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Mais oferta, maior qualidade!
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idosos e jovens

[ editorial ]
Os impactos negativos da crise são imediatos e profundos para
Estarreja. Temos uma redução de 9% nos fundos transferidos do
Orçamento de Estado, que em termos absolutos se traduz numa
redução das receitas municipais de quase 700 mil €! O Estado
cobra mais impostos mas distribui ainda menos pelas
Autarquias, as quais investem mais que a Administração Central!
Em 2010, o Município já reduziu o serviço da dívida em 17%. Este
é o defeito maior destas medidas cegas: paga o justo e o
pecador.
Em linha com a nossa assumida contenção e prudência, há um
ano, procurando acomodar esses preocupantes sinais,
reduzimos o Orçamento Municipal em cerca de 10%. Agora,
definimos para 2011 uma nova redução similar.
[ FICHA TÉCNICA ]
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Esta fortíssima contracção previsível na receita, em reiterada
actuação responsável, implica uma reflexa contracção na
despesa, sobremaneira na corrente: A tal não é alheio o enorme
esforço patente pela racionalização do Plano de Actividades
Municipais num corte de um milhão de euros! Ou na diminuição
nos encargos com o Pessoal.
A despesa de capital resiste com um corte de 6,6%, para
aproveitar oportunidades que não voltarão. Teimamos em
salvaguardar as políticas sociais, também na reafirmação da
Educação, Cultura e Desporto como factores essenciais de
criatividade e energia positiva, na prioridade à Cidadania e à
Coesão Social.
Pese a conjuntura gravosa e o aumento de respostas e
equipamentos municipais, o Município de Estarreja mantém o
equilíbrio entre receitas e despesas correntes. Preservamos
assim a Ambição que, pese menos financeiramente dotada, tem
possibilitado um alargado conjunto de novos projectos e de
intervenções físicas no todo Municipal nesta primeira década do
séc. XXI.

Depósito legal 186914/02
Tiragem 3000 Exemplares
Distribuição Gratuita
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Em termos de execução a nossa crescente performance
colectiva ultrapassa os 70% (e os 85% em despesa
comprometida), o que tem de se sublinhar, como
resultado do efectivo planeamento municipal e
capacidade realizadora.
Esse consolidado Programa de Investimentos, conduzido
pela Câmara ou financiado às Juntas de Freguesia, tem
possibilitado Qualidade de Vida acrescida aos
Estarrejenses. Com intenso e dedicado trabalho e
contenção, assim combatendo a crise, tem sido possível
implementar a nossa estratégia de Desenvolvimento
Sustentável.
Pese manietados, insistimos em concretizar Projectos,
que preparamos atempadamente, aproveitando
prioritariamente os Fundos da União Europeia. E, em
abnegada Equipa, temos sido muito bons alunos, sendo
que Estarreja está hoje muito acima da média de execução
regional e nacional.
É com este espírito – de pés bem assentes no chão e visão
larga – que enfrentamos 2011, com uma imprescindível
vontade de consolidar o nosso caminho e recuperarmos a
esperança.
A mudança é para todos. Tal como a maré. Há um desafio
colectivo para estes novos tempos. Em Portugal. Em
Estarreja. Com todos os Cidadãos.

O Presidente da Câmara Municipal de Estarreja,

José Eduardo de Matos

CENTENÁRIO DA REPÚBLICA

INAUGURAÇÃO DO
CENTRO ESCOLAR
DE PARDILHÓ
O dia do Centenário da República ficou marcado com a inauguração
do Centro Escolar de Pardilhó, uma das cem escolas inauguradas
em todo o país no 5 de Outubro. Os dois edifícios do ensino primário,
de 1940, constituem agora uma nova escola destinada ao préescolar e 1º ciclo. Uma requalificação de 939.499,12€,
comparticipada a 70% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional (FEDER). Na sessão esteve presente o Secretário de
Estado Adjunto e da Educação, Alexandre Ventura.

Maria João, Matilde e Maria
Tavares, alunas do 2º ano, não
faltaram à inauguração da sua
escola que agora está mais
bonita. As três alunas concordam que “o ano passado a
escola era mais velha. Este ano
vai ser melhor!”.

José Eduardo de Matos explicou porque razão esta EBI é um bom produto da
democracia e do poder autárquico. “A primeira Presidente da Câmara Municipal,
Maria de Lurdes Breu, arrancou com esta inovadora Escola Integrada. O meu
antecessor, Vladimiro Silva, inaugurou o Pavilhão Gimnodesportivo.
Coube-me inaugurar o novo Jardim-de-infância, conseguir o Bloco do
3º Ciclo, com uma excelente Biblioteca e Auditório, e agora
inaugurar este renovado Centro Escolar”.
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O presidente do Município quer ver este modelo “replicado, em linha com a nossa aprovada Carta
Educativa, em Avanca, por junção da EB 2,3 com a EB do Mato, em Estarreja, onde vai começar a
ampliação da Padre Donaciano, e em Salreu, onde vamos avançar com a nova EB1, mas
queremos uma Escola Integrada”, sublinhou junto do Secretário de Estado a quem pediu
“políticas claras do Governo e respostas precisas”.
Não deixando de salientar que esta é uma
“obra fundamental pois permite ter
condições físicas e materiais para a
melhoria do sucesso do ensino”, a
directora do Agrupamento de Escolas de
Pardilhó, Lurdes Pereira, afirmou que “não
podemos descurar o resto. E relativamente
à tutela era importante que fosse dada a
possibilidade às escolas de conseguir
gerir as suas especificidades” e avançar
com “respostas adequadas à sua população escolar”, declarou.
No seu discurso, o Secretário de Estado
disse que o “equipamento é absolutamente
fundamental para ajudar as crianças desta
área a aprenderem mais e melhor e a
desenvolverem-se como alunos e como
cidadãos”. Acrescentou que é necessário
apostar de igual forma no “capital humano
e numa responsabilização social cada vez
mais alargada”.
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A presidente da Associação de Pais do
Agrupamento de Escolas de Pardilhó,
Conceição Oliveira, mostrou-se satisfeita com a
obra. “Temos que evoluir e as condições são
óptimas”, além de que foi preservada a linha
arquitectónica dos edifícios. A sessão contou
com a presença da Banda Clube Pardilhoense.

CENTENÁRIO DA REPÚBLICA

Associando-se às comemorações, a Câmara Municipal promoveu um conjunto de
iniciativas, evocando os acontecimentos de 1910 e seus protagonistas, com especial
relevância para Egas Moniz. O Prémio Nobel da Medicina teve uma actuação activa na
vida política durante o primeiro quartel do século XX, nos últimos anos da Monarquia e
vigência da 1ª República onde desempenhou importantes cargos.

Palestra Egas Moniz e a Conferência da Paz (1918-1919), por Duarte Ivo Cruz. Egas Moniz assumiu um papel
relevante como Presidente da Delegação Portuguesa à Conferência da Paz.
Apresentação do livro “As Memórias de Francisco de Moura Coutinho de Almeida D’Eça”. “Republicano e
Democrata desde muito jovem, sempre pugnou pelos ideais da verdadeira República”, salienta Luis Augusto
no prefácio do livro que homenageia o seu avô.
Espectáculo do Coro dos CTT de Coimbra, no Cine-Teatro de Estarreja.
Exposição “Viva a República… Em Digressão", na Praça Francisco Barbosa. O percurso da evolução do
ideário republicano, a implantação da República e os principais contextos e transformações.
Espectáculo “A República Dança”, no Cine-Teatro de Estarreja. Fotografia, dança, música e novas
tecnologias num projecto que utiliza imagens apelativas da história da I República.
Exposição “Estórias Republicadas. Impressões que fazem História”, da Imprensa da Universidade de
Coimbra, na Biblioteca Municipal.
Palestra "O Centenário da República: A separação da Igreja e do Estado", com o Padre João Seabra.
Escola Padre Donaciano celebrou episódio histórico A encenação do discurso de José Relvas foi um dos
momentos altos das comemorações na Escola Padre Donaciano de Abreu Freire. Foram lançados 100 balões
alusivos aos 100 anos da República e libertados pombos pelo Clube de Columbofilia. A exposição de trabalhos
dos alunos do Agrupamento de Escolas de Estarreja retratou essa época. A efeméride é evocada no recreio
onde foi plantada a Árvore do Centenário da República.
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EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

ESCOLA DE
QUALIDADE PARA
OS 3734 ALUNOS DO
MUNICÍPIO
A Câmara Municipal assinalou o início do ano lectivo 2010/11 para 3734
alunos, 430 professores e 143 funcionários. A Sessão de Abertura aconteceu na Escola Básica Integrada de Pardilhó, onde foi visitado o novo Centro
Escolar. Um motivo de orgulho para a autarquia, conforme testemunhou
João Alegria, vereador da Educação. “Estão dados passos bem definidos
para uma escola de qualidade, capaz de proporcionar aos alunos todas as
condições para que aprendam mais e melhor”.
O Presidente da Câmara apelou à comunidade escolar para que valorize os
muitos recursos disponíveis: desde os humanos, aos bons equipamentos.
“Estamos a criar mais condições para dotar o nosso ensino de padrões
maiores de qualidade”, afirmou.
Também a palestrante Isilda Pegado, ex-Deputada e membro da Comissão
de Educação, Ciência e Cultura na Assembleia da República, elogiou o
empenho dos responsáveis autárquicos. Após ter proferido a palestra “À
Conversa sobre… Educar, um desafio à Comunidade”, mostrou a sua
satisfação por ter encontrado, em Estarreja, “autarcas tão empenhados na
Educação” e ter testemunhado “a tal interacção de toda a sociedade”.
Este é o momento em que a autarquia dá as boas-vindas aos agentes
educativos e homenageia os que se aposentaram no ano lectivo anterior.
Este ano, foram distinguidos os melhores alunos do 9º e 12º anos e os
participantes no Concurso de Ideias 2010. Foi ainda apresentado o
Programa Municipal de Educação, que reúne as actividades, projectos e
recursos disponibilizados pela Câmara.

CONCURSO DE IDEIAS 2010
A vencedora do Concurso de Ideias 2010 foi a aluna Ana Resende com o
projecto de reaproveitamento e reciclagem de cigarros em tecido. A
estudante de 16 anos, do 12º ano, explica que este é um “projecto inovador,
sustentável e rentável”. Outras ideias, bem originais, estiveram a concurso:
Elisabete Henriques, com o Take away de comida saudável; Paula Morais e
Eduardo Figueira, com o projecto de carrinhos de compras para pessoas
com mobilidade reduzida; e um caderno digital touch apresentado por
Andreia Rebelo.
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Agenda
Escolar
Municipal
A Agenda Escolar Municipal 2010/11, publicada
pela Câmara Municipal, é dedicada ao Património
Cultural e Edificado do Município. O presidente do
Município, José Eduardo de Matos, e o Vereador da
Educação, João Alegria, assinalaram em Avanca,
na Escola do 1º Ciclo do Mato, a publicação da
Agenda, numa iniciativa que se repete pelo 4º ano.
Este é um “auxiliar precioso para os alunos”, afirma
o responsável pela pasta da Educação.
A cada mês, estará em destaque um monumento.
Os alunos encontram também vários passatempos
alusivos à história do concelho e curiosidades.
Facultar informação de carácter pedagógico é um
dos objectivos, assim como lembrar as actividades
de âmbito educativo já agendadas. A professora
Elisabete Silva considera que este trabalho vem
ajudar os alunos a conhecerem o concelho. “Vai ser
bem explorada na sala de aula”.
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Tiveram início em Novembro as aulas da 5ª edição do CET de
Instalações Eléctricas e Automação Industrial 2010/11 em
Estarreja, ao abrigo da parceria estabelecida entre a
Universidade de Aveiro (UA), através da Escola Superior Aveiro
Norte, Câmara Municipal, as empresas DOW, CUF, CIRES, Air
Liquide e Nestlé, a SEMA e a Escola Secundária. Este CET –
Curso de Especialização Tecnológica – funciona na Escola
Secundária em regime pós-laboral e é ministrado pela
Universidade de Aveiro. A 5ª edição tem 18 alunos inscritos.

MAIS UMA EDIÇÃO
DO CURSO
TECNOLÓGICO
DA UNIVERSIDADE
DE AVEIRO

“DEIXEMOS
O SEXO
EM PAZ”

O bullying é uma agressão entre pares de que resulta exclusão
social, sentimentos de medo e outros efeitos nocivos nas
vítimas e ocorre quando um aluno é exposto repetidamente e
durante um período de tempo, a acções negativas por parte de
um ou mais alunos. Atitudes como “excluir do grupo, rumores,
um filme ou um comentário na internet” podem figurar um
problema deste tipo e “acabam por massacrar as vítimas com
consequências muito negativas”.
Identificada uma situação destas, devem-se accionar um
conjunto de mecanismos envolvendo todos os elementos. “É
preciso quebrar o silêncio e procurar ajuda.”, alerta Conceição
Osório.
Promover a supervisão dos recreios é uma importante medida
preventiva mas “menor em virtude das carências económicas”, adverte a especialista. Na ausência de vigilância nos
recreios, “os alunos têm tendência a exibir mais vezes os
comportamentos. A supervisão e organização mais correcta
dos espaços escolares podem ser estratégias muito positivas”.
No actual período de dificuldades económicas, situações
deste tipo têm tendência a aumentar. “A falta de vigilância (nas
escolas), as tensões que as crianças trazem de casa, por todo
o ambiente social que se está a viver, poderá e deverá haver
aumento de bullying, por isso devemos estar ainda mais
atentos”.

“Devemos estar atentos aos sinais
que a vítimas nos transmitem” que
podem caracterizar-se por “dores de
cabeça, medo de ir à escola, isolamento ou baixa de rendimento
escolar”, exemplificou Conceição
Osório, psicóloga, que orientou em
Estarreja uma acção de formação
sobre Bullying organizada pelo
Gabinete de Psicologia e BME. “Os
encarregados de educação em casa
e, na escola, todos os agentes,
inclusive os colegas, têm um papel
importante na denúncia e na paragem destas situações”.

Uma das participantes, Isabel Nogueira, professora e
elemento da CPCJ – Comissão de Protecção de Crianças e
Jovens, considera “essencial ter conhecimento sobre este
assunto” tão complexo. “Para intervir nem sempre há formação. Levo daqui uma série de ideias”, afirmou.
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A Companhia Maria Paulos apresentou, no Cine-Teatro, a peça “Deixemos o Sexo em
Paz”, de Dario Fo (Nobel da Literatura) e Franca Rame, destinada ao público escolar
que foi vista por mais de mil alunos do 9º ano e do secundário. Promovido pelo Sector
da Educação da Câmara Municipal, em parceria com os Agrupamentos de Escolas de
Avanca, Estarreja e Pardilhó e Escola Secundária, o espectáculo em tom de comédia, é
profundamente didáctico. A brincar, fala-se de assuntos que ainda são tabu. A actriz
Maria Paulos interpreta 21 personagens diferentes.

APOIO ÀS PUBLICAÇÕES
ESCOLARES
A “Preia-Mar” é uma nova revista de cariz escolar, com
periodicidade anual e cerca de 100 páginas. Com a
participação de um vasto leque de colaboradores, esta é
uma iniciativa da Escola Secundária de Estarreja. O
número 1 saiu no ano lectivo anterior.

UNIVERSIDADE DE AVEIRO
LECCIONA AEC
A Câmara Municipal adjudicou à Universidade de Aveiro a
prestação de serviços para o Desenvolvimento das Actividades
de Enriquecimento Curricular (AEC) nas Escolas Básicas do 1º
ciclo da Rede Pública do Concelho de Estarreja para o ano
lectivo 2010/2011, pelo valor global de 283.250€, correspondendo a 257,50€ por aluno inscrito.

“O Egas” é um projecto consolidado do Agrupamento de
Escolas de Avanca e com 16 anos de publicação, já
premiado com uma menção honrosa no Concurso
Nacional dos Jornais Escolares, promovido pelo jornal “O
Público”, com 3 edições por ano.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a atribuição
de um apoio financeiro de 500€ à “Preia-Mar” e ao jornal “O
Egas”. Os jornais escolares “permitem desenvolver nos
alunos competências de escrita, criação e análise crítica da
realidade bem como a sua ocupação, nos seus tempos
livres, em actividades e projectos formativos”, salienta o
vereador da Educação, João Alegria.
As publicações na internet:
http://aeavanca.hopto.org | http://www.esestarreja.net
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BENEFICIAÇÃO DA

NOVA FASE DE OBRAS

CASA DA CULTURA

Centro cívico de Avanca
A Câmara Municipal dá continuidade à intervenção no Centro Cívico de Avanca, avançando para uma 4ª fase de obra que abrange o
quarteirão onde se situa a Extensão de Saúde e
a nova sede do Cine-Clube, integrando um
espaço ladeado por construções habitacionais
e que actualmente serve de estacionamento.
A operação visa requalificar e dinamizar esta
área menos cuidada, conferindo-lhe uma nova
imagem e criando novas utilidades.

A praça terá um papel preponderante como elemento
de remate a Poente do Centro Cívico. Neste novo
espaço poder-se-ão adaptar vários equipamentos de
apoio ao Cine-Clube e realizar eventos de natureza
recreativa e cultural. É de salientar que, com o
objectivo de melhorar as acessibilidades, serão
nivelados todos os espaços que compõem esta área.
Serão criados 21 lugares de estacionamento, incluindo dois para deficientes motores e um para ambulância. O projecto contempla a criação de novos espaços
verdes e a plantação de várias árvores, novo mobiliário urbano e iluminação pública.

Valor 256.631,11€ | Prazo de execução 150 dias

Valor adjudicação 184.641,25€ | Prazo de execução 150 dias

A Câmara Municipal tem a decorrer o
concurso público para a beneficiação da
principal sala de exposições do concelho.
As obras pretendem minimizar e controlar
os efeitos da degradação progressiva,
nomeadamente ao nível das madeiras
interiores e exteriores, pavimentos,
pinturas e elementos em granito. Serão
ainda introduzidas alterações do uso do
edifício implicando a reformulação de
alguns espaços, conciliando as actuais
funções e acrescentando espaços de
encontro para a juventude.
Serão criados gabinetes de atendimento e orientação juvenil, sala de formação e espaços de ateliers
de artes, dando também uma maior amplitude à
galeria de exposições. Far-se-á também o aproveitamento do logradouro exterior, dotando-o com uma
esplanada com acesso wireless. A empreitada prevê
a reformulação da instalação eléctrica, melhorias ao
nível das condições térmicas e a criação de um
acesso lateral para pessoas com mobilidade
condicionada.
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UM POUCO DE HISTÓRIA
Este é um edifício do séc. XVIII, património
municipal desde 1981. Agregada a esta casa, estava
a Capela de Santo António, onde se conserva um
baixo relevo com as antigas armas dos fundadores,
capela que foi adquirida pela Câmara em 1881.
A também denominada Casa dos Morgados de Santo
António da Praça “foi ao longo de cerca de dois
séculos e meio, uma das casas que albergou uma das
mais ilustres e nobres famílias de todo o concelho de
Estarreja e da região de Aveiro”, refere a edição nº 3 da
Revista Terras do Antuã – Histórias e Memórias do
Concelho de Estarreja.
O artigo de Delfim Bismarck acrescenta que a actual
Casa Municipal da Cultura teve 11 proprietários. “Esta
casa foi residência dos Morgados de Santo António da
Praça, pertencentes à família Soares de Albergaria,
passando depois a um ramo da mesma família, a dos
Morgados de Vagos e Viscondes de Valdemouro,
família Branco de Melo, até que, em 1972, foi vendida
por D. Maria José Câmara Viterbo de Albuquerque
Branco de Melo, 3ª Viscondessa de Valdemouro, e seu
marido Dr. João António Amorim Ferreira, 11ºs
senhores desta casa, que a haviam herdado e a
venderam à Câmara Municipal de Estarreja”.

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

MAIS DE 650 MIL € DE INVESTIMENTO
Completando o projecto global do centro cívico da maior vila do
Município e fechando o ciclo das 3 fases anteriores, esta intervenção
consolidará uma ampla centralidade, que se estende da Igreja Matriz, a
sul, até ao Parque do Mato, a norte, e da Estrada Nacional 109, a
nascente, até à Casa do Gama, a poente.
A Câmara Municipal investiu no centro cívico de Avanca um valor global
de 659.557,93€, envolvendo as 4 fases de arranjos urbanísticos, o
Parque do Mato, o Largo da Igreja Matriz, a iluminação com o sistema em
leds e a construção do Largo da Rua da Nestlé.
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VARIANTE SUL AO
ECO-PARQUE / EM-558
REQUALIFICADA
A Câmara promove a beneficiação da Variante Sul
ao Eco-Parque Empresarial/Estrada Municipal 558.
A rodovia, construída há 20 anos, apresenta
também um elevado índice de perigosidade por
alagamentos pluviais. Delimita pelo lado sul o EcoParque, sendo actualmente a sua única acessibilidade, servindo as empresas aí instaladas e a ala
poente do Pólo Químico (Dow e Ar Líquido). A
EM558 estabelece a ligação entre a cidade de
Estarreja e a vila de Pardilhó e serve ainda de
acesso à Murtosa, através da Estrada dos
Moleiros.
Pretende-se melhorar as condições de circulação, aumentando
as condições de segurança rodoviária, a acessibilidade a uma
área de concentração empresarial, procedendo à reformulação
e beneficiação da via numa extensão de 2.850 metros com
adopção de uma plataforma única, eliminando o actual desnível
de pavimentos, e criação de uma rotunda de acesso ao EcoParque. Ao mesmo tempo, dar-se-á continuidade ao projecto
da Rede Municipal de Ciclovias e Percursos Pedonais em todo o
concelho.
As acessibilidades assumem um papel de relevo para a
qualidade de vida da população, uma das prioridades de
intervenção no concelho.
Valor 498.724,96€
Prazo de execução 180 dias

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
PADRE DONACIANO
A ampliação da Escola Básica Integrada com Jardim-de-infância Padre Donaciano Abreu
Freire, no valor de 1.363.938,12 € terá um prazo de execução de 18 meses e decorrerá de
forma faseada tendo em conta o calendário lectivo. A empreitada compreende a construção de um novo edifício para o Pré-Escolar, com 6 salas e espaços de apoio e o alargamento e adaptação do edifício que comporta o actual refeitório. O perímetro do espaço
escolar será alargado para Norte. As obras arrancam no início de 2011.
O objectivo da intervenção é integrar o Jardim-de-infância. A reabilitação, requalificação e a criação de novos
espaços escolares permitirão atingir uma maior eficiência e racionalização de recursos e funcionamento,
promovendo-se a articulação física e pedagógica de acordo com o enquadramento da Carta Educativa.

CRIAÇÃO DE CIRCULAR

CENTRO DE VEIROS
OBRAS NO INÍCIO

A intervenção contempla ainda os arranjos exteriores,
nascendo uma nova via de circulação em redor do
estabelecimento, dando resposta ao principal constrangimento que actualmente se sente na única via de entrada e
saída. Esta medida organizará a entrada e saída dos
alunos dos transportes particulares e colectivos, criandose condições de segurança e terminando com os actuais
congestionamentos da circulação automóvel, introduzindo o sentido único circular.

A modificação vai avançar. A empreitada do arranjo urbanístico
do Centro Cívico de Veiros foi adjudicada por 258.662,58€ à
empresa Vítor Almeida & Filhos. Com um prazo de execução de
8 meses, a obra tem uma área de intervenção de 3400 m2,
reforçando-se a centralidade da freguesia e a sua identidade.
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CIRES:

50 anos com
confiança no futuro
A Companhia Industrial de Resinas Sintéticas, CIRES, completou meio século de presença em Estarreja. A Exposição
Fotográfica Retrospectiva, na Biblioteca, constituiu um dos
momentos altos das comemorações.
O presidente da Câmara Municipal, José Eduardo de Matos,
espera que a “boa relação de meio século se mantenha”,
afirmou durante a inauguração. “Em 1960, a primeira jointventure europeia e japonesa começa em Estarreja”, sublinhou
José Eduardo de Matos que lembrou a aposta da empresa nos
recursos humanos e destacou a actual relação com a comunidade, nomeadamente através do PACOPAR.

Ricardo Baião Horta, presidente do Conselho de
Administração, disse que aqui “estamos a contribuir
para a criação de riqueza. A CIRES exporta 70% da sua
produção e em harmonia e comunhão de interesses
com a comunidade em que nos inserimos”. A recente
integração da empresa na Shin-Etsu, a maior do
mundo neste sector, “representa uma alavancagem
brutal para a consolidação e desenvolvimento da
empresa que pode passar não só por reforçar a
actividade actual como evoluir para outras áreas”,
afirmou o administrador da empresa, Luis Montelobo
que está “absolutamente confiante” no futuro.
Actualmente, a empresa CIRES e a associada Bamiso
empregam em Estarreja 125 colaboradores, além de
60 trabalhadores de empresas residentes a quem a
CIRES adjudica serviços, e do emprego indirecto que
gera. Luis Montelobo acrescenta que “a CIRES
compra na região 3,5 milhões€ de encomendas,
serviços e bens”, dando um contributo importante
para a actividade económica da região.

Está prevista uma redução de mais de meio milhão de
euros com o pessoal, através do corte nas horas
extraordinárias e também com a transferência de
trabalhadores para as Águas da Região de Aveiro,
assim como com as aposentações.
O valor global baixa, mas são salvaguardadas as áreas
da Acção Social e Educação. A dinâmica cultural e
desportiva continuará a ser uma realidade assim como
a realização de um conjunto de actividades que já são
uma imagem de marca do município.
Os investimentos da Câmara vão incidir nos projectos
co-financiados por fundos europeus, pois o actual ciclo
de apoios comunitários não tarda muito a chegar ao fim
e será irrepetível. O Município tem um nível de captação
de fundos no dobro da média nacional e regional.

OBRAS ESTRUTURANTES
Ampliação e criação da Área Social do EcoParque
Reabilitação urbana da Cidade de Estarreja
Requalificação do centro da Vila de Avanca
Novo centro cívico de Veiros
Construção da Escola Sul – Salreu
Remodelação da Escola EB 2,3 Padre
Donaciano
BioRia III (alargamento a todas as freguesias)

UTILIDADE PÚBLICA
DE TERRENOS DA
ÁREA SOCIAL
DO ECO-PARQUE

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, requerer à Assembleia
Municipal a declaração de utilidade pública, com carácter de urgência,
para a expropriação de 17 terrenos necessários à execução da
empreitada de construção da Área Social (1ª Fase) do Eco-Parque
Empresarial de Estarreja. Além de ser considerada uma obra de
interesse público, a execução da empreitada terá financiamento
comunitário. As actas das Reuniões de Câmara podem ser consultadas no Balcão Virtual do website do Município www.cm-estarreja.pt

ALGUNS DADOS:

Beneficiação da Casa da Cultura

Redução de 9% nos fundos transferidos do
Orçamento de Estado. Em termos absolutos traduz-se numa redução das receitas municipais de
664.553,00€

Regeneração Urbana – Eco-Cidade

Despesa corrente desce 15%
Racionalização do Plano de Actividades Municipais reduz 17%
Encargos com o pessoal diminuem em 8,5% (500 mil
€ de poupança)

Ponte pedonal/ciclável do parque do Antuã
Iluminação eco-eficente do Centro Urbano da
Cidade
Contenção e arranjo da margem sul do rio
Remodelação Piscina Lurdes Breu

Despesa de Capital resiste com um corte de 6,6%,
mantendo-se o músculo de investimento em novas
obras
Em 2 anos, o Orçamento Municipal contraiu 21%
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INAUGURADA A TENSAI

“Economia, factor de reinvenção do Município”
Durante a sessão oficial, o presidente da Câmara
Municipal, José Eduardo de Matos, salientou que “esta
Fábrica, moderna, inovadora e agradável, significa o que
queremos para o Eco-Parque. Outros números globais
provam-no claramente. Temos um total de 18 novas
Empresas que já contratualizaram 24 Lotes e a criação de
727 postos de trabalho”.

CONTRATAÇÃO
ELECTRÓNICA

Estarreja é um
dos exemplos
de sucesso

A Plataforma Electrónica de Contratação Pública vortalGOV adoptada
pelo Município de Estarreja esteve em destaque em Avilés, Espanha,
numa jornada sobre administração electrónica organizada pelo
Ayuntamiento de Avilés. O vice-presidente da Câmara, Abílio Silveira, e
a Chefe de Divisão Económica e Financeira, Alexandra Almeida,
partilharam a realidade de Estarreja e a forma como são conduzidos os
procedimentos públicos.
O portal de contratação pública do Município de Estarreja foi desenvolvido pela empresa Vortal que considera o Município um excelente
exemplo em Portugal de sucesso, que tem uma gestão totalmente
electrónica dos procedimentos, incluído a submissão de propostas e
sua abertura.

Desemprego desceu 7,5% em Estarreja
GIP PRESTA APOIO
Em Estarreja, os desempregados podem recorrer
ao GIP – Gabinete de Inserção Profissional, uma
unidade de apoio gratuito a todos os que procuram
emprego e informação sobre qualificação profissional, reforçando a intervenção do Centro de
Emprego de Aveiro junto da população local.
Edifício do Antigo Colégio de Estarreja (Ex-Escola
Padre Donaciano); Rua Dr. Pereira de Melo, 274;
3860-375 Estarreja
Telf: 234 197 940 | E-mail: gip.estarreja@gmail.com
Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira: 9h-13h e das 14h-17h (com
dias de atendimento aos utentes às 2ª, 4ª e 6ª)
WEBSITE WWW.ESTARREJACENTRO.COM

O autarca destacou ainda o Projecto PIN – Potencial de
Interesse Nacional da CINCA – Companhia Industrial de
Cerâmica pela sua dimensão e impacto visíveis num
“investimento previsto e faseado de 300 Milhões € e a
criação de cerca de 800 Postos de Trabalho”.
Dirigindo-se ao Ministro da Economia, José Eduardo de
Matos afirmou que “ainda agora começámos e já
estamos a ampliar o Eco-Parque, visando a duplicação da
sua área e reforçando (mais) as acessibilidades rodoviárias/ferroviárias. Avançámos para a concepção de uma
Área Social, cujo projecto está pronto, contendo
valências complementares e de suporte (da formação
aos serviços), aproveitando a oportunidade dos fundos
europeus. E a infra-estruturação da ampliação deste EcoParque, como já falamos, necessita que a breve revisão
da Contratualização nos comparticipe…”
O presidente do Município vê na Economia, “o factor de
reinvenção do Município, criando Emprego, dando
oportunidades aos Jovens, com impacto no Comércio
local e na Coesão Social”.

O Ministro da Economia, Vieira da Silva, inaugurou
no Eco-Parque Empresarial de Estarreja a nova
fábrica da Tensai Indústria SA. A empresa familiar
portuguesa dedicada ao fabrico de frigoríficos e outros
equipamentos de frio concluiu um investimento de 22,6
milhões € para ampliar a capacidade de produção em
Estarreja. A expansão permitirá ao grupo exportar mais,
reforçar as vendas da sua marca própria e lançar novos
produtos no mercado. A unidade vai passar a produzir
2.850 unidades por dia e 650 mil por ano.

O desemprego desceu no concelho de Estarreja em
Outubro, numa tendência que tem vindo a verificar-se
nos últimos 5 meses. Os dados do IEPF – Instituto de
Emprego e Formação Profissional indicam a existência
de 1271 desempregados inscritos em Estarreja no mês
de Outubro. Este é o número mais baixo verificado
desde o primeiro trimestre de 2009, altura em que o fluxo
de desemprego começou a subir até Junho desse ano.
Em termos homólogos, o desemprego diminuiu 7,5% no concelho. Em
Outubro de 2009 havia 1374 desempregados. Um ano depois,
registava-se menos uma centena. Os números em Estarreja revelam
uma variação positiva, ainda que ligeira, em contra-ciclo com o cenário
nacional.
O ano de 2010 terminou com 1255 pessoas desempregadas.
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ECONOMIA - DESTAC

PLANEAMENTO E URBANISMO

Meio milhão
na modernização
6 projectos de Estarreja, que representam um total de investimento de
481.716,65€, dos quais 213.408,48€ são a fundo perdido, foram
seleccionados na 5.ª fase do Sistema de Incentivos à Modernização do
Comércio (MODCOM). A nível nacional foram seleccionados 630
projectos. A DESTAC - Desenvolvimento de Estarreja - Centro tem
seguido de perto estas candidaturas. Estes sistemas de incentivos à
modernização do comércio são oportunidades únicas para os
comerciantes acompanharem a evolução dos mercados e potenciarem os seus negócios.
Website www.estarrejacentro.com

Sabores do Forno
9 restaurantes aderiram à 1ª edição do Festival
Gastronómico – Sabores do Forno, promovida pela
DESTAC. "Relembrando alguma tradição e história
queremos trazer o sabor dos pratos que eram
confeccionados no forno", referiu o presidente da
Destac, João Alegria, na abertura do certame que
decorreu no Restaurante Tropical, no centro da
cidade. Com este festival retoma-se a "tradição de
alguns pratos que a Feira de Santo Amaro sempre
teve como a carne assada, um prato muito antigo e
tradicional", acrescentou o presidente da SEMA,
José Valente.

PLANO DE URBANIZAÇÃO
DA CIDADE

Respostas
mais
adequadas
e flexíveis

Entrou em vigor, o primeiro Plano de Urbanização da
Cidade de Estarreja (PUCE) que vem eliminar
restrições do anterior PGU – Plano Geral de
Urbanização da Vila. Foi alargado o âmbito territorial
de intervenção. Este plano apresenta respostas
mais adequadas e flexíveis, no que diz respeito às
necessidades de construção de áreas residenciais e
em torno de algumas actividades e de equipamentos
de utilização colectiva. Extinguiram-se estrangulamentos urbanísticos, dos quais se destacam as
denominadas Zonas de Construção Futura, que
obrigavam à aprovação prévia de Plano de
Pormenor.

Praça mais Viva
Mais de mil pessoas marcaram presença na Noite Branca, encerrando
o programa de animação de Verão “Praça Viva”, que animou a Praça
Francisco Barbosa. A praça histórica vestiu-se a rigor, ornamentada de
branco, com a adesão muito positiva do comércio local. A organização
do “Praça Viva” é da Destac. O seu presidente, e vereador da Cultura
da Câmara, João Alegria, faz um balanço muito positivo. Foram
alcançados os “objectivos de trazer mais público ao centro da Cidade,
tornando-a mais atractiva e com vida, e de fortalecer as parcerias entre
os comerciantes no compromisso mútuo de trabalhar no desenvolvimento do comércio local”.
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O PUCE prevê a requalificação de espaços como a zona onde está
implementada a desactivada Tijoleira Central de Estarreja,
reconvertendo-a para “Espaço de Actividades Económicas”. São
revogados instrumentos, como os Planos de Pormenor da
Fontinha, da Estação e do Centro da Vila, dados os baixíssimos
índices de concretização, fomentando a ocupação destes
espaços.
Assenta na qualificação do ambiente urbano como forma de
afirmação positiva da cidade, bem como, de captação de
investimentos, visitantes e de reforço da população residente.
Procura sustentar a revitalização da cidade, promover uma maior
aproximação com a frente ribeirinha e a um melhor nível de
serviços.
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CPCJ

Combater situações de risco
Rosa Simão, Vereadora de Acção e Habitação Social da Câmara Municipal, é a nova presidente da Comissão de
Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ), que tem como prioridade as questões relativas ao abandono escolar, ao
alcoolismo e toxicodependência, através de uma intervenção concertada e directa junto das famílias já sinalizadas,
no sentido de reduzir as situações de risco.
Em 2009, a CPCJ trabalhou um volume global de 221 processos, dos quais 62 foram arquivados. Avanca com 65
casos é a freguesia que lidera, seguida por Pardilhó (47) e Veiros (43). Foram sinalizados 75 novos casos.
Verifica-se um grande número de familiares com problemas de alcoolismo e toxicodependência, dai a exposição a
modelos de comportamento desviante ser a problemática com mais casos sinalizados (60 processos), seguida de
maus-tratos psicológicos e abuso emocional (29 processos). Foram celebrados 66 Acordos de Promoção e
Protecção. Dos 159 casos (transitados, instaurados e reabertos), 89 dizem respeito a crianças até aos 10 anos.
Contactos Telm: 961447756 | Telf./Fax: 234840616 | Email: cpcj@cm-estarreja.pt
Horário de Atendimento 2ª a 6ª feira | 09h00 -12h30 / 13h30-17H00
Local Divisão de Educação e Acção Social da Câmara Municipal de Estarreja (antiga Casa dos Magistrados)
É IMPORTANTE SABER QUE…

O Atendimento é anónimo, confidencial e gratuito.

todas as crianças têm o direito a ser felizes!

Cerciesta e
Centro Paroquial
de Avanca têm
novas viaturas

A Câmara Municipal deliberou apoiar a Cerciesta – Cooperativa para a
Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Estarreja e o Centro
Paroquial e Social de Santa Marinha de Avanca. Para a aquisição pela
Cerciesta de uma viatura de 9 lugares, adaptada ao transporte de cadeiras de
rodas, a autarquia atribuiu um subsídio de 6.200 €. Ao Centro de Avanca, a
autarquia concedeu um apoio de 14 mil €, para aquisição de uma carrinha de
16 lugares de transporte de crianças e idosos podendo servir outros parceiros
como sejam as Escolas. A instituição adquiriu ainda uma carrinha destinada ao
o Apoio Domiciliário.
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A CERCI de Estarreja, que acolhe
meia centena de utentes, assinalou a
abertura do ano lectivo. O centro de
acolhimento para adultos é um
projecto defendido pela presidente
da direcção, Maria de Lurdes Breu.
“Alguns dos nossos utentes, recebemo-los com tenra idade, mas hoje
eles são já um grupo de respeitáveis
seniores a quem amamos muito e não
queremos perder de vista, por isso,
uma das nossas metas é criar o
Centro de Acolhimento Nossa
Senhora do Monte.”

CERCI recebe
Maria Cavaco Silva
Maria Cavaco Silva visitou a CERCI em Novembro e ficou a
conhecer o trabalho desenvolvido pelos alunos da instituição.
Na abertura de mais um ano lectivo, a instituição de solidariedade
que conta com mais de 3 décadas aproveita para partilhar “o
espaço, a nossa realidade, os problemas, sonhos e projectos”.
A instituição quer ter a solução para jovens e adultos com
deficiência para quem não existem respostas. “E aqueles,
crianças ainda, “obrigados” pela lei de uma qualquer inclusão a
frequentar o ensino regular até aos 18 anos para onde vão depois
desta estadia pelas salas de aulas! Vão para casa? Fazer o quê?
Com quem?” questiona, realçando que é necessário apostar já
em novas valências!”.
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75º

ANIVERSÁRIO
DA MISERICÓRDIA
A Santa Casa da Misericórdia de Estarreja
comemorou o seu 75º aniversário com um
conjunto de iniciativas ao longo de 2010.
Daniel Serrão orientou a palestra “Reflexão
Médica e Ética sobre a Eutanásia”, na
Biblioteca Municipal. O livro a “História da
Santa Casa da Misericórdia de Estarreja”,
um estudo histórico da autoria de Marco
Pereira, foi apresentado nos Paços do
Concelho.

Na sessão de abertura, o presidente da Câmara Municipal referiu que
este encontro é “mais um sinal do esforço que todos têm desempenhado
para que possamos ter uma Rede Social mais efectiva”. O município tem
“muita e boa gente que se dedica aos outros e tem um sentido de
comunidade muito forte”, aplaudiu. A vereadora da Acção Social, Rosa
Simão, mostrou-se muito satisfeita “por estar rodeada por tantas
instituições, associações, voluntários, tanta gente que faz parte da nossa
Rede Social”. Destacou a articulação entre todos em prol de um município melhor. “Isto é que é a Rede para mim”, afirmou.
A CERCIESTA é um desses exemplos e demonstrou-o com a actuação do
seu Grupo Folclórico. A presidente da direcção da instituição, Maria de
Lurdes Breu, elogiou esta “iniciativa extraordinária”. Outro momento em
destaque foi o desfile ecológico da Escola 2,3 Egas Moniz de Avanca. O
Gil, 12 anos, do 7º ano, explicou que os alunos reutilizaram “resíduos
com criatividade e empenho”. E deixou a mensagem: “pequenos gestos contribuem para grandes
feitos”.

III Encontro da
Rede Social
“Pequenos gestos
contribuem para
grandes feitos”

No Cine-Teatro realizou-se um concerto a favor das obras
assistenciais da Santa Casa. “Cantar de Amigos”, com
Vitorino e Carlos Tavares, apresentou um dueto com um
dos melhores cantores/autores portugueses e um
estarrejense amante da música que voltou ao Cine-Teatro
ao fim de 40 anos! Na primeira acção do programa, o
Bispo de Aveiro, D. António Francisco dos Santos,
procedeu à bênção e inauguração da nova sede
administrativa da Santa Casa da Misericórdia.

MONSENHOR JOÃO ANTÃO CELEBROU
BODAS DE OURO SACERDOTAIS
O Monsenhor João Antão celebrou 50 anos
ao serviço do sacerdócio, em Outubro, na
paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em
Elisabeth, New Jersey – Arquidiocese de
Newark. A festa coincidiu com a inauguração do complexo paroquial que recebe o
nome do salreense. O Presidente da
Câmara Municipal de Estarreja associou-se
à comemoração desta importante data.
Nasceu em Salreu no dia 10 de Março de
1933. Frequentou o Seminário de Santa
Joana, em Aveiro. Um ano depois de

chegar a Newark, Estados Unidos da
América, em 1960, João Antão é ordenado
sacerdote. Em 1985 o padre recebe o título
de Monsenhor, no mesmo ano em que
celebra as bodas de prata e é condecorado
com a comenda do Infante D. Henrique
atribuída pelo Governo Português.
Da sua longa vida pastoral na Comunidade
luso-americana, ressalta o reconhecimento
público da cidade em Elizabeth ao atribuir o
seu nome a uma Escola, inaugurada em
2006.
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Uma das colectividades que já tem marcado
presença neste Encontro, como parceira da Rede
Social, é a Associação Desportiva Arsenal de
Canelas. O objectivo do clube é “ocupar a juventude.
Prestamos um bom serviço à comunidade e temos
um papel fundamental na formação da juventude.
Não somos só desporto, somos também formação”,
disse Mário Lapa, presidente da direcção. O
dirigente considera que a organização do encontro
tem evoluído e com uma representação muito
positiva das diversas colectividades.

CULTURA

CULTURA

Gala desportiva

“Tenho aqui amigos que não via
há 10 anos”
Mais de mil participantes (1144), maiores de 65 anos, visitaram
o Santuário da Lapa, em Sernancelhe, e participaram no
Almoço/Convívio em Aguiar da Beira. O Passeio Sénior reuniu
idosos das 7 freguesias, em colaboração com as Juntas.
“Proporcionar momentos de convívio, de lazer e bem-estar,
aumentando a qualidade de vidas destas pessoas” são os
objectivos da Câmara, afirmou o Vice-presidente, Abílio
Silveira.
Acácio Augusto Ferreira, de 75 anos, retrata bem o espírito
vivido neste encontro. “Se não fosse isto, não saia de casa. É
muito bom termos alguém que olhe por nós, alguém que nos dá
o prazer de viajar. Tenho aqui amigos que já não via há 10 anos,
de outras freguesias. Se não fosse este convívio não os via”.

“A minha vida não ficaria totalmente
preenchida…”
Na visita à Casa Museu Marieta Solheiro Madureira, Urbano
Silva, 62 anos, afirmou: “fiquei admiradíssimo com a
grandiosidade desta casa. A minha vida não ficaria totalmente
preenchida se não tivesse visto isto. É admirável”. O casal Maria
Amélia, 75 anos, e António Ramos, 80 anos, do Roxico,
participaram na visita ao Percurso de Salreu do BioRia, no carro
eléctrico, próprio para pessoas com mobilidade reduzida. Este
passeio fê-los recuar no tempo até à época da colheita do
arroz, onde Maria Amélia começou a trabalhar aos 12 anos.
Mais uma vez, o Festival Sénior foi dado a conhecer a todo o
país no programa "Portugal no Coração", da RTP.
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“Desde o artesão construtor de barcos até ao professor,
passando por comerciantes e gente que trabalha a terra, à
hora marcada e bem cedo, os alunos de Pardilhó estão
prontos para marchar!”. Esta foi a primeira turma a pisar o
palco do Cine-Teatro, na 1ª Gala Desportiva Sénior. Perpétua
Costa, 83 anos, de Beduído, gosta de fazer exercício que lhe
traz benefícios a nível físico, mas também nas vertentes
psicológica e social. “É importante porque até espairece.
Andei muito triste desde que o meu marido morreu. Andei
muito em baixo”. O exercício distrai, dá força e ânimo!
De Canelas, Maria Augusta Rego, 62 anos, diz que “nós, que
estamos sós, precisamos muito desta actividade. A Câmara
está de parabéns”, afirmou. Os seus 4 netos vieram ao CTE
para a ver na Gala. Estão inscritos na Ginástica de
Manutenção 365 participantes, divididos por 10 turmas das 7
freguesias. Duas vezes por semana, estas pessoas têm aulas
gratuitas nos pavilhões desportivos.

Danças de salão
A Gala recebeu ainda a turma de danças de salão do Festival
Sénior. Para Teresa Almeida, 60 anos, o curso “foi uma
maravilha. Gostei imenso dos professores, são novos, dãonos vida, ânimo e ficamos mais jovens”. Acções como esta
são “importantíssimas e foram bastantes este mês”, disse
com satisfação. “Todas as actividades que se possam praticar
no nosso concelho são sempre positivas. Quando se sai de
um ritmo de trabalho e nos proporcionam estas situações, é
muito vantajoso para todos nós, não vamos para casa à espera
da morte”, falava António Almeida, de 57 anos.

CULTURA

CULTURA

HISTÓRIA LOCAL ACESSÍVEL A TODOS
No debate, aberto a todos os que quiseram participar, ficou evidente a
satisfação do público face a este projecto. E entre os espectadores,

CÂMARA RECUPERA PATRIMÓNIO

surgiu uma opinião incontestável, a do Professor José Mattoso, um
dos maiores historiadores portugueses. Falou da importância da revista
“para preservar a memória, criar um espírito colectivo, para se conhecer

A edição 4 apresenta artigos referentes a intervenções na
área do património: os restauros da Bandeira Monárquica
do séc. XIX e da Pedra de Armas do Bispo de Cochim e a
recuperação do Moinho de Meias, junto à Casa-Museu
Egas Moniz, em Avanca.

o passado, para as pessoas terem consciência das comunidades em
que vivem. Esta é uma daquelas em que esses sentimentos são mais
partilhados e vivos”, afirmou o historiador de projecção nacional e
internacional. Este é um exemplo a seguir pois “permite transmitir uma
consciência de património, da necessidade de preservar esse
património e transmitir a cultura às gerações seguintes”.
É com satisfação que José Eduardo de Matos vê “cumprido um
desígnio do Município, ser capaz de escrever sobre as suas terras e
gentes”. A revista tem vindo a “aumentar o nosso conhecimento sobre a
nossa história” e nesta edição faz-se uma primeira incursão à área
empresarial, nomeadamente a propósito dos 50 anos da CIRES,
empresa que patrocinou a edição. Na capa desta “Terras de Antuã”
aparece o retrato de Domingos Joaquim da Silva, Visconde de Salreu,
destacando a incursão à sua actividade industrial e empresarial. “É
exemplo maior do nosso município” de empreendedorismo, referiu o
presidente da autarquia.
De publicação anual, a revista é dirigida por Delfim Bismarck. O número

"Ao longo de 4 números, editamos
mais de mil páginas com cerca de 40
artigos de diversos autores, cobrindo
todos os períodos históricos e
temáticas muitíssimo diversas”,
enalteceu Delfim Bismarck na
apresentação da edição número 4 da
Revista “Terras de Antuã – Histórias e
Memórias do Concelho de Estarreja”.
A sessão realizou-se nos Paços do
Concelho, comemorando a atribuição
do Foral de Antuã por D. Manuel I,
concedido a 15 de Novembro de 1519.
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4 conta com a colaboração de 19 autores e compila 15 artigos. “A revista
continua a contribuir para o desenvolvimento do conhecimento, estudo
e usufruto do vasto legado histórico, legando às gerações futuras um
manancial de informações que permitirão um melhor conhecimento do
concelho”, salientou.
Um dos autores, Macieira Coelho, sobrinhoneto de Egas Moniz, considera que “este
município é um exemplo no cuidado que dá à
cultura em todos os aspectos”. Na sua
opinião, a revista é “uma forma muito evidente
da maneira como esta câmara tem elevado e
valorizado aquilo que merece ser valorizado”.

[ 27 ]

O restauro do Brasão do Bispo de Cochim, “uma pedra de
armas rara e bela” aconteceu “já depois do aparecimento
da revista e na sequência de um artigo de António Augusto
Silva”, contou Delfim Bismarck, acrescentando ainda que
“o concelho mantém dos únicos exemplares de bandeiras
monárquicas do século XIX”.
A Bandeira Monárquica já está em exposição nos Paços
do Concelho e a pedra de armas ficará na Casa da Cultura.
Nos Paços do Concelho, para além de obras que se têm
realizado nos últimos anos, a autarquia está empenhada
em preservar a memória criando condições para que o
espólio municipal até aqui arrumado, seja mostrado aos
estarrejenses.
A recuperação do Moinho de Meias, na Quinta do
Marinheiro, é muito direccionada para as gerações mais
novas. José Eduardo de Matos quer dar vida também a
este espaço, lançando o desafio à comunidade para que
contribua para a sua dinamização e lhe dê vivência.

CULTURA

CULTURA

CINE-CLUBE DE AVANCA

CÂMARA APOIA A
CONSTRUÇÃO DA SEDE
CASA MUSEU EGAS
MONIZ TEM 42 ANOS
A Câmara Municipal assinalou a comemoração do 42º
Aniversário da Abertura da Casa Museu Egas Moniz,
com um espectáculo com o Orfeão Egas Moniz e o
Coro Infanto-Juvenil da Escola D’Artes de Avanca.
O concerto decorreu na Sala dos Vidros, no primeiro
andar do Museu, num cenário cercado de obras de
pintura de Silva Porto, Henrique Medina, José Malhôa,
Abel Salazar, Carlos Reis D. Carlos e de peças raras de
cristal de Karlsbad e vidro e cristais portugueses da
fábrica da Vista Alegre.

website http://museuegasmoniz.cm-estarreja.pt

CTE: CRIANÇAS BRILHAM
NO PALCO
Um espectáculo para crianças e feito por crianças. A peça de teatro
amador "Alice no País das Maravilhas" voltou ao Cine-Teatro, numa
sessão destinada às escolas. Com encenação de Paula Carreira,
20 pequenos actores, dos 5 aos 13 anos, interpretaram a história
de Alice, o resultado do trabalho do Grupo I de Formação de Teatro
Contínua que o CTE acolhe no âmbito do Serviço Educativo.
Ana Luís tem 10 anos e frequenta as aulas de teatro há quase dois.
“Quero ser actriz, gosto muito de representar”, afirmou. Esta foi a
terceira peça de teatro do Pedro, também com 10 anos, que integra
o grupo há já 3 anos. A aula no CTE é um dos momentos mais
esperados da semana. As “aulas são divertidas, aprendemos mais
coisas sobre o mundo do teatro, brincamos. Ajudam-me a conviver
com os outros, a brincar mais”, explicou.

O Cine-Clube de Avanca (CCA) comemorou 28 anos, abrindo as portas do
edifício em construção. Na sessão comemorativa o Presidente da Câmara
Municipal, José Eduardo de Matos, anunciou a deliberação de atribuir um
apoio destinado à construção da sede, no valor de 12.500€. Para o retomar do
projecto, contribuiu a autarquia, em 2007, com a cedência do direito de
superfície a título gratuito e por um período de 50 anos do prédio urbano (Lote
nº14), no valor de 72.834€ e cuja escritura foi celebrada em 22 de Dezembro de
2008.
O esforço financeiro da autarquia no apoio às actividades do CCA resultou
num apoio global de 77.600€, entre 2008 e 2010, com vista à co-organização
do Festival de AVANCA. A autarquia decidiu estender este esforço na ajuda à
conclusão das obras da sede do CCA com mais 12.500€ em 2010.
A parceria, estabelecida num contrato-programa, prevê um programa de
acção, contemplando a obra, a formação de jovens, a sinergia com o CineTeatro de Estarreja, a disponibilização das instalações para as Colectividades
de Avanca, a promoção de workshops, colaboração na edição de
livros/publicações e realização de vídeos documentais.
Ocupando cerca de 1000 m2, divididos por 4 pisos, a sede do CCA alberga
diferentes espaços destinados à formação e produção audiovisual,
construídos à volta de uma sala de cinema central. No último piso, uma
Mediateca irá albergar o extenso espólio da associação, mas também do
festival “AVANCA – Encontros Internacionais de Cinema, Televisão, Vídeo e
Multimédia”, que em Julho terá a sua 15ª edição.

CONHECER O
PATRIMÓNIO LOCAL
O Município associou-se às Jornadas Europeias do Património,
realizando visitas guiadas e gratuitas ao património histórico local,
com passagens pela Casa dos Morgados de Santo António da
Praça, Paços do Concelho, Praça Francisco Barbosa, Avenida
Visconde de Salreu, aos Moinhos de Canelas e ao Centro Cívico de
Salreu. Deu-se a conhecer o Património de Estarreja de uma forma
mais profunda. “As pessoas passam e nem olham para as belezas
que temos”, constata o Vereador da Cultura, João Alegria. O
património local deve ser “apreciado e vivido”.

LLOYD COLE EM TOURNÉE
EUROPEIA ACTUOU NO CTE
Lloyd Cole visitou o Cine-Teatro de Estarreja (CTE) numa digressão europeia.
Em Portugal, o músico britânico passou por apenas 5 palcos, incluindo a Casa
da Música, no Porto. Trouxe na bagagem o seu novo álbum, “Small
Ensemble”, para cantar os novos temas e também algumas das canções que
marcaram a carreira dos Commotions, a banda que liderou nos anos 80.
www.cineteatroestarreja.com
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“ATÉ AO TECTO
DO MUNDO”
EM NOVA IORQUE
“Até ao Tecto do Mundo” foi exibido em Nova
Iorque, nos cinemas Coliseum da Broadway,
em Outubro, integrando a selecção oficial do
“KidCinemaFest”. Premiado em vários
festivais dos EUA e Canadá, o filme tem sido
exibido em festivais nos 5 continentes. É o
primeiro filme português de longa-metragem
de animação, produzido pelo Cine-Clube de
Avanca e realizado por Carlos Silva, Costa
Valente e Vítor Lopes.

CULTURA

APOIAR O

ARTESANATO LOCAL
Tendo como objectivo assegurar a presença do Município em feiras de
artesanato que se realizam por todo o país (FIA, Foz do Douro, Vila do
Conde, Vila Franca de Xira, Santarém), de forma a dar a conhecer
produtos característicos do concelho, nomeadamente a tecelagem e
miniaturas de barcos moliceiros, a Câmara Municipal decidiu por
unanimidade atribuir um subsídio de 1000€ ao artesão Manuel Rufo. O
artesão de Pardilhó garante a presença do artesanato local em 4 feiras
de âmbito nacional no prazo de 1 ano, devendo fazer referência a
Estarreja no seu stand, colaborar com o Município em trabalhos a serem
realizados sobre artesanato local e disponibilizar aos visitantes
informação sobre Estarreja.

JOVEM ESTARREJENSE VENCE
COMPETIÇÃO INTERNACIONAL
Samuel Brandão Marques venceu a final do concurso “Clarinet Festa
2010, Austin – Texas”, que se realizou em Julho, nos EUA. O músico
trouxe o 1º lugar da competição “High School Solo”. A Câmara
Municipal apoiou a deslocação deste estudante que entrou na ESMAE –
Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo do Porto com apenas
16 anos ao abrigo do estatuto de “aluno excepcionalmente dotado”.
Esta é mais uma participação importante na formação do músico, que
prestigia a comunidade estarrejense. A autarquia atribuiu um subsídio
de 400€.
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FESTAS
DOS PADROEIROS
À semelhança de anos anteriores, a
Câmara apoia as Juntas de Freguesia,
responsáveis pela dinamização das
Festas Populares nas sete freguesias.
Contribui-se assim para o desenvolvimento das actividades culturais. A
autarquia deliberou, por unanimidade,
atribuir um subsídio global de 5 mil €.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

COLECTIVIDADES

COLECTIVIDADES TÊM APOIOS
6 ANOS
5600 UTENTES
6 anos depois da sua inauguração a 9 de Outubro de
2004, a Biblioteca Municipal tem inscritos 5610 utentes,
dos quais 1678 são crianças e jovens menores de 18
anos. O fundo documental é constituído por 48.249
volumes catalogados, incluindo títulos das secções de
adultos e infanto-juvenil, fundo regional e local,
audiovisuais e periódicos. Em seis anos de
funcionamento, a Biblioteca regista 74.779 empréstimos,
numa média anual de 12.463 empréstimos. A efeméride
foi assinalada em Outubro com diversas iniciativas.
Foram entregues os prémios do concurso literário e de
melhor leitor. Os melhores leitores em 2009/2010 são
Nuno de Jesus (infantil), Miguel Clara (juvenil) e Mariana
Tavares (adulto). A turma do 4.º ano (ano lectivo 2009/10)
do Jardim-Escola João de Deus (escalão dos 3 aos 10
anos) e Mara Cabilhas (escalão dos 11 aos 14 anos)
foram os vencedores do concurso literário. Foi lançada a
3ª edição do Concurso Literário “Era uma vez na
Biblioteca…”, destinado a crianças e jovens dos 3 aos 18
anos. Os contos infanto-juvenis deverão ser entregues
até 9 de Junho.
A Biblioteca Municipal de Estarreja assinalou o Dia
Mundial da Terceira Idade. Trabalhos Manuais,
declamação de poesia com o Clube de Poesia da BME e
apresentação de teatro pela turma de animação da
Escola Secundária de Estarreja foram algumas das
actividades que tiveram lugar neste dia especial.
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Nos Paços do Concelho, em duas sessões, foram assinados os contratos programa que definem a
atribuição de subsídios do PADE e PACE. Fazendo um balanço aos subsídios atribuídos. Nas áreas do
desporto, cultura e acção social, e referindo-se a valores pagos, o vice-presidente da Câmara
Municipal, Abílio Silveira, adiantou que em 2009 “foram transferidos para as colectividades 846 mil €”.
Em 2008, o valor global foi de 778 mil €. E “recuando 10 anos o valor era de 388 mil €”, afirmou. Em termos
globais, em 2010 regista-se uma contracção de 10%. “Queríamos dar muito mais, mas damos o possível
e há um equilíbrio notório no apoio às colectividades”, afiança.
O apoio logístico representa custos acrescidos que têm um peso nas
contas da autarquia, como por exemplo, “as horas extraordinárias dos
motoristas que aumentaram significativamente”. A Câmara disponibiliza 4
autocarros ao serviço das colectividades, mas incentiva a aquisição da
própria viatura, financiando em 50%.
São 39 as candidaturas apresentadas pelas colectividades ao PACE –
Programa de Apoio aos Agentes Culturais 2010, para um apoio global da
autarquia de 145 mil €. Um bolo global de 373 mil € é destinado a 22
colectividades, no âmbito das candidaturas ao PADE – Programa de
Apoio ao Associativismo Desportivo.
EXEMPLOS DE OBRAS COMPARTICIPADAS PELA CÂMARA
Saavedra Guedes Beneficiação da sede; ACADOF Construção de
instalações balneárias; Arsenal de Canelas Remodelação de balneários
do Pavilhão Desportivo; A.D. Santiais Arranjos exteriores da Escola do
Barreiro de Além; Nucleo Sportinguista Obras de beneficiação da sede;
Atlética de Avanca Pavimentação Parque Desportivo e construção de
cobertura para bancada do campo sintético; CDE Sistema de
Aquecimento de Águas e sistema eléctrico; Club Pardilhoense
Beneficiação da sede; Banda Bingre Canelense Beneficiação da sede;
Associação Cultural e Recreativa do Roxico Readaptação da antiga EB1
do Roxico para Centro de Convívio intergeracional.

“Câmara tem papel fundamental”
A Associação de Pais da Escola da Póvoa apresentou pela primeira vez
uma candidatura ao PACE. O presidente da direcção, Leonel Pires, afirma
que o apoio é uma mais valia e vem “colmatar as dificuldades que temos
face às despesas”.
Para a Banda Visconde de Salreu “é muito difícil sobreviver sem este tipo
de apoio. A Câmara tem um papel fundamental. A banda, só por si, não
teria capacidades financeiras para se manter”, afirma Raquel de Jesus,
presidente da direcção.
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António Novo, dirigente da Associação Artística de
Avanca, referiu que o subsídio está “dentro das
nossas expectativas. É um apoio importante numa
altura em que de facto as empresas patrocinadoras
reduziram drasticamente o apoio às colectividades e
a Federação também agravou os custos de organização e inscrição”.

DESPORTO

A Escola Municipal de Desporto deu início ao
programa “Estarreja Activa”, de actividades
desportivas, recreação e lazer dirigidas à população jovem e adulta. Sensibilizar para a importância
do desporto e do exercício físico regular, combatendo o sedentarismo, é a missão a que se propõe.
26 FEV |SÁB| HIP-HOP, SWING E ZUMBA
15h30 – 17h30 | Complexo de Desporto e Lazer
26 MAR |SÁB| MARCHA DO LIVRO PORTUGUÊS
|10h – 12h| saída da antiga Piscina Prof. Maria
Lurdes Breu [Marcha e recolha de livros de leitura e
manuais escolares usados destinados aos alunos
mais carenciados das escolas do concelho]

Email emdesporto@cm-estarreja.pt
Tlm 925 651 655 | Tlf 234 840 600

website www.emdestarreja.net

EQUIPAMENTO POUPA ENERGIA
O investimento de 3,4 milhões €, tem uma comparticipação dos fundos europeus de 1,8 milhões €. Entre as novas
valências, destacam-se a bancada, o bar, o ginásio, o spa
e os balneários para bebés. Com a aplicação dos
métodos da eco-eficiência, o complexo poupa 47% no
consumo de energia e 50% no consumo de água, para
além de diminuir 30% de emissões de CO2. O presidente
da Câmara da Marinha Grande, Álvaro Pereira, esteve
recentemente no complexo, após ter analisado outros
equipamentos no país, tendo considerado Estarreja o
melhor modelo a seguir.

Objectivo: proporcionar o contacto com as
várias modalidades desportivas e o desenvolvimento de hábitos sócio-desportivos, motricidade geral e capacidades motoras.

1200 INSCRIÇÕES SÓ NO PRIMEIRO MÊS
Hidrobike, fitness, banho turco ou squash são
algumas das novas modalidades do Complexo
de Desporto e Lazer de Estarreja, que abriu as
portas no dia 18 de Outubro, com uma Semana
Aberta, onde participaram 4 centenas de
pessoas. Só no primeiro mês, inscreveram-se
1200 alunos, o dobro dos utentes da anterior
piscina, estimando-se um movimento na
ordem das 10 mil utilizações mensais.

O moderno equipamento representa uma evolução significativa nas
condições para a prática de exercício físico e amplia a oferta desportiva.
“Veio alterar o paradigma desportivo de Estarreja significando um
enorme salto qualitativo, sendo uma referência para todos e, inclusive
um exemplo para outros Municípios”, refere o vice-presidente da
Câmara e responsável pelo Desporto, Abílio Silveira, para quem “o
investimento municipal neste tipo de instalações, atractivas, confortáveis
e funcionais é um enorme estimulo para aumentar a prática desportiva na
população em geral e assim melhorar a sua qualidade de vida”.

Contactos TLM 925 653 668 | Email complexodesportolazer@cm-estarreja.pt
Horário 2ª feira 14h30/22h | 3ª, 5ª e 6ª 10h/22h | 4ª 9h/22h | Sábados 9h/18h
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DESPORTO

AMBIENTE

A operação de limpeza da Praça Francisco Barbosa,
realizada em Novembro, fez parte de uma série de acções
que o Sector de Higiene e Limpeza Pública tem vindo a
promover para manter a Nossa Cidade limpa. Pretende-se
ainda chamar a atenção da população para a necessidade
de mudança de comportamentos quanto à manutenção da
limpeza da via pública. Nesta acção, durante 4 dias, foram
removidas centenas de chicletes que tinham sido atiradas
para o chão! Utilize as papeleiras para depositar os
resíduos de pequenas dimensões ou os contentores para
os resíduos indiferenciados produzidos na sua habitação.

DO CRE
Inserido nas comemorações do Centenário do Centro
Recreativo de Estarreja (CRE), o Torneio de Xadrez
teve sabor internacional, com 6 federações representadas, 25 clubes e um total de 132 jogadores em
competição na Escola Secundária. Os estarrejenses
tiveram a oportunidade de assistir a uma disputa ímpar,
com a presença de praticantes de renome do xadrez
nacional e internacional.

Ter uma participação activa na construção de um melhor
ambiente é o primeiro passo para a uma sociedade mais
equilibrada, mais humana e sustentável.

Na cerimónia de encerramento o vice-presidente da
Câmara, Abílio Silveira, responsável pelo pelouro do
Desporto, ficou muito satisfeito com os elogios feitos
ao Torneio, como sendo um dos melhores, senão o
melhor realizado no nosso país. O evento contou com
o apoio da Câmara e Associação de Xadrez de Aveiro.

VAMOS MANTER

ESTARREJA

António Martins foi o vencedor da 5ª edição do Concurso
de Fotografia "Estarreja – Ambiente em Imagens". Em 2º
lugar ficou Paulo Cruz. Maria La Salette foi a 3ª classificada. Os prémios foram entregues na abertura da
Exposição, na Casa da cultura, que apresentou uma
centena de imagens da autoria dos 10 concorrentes que
participaram na competição de 2010.

LIMPA!
ANTES

ATLETA DA SAAVEDRA É CAMPEÃ
É a primeira mulher a ser Campeã Nacional nesta modalidade. A atleta sénior
da Saavedra Guedes, Maria Santos, conquistou o título no Campeonato Nacional
de Regatas em Linha 2010, disputado em Montemor-o-Velho, em Setembro. Com
a participação de 41 clubes, a equipa de Pardilhó obteve o 7º lugar na competição.
Até agora, este campeonato era exclusivo aos atletas masculinos. A participação
das atletas em canoa passa, a partir de agora, a poder ser feita em provas
nacionais e internacionais.

CAMPEONATO DE GINÁSTICA RÍTMICA
Estarreja recebeu, no dia 28 de Novembro, o 1º Campeonato de Ginástica
Rítmica, que serviu também de preparação para a Taça de Portugal. A organização esteve a cargo da AGCE – Associação de Ginástica e Cultura de Estarreja,
sediada na freguesia de Beduído. Com a presença de clubes da zona centro,
estiveram um total de 90 atletas em competição nos vários escalões. Estarreja
teve 14 jovens representantes no evento que decorreu no Pavilhão da Escola EB
2,3 Padre Donaciano.
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A iniciativa da Câmara foi lançada durante a 9ª Semana
do Ambiente, em Maio. Cada participante apresentou um
conjunto de 10 fotografias subordinadas aos temas
"A_braços da Ria", Água, Ambiente Rural, Biodiversidade
“A Riqueza Mora Aqui”, Ambiente Urbano, Postal de
Estarreja e Natureza. Com periodicidade bianual, o
concurso pretende estimular o sentido de observação e
a curiosidade pelos valores ambientais do Concelho,
promovendo um maior contacto com o meio. O concurso
estará de regresso em 2012.

DEPOIS

Águas do Vouga premiada
pela melhor qualidade
A qualidade da água que abastece a região de Aveiro,
incluindo Estarreja, foi distinguida pela ERSAR – Entidade
Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos. O prémio
foi atribuído à Águas do Vouga durante a 5.ª Expo
Conferência da Água, no Centro Cultural de Belém, em
Outubro. A Águas do Vouga pertence à Associação de
Municípios do Carvoeiro que a concessionou à Aquapor.
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DIA DA FLORESTA
AUTÓCTONE
Desde 23 de Novembro, 5 escolas
têm um carvalho para cuidar.
A Câmara dinamizou o projecto "O
Ouriço", dirigido a alunos do pré –
escolar e 1º Ciclo, promovendo a
plantação desta espécie de nacionalidade europeia. A acção envolveu
200 crianças das escolas Vale dos
Castanheiros, Laceiras, Agro, Cabeças e Canelas.

CARVALHOS PLANTADOS
EM 5 ESCOLAS
O objectivo é sensibilizar as crianças para o conceito de Floresta Autóctone, árvores originárias do próprio
território onde habitam. A ideia é “explicar a importância que têm estas espécies e que as devemos preservar,
garantindo a biodiversidade da nossa floresta”, afirmou o vereador da Educação, João Alegria. As crianças
“aderem muito bem” a estas iniciativas e Isabel Pires, educadora de infância, acredita que geram frutos na
mentalidade das crianças. “Eles gostam e sabem que devemos estimar e cuidar das árvores”, disse durante a
plantação do carvalho. Esta é mais uma acção do programa de educação ambiental do município, “uma mais
valia para nós e um complemento ao nosso trabalho”, considera a educadora de infância que destaca as
sessões de reciclagem de papel e a Árvore de Natal Ecológica. A autarquia distribuiu por todas as escolas o
bilhete de identidade do carvalho, em formato de marcador de livro, onde é apresentada informação sobre a
espécie, que pode medir até 40 metros e viver até aos 1000 anos.

PORTAS ABERTAS PACOPAR
O PACOPAR acolheu 75 autarcas do concelho, com o
objectivo de dar a conhecer a actividade do Painel e das
empresas químicas. A jornada Portas Abertas foi dirigida
aos eleitos nas Autárquicas de 2009.
À apresentação do Painel, seguiu-se uma visita guiada às empresas do
Complexo Químico de Estarreja (CQE): Air Liquide, AQP, CIRES, CUF-QI
e Dow Portugal. Os participantes tiveram a oportunidade de se inteirar
acerca dos processos de produção industrial, das tecnologias utilizadas,
do desempenho ambiental, da segurança processual e pessoal e da
recente ampliação de capacidade produtiva do CQE.

BOLETIM INFORMATIVO

[ 38 ]

Dando expressão ao seu objectivo de melhoria
ambiental local, o PACOPAR organizou uma
plantação de Olaias, na zona circundante ao
CQE. A jornada encerrou com os políticos locais a
contribuírem para esse objectivo, plantando meia
centena de árvores no Eco-Parque Empresarial. É
com base no reforço da ligação com a comunidade que o Painel pretende contribuir para a
melhoria contínua do desempenho em matéria de
Actuação Responsável.

MUNICÍPIO DE ESTARREJA
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PROTECÇÃO CIVIL E SEGURANÇA

PROTECÇÃO CIVIL

O Posto da GNR de Avanca estava a necessitar urgentemente desta intervenção, que veio
melhorar as condições de trabalho dos agentes e criar uma camarata para um condigno
acolhimento. No valor global de 96.000€, a beneficiação foi suportada pelo orçamento do
Comando da GNR. O presidente da Câmara Municipal, José Eduardo de Matos, congratula-se
com a melhoria, depois de durante anos ter insistido junto da Administração Central na importância do equipamento local para a segurança de proximidade da população

SERVIÇO MUNICIPAL
DE PROTECÇÃO CIVIL

GNR DE AVANCA

Posto com obras
e mais efectivos

Piquete de
Prevenção

O Posto de Avanca, que chegou a correr o risco de
ser encerrado, no âmbito da reestruturação
proposta pelo Governo, foi ainda contemplado
com um reforço de efectivos, há muito reclamado,
contando agora com 19 elementos.

A ordem de comando parte sempre dos BVE, conforme
explicou o vereador da Protecção Civil, Diamantino Sabina.
“Os bombeiros são sempre a primeira linha de socorro e a
Protecção Civil é chamada depois da análise da situação no
terreno pelo Comando dos BVE”. O piquete terá também
rotinas de prevenção, percorrendo o concelho duas vezes
por mês e detectando situações que possam representar
perigo para a população. 3 Equipas, constituídas por 3
elementos, num total de 9 colaboradores da autarquia, irão
integrar o sistema de prevenção.

O Posto patrulha as freguesias de Avanca e de
Pardilhó, servindo cerca de 11 mil habitantes. O
ratio definido pela União Europeia (1 agente para
400 habitantes) continua a não ser cumprido em
Estarreja. No Posto de Avanca a relação é de 1 para
526 e no da cidade é de 1 para 769 (servindo 18 mil
habitantes).

O Adjunto do Comando dos BVE, Altino Silva, mostrou-se
satisfeito com mais esta medida. A articulação entre as
duas entidades é agora ampliada com a criação desta
equipa de retaguarda, para que “o nosso trabalho seja
concluído com êxito na protecção de pessoas e bens”.

BOMBEIROS DA NESTLÉ
TÊM 25 ANOS
O corpo de bombeiros privativo da fábrica da Nestlé
Portugal, em Avanca, comemorou o seu 25.º aniversário.
O Vereador da Protecção Civil da Câmara Municipal,
Diamantino Sabina, marcou presença na sessão solene
que incluiu a entrega de condecorações aos bombeiros e
a atribuição de medalha de dedicação e medalha de
serviços distintos. A cerimónia decorreu nas instalações
da fábrica com a presença do Director-Geral e administrador delegado da Nestlé Portugal, António Reffóios.
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A Câmara assinalou o início de actividade do Piquete de Prevenção do Serviço Municipal de
Protecção Civil, com a função de apoiar os Bombeiros Voluntários (BVE). Planeamento e
preparação são palavras de ordem obrigatórias para a Protecção Civil, sublinha o presidente
da Câmara Municipal. A articulação entre as várias entidades “é fundamental para que haja
respostas e com sucesso”.
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SERVIÇO
DE VIGILÂNCIA
NOCTURNA

Foi renovado o protocolo de colaboração do serviço de vigilância nocturna,
entre a Câmara Municipal e a SEMA –
Associação Empresarial. “Para além do
apoio que representa aos comerciantes,
este protocolo também tem sido
determinante na prevenção e na
segurança dos edifícios municipais,
sendo a sua vigilância efectuada através
de rondas nocturnas com picagens em
vários edifícios e equipamentos
municipais”, refere o vice-presidente,
Abílio Silveira, na proposta apresentada
em Reunião de Câmara.
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O protocolo iniciado em 2008 foi agora
revisto, pelo que foram realizadas
reuniões com a participação do presidente da SEMA e de Comandante da GNR
para análise e apreciação. A autarquia
aprovou por maioria, com 2 abstenções,
aprovar o protocolo, com as alterações
introduzidas, e proceder à atribuição de
um subsídio mensal de 750€ (de acordo
com o anterior protocolo).

SAÚDE

REDE VIÁRIA

As propostas das Posturas de Trânsito das Freguesias foram
apresentadas pelas Juntas de Freguesia, tendo recebido os
pareceres favoráveis das Assembleias de Freguesia,
Câmara e Assembleia Municipal, num processo conduzido
pela Comissão Municipal de Trânsito, que é coordenada
pelo Vereador Diamantino Sabina.
Uma das primeiras mudanças ocorreu em Avanca com a
inserção do sentido único na Rua da Nestlé (poentenascente) e na Rua Corte Real (Sul-Norte). Foram
implementadas novas posturas também em Veiros e
Fermelã. No centro de Veiros, na antiga EN 109-5 (foto),
reforçou-se a sinalização para impedir o estacionamento
automóvel.

NOVAS POSTURAS
DE TRÂNSITO
NOVO HOSPITAL

projecto é o próximo passo
O novo Hospital de Estarreja foi a
questão central em análise numa
reunião de trabalho que se realizou na
Câmara Municipal com o Secretário de
Estado da Saúde, Óscar Gaspar, o
presidente da Câmara, José Eduardo de
Matos, o presidente da ARS –
Administração Regional de Saúde, João
Pedro Pimentel, e o presidente do
Hospital Visconde de Salreu, Pedro
Almeida. A ARS – Administração
Regional de Saúde do Centro vai avançar para a elaboração do projecto da
futura unidade hospitalar.

consulte as posturas de trânsito no site do município
www.cm-estarreja.pt/main/cm_transito.php

Estas medidas visam disciplinar o tráfego, com respeito
pelos peões, e melhorar a circulação viária.

Para José Eduardo de Matos foi uma produtiva reunião de trabalho.
“Ficou fechado o bem estruturado Programa Funcional, que positivamente não foi alterado no âmbito do estudo do eventual Centro
Hospitalar, o que capacita a futura unidade de Estarreja". A fase
seguinte, já com a obra no horizonte, será a elaboração do projecto,
“peça essencial para se poder avaliar o novo edifício e a sua efectiva
localização, como se sabe, assumida pela Câmara Municipal para
alavancar este já longo percurso”.
Os responsáveis abordaram outras questões importantes para a Saúde
no Município e relacionadas com o protocolo celebrado com a tutela
aquando do encerramento das urgências, como a adiada vinda de
Ambulância SIV e a já iniciada articulação entre a Saúde (Hospitais e
INEM) com a Protecção Civil de Estarreja, conduzindo a um inovador
Plano de Emergência Externo.

A

D

BECO DA TABUADA, PARDILHÓ

A

D

RUA PEDRO RIBALTA, PARDILHÓ

Foram ainda tratados assuntos reivindicados pelo Município, “como a
abertura de concurso para Novas Farmácias em Canelas e Fermelã, a
atrasada fixação de renda pelo Ministério das Finanças do futuro local
da Extensão de Saúde de Veiros, assim como a garantia de Médicos nas
nossas Extensões de Saúde”, especifica o autarca.

AGRUPAMENTO DE CENTROS DE SAÚDE

José Eduardo de Matos preside ao Conselho da Comunidade
A reorganização dos cuidados de saúde primários levou à criação do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga III,
integrando Ovar, Estarreja e Murtosa. Para além dos órgãos médicos executivos, a lei criou o Conselho da Comunidade,
abrangendo representantes da área dos 3 Municípios (das autarquias, saúde, social, educação e trabalho). José Eduardo de
Matos foi nomeado o primeiro Presidente deste novo orgão consultivo.
RUA DA SAMARITANA, PARDILHÓ
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RUA DO ALTO DA FONTE, PARDILHÓ
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REDE VIÁRIA

REDE VIÁRIA

BENEFICIAÇÕES
EM VÁRIAS FREGUESIAS

A Câmara corrigiu o traçado da Rua da Fonte
de Cão, alargando um ponto da via onde
passava um único carro e com dificuldade,
devido aos seus exíguos 2m de largura.

ANTES

Com a Junta de Freguesia, avançou para a
demolição parcial de duas edificações. Ao
mesmo tempo que eliminou um problema
rodoviário, retirou o casario que estava
degradado e ameaçava ruir. Agora, avançará
a pavimentação da via.

FERMELÃ
RUA DA FONTE DO CÃO
É ALARGADA

Tiveram início as obras de beneficiação da Rua da Barroca. A
empreitada prevê o alargamento, construção de passeios e
muros e pavimentação. A via será alargada na sua inserção
com a Rua da Mata, através da demolição de muros. A
intervenção está incluída na empreitada global de
“Beneficiação das Ruas do Chão Grande (Pardilhó), do Molar
(Veiros), da Restauração (Beduído) e Alargamento e
beneficiação da Rua da Barroca (Canelas)”.

CANELAS
OBRAS NA RUA
DA BARROCA

CANELAS

A

D

AREOSA DO SUL (ALARGAMENTO), BEDUÍDO

A

D

RUA DO CANTO DO PICOTO, SALREU

A

D

BECO DA CARRAPATA, PARDILHÓ

A

D

CAMINHO DAS MALHADAS

RUA DA BANDEIRA

A

A ANTES

D

D DEPOIS
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CAMINHO DA PEDREIRA
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CAMINHO DAS MARRIDAS

NATAL

ESPÍRITO FESTIVO
NAS RUAS

CIDADE DAS
ÁRVORES ECOLÓGICAS

LEMBRANÇAS DA
CERCI PARA OS IDOSOS

Cresceram nas praças, jardins e
rotundas da Cidade. A 7ª edição reuniu
12 Árvores de Natal e Presépios
ecológicos feitos pelas escolas e
instituições, com o objectivo de
sensibilizar para a importância da
reutilização de materiais usados, como
plásticos, papéis ou latas.

Os 482 utentes das 8 instituições de 3ª
idade do concelho receberam, das mãos
do presidente da Câmara, uma lembrança de Natal. Os artigos foram executados
pelos alunos da CERCIESTA.

“UM MUNDO DE
SONHO... COM A LEGO”
A exposição conquistou miúdos a
graúdos. A maior exposição do género
realizada em Portugal decorreu no
Pavilhão Municipal com imaginativas
criações e cenários, como cidades,
comboios e estações, aviões e
aeroportos, alguns conjuntos temáticos (Indiana Jones, Star Wars, Atlantis,
Piratas, Castelos) e muitas surpresas.

Cumpriu-se a tradição de enfeitar as
ruas da cidade, também como forma
de apoio ao comércio local, tornando o
centro mais atractivo. A iluminação
custou 13.725€, sendo de registar um
esforço contínuo de contenção nos
últimos anos, sem que o município
perca esta mais valia. A Árvore de Natal
gigante voltou a iluminar a Praça
Francisco Barbosa com os seus 20
metros de altura. Nos núcleos centrais
das Freguesias e à semelhança dos
anos anteriores, a iluminação é da
responsabilidade das Juntas de
Freguesia, com o apoio da Câmara. O
valor global de comparticipação foi de
3.271,69€, registando-se uma
diminuição de 10%.

GUIA DO
COMÉRCIO LOCAL
A Destac lançou a Revista Especial
Natal, com um guia do comércio local.
Participaram 160 casas comerciais da
área de abrangência da associação, o
centro urbano de Estarreja.
A publicação surge no âmbito da
promoção da imagem de Estarreja
Centro, consubstanciada na divulgação e promoção do comércio local,
aproveitando a época natalícia para
dar a conhecer aos consumidores a
oferta, variedade e qualidade do
serviço do comércio local.

CAMPOS DE FÉRIAS
Mais de uma centena de crianças participaram no Campo de Férias de Natal da
Escola Municipal de Desporto, com um
leque alargado de actividades. Este ano,
para além de expressão musical, expressão plástica, cinema e dança, os participantes ficaram a conhecer o novo Complexo de
Desporto e Lazer onde experimentaram
natação, pólo aquático, squash e pinguepongue. Houve visitas a museus, do Carro
Eléctrico, da Ciência e da História Natural. A
organização é dirigida a crianças com
idades entre os 6 e os 12 anos.
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UM NATAL COM UMA
ÁRVORE NATURAL!
92 famílias passaram um Natal com uma
árvore natural proveniente do Eco-Parque
Empresarial. A iniciativa lançada pela
Câmara teve uma resposta muito positiva
dos Munícipes. A autarquia disponibilizou
aos Munícipes árvores provenientes do
desbaste de Pinheiros, necessário para a
regeneração de Pinheiros mansos no
Eco-Parque. No final das festividades, os
Munícipes puderam entregar os seus
pinheiros, para serem triturados e
conduzidos para compostagem, a fim de
evitar a sua colocação nos contentores de
lixo doméstico.

CONCERTO DE NATAL
Dois grupos de Estarreja, o Orfeão
Egas Moniz e o Coral da Associação
Cultural de Salreu, e dois grupos
convidados, o Orfeão de Abrantes e o
Grupo Coral de Oiã, actuaram no CineTeatro, no tradicional Concerto de
Natal.
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“As centenas de seniores estarrejenses que
frequentam as aulas de ginástica de manutenção exibiram, perante familiares e amigos, o
que têm vindo a aprender”
Diário de Aveiro, 13 Novembro, sobre a
Gala Desportiva Sénior

“Estarreja incentiva munícipes a participar no
Orçamento”
Portal d’Aveiro, 2 Novembro

“Conjuntura adversa não faz suspender novas
áreas de expansão industrial na região e venda
de lotes prossegue sem baixa de preços,
garantem as autarquias. (…) Abílio Silveira,
vice-presidente da Câmara de Estarreja, que
tem a seu cargo as negociações para venda de
lotes no Eco-Parque Empresarial do concelho
disse “não notar uma relação directa” entre a
procura de informações de terrenos, a
cadência de venda e o evoluir da crise”.
Notícias de Aveiro, 1 Novembro

“Tendência de descida continua. Desemprego
diminui em Estarreja”
Jornal de Estarreja, 26 Novembro

“As empresas que se encontram instaladas no
Quimiparque de Estarreja estão moderadamente optimistas no que toca à evolução da
economia no próximo ano”.
Diário de Aveiro, 17 Outubro

“A vida também é feita de coisas simples. Rosa
Rufo, presente na Feira de Artesanato de
Pombal, é o rosto das tecedeiras que mantêm a
tradição portuguesa das artes e ofícios”.
Diário As Beiras, 15 Outubro

“Aqui “jazz” o melhor de Portugal. EstarreJazz’10 acolhe concertos de Bernardo Sassetti
Trio, Maria João e GS Quartet.”
Clip – Diário de Aveiro, 11 Novembro

“Para receber mais 150 alunos. Escola Padre
Donaciano vai ser ampliada”
Jornal de Estarreja, 26 Novembro

“A paróquia de Elizabeth e a comunidade
portuguesa em geral comemoraram com
pompa e circunstância as bodas de ouro
sacerdotais de monsenhor João Antão.
Uma festa bonita e singela marcou mais
uma etapa histórica na vida do líder
espiritual desta paróquia, figura incontornável, pelos seus feitos, maneira de ser e
acima de tudo humanismo, que ao longo
dos 50 anos de sacerdócio, primeiro em
Newark e depois em Elisabeth, soube
granjear respeito e admiração”
Jornal LusoAmericano, 13 Outubro

“Educação é prioridade municipal, garante
Câmara. O novo centro escolar de Pardilhó
foi inaugurado ontem. O complexo é “um
bom produto da nossa democracia e do
poder autárquico”, afirmou o edil”
Diário de Aveiro, 6 de Outubro

“A Casa Municipal da Cultura, um edifício do
séc. XVIII, um importante elemento do
património histórico e arquitectónico do
concelho, situado na praça fronteira aos
Paços do Concelho, vai receber obras de
beneficiação.”
Jornal de Notícias, 1 Dezembro

“Mais de mil seniores participaram no
Passeio Sénior 2010, destinado aos
maiores de 65 anos, promovido pela
Câmara Municipal de Estarreja.”

“Programação do Cine-Teatro mantém veia
cosmopolita”
Diário de Aveiro, 1 de Outubro

Jornal de Notícias, 12 Outubro

“Grande participação em Estarreja. (…) o
Centro Recreativo de Estarreja comemora
cem anos e a chuva não foi obstáculo para
quase centena e meia de jogadores que
ontem se deslocaram à localidade para a
grande celebração, que decorreu no
pavilhão da Escola Secundária local.”
Site Xadrez 64

“A Câmara de Estarreja não vai fazer cortes
nos programas sociais, segundo foi referido
durante a apresentação pública do orçamento. Obras como a ampliação da escola
Padre Donaciano (1,4 milhões €) ou a 1ª fase
da Escola Básica Integrada de Salreu (3,2
milhões €) estão previstas para 2011, assim
como 9 projectos de regeneração urbana
com apoios comunitários.”
Jornal de Notícias, 3 Dezembro

“A Câmara Municipal de Estarreja vai
investir cerca de 2,5 milhões de euros na
criação de um espaço social no EcoParque Empresarial.”
Diário de Aveiro, 26 Outubro

“(…) aqui bem perto de nós, os municípios
da Murtosa, Estarreja e Ovar desenvolvem,
em colaboração com a Universidade de
Aveiro (UA), uma interessante experiência
a justificar atenção. Tirando partido dos
recursos naturais, culturais e paisagísticos
da Ria, o projecto CicloRia colocou a
bicicleta, o lazer e turismo como elementos
centrais de uma aposta de desenvolvimento local (http://cicloria.blogs.sapo.pt)”
Diário de Aveiro, 10 Outubro, artigo de
opinião de José Carlos Mota, docente e
investigador da UA.

“Venho por este meio dar-lhe conhecimento da
situação em que se encontra a Rua Alberto
Reis, na localidade de Água – Levada. Esta é
uma rua em terra batida, que nunca foi
alcatroada. Por diversas vezes já foi dado a
conhecer a vossa Ex.ª essa mesma necessidade, tendo mesmo ficado prometido que esta
situação iria ser resolvida em 2010 e até agora
nada!”
Avanca, 19 Outubro

“Quanto à Rua Alberto dos Reis, como sabe,
conheço-a bem e foi das pouquíssimas
promessas eleitorais que fiz há um ano, pois é
mesmo uma necessidade, com ou sem
ambulâncias. Por isso mesmo, a obra ainda em
2009 foi integrada no Orçamento para 2010 e,
após a elaboração do projecto e o concurso
público, já foi adjudicada ao empreiteiro
"A.Pimenta, lda", de Arouca. Agora tem a ver
com o planeamento dos trabalhos pelo
empreiteiro e com as condições climatéricas.
Como vê, os procedimentos legais são
inevitáveis mas o dito está quase feito. Se não
pudesse, não teria prometido.”
José Eduardo de Matos

“(…) o meu desagrado, relativamente ao mau
estado do piso, do parque de estacionamento,
que se situa na Rua Dr. Alberto Vidal, visto que
se aproxima o Inverno. Asfaltar este parque,
seria a melhor hipótese. Aproveito também a
ocasião para demonstrar o meu agrado pelo
trabalho desempenhado pelo Sr. Presidente e
seus colaboradores, ao longo dos seus
mandatos, na minha opinião bastante positivo.
Salreu, 24 Outubro

“Arsenal de Canelas fecha época de ‘ouro’
com títulos. Os jovens do clube estarrejense
tiveram uma prestação de sonho na prova
lisboeta, não dando hipóteses à concorrência”
Diário de Aveiro, 8 Dezembro, sobre a
participação nas últimas jornadas do
Campeonato Nacional Indoor de
Patinagem de Velocidade, nos escalões
escolares e iniciados

“A Câmara de Estarreja está a oferecer
pinheiros à população de forma a proteger a
Natureza.”
Jornal de Notícias, 27 Novembro,
sobre a campanha “Feliz Natal
Com uma Árvore Natural”

“Quanto ao parque estacionamento junto à
SEMA também concordo consigo. Mas os
terrenos são privados e estão cedidos por favor.
Temos um projecto, que está a ser apresentado
aos proprietários, de requalificação desse
Quarteirão Norte da Praça Francisco Barbosa.
Se eles - todos concordarem, abriremos aí uma
nova rua e faremos um parque no miolo a seguir
ao actual estacionamento, que entretanto
vamos regularizando periodicamente.
Finalmente agradeço a bastante positiva
apreciação que faz do trabalho da nossa
equipa: ficamos mais motivados para continuar...a trabalhar mais.”

“Estou a escrever para o cumprimentar e
dar os meus sinceros parabéns pela
forma como governa a Câmara Municipal
de Estarreja. Eu espero que não mude a
sua forma de governar, porque estou
muito satisfeita como está a desempenhar o seu papel de presidente.”
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Válega, 20 Outubro

Salreu, 8 Dezembro

“Venho por este meio manifestar o meu
agrado por, em tão pouco tempo de
câmara, já ter feito muito pela cidade de
Estarreja e pelos seus moradores. (…)
Quero felicitá-lo por ter tomado a atitude
de dar início às obras de requalificação na
estrada que liga Pardilhó a Avanca. (…)
Mais uma prova da sua boa vontade e
bom empenho de Presidente apesar de
muitas vezes ter de remar contra a maré.”
Pardilhó, 22 Novembro

“Resido no concelho de Oliveira de
Azeméis e, esporadicamente, tenho tido
acesso ao Boletim do Município de
Estarreja, através de familiares que
residem em Estarreja. Tem-me surpreendido a qualidade do mesmo quer pela
apresentação gráfica, pelas fotografias
divulgadas e, sobretudo, pela divulgação
e atenção que é dada pelo Município às
questões do ambiente em todo o
concelho, com particular enfoque na
divulgação do BIORIA.”
Oliveira de Azeméis, 24 Setembro

“Venho por este meio dar-lhe os parabéns
pelo excelente trabalho que tem vindo a
realizar pela minha freguesia e pelo
concelho em geral. Espero que dê
continuidade ao mesmo.”
Canelas, 7 Novembro

“É com grande agrado que venho felicitar
pela obra da Piscina Municipal de
Estarreja. Está de facto com muito
melhores condições que a antiga. Espero
que a Câmara Municipal continue a
desenvolver novos projectos.”

“Venho por este meio felicitá-lo pelo
excelente trabalho feito no nosso parque
municipal, quer pelo aproveitamento do
espaço que está fantástico, quer pela
oportunidade de termos em Estarreja um
espaço convidativo para o lazer, para a
prática de desporto, para as crianças e
para o convívio.”
Estarreja, 13 Setembro

Estarreja, 27 Outubro

José Eduardo de Matos

CONSULTE A NOSSA PÁGINA E ENVIE AS SUAS SUGESTÕES
BOLETIM INFORMATIVO

“Não sou morador de Estarreja, mas
frequento a mesma uma vez por semana,
visto que me encontro a frequentar o
Centro de Novas Oportunidades do
Antuã. Semana após semana, são visíveis
as melhorias e a evolução desta cidade.”

Peça o seu Boletim!
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