IP3 reabre ao trânsito após
acidente mortal na zona de
Tondela
O Itinerário Principal (IP) 3 reabriu ao trânsito cerca das 14h30 de hoje
após ter estado cortado na zona de Tondela devido a um acidente, …
… informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de
Viseu.
O acidente ocorreu cerca das 10h30 na zona de Vila Nova da Rainha, tendo
inicialmente o IP3 ficado cortado no sentido Santa Comba Dão – Tondela e
posteriormente nos dois sentidos.
Segundo a mesma fonte, o acidente envolveu uma ambulância da Cruz Vermelha
Portuguesa de Santar, uma carrinha funerária e uma viatura ligeira e provocou
um morto e seis feridos ligeiros. Inicialmente, o CDOS informou que do acidente
tinham resultado sete feridos, um dos quais com gravidade.
“A vítima mortal é uma senhora que seguia na viatura ligeira, que estava
encarcerada e que tinha sido dada como ferido grave”, explicou.
Foto:jn.pt

Presidente da Comissão Regional
do Centro, Ana Abrunhosa,
acusada de difamar antecessor
A presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Centro, Ana Abrunhosa, e o ex-marido serão julgados por difamação…

… e denúncia caluniosa do anterior titular daquele cargo, Pedro Saraiva.
Através do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Coimbra, o MP
deduziu acusação contra Ana Abrunhosa e o ex-marido, Luís Filipe Borrego, agora
divorciados, como “coautores materiais e em concurso real” de dois crimes de
difamação agravada e um crime de denúncia caluniosa.
Em 2013, um ano antes de Pedro Saraiva terminar o mandato na CCDRC, os
arguidos, “fazendo-se passar por um grupo de empresas de consultoria e de
cidadãos da região, imputaram factos falsos e emitiram juízos de valor lesivos da
honra, consideração e bom nome do ofendido enquanto cidadão e presidente de
um organismo público”, segundo o despacho de acusação, de 26 de setembro, a
que a agência Lusa teve hoje acesso.
Quando ocorreram os factos, entre 2013 a 2014, Ana Abrunhosa, que fora vicepresidente da CCDRC de 2008 e 2010, exercia funções de vogal executiva da
comissão diretiva do Mais Centro – Programa Operacional Regional do Centro.
Em 2014, o Governo de Pedro Passos Coelho nomeou Ana Abrunhosa para a
presidência da CCDRC por um período de cinco anos, em resultado da sua
candidatura ao cargo que Pedro Saraiva ainda ocupava, mas que acabou por não
disputar.
“A arguida sucedeu ao ofendido no cargo que há muito ambicionava”, refere o
Ministério Público.
O ex-marido de Ana Abrunhosa, Luís Filipe Borrego, é professor e integra o
conselho técnico-científico do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
(ISEC).
A acusação do DIAP de Coimbra adianta que os arguidos, “com o intuito de
ofender” Saraiva, então presidente da CCDRC, e para que “contra ele fosse
instaurado procedimento disciplinar e criminal”, enviaram uma carta anónima ao
primeiro-ministro Passos Coelho e a outros membros do seu Governo, bem como
ao procurador-geral da República, diretor da Polícia Judiciária e presidente da
Associação Nacional de Municípios Portugueses, entre responsáveis de outros
organismos nacionais e da Comissão Europeia.
No documento, era denunciado, designadamente, “o facto de (…) Pedro Saraiva

ser dono de empresas de consultoria e de outras empresas e, simultaneamente,
gestor do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN)”.
“Queremos publicamente denunciar e provar que Pedro Saraiva aprova projetos a
municípios, empresas e outras organizações feitos pelas suas empresas de
consultoria e, para além disso, aprova projetos a empresas onde tem
participação”, afirmavam os arguidos na carta anónima, segundo o MP.
Em fevereiro de 2013, o mesmo documento foi enviado por correio eletrónico a
alguns dirigentes e funcionários da CCDRC e veio a originar a abertura de um
processo de averiguações pela Secretaria de Estado da Economia e
Desenvolvimento Regional.
Pedro Saraiva foi ouvido e ficou “demonstrada a total falsidade das afirmações”,
lê-se na acusação.
O alegado crime de participação económica em negócio do ofendido foi
igualmente investigado pelo DIAP de Coimbra, cujo processo de inquérito seria
arquivado.
Em 03 de fevereiro de 2014, quando decorria o concurso público para presidente
da CCDRC, os arguidos terão feito circular por correio eletrónico e terão enviado
a diferentes entidades cartas com idênticas denúncias do ainda presidente da
Comissão de Coordenação.
Nessa data, “o ofendido seria, na perspetiva dos arguidos, o grande adversário”
de Ana Abrunhosa, reconhecendo o MP que as suas movimentações “efetivamente
beneficiaram a arguida na sua nomeação” como responsável máxima da CCDRC.
Ana Abrunhosa optou por não prestar declarações à Lusa nesta fase do processo.

IP3 cortado na zona de Tondela

após acidente com sete feridos
Sete pessoas ficaram feridas hoje de manhã num acidente no Itinerário
Principal (IP) 3, via que se encontra cortado no sentido Santa Comba Dão
– Tondela, …
… segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de
Viseu.
Fonte do CDOS disse à agência Lusa que o acidente ocorreu cerca das 10h30 na
zona de Vila Nova da Rainha, no concelho de Tondela, e envolveu uma ambulância
da Cruz Vermelha Portuguesa de Santar.
Cerca de uma hora depois, o ferido grave estava a ser transportado para o
hospital de Viseu e os seis feridos ligeiros encontravam-se ainda na triagem para
saber para que unidade hospitalar seriam transportados.
A mesma fonte explicou que quatro dos feridos graves seguiam na ambulância,
nomeadamente os dois tripulantes, uma doente e uma acompanhante.
Numa viatura ligeira viajavam o ferido grave e os outros dois feridos ligeiros,
acrescentou.
Ao local deslocaram-se a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER),
os bombeiros voluntários de Tondela e de Santa Comba Dão e o destacamento de
Trânsito da GNR.

Papa anunciou que vem a Fátima
em 2017
O papa Francisco anunciou que prevê viajar, em 2017, a Fátima
(Portugal), Índia, ao Bangladesh e a África.

O anúncio foi feito no domingo à noite, em conferência de imprensa, no voo de
regresso da deslocação à Geórgia e ao Azerbaijão.
Francisco mencionou a viagem, para já de um dia, a 13 de maio, a Fátima, por
ocasião do centenário das aparições marianas aos pastorinhos. Na quinta-feira, o
bispo auxiliar de Lisboa, Nuno Brás, disse, em declarações à agência Ecclesia,
que o papa lhe confirmara que se deslocaria a Portugal em maio de 2017, “mas a
Fátima”, a propósito do Centenário das Aparições.
A 17 de março, durante a primeira visita oficial como Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa convidou formalmente Francisco para uma visita a
Portugal.
com:noticiasaominuto.com

Oliveira do Hospital convidado a
dar testemunho do projeto “A
Friendly Municipality”
O Município de Oliveira do Hospital foi convidado para participar na
iniciativa “Pequeno Almoço com a Sustentabilidade”, um fórum temático
de debate,…
… organizada pela Câmara Municipal de Oeiras em parceria com a Rede
de Autarquias Participativas (RAP). O encontro, subordinado ao tema
“Democracia Participativa – Desafios e Resultados a Nível Local” decorreu
no dia 28 de setembro, em Oeiras.

Oliveira do Hospital foi convidado para dar o testemunho sobre práticas de
democracia participativa, tendo estado presente o vice-presidente da autarquia,
José Francisco Rolo que focou a sua intervenção sobre o projeto “Oliveira do
Hospital, A Friendly Municipality” que tem vindo a ser desenvolvido, com sucesso,
desde 2013.
No encontro, o vereador José Francisco Rolo deu a conhecer as especificidades
desta plataforma de acolhimento e apoio aos novos residentes, estrangeiros e
nacionais, que fomenta o diálogo e ações em vários domínios, da cultura e da
língua, ao turismo, passando pela atividade social, cívica e ambiental, e que visa
também o apoio e encaminhamento de questões relativas aos aspetos à
administração local e outros serviços públicos, nomeadamente embaixadas e
consulados. Refira-se que, através deste projeto, o Município abriu um Gabinete
de Apoio/Support Office que dá apoio e acompanhamento a residentes,
funcionando no Gabinete de Apoio à Vereação, e dinamiza, periodicamente, o
Fórum Participativo que integra as várias comunidades a residir no concelho de
Oliveira do Hospital.
Enquanto projeto de boas práticas no contexto de acolhimento a novos residentes,
“Oliveira do Hospital, A Friendly Municipality” tem obtido o reconhecimento por
parte de diversos organismos nacionais tendo sido distinguido no âmbito do
galardão “Município do Ano – Portugal 2015”, iniciativa da UM Cidades, e mais
recentemente foi um dos cinco projetos nacionais nomeado para o Prémio de Boas
Práticas de Participação, diferenciando-se por ser um projeto que reforça a
proximidade com entre as comunidades no concelho, nomeadamente os novos
residentes oriundos de vários países, particularmente europeus.
Sobre a presença neste encontro “Democracia Participativa – Desafios e
Resultados a Nível Local”, em Oeiras, o vereador José Francisco Rolo, nota que
“Oliveira do Hospital dispõe de um, cada vez mais, reconhecido instrumento de
integração e participação de cidadãos na vida local: útil para os cidadãos e
simultaneamente um elemento que define Oliveira do Hospital como um território
de acolhimento de novos residentes, um “Friendly Municipality”.
De referir que já no próximo dia 4 de outubro, terça-feira, o Município de Oliveira
do Hospital vai promover mais uma edição do Fórum das Comunidades onde
serão debatidos vários assuntos dentro das linhas de ação que servem de suporte
a esta plataforma. Inserida nas comemorações do Feriado Municipal, de 7 de

outubro, a 5.ª edição deste encontro realiza-se a partir das 10h30 no Parque de
Campismo da Ponte das Três Entradas, numa organização do Município com a
colaboração da ADI – Agência para o Desenvolvimento Integrado de Tábua e
Oliveira do Hospital.

Aldeia
das
Dez
prestou
homenagem a Viriato Gouveia
O tecelão e poeta popular, Viriato Gouveia, com 87 anos, foi ontem
homenageado em Aldeia das Dez, no concelho de Oliveira do Hospital.
A iniciativa partiu da Junta de Freguesia de
Aldeia das Dez, presidida por Carlos
Castanheira, e do Município de Oliveira do
Hospital.

A população da freguesia também se associou a este gesto de gratidão e
reconhecimento para com o filho da terra, marcando presença na homenagem
que animou Aldeia das Dez.
Esta foi uma “homenagem em vida” ao
tecelão e conhecido poeta popular e que
fica perpetuada com a placa que, ontem foi
descerrada, e que conta com uma quadra
do autor:

“Aqui se faz tecelagem
Com fitas e algodão

Quem passa boa viagem
Lhe deseja o artesão”
fotos:DR

Casa da Cultura acolhe “Uma
Exposição em Azul” no âmbito do
feriado municipal
“An Exhibition in Blue – Uma exposição em Azul” é o tema da exposição de
pintura que vai estar patente na Casa da Cultura César Oliveira, a partir
de 6 de outubro.
A exposição é da autoria de Witte Wolf- Moore e vai ser inaugurada na próxima
quinta feira, pelas 21h00, no âmbito da programação dedicada ao Feriado
Municipal. O dia do Município de Oliveira do Hospital assinala-se no dia 7 de
outubro.

Homem morreu atropelado por
autocarro no IC2
Um homem de 51 anos morreu atropelado, esta segunda-feira de
madrugada, no IC2, perto de Antanhol, Coimbra.
O peão foi colhido por um autocarro em circunstâncias que estão por apurar,
segundo informações da GNR.
O atropelamento ocorreu pouco antes das 5h00 horas, no sentido Sul-Norte do

IC2. O trânsito esteve cortado até cerca das 8h30.
O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Coimbra.
com:jn.pt

Desporto – Resultados de fim de
semana
No Campeonato de Portugal Prio, série D, o Nogueirense deslocou-se esta tarde
ao Recreio de Águeda e perdeu por 3-0.
O Tourizense foi ao Pampilhosa perder por 3-2 e é último, enquanto o Gafanha, ao
vencer o Mortágua por 3-2, mantêm a liderança da classificação.
O Lusitano FCV foi vencer a Coimbra a Académica SF por 2-0 e o Gouveia foi ao
Anadia empatar 1-1.
Para o Distrital de Honra da AFC, jornada 2, o FCOH foi vencer o Poiares por 1-0
e lidera a classificação.
Também para a 2ª jornada, o jogo AD Lagares da Beira – S. Silvestre do Distrital
da 1º Divisão, foi adiado para 22/jan/17
O Jogo AD Lagares da Beira – S. Silvestre do Distrital da 1º Divisão e referente à
2ª jornada, foi adiado para 22/jan/2017

Sampaense apresentou-se para a
nova época no regresso à LPB
O Sampaense Basket apresentou-se oficialmente este domingo, em jogo amigável
frente ao Illiabum (70-86).

Uma partida onde o resultado era o que menos interessava e o objectivo era
consolidar a criação de mais rotinas e dar minutos a todo o plantel.
Com o plantel ainda com a falta de dois jogadores, o técnico Cláudio Figueiredo
(um filho da casa) tem objectivos traçados, que passam pela manutenção e
conseguir ficar num lugar de acesso ao play-off.
Oiça aqui a entrevista ao técnico do Sampaense Basket:

Nogueirense joga em Águeda na 5ª
jornada do Campeonato de
Portugal e FCOH vai a Poiares
para o Distrital.
A Associação Desportiva Nogueirense, de Nogueira do Cravo, desloca-se no
próximo domingo, dia 2 de outubro, a Águeda em jogo da 5ª jornada. O
Tourizense desloca-se ao reduto do Pampilhosa.
O Nogueirense é 8º classificado na série D, com quatro pontos, e defronta
domingo o 5º classificado, com cinco pontos. A equipa de Nogueira do Cravo
conta, até ao momento, com uma vitória, um empate e duas derrotas.
Último na tabela classificativa, o Tourizense defronta o Pampilhosa que ocupa o
penúltimo lugar. Na mesma série do Campeonato de Portugal Prio, a equipa de
Anadia (3º) defronta o Gouveia (4º).
Já na Divisão de Honra da Associação de Futebol de Coimbra, o Futebol clube de
Oliveira do Hospital que lidera a tabela, desloca-se ao reduto sempre complicado
da Associação Desportiva de Poiares, que ocupa atualmente o 9º lugar.

Programa “Férias + Solidárias”
envolveu mais de duzentos jovens
O programa “Férias + Solidárias” envolveu mais de duas centenas de
jovens residentes no concelho de Oliveira do Hospital.
Na edição de 2016, mais de 30 entidades de todo o concelho receberam os
jovens, com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos, que se
inscreveram nas duas vertentes deste programa municipal.

Dessa forma, o programa “Férias + Solidárias” ocupou, no total, 215 jovens que
participaram nas duas vertentes do programa: “Férias Ocupadas” para jovens dos
14 aos 18 anos integrados no sistema de ensino ou formação profissional; e
“Jovem + Solidário” dirigido aos jovens com idades compreendidas entre os 19 e
os 30 anos que estejam a frequentar o ensino superior.
No âmbito deste programa, que decorreu nos meses de julho e agosto, o
Município de Oliveira do Hospital investiu 9.650 euros correspondendo a 75 por
cento do valor das bolsas dos participantes, sendo que o restante é suportado
pelas entidades conforme o regulamento em vigor do presente programa. A
promoção deste programa de ocupação dos tempos livres dos jovens, cujos dados
foram apresentados na última reunião do executivo autárquico, insere-se no
conjunto de medidas dirigidas aos jovens que promovem a sua valorização, a
cidadania e participação ativa no concelho, e que tem vindo a ser implementadas,
com sucesso, pela Câmara Municipal de Oliveira do Hospital.
Recorde-se que as “Férias + Solidárias” procuram ocupar os tempos livres dos
jovens incutindo-lhes a importância da sua participação na sociedade através do
desempenho de atividades que proporcionem hábitos de voluntariado, experiência
em algumas atividades profissionais e capacidade de intervenção social e cívica.
Nas mais de trinta entidades inscritas, como juntas de freguesia, associações sem
fins lucrativos e diversas entidades privadas de interesse público e sem fins
lucrativos, os jovens desenvolveram atividades em diversas áreas como: ambiente
e proteção civil; combate à exclusão social e apoio social a idosos e crianças;
cultura e património; desporto; saúde; Tecnologias da Informação e Comunicação,
e ainda outras de reconhecido interesse municipal.

Papa confirma visita a Fátima em
2017
O bispo auxiliar de Lisboa, Nuno Brás, disse ontem que o Papa Francisco
lhe confirmou que se deslocará a Portugal em maio do próximo ano, “mas

a Fátima”, …
… a propósito do Centenário das Aparições.
Em declarações à agência Ecclesia, Nuno Brás contou que a confirmação foi dada
no último domingo, quando cumprimentou o Papa no final da eucaristia que
encerrou o Jubileu dos Catequistas, no Vaticano.
“Eu irei, mas a Fátima” foi a afirmação que, segundo o bispo auxiliar de Lisboa, o
Papa Francisco fez após lhe ter dito que os portugueses “estavam à espera
dele”. “Ele respondeu-me que viria, mas a Fátima”, sublinhou.
Assim sendo, Nuno Brás considera que a visita a Fátima pode ser dada como
certa, “a não ser que aconteça um imprevisto de agenda ou pessoal”.
Segundo a agência Ecclesia, “para além da indicação de visitar Fátima, o
programa da visita do Papa, o local de chegada a Portugal, o percurso até à Cova
da Iria e os dias em que o pontífice argentino vai estar em território português
permanecem em aberto”.
Nuno Brás contou que “o Papa disse com muita alegria” que se deslocaria a
Portugal, reforçando o que “tinha dito aos bispos portugueses durante a visita ad
Limina”.
Caso esta se venha a confirmar, Francisco será o quarto chefe da Igreja Católica a
visitar Portugal, depois de Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991 e 2000) e
Bento XVI (2010).

Sampaense apresenta equipa em
jogo com o Illiabum
A equipa de basquetebol de São Paio de Gramaços – o Sampaense Basket –
realiza o seu primeiro jogo de apresentação do ano no próximo domingo,
dia 2 de outubro, pelas 16h00.

Este encontro que tem como principal objetivo a apresentação oficial da equipa,
comandada por Cláudio Figueiredo, vai ter lugar no Pavilhão Serafim Marques,
em São Paio de Gramaços, num jogo entre o Sampaense e o Illiabum Clube. A
entrada é livre.
Na presente época, o Sampaense está de regresso à Liga profissional de
Basquetebol.

Turma de restauração leva
gastronomia
portuguesa
ao
colégio Gerrit Komrij, na Holanda
Um grupo de 14 alunos, do curso de restauração do Agrupamento de
Escolas de Oliveira do Hospital participa entre 1 e 6 de outubro, num
intercâmbio gastronómico,…
… em Winterswikj, na Holanda, no colégio com o nome do escritor
holandês que viveu, em Vila Pouca da Beira.
Durante seis dias, vão ser vários os desafios colocados aos alunos da turma de
Restauração- variante cozinha/pastelaria e restaurante/bar e professoras que os
acompanham, com o objetivo de darem a conhecer a gastronomia da nossa região.
A comitiva que parte de Oliveira do Hospital vai confecionar e servir um almoço
para 25 pessoas, um jantar para 50 pessoas e dinamizar um workshop de
gastronomia portuguesa. Os alunos visitarão ainda um restaurante da cidade,
galardoado com uma estrela Michelin. Cristina Borges, sub diretora do
Agrupamento e professora de Inglês que vai acompanhar os estudantes,
reconhece a importância deste intercâmbio, entendendo ser uma “experiência
única” e uma “mais valia” para cada um dos alunos.
O intercâmbio com o Gerrit Komrij College estará diretamente associado ao facto

de aquele conhecido escritor holandês ter residido em Vila Pouca da Beira, no
concelho de Oliveira do Hospital, tendo motivado a visita do diretor ao
Agrupamento de Escolas oliveirense com o propósito de um intercâmbio literário,
que acabou por se “estender ao intercâmbio gastronómico”, como explicou
Cristina Borges, por naquele colégio também existir um curso de restauração.
A realização deste intercâmbio vem provar a importância que o curso de
restauração tem vindo a conquistar. “Temos investido muito na preparação destes
alunos. Têm saído ótimos profissionais” já colocados em “unidades de grande
qualidade”, refere a sub diretora do Agrupamento Escolas, certa de que “esta
iniciativa vem cimentar ainda ais este curso e incentivar a frequência de outros
alunos”.
Cristina Manuela é a professora de Restaurante/ Bar que acompanha estes alunos
à Holanda e que com eles leva a efeito uma espécie de treino intensivo. “Vamos
servir de embaixadores da gastronomia”, referiu à Rádio Boa Nova a professora
que não tem dúvidas de que “os jovens estarão à altura” do desafio. Caso
contrário, refere, “não teríamos ingressado num projeto destes”.
Da ementa farão parte, como explicou Sónia Rendeiro, professora de serviços de
cozinha e pastelaria, “pratos típicos portugueses” com bacalhau, lombo, queijo
serra da estrela, entre outros. Entre as sobremesas destaque para o leite creme e
arroz doce. No workshop vão ser confecionadas outras iguarias como pastéis de
nata, arroz de suã e ameijoa à bolhão pato. De acordo com a docente tudo está a
ser preparado para que “corra tudo bem”.
Quase de partida, os alunos não escondem a motivação de poder confecionar
refeições num outro país. Joana Freie encara a experiência positiva, pelo facto de
poder contactar com pessoas de nacionalidade diferente. Sente-se confiante, já
que esta é uma área que gosta e a qual pretende seguir a nível profissional.
Já o colega Rodrigo encara o intercâmbio como uma “oportunidade para todos”,
sendo que a diferença do que têm feito até aqui, se prende com o facto de a
confeção acontecer noutro país.
O intercâmbio não se esgota na confeção das refeições. Os alunos devem ainda
fazer a apresentação dos pratos em inglês.
A par do intercâmbio gastronómico, decorre ainda o intercâmbio literário

participado por outro grupo de alunos.

Comédia de Fernando Mendes
“Noivo Por Acaso” em exibição na
Casa da Cultura César Oliveira
O novo espetáculo teatral de Fernando Mendes, “Noivo Por Acaso”, que
está a ser um sucesso de bilheteira, é a grande aposta cultural da Câmara
Municipal …
… de Oliveira do Hospital na programação das comemorações do Dia do
Município, 7 de outubro.
A comédia hilariante do conhecido apresentador do Preço Certo da RTP, que
conta com um elenco de peso – Carla Andrino, Patrícia Tavares e Jorge
Mourato – vai estar em cena na Casa da Cultura César Oliveira, nos dias 8
(21h30) e 9 de outubro (16h00).
“Noivo Por Acaso” conta-nos a história de Vítor Moreira – interpretado por
Fernando Mendes – um empreiteiro, que gosta de dinheiro fácil e ao ser chamado
para fazer um orçamento para uma obra de remodelação de uma empresa acaba
por se ver numa tremenda confusão de equívocos que fazem dele um “ noivo por
acaso”.
A realização deste espetáculo – os bilhetes, pelo preço de 10 euros, já se
encontram à venda na Casa da Cultura César Oliveira –, insere-se na
programação das comemorações do Feriado Municipal do Município de Oliveira
do Hospital e visa proporcionar ao público oliveirense e da região duas grandes
noites de teatro.

“Noivo Por Acaso” é uma comédia escrita por Frederico Pombares, Henrique Dias
e Roberto Pereira.

Idosa desaparecida em Folgosinho
foi encontrada numa “mata a
cerca de um quilómetro da sua
residência”
Militares da GNR, do Destacamento Territorial de Gouveia, informaram
hoje que “encontraram ontem, dia 28 setembro, uma idosa de 84 anos,…
… que se encontrava desaparecida da sua residência, em Folgosinho,
Gouveia”.
Depois do alerta dado por um familiar, pelas 14h30, foram “mobilizados meios no
sentido de encontrarem a idosa, que tinha saído de casa cerca das 10h30, tendo
esta sido localizada pelas 19h00 do mesmo dia, numa mata a cerca de um
quilómetro da sua residência”.
De acordo com a GNR, “a senhora terá escorregado e caído no meio da caruma,
tendo sido arrastada para o meio de mato denso e ficado com a cara voltada para
o chão que a impossibilitou de pedir socorro”.
A idosa foi transportada pelos Bombeiros Voluntários de Folgosinho para o Centro
de Saúde de Gouveia e, posteriormente, para o Hospital Sousa Martins na
Guarda, de onde já teve alta médica.
Nas operações participaram “15 militares e um binómio cinotécnico de busca e
salvamento”. Os militares contaram com o apoio dos Bombeiros Voluntários de
Folgosinho.

Foto: GNR Guarda

Intermarché abriu loja renovada
em Oliveira do Hospital e avança
com posto de combustível
A loja Intermarché de Oliveira do Hospital reabriu esta quinta com nova
imagem e um melhor serviço.
Há 20 anos na cidade de Oliveira do Hospital, a loja Intermarché dá hoje início a
um novo ciclo. O espaço, com gestão centralizada na base do grupo mosqueteiros
em Portugal, sofreu obras de requalificação, reabrindo hoje ao público com um ar
mais moderno, acompanhando a mudança de imagem que tem vindo a ocorrer nas
restantes lojas do grupo.
Marina Pinho, responsável pela loja de Oliveira do Hospital, referiu esta manhã à
Rádio Boa Nova que a intervenção incidiu, sobretudo, na área dos frescos, frutas
e legumes, secção do talho e charcutaria. A zona do bar e padaria também foi
melhorada com o objetivo de ir ao encontro dos clientes de Oliveira do Hospital. A
aposta recaiu ainda no novo mobiliário elementos decorativos.
A resistir à chegada das superfícies comerciais que, no ano passado se instalaram
na cidade, o Intermarché segue na senda do progresso, esperando até alargar o
número de postos de trabalho – 30 no momento – com a entrada em
funcionamento do posto de combustível, que deverá ficar pronto até ao final do
ano e com preços competitivos.
Segundo Marina Pinho, a requalificação da loja tem associado um investimento
“considerável”, do qual o grupo espera obter retorno, atraindo mais clientes e,
assim, melhorar a sua “performance”.

ESTGOH capta 41 alunos na 2ª
fase de acesso ao ensino superior
A Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital
conseguiu a colocação de 41 novos alunos. Engenharia Informática foi o
curso com mais alunos colocados.
Nesta escola do Instituto Politécnico de Coimbra, que partiu para a 2ª fase com
um total de 73 vagas a concurso, foram colocados 17 alunos no curso de
Contabilidade e Administração. Foi, contudo, o curso de Engenharia Informática
que atraiu mais alunos, num total de 21.
À semelhança do que aconteceu na 1ª fase de acesso ao ensino superior, a
licenciatura de Desenvolvimento Regional e Ordenamento do Território (DROT) e
o curso novo de Gestão das Bioindústrias continuam a não se revelar atrativas,
colocando apenas um e dois alunos respetivamente.
No total, a 2ª fase resultou na colocação de 41 novos alunos. Em 2015, foram
colocados 45 novos alunos. O período de matrículas decorre de 29 de setembro a
3 de outubro.
No país, a 2ª fase permitiu a colocação de mais de 9.500 alunos.

Fogo em Celorico da Beira
ameaçou casas durante a noite e
continuava ativo ao início da

manhã
O incêndio que deflagrou na quarta-feira no concelho de Celorico da
Beira, distrito da Guarda, continuava ativo às 7h15 horas.
O incêndio chegou a ameaçar algumas casas durante a noite e está a ser
combatido por 80 bombeiros, apoiados por 20 meios terrestres.
Segundo informação disponível às 7h15 na página da Internet da Autoridade
Nacional de Proteção Civil , o fogo em zona de mato, com uma frente ativa,
deflagrou pelas 23h30 horas de quarta-feira na localidade da Mizarela, na
freguesia de Rapa e Cadafaz, concelho de Celorico da Beira, distrito da Guarda.

Dois feridos graves em colisão
entre pesados no IC2
Dois veículos pesados colidiram, ao início da manhã desta quinta-feira, no
IC2 na zona de Arrifana, em Condeixa.
O alerta foi dado quando faltavam cinco minutos para as 07h00, tendo o acidente
provocado quatro feridos, dois em estado grave.Para o local foram enviados
bombeiros das corporações de Condeixa e Soure, bem como o INEM e a GNR.
Às 09h00 uma faixa já havia sido reaberta, estando a decorrer o processo de
limpeza da via.
com:noticiasaominuto.com

GNR registou 54 acidentes e fez 22
detenções na região de Coimbra
Um ferido grave e 13 feridos ligeiros é o resultado dos 54 acidentes
registado pelo Comando Territorial de Coimbra da GNR entre 20 e 26 de
setembro. No mesmo período, a GNR efetuou 22 detenções.
De acordo com comunicado enviado à Rádio Boa Nova, do conjunto das 22
detenções, destacam-se 13 por condição sob efeito do álcool e uma por condução
sem habilitação legal.
No mesmo período, a GNR apreendeu uma arma de fogo, três armas brancas, três
gramas de haxixe, duas gramas de folhas de cannabis, 12 cartuchos calibre 12 e
três veículos.
Na área de fiscalização de trânsito, a GNR detetou 644 infrações, das quais se
destacam 32 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido
por lei, 24 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 24 por falta
de inspeção periódica obrigatória e 20 por falta ou incorreta utilização do cinto de
segurança e/ou sistema de retenção para crianças. De 20 a 26 de setembro, a
GNR registou 54 acidentes que resultaram num ferido grave e 13 leves.
No mesmo período, aquela força de segurança procedeu à realização de várias
ações de sensibilização.

Mais de 200 idosos envolvidos no
Projeto Movimento Sénior em
Tábua
Depois do sucesso registado no último ano, o projeto Movimento Sénior
vai ser retomado em Tábua, beneficiando mais de 200 idosos …

… de várias instituições. O projeto promove o bem estar e um estilo de
vida mais ativo.
Fruto do protocolo assinado em 2015, entre a Câmara Municipal, a UCC pedra da
Sé e seis IPSS’s do concelho, decorreu uma reunião entre os intervenientes, no
âmbito do projeto Movimento Sénior, que engloba também a iniciativa Onda
Sénior, onde foi feito um balanço do ano transato e preparado o reinício do
projeto no período 2016/2017.
Os 210 idosos das instituições Fundação Sarah Beirão/António Costa Carvalho,
Centro Social da Paróquia de Midões, Associação Cultural Recreativa, Defesa e
Propaganda de Ázere, Associação Social, Desportiva, Recreativa e Cultural de
Covas, Casa do Povo de Espariz e Casa do Povo de Meda de Mouros, vão usufruir
de 19680 minutos de exercício, espelhados em 328 aulas proporcionadas, 41 por
instituição/centro, com o objetivo de não só promover a prática de atividade física,
como promover o convívio interinstitucional, trazendo bem estar e um estilo de
vida mais ativo aos idosos.

“Chama da Solidariedade” passou
por Oliveira do Hospital
Oliveira do Hospital recebeu esta terça-feira, 27 de setembro, a “Chama
da Solidariedade”, uma iniciativa da Confederação Nacional das
Instituições de Solidariedade Social…
… (CNIS) em parceria com a União das Instituições Particulares de
Solidariedade Social do Distrito de Coimbra, no âmbito da Festa da
Solidariedade que decorre esta semana e culmina na próxima sexta-feira,
na sede do distrito.
No segundo dia do périplo pelo distrito, a passagem da “Chama da Solidariedade”
por Oliveira do Hospital foi recebida por muitos utentes de várias IPSS do
concelho oliveirense, que desenvolvem a sua ação nos domínios da Infância, da

Deficiência e da Terceira Idade, naquele que constituiu um encontro
intergeracional. Antes da chama percorrer, pela mão dos utentes, algumas ruas
da cidade até à ARCIAL houve um espaço de convívio entre todos, com animação
musical pela voz e talento dos utentes das IPSS concelhias.
Esta é uma iniciativa que visa a mobilização dos cidadãos em torno da
solidariedade social, juntando pessoas de diferentes organizações, entre utentes,
técnicos e dirigentes, promovendo o importante trabalho que é desenvolvido pelo
setor da economia social. Uma festa da solidariedade pelas pessoas, pelos valores
e pelas instituições, como assinalam os responsáveis. Gil Tavares e Eduardo
Mourinha, da CNIS, estiveram presentes e lembraram o importante papel que as
IPSS representam e desenvolvem, explicando que esta iniciativa é “um
chamamento para que as pessoas colaborem com as IPSS”.
Presente

neste

encontro simbólico,
José Francisco
Rolo, vereador da
Solidariedade e
Ação
Social,
considerou este
“um bonito exemplo
do
que
pretendemos na
área social, tem
havido um esforço
do Município de
Oliveira do Hospital
em conjunto com as
IPSS com a Rede Social para promover, cada vez mais, este encontros
intergeracionais”. O vereador sublinha que Oliveira do Hospital “tem uma Rede
Social de excelência que resulta do bom entendimento e cooperação entre as
IPSS, o Município e a Segurança Social” que faz um “trabalho único de cuidar das
nossas crianças, dos nossos idosos e de todos aqueles cidadãos especiais que
alguns designam de deficientes”.
No total são vinte IPSS, “instituições de referência” que, no seu conjunto são o
maior empregador do concelho, com 600 profissionais aos quais se junta o

empenho voluntário dos dirigentes. Como assinalou o responsável “a chama vem
reconhecer o trabalho que é feito, dos técnicos e dos dirigentes” e também por
isso, o vereador José Francisco Rolo lança o desafio: “precisamos de instrumentos
de apoio do atual quadro comunitário de apoio Portugal 2020 para melhorar as
condições das instituições. Deixo um apelo ao diálogo para que as instituições da
economia social possam aceder a estes meios financeiros, ou seja, o quadro
comunitário tem que abrir a breve prazo para as IPSS”.
Do lado das instituições, José Pinheiro, presidente da Associação Progressiva de
Santo António do Alva, sublinha a importância destas ações para dar visibilidade
às instituições que “dentro do esforço e da boa vontade desenvolvem um trabalho
importante na comunidade”. Também Lucinda Maria, da direção da ARCIAL,
destaca o voluntariado dos elementos da direção bem como o “trabalho que é
desenvolvido, é extremamente importante na medida em que a maior parte deste
jovens não teriam ocupação nem estariam devidamente apoiados se as
instituições não existissem”. Dando voz à Obra D. Josefina da Fonseca, Isabel
Almeida, dá conta que a iniciativa faz “sobressair a importância que as IPSS têm,
nomeadamente no concelho de Oliveira do Hospital” em diferentes aspetos quer
do “emprego que se gera, quer do trabalho que se faz com os nossos utentes em
termos das crianças, dos idosos, das pessoas diferentes que temos no concelho.
Acho que é sobejamente conhecido e de facto acho que prestamos serviços de
bastante qualidade”.

JSD oliveirense critica a Câmara
por tratar novo empreendimento
turístico de “forma vergonhosa”
A JSD de Oliveira do Hospital classifica de “vergonhosa” a forma como a
Câmara Municipal tem tratado o novo empreendimento turístico, Aqua
Village, localizado nas Caldas de S. Paulo.

Surge esta posição da JSD na
sequência de uma visita ao local por
um conjunto de dirigentes nacionais
e locais do partido, por ocasião do
convívio social democrata realizada
na praia fluvial contígua ao
empreendimento. Em comunicado, o
líder da JSD, António Cruz adianta
terem comprovaram a forma
vergonhosa com que o executivo
municipal tem tratado este
importante empreendimento, oriundo de um investimento histórico de vários
milhões de euros em Oliveira do Hospital e que já emprega mais de 50
colaboradores, dos quais mais de 80% são residentes no concelho.
Depois de um processo de construção que se arrastou durante mais de três anos,
e cuja demora a JSD atribui a “uma sucessão de obstáculos levantados pela
Câmara Municipal”, esta estrutura partidária aponta agora o dedo ao “estado
miserável” em que se encontra a estrada que passa em frente ao Hotel e que é
“um péssimo cartão de visita para os visitantes”.
A JSD não poupa por isso críticas ao
executivo municipal que siz estar
“apenas preocupado com a
promoção de egos e com a
realização de festas e mais festas” e
que “não resolve as situações
verdadeiramente prioritárias e não
apoia quem investe e cria emprego
em Oliveira do Hospital”. Recorda a
JSD que “para além da péssima
imagem que dá do concelho, a falta
de ação da Câmara Municipal foi responsável por uma inundação que ocorreu na
unidade hoteleira um dia após a sua abertura.
“Ao contrário do que apregoa, estamos perante uma câmara que não “auxilia
todas as iniciativas concelhias”. Pelo contrário, em nada se preocupam com a
criação de uma estratégia amiga dos investidores e criadores de emprego”,

acrescenta a JSD.
No comunicado, a JSD adianta que “os órgãos social democratas do concelho não
se conformam com este tipo de gestão autárquica”. Exige por isso que “aqueles
que contribuem para a dinamização da economia local e para a fixação de pessoas
no nosso concelho sejam tratados com dignidade e apoio e que a imagem do
concelho seja preservada e valorizada. Neste sentido, é obrigatório que o
executivo municipal avance imediatamente com o arranjo da estrada em causa”.

