quais têm de considerar as especificidades de cada Território, para que
os impactos e os resultados a alcançar estejam de acordo com os objectivos
identificados pelas Parcerias locais.
Deste desconforto temos dado nota às diferentes Autoridades de Gestão e a
outros responsáveis, de forma directa ou no âmbito da Federação Minha Terra,
identificando os perigos e as dificuldades associadas a algumas das opções que
estão a ser tomadas, e formulando propostas concretas e facilitadoras da
implementação das várias Medidas em causa, no sentido de as adequar às
diferentes realidades locais e, assim, ajudarem à construção de um futuro melhor
para estes Territórios,
Não podemos aceitar que o relevante património conquistado em 25 anos de
Abordagem LEADER possa ser delapidado e não seja rentabilizado em favor do
desenvolvimento económico, social e cultural de Territórios, que necessitam, mais
do que nunca, de um olhar sério e honesto para as oportunidades e para o
potencial que têm para oferecer.
Não são necessários novos actores nos Territórios. Apenas se exige confiança no
trabalho dos GAL, traduzida na manutenção das condições de autonomia de
decisão e de gestão de quem tem uma experiência acumulada, competências
reconhecidas, proximidade e disponibilidade permanente e já foi capaz de
demonstrar junto das Autoridades locais, regionais, nacionais e europeias a sua
capacidade de concretização, em benefício de comunidades locais.
Como afirmei há precisamente um ano em Ponte de Sôr, o LEADER é também um
espaço de Solidariedades e os GAL são a voz dos que não têm voz. Por isso,
queremos e temos o dever de ser parte da coesão e do desenvolvimento de
Portugal!”

Aproveitando a presença dos responsáveis Autárquicos, Miguel Ventura lançou o
repto de que os Municípios passem a integrar a ADIBER como Associados de
pleno direito, no que se constituirá como o corolário e uma evolução natural em
relação à parceria já existente, formalizando o vínculo que há muito já os une à
ADIBER, garantindo o reforço da capacidade reivindicativa Associação.
Das intervenções de José Carlos Alexandrino, Ricardo Alves, Lurdes Castanheira e
Ricardo Cruz, foi consensual a referência ao trabalho positivo que tem vindo a ser
desenvolvido pela ADIBER e a relevância que o mesmo representa para toda a
Região que necessita de estar unida para poder trilhar o caminho do
desenvolvimento e de progresso que a mesma merece, pelo que estão disponíveis
para reforçar o apoio a esta Associação, vincando ainda nas suas intervenções a
preocupação pelos atrasos decorrentes da entrada em vigor de alguns Programas
do Portugal 2020, e da regulamentação das Medidas de apoio às micro-empresas
que poderá não ser a mais adequada à realidade dos Territórios rurais.
Carlos Castanheira encerrou a sessão, com palavras de incentivo e motivação
para os desafios que a ADIBER tem pela frente, referindo que o sucesso da
Associação se confundirá com os êxitos da própria Região da Beira Serra.

Basquetebol ao mais alto nível
joga-se em Oliveira do Hospital de
2 a 5 de fevereiro
Em Oliveira do Hospital está tudo preparado para mais uma Taça Hugo
dos Santos, em basquetebol, que na 8ª edição surge com um novo
figurino, numa final a oito equipas.
De 2 a 5 de fevereiro as melhores equipas do basquetebol português – FC
Porto, UD Oliveirense, Benfica, Vitória SC, Galitos Barreiro, Ovarense e
Illiabum Clube – e o Sampaense Basket enquanto equipa organizadora,
voltam a proporcionar importantes partidas de basquetebol.

Esta é a quinta vez que a prova é disputada em Oliveira do Hospital, concelho de
onde é natural Hugo dos Santos, um general da revolução de abril e que foi
presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol. A prova é por isso uma
homenagem a Hugo dos Santos.
A Taça Hugo dos Santos é uma competição importante promovida pela Federação
Portuguesa de Basquetebol que, desde há cinco anos, conta com o apoio do
município de Oliveira do Hospital que acolhe a iniciativa, com os jogos a terem
lugar no Pavilhão municipal da cidade, e com entradas livres. A Associação de
Basquetebol de Coimbra e o Sampaense Basket também são parceiros na
organização.
Em conferência de imprensa realizada esta manhã, Nuno Ribeiro, vereador do
desporto da Câmara Municipal destacou a importância da prova se voltar a
realizar no concelho. “É uma grande honra”, referiu o responsável que, para além
de valorizar a vertente desportiva, aprecia o facto de a prova “promover o
concelho”.

José Carlos Alexandrino, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital
considera “justa” a taça que reconhece o trabalho de Hugo dos Santos. O autarca
lembrou que a taça “foi eleita como “evento do ano” e que edições anteriores têm
sido elogiadas pela capacidade organizadora” . Com boas expectativas na Taça
que está prestes a iniciar, Alexandrino disse esperar que “Oliveira do Hospital
saiba receber quem vem ver os jogos”. Afinal, “A taça ajuda a promover a marca
Oliveira do Hospital”.
Pinto Alberto, representante da Federação Portuguesa de Basquetebol não duvida
de que Oliveira do Hospital, “terra de Hugo dos Santos”, “é o local certo” para a
realização da prova. O responsável notou também “as responsabilidades
acrescidas” que decorrem da distinção como “evento do ano” na Gala do
Desporto”. “Tudo faremos para que seja também um sucesso este ano”, referiu
Pinto Alberto apreciando o envolvimento da Câmara na prova que este ano, com
novo figurino, vai proporcionar “excelentes quartos de final, melhores meias
finais e a melhor final”.
Luís Santarino, presidente da Associação de Basquetebol de Coimbra partilhou o
gosto pela participação na prova, só possível pelo envolvimento da autarquia, que

saudou “pelo trabalho feito em prol do desporto”.
Clube anfitrião da Prova, o Sampaense Basket participa pela primeira vez na Taça
Hugo dos Santos, situação que é motivo de “grande alegria” para Nuno Marques,
presidente daquela secção de basquetebol. “Esperamos que a Taça seja veículo de
divulgação do basquetebol e captação de novos talentos. Será um fim de semana
repleto de basquetebol”, referiu.

Concurso Gastronómico “Com
Queijo
Serra
da
Estrela”:
inscrições abertas até 13 de
fevereiro
Encontram-se abertas as inscrições para o Concurso Gastronómico “Com
Queijo Serra da Estrela” que será promovido pelo Município de Oliveira do
Hospital no âmbito da XXVI Festa do Queijo Serra da Estrela…
… e outros Produtos Locais de Qualidade 2017, que se realizará dias 11 e
12 de março. O concurso surge como uma atividade promotora do queijo
Serra da Estrela, nas suas categorias “doces” e “salgados”.
A iniciativa, para além de dar a conhecer diferentes iguarias, doces e salgadas,
confecionadas com queijo Serra da Estrela e seus derivados, procura incentivar a
inovação e o empreendedorismo para a eventual criação de produtos de
referência – um doce e um salgado – associados ao concelho de Oliveira do
Hospital, onde serão produzidos e comercializados.
As inscrições encontram-se a decorrer até ao próximo dia 13 de fevereiro e podem
ser efetuadas junto do Gabinete de Apoio à Vereação ou no site da autarquia –
www.cm-oliveiradohospital.pt. Posteriormente, os concorrentes terão até 3 de
março para entregar a ficha técnica de ingredientes.

Este concurso gastronómico é aberto a todos os residentes no concelho de
Oliveira do Hospital que podem participar quer a nível individual quer coletivo e
em ambas as categorias. Será admitido qualquer tipo de doce ou salgado desde
que integre na sua confeção Queijo Serra da Estrela, Queijo de Ovelha e/ou os
seus derivados sendo que está vedada a participação com receitas que já fizeram
parte deste concurso em anos anteriores.
Os doces e/ou salgados têm que ser entregues até às 9H00 do dia 11 de março no
recinto da Festa do Queijo Serra da Estrela. A avaliação dos pratos admitidos a
concurso, marcada para esse mesmo dia às 14H00, será feita por um júri de cinco
pessoas constituído para o efeito pela Confraria do Queijo Serra da Estrela, pelo
Município de Oliveira do Hospital por um produtor de Queijo e um Chef de
Cozinha. Na hora da decisão, o júri terá em conta os critérios como degustação,
apresentação, originalidade da recolha ou da receita, outro que venha a ser
considerado pertinente pelo júri, e viabilidade da sua produção empresarial.
Para cada uma das categorias a concurso está reservada a atribuição de três
prémios nos valores de 100, 75 e 50 euros sendo que será entregue um diploma
de participação a todos os concorrentes admitidos. A divulgação dos resultados e
entrega dos prémios acontecerá ao final da tarde no dia 11 de março, primeiro dia
da XXVI Festa do Queijo Serra da Estrela e outros Produtos Locais de Qualidade
2017.

GNR deteve 166 pessoas no fim de
semana
A GNR deteve 166 pessoas em flagrante delito no fim de semana, 89 das
quais por condução sob o efeito de álcool e seis por tráfico de droga.
No comunicado de balanço da atividade operacional da GNR hoje divulgado,
destaque ainda para as 394 doses de haxixe apreendidas, cinco veículos, seis
armas de fogo, 140 munições de vários calibres e duas armas brancas.

De entre os 166 detidos, 89 foram-no por condução sob o efeito do álcool, 29 por
condução sem habilitação legal, 14 por furto, seis por tráfico de droga, três por
posse ilegal de arma e um por homicídio.
Na área do trânsito, os militares detetaram 1.894 infrações, das quais 661 por
excesso de velocidade, 122 por condução com taxa de álcool no sangue superior
ao permitido por lei e 60 por uso indevido do telemóvel durante a condução.

“O Meio e a Gente” expõe a Beira
Serra em Lisboa
O projeto de fotografia “O Meio e a Gente” de Tiago Cerveira,abre o ano
de 2017 com uma nova exposição. Desta vez, o jovem fotógrafo, natural de
Travanca de Lagos, …
… estreia, em Lisboa, “Instante Rural”, uma amostra da Serra da Estrela e
Beira Serra, através de fotografias de pessoas e do património material e
imaterial deste território.
As imagens estarão em exibição, até ao próximo dia 28 de Fevereiro, na
Associação Cultural “Zona Franca nos Anjos”, em Lisboa.
Vídeo com imagens/momentos da montagem e inauguração da exposição

Lourosa assinalou um ano de
Unidade Móvel de Saúde na
freguesia
A Junta de Freguesia de Lourosa assinalou, no dia 27 de janeiro, um ano
desde que a Unidade Móvel de Saúde do Município de Oliveira do
Hospital, em parceria com a Fundação de Aurélio Amaro Diniz (FAAD),
começou a prestar cuidados de saúde na freguesia.
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vívio entre a população, os enfermeiros que integram a Unidade Móvel de Saúde
e os responsáveis das entidades promotoras deste projeto, o presidente da Junta
de Freguersia, Américo Figueiredo, sublinhou o sucesso que tem tido este serviço
junto da população da freguesia.
Segundo informação disponibilizada pelo Município, José Carlos Alexandrino,
presidente da autarquia oliveirense, assinalou a aproximação aos cuidados de
saúde primários aos cidadãos que foi proporcionada pela Unidade Movel de
saúde, bem como a boa adesão da popualção,e que resultaram numa “relação de
empatia” com a equipa que integra o projeto.

Álvaro Herdade, presidente do Conselho de Administração da FAAD, destaca que
este tem sido um serviço e uma resposta “eficaz às populações que se encontram
mais distantes da sede do concelho”.
Lourosa foi a terceira freguesia do concelho, depois de S. Gião e de Aldeia das
Dez, a ser abrangida pelos cuidados de saúde prestados pela Unidade Móvel de
Saúde. Monitorização de sinais vitais e glicémia capilar, tratamento de feridas,
monitorização e vigilância de terapêutica crónica dos utentes, renovação de
receituário crónico, são algumas das respostas.
Fotos: MOH

Idosa morre em incêndio em
habitação na cidade de Mêda
Uma mulher com mais de 90 anos morreu hoje na sequência de um
incêndio na sua habitação na cidade de Mêda.
Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Mêda, José Lemos, a idosa
era a única residente na casa, de construção antiga, situada na avenida principal
daquela cidade do distrito da Guarda.
José Lemos disse à agência Lusa que os bombeiros foram alertados pelas 07h45,
“quando começou a sair o fumo da casa”, e que se deslocaram de imediato para o
local, que dista poucos metros de distância do quartel.
“À nossa chegada, [a senhora] já estava parcialmente carbonizada. Foi
imediatamente apagado o incêndio, mas já estava parcialmente queimada”, disse.
O comandante acrescentou que, no incêndio, alegadamente originado por um
cobertor elétrico, “ardeu a cama e um pouco do quarto” onde a idosa dormia.

Pelas 09h05 era aguardada a chegada ao local de elementos da Polícia Judiciária
da Guarda, disse.
Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda indicou
que foram mobilizados para o local 19 elementos e cinco veículos dos Bombeiros
Voluntários de Mêda, além da GNR.
com:lusa.pt

CCPOH
em
3º
lugar
no
campeonato distrital de sub-21 da
ATM Coimbra
Oito anos passados sobre a última participação nos campeonatos distritais
dos escalões jovens da Associação de Ténis de Mesa de Coimbra (ATMC), o
Clube de Caça e Pesca de Oliveira do Hospital (CCPOH)…
… apresentou-se no passado sábado, na Ega (concelho de Condeixa-aNova), com duas equipas masculinas – sub-21 e cadetes – obtendo,
respetivamente, um 3º e um 8º lugar.
Com 17 equipas a participarem nestes campeonatos, 10 nos cadetes e 7 nos
sub-21, o CCPOH esteve em bom nível nos sub-21, conquistando a 3ª posição, o
que permitiu atingir o ambicionado pódio. Já os cadetes, em estreia absoluta e
com uma equipa constituída ainda por atletas do escalão infantil, tiveram uma
interessante participação, deixando bons apontamentos para as próximas
competições.
Classificação final:
Sub-21: 1º ADC Ega (Condeixa); 2º ACM Coimbra; 3º CCP Oliveira do Hospital; 4º
Colégio Calvão (Vagos); 5º SC Povoense (Cantanhede); 6º AR São Miguel “A”
(Poiares); 7º AR São Miguel “B” (Poiares).
Cadetes: 1º ADC Ega “A” (Condeixa); 2º ADC Ega “B” (Condeixa); 3º ACM
Coimbra; 4º Colégio Calvão (Vagos); 5º AR São Miguel (Poiares); 6º SBU

Alhadense “A” (Figueira da Foz); 7º Ginásio Figueirense (Figueira da Foz); 8º CCP
Oliveira do Hospital; 9º SBU Alhadense “B” (Figueira da Foz); 10º SC Povoense
(Cantanhede).

Rapariga de 18 anos morreu em
despiste na Figueira da Foz
Uma rapariga de 18 anos de idade morreu na madrugada de domingo, na
sequência do despiste da viatura ligeira em que seguia, na Serra da Boa
Viagem, concelho da Figueira da Foz.
A vítima ficou debaixo do veículo em que viajava, depois de ter sido projetada
para o exterior, disse à agência Lusa fonte dos Bombeiros Municipais da Figueira
da Foz (distrito de Coimbra).
No automóvel seguiam “mais ocupantes”, mas nenhum deles ficou ferido,
acrescentou a mesma fonte.
Para o acidente, cujo alerta foi dado pela 01h40, foram mobilizados meios dos
Bombeiros Voluntários e da PSP da Figueira da Foz e uma viatura médica de
emergência e reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica
(INEM), além dos Bombeiros Municipais daquela cidade.
As causas do acidente estão ainda por apurar, acrescentou a fonte dos Bombeiros
Municipais da Figueira da Foz, adiantando que a PSP tomou conta da ocorrência.

Resultados do desporto de fim-desemana
Nos resultados de fim-de-semana, o destaque vai para o FCOH que segue
em frente na Taça AFC, depois de eliminar no prolongamento o Condeixa
por 3-2.
Já no Campeonato de Portugal Prio, o Nogueirense empatou em casa com o
Mortágua 1-1 e com este resultado, o técnico Rui Vale demitiu-se do comando
técnico, “justificando a minha decisão pelo facto que , os itens de avaliação dos
responsáveis pelo clube sobre organização , logística , equipa etc…. são
completamente diferentes dos meus , e assim sendo não tenho mais condições
para continuar”.
Em Touriz, o Tourizense empatou também com o líder Gafanha 1-1.
No basquetebol o Sampaense consegue a sua segunda vitória no campeonato, ao
bater o Maia Basket por 89-74.
No hóquei em Patins, destaque para os sub/15 que conseguiram o apuramento
para os nacionais.
Já os seniores perderam para o Campeonato Nacional da 3ª Divisão – zona B
frente ao Vila Boa do Bispo por 4-3.

Desporto de fim de semana
Está aí mais um fim de semana e com ele, muito desporto para acompanhar.
No CNS, o Nogueirense recebe em casa o Mortágua e o Tourizense vai receber o
líder Gafanha, com jogos marcados para as 15 horas.
No Distrital joga-se os quartos de final da Taça AFC e o FCOH recebe no seu
estádio o Condeixa. O outros jogos destes quartos são os seguintes:

Febres – Vinha da Rainha, Tocha – S. Silvestre e Pampilhosense – Mirandense.
No basquetebol e na LPB, o Sampaense recebe no domingo em casa o Maia
Basket.
No Hóquei em Patins, também no domingo, o FCOH joga em casa com Vila Boa do
Bispo.

“A Escola e o Meio” na Rádio Boa
Nova
Este sábado, dia de 28 de janeiro, entre as 19h00 e as 20h00, é emitido o
17.º programa “A Escola e o Meio”, uma produção do Clube de Rádio do
AEOH.
Continuamos a entrevistar os coordenadores dos Clubes do AEOH. Neste
programa foi a vez do professor Hilário Russo, coordenador do Clube de Robótica,
com quatro anos de existência e já com vários prémios ganhos em concursos
distritais e nacionais. O professor Hilário falou-nos da grande importância de que
se reveste o conhecimento sobre a robótica, que está presente em quase tudo e é,
por isso, fundamental na formação científica dos nossos jovens alunos.
Já nas rubricas habituais, destacamos a notícia de âmbito internacional, reportada
pela Inês Garcia, acerca de um relatório do OverSeas Development Institute que
revelou a existência de um número preocupante de crianças com idades inferiores
a 14 anos, no Bangladesh, que abandonaram a escola e têm empregos a tempo
inteiro. Em média, estas crianças trabalham 64 horas por semana. Assunto,
infelizmente, recorrente aos nossos microfones e que foi mote para a discussão.
Em Jovens Atentos, a Bárbara Coquim refere uma petição subscrita por mais de
cinco mil pessoas, entre elas especialistas em ortopedia, que defende medidas
urgentes para reduzir o peso das mochilas dos alunos e pede a intervenção da
Assembleia da República para legislar sobre a matéria. Uma questão pertinente
que foi também objeto de análise em estúdio.

Em “Consciência Ecológica/Preservação do Ambiente”, a Francisca Rodrigues
reporta, com muito agrado, que a população de veados na Serra da Lousã
aumentou de cerca de 100 animais nos anos 90 para mais de 3.000, segundo
anúncio recente da Universidade de Aveiro, um crescimento que os cientistas
consideram um êxito. Este é um dos projetos de repopulação de sucesso e, no
futuro, até se podem encontrar veados na Serra da Estrela.
Em “Nós e os Animais”, a Inês Brás relata um bom exemplo, a Holanda tornou-se
o primeiro país sem cães abandonados, e não precisou sacrificar nenhum. Um
plano do governo baseado em quatro pilares: leis duríssimas para quem abandona
os cães, com multas que atingem a casa dos milhares de euros, campanhas de
castração, além de altas taxas de imposto para quem compra cães de raça. Um
exemplo de civilização a seguir.
Na rubrica “Mundo Automóvel”, o Michael Nunes apresenta o grupo acabado de
formar, Hydrogen Council, constituído por 13 empresas. Toyota, BMW, Daimler,
Honda e Hyundai juntaram-se, entre outras empresas, às petrolíferas Shell e Total
num investimento global de 10 mil milhões de euros em produtos relacionados
com o hidrogénio nos próximos cinco anos. Todos os construtores de automóveis
mencionados pretendem desenvolver modelos movidos a pilha de combustível, e
uniram-se para provar que esta tecnologia não é apenas uma mera alternativa aos
modelos a combustão tradicionais, mas uma fonte de energia mais limpa. Deu
ainda conta do regresso do WRC, edição 2017.
A Sofia Pereira sugere o livro “The Perks of Being a Wallflower”, “As Vantagens
de Ser Invisível”, de Stephen Chbosky.
Na rubrica viagens, a Patrícia Correia sugere o guia “Vamos lá! Por Portugal”,
que reúne o melhor do interior do país. “Vamos Lá! Por Portugal” é o manifesto
por trás da ideia e também o nome do guia que viaja por sete “áreas de
influência”: Aldeias de Montanha, Aldeias Histórias de Portugal, Alto Alentejo,
Beira Baixa, Rota da Estrada Nacional 2, Rota da Terra Fria Transmontana e
Aldeias do Xisto.
A finalizar as notícias do AEOH, com destaque para as sessões escolares do
Parlamento dos Jovens e para a história escrita pelos alunos do 1º e 2º anos, da
turma A, da Escola Básica da Cordinha, que foi selecionada e consta do livro
“Histórias de Encantar”, uma causa solidária.

Ouça este programa, com a sugestão musical, do João Oliveira, em 100.2 FM ou
através
da
emissão
online
disponível
em:
http://www.abss.pt/streaming/boanova/digitalrm_boanova.html
Todos os programas estão disponíveis no sítio da Rádio Boa Nova, em:
AEOH – A Escola e o Meio (Podcast)

Ca$h Resto Z€ro” com olhar sobre
a dívida nacional
Em mais um “Ca$h Resto Z€ro” na Rádio Boa Nova, Vítor Neves convida a
um olhar pela dívida nacional.
A dívida portuguesa que cresce tidos os dias e já ultrapassa 240 mil milhões de
Euros marca hoje o espaço de opinião na Rádio Boa Nova, com Vitor Neves a
verificar que o problema de Portugal “é não gerar riqueza para pagar a dívida”.
“Ca$h Resto Z€ro” – Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Por
Vítor Neves na Rádio Boa Nova.
Ouça aqui>>>

Neve coloca cinco distritos sob
Aviso Amarelo
Cinco distritos do continente estão hoje sob ‘Aviso Amarelo’ devido à
previsão de queda de neve acima dos mil metros de altitude.
Os distritos de Braga, Viana do Castelo, Viseu, Bragança e Guarda estão sob o
‘Aviso amarelo’ desde as 00:00 e vai prolongar-se até às 12:00 de hoje, adianta o
Instituto.
O IPMA colocou também sob ‘Aviso Amarelo’ os distritos de Viana do Castelo,
Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro devido à
previsão de agitação marítima com ondas de noroeste com 04 e 05 metros.
Este aviso de agitação marítima está em vigor desde as 07:00 de hoje até às 07:00
de sábado. O ‘Aviso Amarelo’, o terceiro mais grave de uma escala de quatro,
indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação
meteorológica.
Em declarações hoje à agência Lusa, a meteorologista Madalena Rodrigues
adiantou que está previsto para hoje nas regiões do norte e centro céu
geralmente muito nublado e períodos de chuva, passando a regime de aguaceiros
a partir do início da manhã, que poderão ser ocasionalmente de granizo e
acompanhados de trovoada.
“Estes aguaceiros vão diminuir de frequência a partir do meio da tarde e serão de
neve acima de 800/1000 metros, subindo gradualmente a cota para 1200/1400
metros. O vento vai soprar moderado a forte no litoral e nas terras altas com
rajadas da ordem dos 70 quilómetros por hora”, disse.
No que diz respeito às temperaturas, segundo Madalena Rodrigues, hoje vai
ocorrer uma pequena descida da mínima e subida da máxima. “No fim de semana,
vamos ter máximas entre os 15/17 graus Celsius nas regiões do litoral e no
interior entre 08 e os 12. Quanto às mínimas, vão atingir os 0/01 grau no norte e
centro e no domingo entre os 03 e os 06”, disse.

Queda de neve obrigou ao corte de
duas estradas no distrito de Viseu
A queda de neve no norte do distrito de Viseu obrigou hoje ao corte de
duas estradas e ao transporte de crianças de aldeias de Castro Daire…
… para casa, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.
Segundo a mesma fonte, estão cortadas desde o início da manhã a Estrada
Nacional 321, entre Castro Daire e Cinfães, e a Estrada Municipal 553, entre
Felgueiras e Feirão (Resende).
A mesma fonte referiu à agência Lusa que, no concelho de Castro Daire, crianças
das aldeias de Roção e de Picão foram levadas pelos bombeiros de volta a casa.
“Foram retiradas do autocarro escolar, que não teria as condições necessárias
para poder circular, e transportadas pelos bombeiros a casa”, contou. O Comando
Distrital de Operações de Socorro não tem conhecimento de escolas fechadas
devido à neve.

Eptoradio na Rádio Boa Nova
No 6º programa Eptoradio apresentamos, na primeira parte, o Curso
Profissional Técnico de Auxiliar de Saúde da Escola Profissional
EPTOLIVA,…
… com testemunhos de alguns alunos sobre o seu percurso escolar, dando
também destaque às principais notícias da Escola.
A segunda parte é dedicada a temas muito presentes no nosso dia, tais como o
consumo de tabaco e a prática de uma alimentação desequilibrada”

Uma mulher ficou ferida em
despiste na estrada do Moinho do
Buraco
Um despiste, seguido de capotamento da viatura, deixou ontem ferida a
condutora do veículo, com 58 anos, que seguia na estrada do Moinho do
Buraco, no concelho de Oliveira do Hospital.
O acidente ocorreu perto das 13h00 quando a mulher, que seguia no sentido
Lagares – Seixo da Beira, entrou em despiste, seguido de capotamento. António
Pinto, comandante dos Bombeiros de Lagares da Beira adiantou à Rádio Boa Nova
que à chegada dos bombeiros ao local a mulher, com 58 anos, já se encontrava
fora da viatura “sem ferimentos à vista” chegando, num primeiro momento, a
recusar assistência médica.
A condutora acabou, contudo depois por sentir dores, e foi transportada para o
SAP do Centro de Saúde de Oliveira do Hospital e depois encaminhada para o
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.
À hora do acidente, a estrada encontrava-se molhada devido a alguns aguaceiros,
podendo ter sido esta uma das causas do despiste.
Também ao final do dia de ontem, cerca das 18h30, uma colisão entre dois
veículos na conhecida Reta da Salinha, em Santa Ovaia, provocou o capotamento
de uma das viaturas. O aparatoso acidente acabou por não provocar feridos.
Emídio Camacho, comandante dos Bombeiros de Oliveira do Hospital adiantou à
Rádio Boa Nova que não chegou a ser dado alerta de socorro à corporação.

Festa do Bodo com “Justiça
Medieval por Terras de Vila
Pouca”
Em Vila Pouca da Beira, no concelho de Oliveira do Hospital, decorre este
fim-de-semana, dias 28 e 29 de janeiro – em honra do padroeiro S.
Sebastião –, …
… a XIV Festa do Bodo, que terá como mote a Justiça Medieval em tempos
de D. Afonso III.
Tal como vem sendo habitual, o tradicional evento aproveita toda a tradição e
história associada ao Bodo, apresentando momentos da época medieval, que se
tornaram marcos na vivência e costumes das nossas comunidades.
Assim, este ano, a Festa do Bodo pretende recriar a História de um povo por
alturas do reinado de Afonso III, que além de grande organizador da
administração pública, realizou inquirições em 1258, onde se denotam referências
a Vila Pouca enquanto concelho com autonomia própria, juiz e encargos com a
coroa referidos como “a colheita”. A Justiça Medieval é marco de relevo em Vila
Pouca e irá apresentar o Bodo numa outra perspetiva.
Promovida pela União de Freguesias de Santa Ovaia e Vila Pouca da Beira, com o
apoio do Município de Oliveira do Hospital, a edição deste ano tem uma grande
novidade, pois surge em Vila Pouca um Grupo de pessoas designado de “Chave do
Tempo”, que pretende recriar épocas históricas e proporcionar experiências
medievais. Trajes, textos e encenações no Bodo 2017 são essencialmente da
autoria das gentes de Vila Pouca da Beira.
Nesse sentido e durante dois dias – sábado e domingo – Vila Pouca Beira vai
regressar ao período medieval, oferecendo aos visitantes deste evento a
oportunidade de assistirem a aventuras e experiências memoráveis de tempos
remotos.
A abertura da feira está marcada para sábado, dia 28, às 14h00, com os
mercadores e artesãos a iniciarem as suas atividades, seguindo-se, meia hora

depois o Cortejo Régio seguido da leitura da Carta de Feira.
Um dos pontos altos deste primeiro dia festivo acontece, por volta das 19h30, com
o designado “Repasto dos Homens Bons e Gentis Damas com Cantares, Danças,
Fogo e Folias”.
O certame, que atrai visitantes de toda a região para reviver tradições e usufruir
de experiências únicas, pode ser visitado até às 21h00, encontrando-se no
recinto da festa dezenas de expositores com mostras de artesanato, gastronomia
e produtos endógenos e muitos “beberes e comeres nas tabernas e casas de
pasto”
No domingo, a Festa do Bodo abre portas às 10h15, e da parte da tarde, às
14h00, terão lugar os “Festejos do Foral, Inauguração da Picota e Arremesso do
Bodo”.
Como o evento é dedicado à justiça medieval, antes do encerramento da 14ª
edição da Festa do Bodo, terá lugar o “Julgamento e execução em praça pública
dos hereges, ladrões e alcoviteiras”.
O Presidente da União de Freguesias de Santa Ovaia e Vila Pouca da Beira,
Licínio Neves, desafia toda a região a visitar este certame, que terá também uma
forte componente de animação musical e cultural, sublinhando que a a Festa do
Bodo é um evento que divulga “tudo o que a nossa terra tem de melhor” e
proporcionará certamente “grandes momentos de animação e convívio”.

Acusados
de
tentativa
de
homicídio em Arganil condenados
a mais de 6 anos
Quatro arguidos, três homens e uma mulher, com idades entre 29 e 46
anos, foram hoje condenados pelo Tribunal de Coimbra a cumprir mais de

seis anos…
… de prisão por tentarem matar um homem, em Côja, Arganil, em 2009.
Três arguidos foram condenados a uma pena de prisão de seis anos e dois meses
pela prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada e continuada
(tentaram matar a vítima por duas vezes), sendo que um terceiro foi condenado a
seis anos e cinco meses de prisão pela prática dos mesmos crimes e ainda por
detenção de arma proibida, determinou hoje o coletivo de Coimbra.
A leitura de sentença decorre da repetição do julgamento, decretada após recurso
da defesa na Relação. O julgamento está relacionado com duas tentativas dos
arguidos de tentarem matar um homem, residente em Côja, Arganil, em abril de
2009, após um processo de separação entre a vítima e a sua mulher, irmã da
arguida do processo.
com:lusa.pt

PJ deteve três homens suspeitos
da morte de jovem em Montemoro-Velho
Três homens foram detidos pela Polícia Judiciária (PS) por presumível
autoria de um crime de ofensas à integridade física qualificadas, de que
resultou…
… a morte de um jovem de 18 anos em Montemor-o-Velho, foi hoje
anunciado.
“Os factos ocorreram no dia 4 de setembro de 2016, no recinto das festas de
Montemor-o-Velho, e tiveram origem num desentendimento entre a vítima e um
dos arguidos, que se envolveram numa luta corpo a corpo, tendo os outros dois
suspeitos intervindo na contenda e agredido violentamente a vítima,

nomeadamente na zona da cabeça, provocando lesões que se revelaram fatais”,
explicou a Diretoria do Centro, em comunicado.
O jovem estudante acabou por falecer na manhã do dia seguinte, em casa dos
pais, em Santo Varão, naquele concelho do distrito de Coimbra, em resultado das
agressões que sofreu, de acordo com o relatório da autópsia, acrescentou uma
fonte da PJ à agência Lusa.
Os suspeitos, de 23, 33 e 38 anos, são também residentes no concelho de
Montemor-o-Velho e foram detidos na terça-feira. Fonte da PJ adiantou ainda que
um dos detidos é guarda prisional e que os outros dois são operários fabris.
Presentes a interrogatório judicial na quarta-feira, os três suspeitos saíram em
liberdade, mas com proibição de contactarem entre si e com testemunhas do
processo.

Taça Hugo dos Santos disputa-se
novamente em Oliveira do Hospital
e com novo figurino
Oliveira do Hospital volta a ser, em 2017, a capital do basquetebol ao
receber a Taça Hugo dos Santos, que se realizará entre os dias 2 e 5 de
fevereiro e com um figurino completamente diferente das edições
anteriores.
Em competição no pavilhão municipal da cidade, vão estar os sete primeiros
classificados da Liga Placard no final da 1.ª volta – FC Porto, SL Benfica, Galitos
Barreiro, UD Oliveirense, Vitória SC, Illiabum Clube, Ovarense Dolce Vita –, mais
o Sampaense Basket, sendo que FC Porto, SL Benfica, Galitos Barreiro e UD
Oliveirense terão estatuto de cabeças de série, já que fazem parte do quarteto da
frente.

A Taça Hugo dos Santos, que na edição de 2016 foi conquistada pela equipa do
FC Porto, é organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) em
parceria com o Município de Oliveira do Hospital.
A prestigiada prova surgiu como forma de homenagem ao antigo presidente da
FPB e tem a particularidade de se realizar, pelo quarto ano consecutivo, na
“terra” que viu nascer o General Hugo dos Santos – um oliveirense que ficou na
História como um dos principais impulsionadores do Movimento dos Capitães,
que conduziu o país ao 25 de Abril de 1974.
As partidas serão as seguintes:
Jogo 1: SL Benfica vs Sampaense Basket
Jogo 2: Galitos Barreiro vs Ovarense Dolce Vita
Jogo 3: UD Oliveirense vs Vitória SC
Jogo 4: FC Porto vs Illiabum Clube
Meia-final 1: Vencedor Jogo 1 vs Vencedor Jogo 2
Meia-final 2: Vencedor Jogo 3 vs Vencedor Jogo 4

Associação valoriza 41 aldeias de
montanha de nove municípios
São Gião e Alvôco de Várzeas, no concelho de Oliveira do Hospital,
integram o conjunto das 41 aldeias de montanha, de nove municípios, que
compõem a…
… Associação Integrada da Rede das Aldeias de Montanha (ADIRAM).
Criada em Seia, em 2013, a rede é hoje “supramunicipal” visando a valorização do
território de Montanha. A liderar este projeto está o oliveirense e vice-presidente
da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo que, em
entrevista na Rádio Boa Nova, explicou os objetivos da ADIRAM, que prevê
investir perto de três milhões de euros até 2020 na valorização de recursos dos
municípios ligados à Serra da Estrela.

Neve corta acesso ao maciço
central da Serra da Estrela
Alguns dos troços de acesso ao maciço central da Serra da Estrela foram
ao início da tarde de hoje encerrados ao trânsito devido à queda de neve.
Segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo
Branco, os troços entre Piornos/Torre e Torre/Lagoa Comprida estão interditos à
circulação automóvel desde as 13h00, não havendo para já previsão quanto à
reabertura.
O Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje queda de neve acima

de 1.200/1.400 metros de altitude, descendo a cota para 800/1.000 metros de
altitude no final do dia.
com:lusa.pt

Miguel Ventura toma posse para
mais um mandato na liderança da
Adiber
Está marcada para dia 30 de janeiro, pelas 18h00, a tomada de posse dos
órgãos sociais da ADIBER até 2018. Miguel Ventura mantém-se na
liderança.
No biénio 2017/2018, Miguel Ventura conta na direção com Joaquim Mateus,
Maria Luísa Silva, José Francisco Rolo e o Centro Social Caeiro da Matta da
Paróquia de Midões, representado por José Manuel Borges. Já a Assembleia-Geral
e o Conselho Fiscal serão presididos por Carlos Castanheira e Hélder Barata,
respetivamente.
Em Assembleia Geral destinada à eleição dos novos órgão sociais, Miguel Ventura
mostrou a sua disponibilidade para dar continuidade ao trabalho que vem sendo
desenvolvido na Beira Serra, deixando a garantia de que a ADIBER “continuará a
pugnar pelos interesses do território da Beira Serra com o mesmo empenho,
determinação e capacidade de realização que sempre a caracterizaram, contando
para tal com a competência e dedicação de todos os seus colaboradores que, em
sua
Na mesma reunião, foi ainda aprovado o Plano de Atividades e Orçamento para
2017, documentos que “representam a vontade e o querer da ADIBER em
prosseguir com a sua missão de contribuir para o desenvolvimento económico e
social da Beira Serra”. A direção da ADIBER assume como áreas prioritárias: o
Desenvolvimento Rural, a Qualificação e o Emprego e a promoção da cidadania.

Festa do Vinho Novo no Mercado
Municipal de Tábua
A 29 de janeiro, o Mercado Municipal de Tábua recebe a segunda edição
da Festa do Vinho Novo.
A iniciativa tem o objetivo de promover e incentivar os pequenos produtores de
vinho da região, através de uma série de iniciativas que irão decorrer durante o
evento. Os vinhos em prova foram produzidos em 2016.
O programa, que inicia às 10h00 com a abertura da Festa do Vinho de Tábua,
contempla um momento musical, a prova dos Vinhos a Concurso e a entrega dos
Prémios do Concurso “Vinho Novo de Tábua – 2016”.

