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Estarreja em
crescimento sustentável!
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no Município

Novas fábricas
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Eco Estarreja
Comércio dá
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Festas de
Santo António
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Na Sessão Solene do Dia do Município, 13 de Junho, renovei a
convocatória para os desafios do futuro. Como diariamente nos
minguam os meios, transferidos ou próprios, reforçamos a
vontade e o esforço de conseguir progresso para a Nossa Terra.
Estamos a aproveitar ao máximo os fundos europeus, onde
somos dos melhores alunos municipais. Essa última grande
fonte de financiamento não pode ser desaproveitada, donde
assumimos essa prioridade de investimento, sacrificando
outras opções. Em intenso trabalho de equipa interno, temos
visto reconhecido o valor dos nossos projectos e candidaturas,
gerando energias que contrariam os ventos frios da crise que
sentimos.
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A lista é felizmente longa e as obras estão em curso ou a
arrancar:
. Prioridade ao Eco-Parque, com 3 empreitadas: Área Social,
Variante Sul e Avenida Pacopar (ligação à nova Variante Norte);
. Aposta na Educação, com 3 empreitadas: Ampliação da Padre
Donaciano, Escola Sul do Concelho, e paralelamente, a Parque
Escolar recupera a Escola Secundária;
. Centros Cívicos, com 2 empreitadas em Veiros e Avanca;
. Qualificação de equipamentos, com 3 empreitadas: Casa da
Cultura, antiga Piscina Lurdes Breu e Antigo Colégio;
. Virar Estarreja para a Ria, com 3 acções: Mais BioRia (vários
procedimentos), CicloRia (com Murtosa e Ovar) e Polis da Ria
(foram lançados os concursos para os Cais de Canelas, Salreu e
Esteiro de Estarreja);
. Regeneração Urbana da Cidade, das Acessibilidades (através
Projecto Rampa) à Qualificação Urbana – EcoEstarreja (da
Praça Francisco Barbosa à Ponte Pedonal sobre o Antuã).
Estes factos, acompanhados em Rede Social, passando pela
dinâmica do Desporto, são pilares de Desenvolvimento
Sustentável:
- Vias Estruturantes para atrair novas Empresas;
- Eco-Parque maior para criar Emprego e fixar Jovens;
- Escolas novas ou ampliadas para elevar a Educação;
- Centros Cívicos recuperados para mais Qualidade Urbana;
- Equipamentos requalificados para a Criatividade e a Cultura;
- Bioria a crescer para fortalecer o Ambiente e Turismo.

Muito deste quadro também reflecte o trabalho comum na
CIRA – Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro,
visando uma verdadeira Rede Urbana para a Competitividade
e Inovação, num trabalho articulado com a Universidade de
Aveiro, interligando-nos por exemplo na actual Incubadora de
Empresas ou no futuro Parque de Ciência e Inovação. Eis uma
necessária dimensão regional, de que somos modelo
referenciado a nível nacional.
No plano do Governo, as recentes eleições e a mudança
produzida, não alterarão a nossa agenda: do Projecto
Agrícola do Baixo Vouga ao Novo Hospital, da Casa Museu
Egas Moniz à Rede Viária. Em todos esses dossiers há muito
trabalho feito e/ou protocolos, que legitimam a sua
efectivação, já atrasada nalguns casos.
A talhe de foice, não é a começar por baixo que se deve cortar
despesa pública. É por cima que está o problema! Para baixo
é o que se tem feito. Sempre. Pese algumas conhecidas
excepções, as Câmaras globalmente hoje não contribuem
para o défice do Estado, pelo contrário! Sou apoiante de
melhorias e racionalização também na base local e regional,
mas o Estado não pode deixar de ter representação junto das
povoações mais pequenas, a quem foi retirando CTT, GNR,
Extensões de Saúde, Linhas-férreas, etc.… Os cortes não
podem continuar cegos, mas ajustados às diferentes
realidades.
Mesmo conhecendo os tremendos problemas do país e a
dureza dos próximos anos, continuamos a acreditar no efeito
virtuoso do trabalho sério e dedicado dentro desta Casa – da
Câmara à Assembleia – em articulação com as 7 Juntas. E
Todos somos precisos. É que este esforço forte de
investimento e as políticas públicas municipais que acima
listei, de pouco valem se, acima de tudo, o nosso capital
humano não se afirmar. É essa a forma de vencer e de ganhar
o futuro. Vamos em frente!

O Presidente da Câmara Municipal de Estarreja,

Distribuição Gratuita

José Eduardo de Matos
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BigClub
É UMA VERDADEIRA CASA PARA 20 CRIANÇAS E JOVENS
A EDUCAÇÃO COMO PREVENÇÃO
José Eduardo de Matos deu mais alguns bons
conselhos aos jovens. “Mantenham esse espírito, esse
sentido de equipa e sintam que temos que ser responsáveis por aquilo que fazemos. Para receber temos que
dar”, sensibilizando os principais beneficiários do Big
Club para as suas responsabilidades. “A nossa
obrigação é conseguir dar condições para que de facto
isto aconteça”, afirmou.
Criado em 2002, este é um projecto comunitário
vocacionado para a ocupação de tempos livres dos
jovens dos 10 aos 16 anos de idade, com incidência na
população residente na Urbanização da Teixugueira. O
“combate ao insucesso escolar e à exclusão social, a
promoção da auto-estima, o debate dos problemas que
surgem na sua vida e o desenvolvimento de projectos de
vida, de modo a torná-los pessoas mais seguras de si e
mais capazes”, são objectivos enumerados por Rosa
de Fátima.

OS TESTEMUNHOS DOS JOVENS…

“Desde que entrei (no Big Club) que me sinto uma pessoa com mais sorte” Marcela, 12 anos
“Aprendemos a ser alguém na vida, a valorizar a educação e os amigos” Fátima, 13 anos
“Ensina-me tudo o que preciso de saber para ser feliz” Rafaela, 13 anos
“É a minha segunda família, gosto de estar cá, faz-me feliz” Rui Filipe, 13 anos
“Aqui aprendemos a viver e a ser melhores, mais responsáveis e mais educados” Renato, 12 anos

O clube está equipado com recursos materiais em
áreas distintas como a leitura, fotografia, culinária,
pintura, jogos tradicionais e novas tecnologias da
comunicação. “Os jovens gostam de estar aqui,
sentem-se bem aqui, é também a sua casa. Para nós é
deveras estimulante para continuarmos a percorrer este
caminho e para conseguirmos que estes jovens sejam
cidadãos responsáveis um dia num futuro próximo”,
afirmou a provedora.

O “Big Club” faz 20 crianças e jovens mais felizes. É a sua segunda casa, como muitos fazem questão de
dizer, lembrando da importância deste projecto para o seu percurso de vida. “É um sítio muito bom,
podemos partilhar opiniões, falamos muito sobre a nossa relação com os outros e fazemos várias actividades. É muito bom estar aqui e espero que não acabe tão cedo”, afirma Marcela, 12 anos.
São casos como este que continuam a merecer a atenção da Câmara Municipal e da Santa Casa da
Misericórdia, que renovaram o Contrato de Comodato, no âmbito do qual a autarquia cede em Regime de
Comodato, pelo prazo de mais 3 anos, o apartamente da Urbanização da Teixugueira, onde funciona o Big
Club, para que assim se cumpra o desejo de Marcela e dos seus 19 “irmãos”. “Que ainda venham para
aqui os nossos netos e bisnetos”, diziam os jovens em conversa com o Presidente da Câmara, José
Eduardo de Matos, que esteve no Big Club para assinar o contrato, com a Provedora da Santa Casa, Rosa
de Fátima Figueiredo.
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NOVO CENTRO
DE RECURSOS
CONCENTRA
DONATIVOS

AJUDAS
TÉCNICAS
PARA
9 INSTITUIÇÕES

HTTP://REDESOCIAL.CM-ESTARREJA.PT

HUMANITÁRIA SALREU

Funciona na antiga Escola Primária do Agro e
centraliza a gestão de donativos com o objectivo de
serem canalizados para as famílias carenciadas, por
via das instituições. O Centro de Recursos Sociais
de Estarreja foi inaugurado pela Rede Social, com a
presença dos parceiros. Cedido pela Câmara
Municipal, o edifício ganha uma nova função social,
constituindo mais uma resposta que, de forma
integrada, está agora ao serviço da comunidade.

VIDA NOVA – LAR DE IDOSOS
CERCIESTA
CENTRO PAROQUIAL STA MARINHA
SANTA CASA MISERICÓRDIA
CENTRO CONVÍVIO ROXICO
CENTRO PAROQUIAL DE PARDILHÓ
ASSOCIAÇÃO QUINTA DO RESENDE
CENTRO SOCIAL DE CANELAS

A presidente do CLAS - Centro Local de Acção Social da Rede
Social, Rosa Simão, e Vereadora dos Assuntos Sociais da
Câmara, realçou o trabalho conjunto, sem que haja divisão de
esforços. “Todos juntos fazemos a rede crescer”, sublinhou. Para
que o centro tenha a dinâmica que se pretende, é necessária “a
colaboração de todas as instituições e voluntários”.

No dia da abertura do Centro de Recursos, 9
instituições foram contempladas com
material técnico no âmbito da Campanha de
Recolha de Tampinhas. As ajudas técnicas
constituídas por material diverso resultaram
da recolha de tampas de plástico em todo o
concelho, que depois de recolhidas são
destinadas à reciclagem e o seu valor é
convertido em ajudas destinadas às IPSS.
Nesta campanha foi possível angariar 1830€.

Na opinião de Joaquim Marques, da CERCIESTA, “o centro irá
coordenar determinadas situações que andam dispersas e isso é
que era importante. Que chame a si as instituições que estão a
fazer este trabalho e que faça uma distribuição mais equitativa”.
COMO AJUDAR
Pode entregar o seu donativo directamente no Centro de
Recursos, informando antecipadamente por e-mail
redesocial@cm-estarreja.pt, telefone 234 840 600 ou dirigindo-se
a uma IPSS, que estabelecerá a devida articulação. Horário de
funcionamento: terças e quintas, 9h30-12H30 | 13H30-16H30
Torne-se Membro de Partilha e preste a sua colaboração como
voluntário.

A Associação Humanitária de Salreu foi uma
das instituições contempladas. Para Teresa
Henriques, directora técnica, esta é “uma
grande ajuda”, pois estes materiais “são
extremamente dispendiosos”.

PISCINA PARA TODOS
A Câmara Municipal celebrou um protocolo
com o Agrupamento de Escolas de Pardilhó,
tendo em vista a cedência gratuita das
instalações do Complexo de Desporto e de
Lazer, para aí ser ministrado o ensino de aulas
de natação a seis alunos com necessidades
educativas especiais.

A CERCI de Estarreja também utiliza a nova piscina e o Pavilhão
Municipal duas vezes por semana através de um protocolo em que é
isenta de qualquer custo. Recorde-se que o Regulamento do
Complexo de Desporto prevê a redução de 50% na taxa de
frequência da piscina para todas as pessoas com um grau de
deficiência de 60% ou mais.
Os idosos possuidores de Cartão Sénior têm também um desconto
de 50% nas piscinas municipais. Já os munícipes com mais de 55
anos e inscritos em qualquer programa de actividade física da
autarquia usufruem de um desconto de 30%.

BOLETIM INFORMATIVO

[ 4 ]

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

O PACOPAR entregou 75 mil € para apoiar 21 projectos das áreas
social, educativa, desportiva, de segurança e protecção civil de
várias entidades do concelho. Até à data as empresas do PACOPAR
já apoiaram financeiramente 61 projectos.
O programa anual é promovido pelas empresas do PACOPAR – Air
Liquide, Aliada Química de Portugal, CIRES, CUF, Dow Portugal e
TJA – com o objectivo de ajudar a concretizar projectos sem fins
lucrativos, que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da
comunidade local.
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PACOPAR APOIA
PROJECTOS LOCAIS
WWW.PACOPAR.ORG

AMBIENTE

CADA MUNÍCIPE PRODUZ 0,9 KG DE
LIXO POR DIA
No ano transacto, Estarreja produziu 9,6 toneladas de
resíduos com destino a aterro sanitário, correspondendo
aos totais de RSU, limpeza urbana, monos, ramagens e
jardinagens e madeira, que não pode ser reciclada, de
acordo com o relatório anual da ERSUC Resíduos Sólidos
do Centro, S.A.
Estarreja apresenta uma capitação de 0,923 kg de RSU
indiferenciado por habitante e por dia, um valor abaixo da
média do Sistema Multimunicipal (1,047 kg), e que reduziu
comparativamente a 2009. Essa diminuição de 1,17%
contraria a média do sistema que regista um aumento de
produção de lixo em 0,7%. Os valores conseguidos em
Estarreja podem ser explicados por uma maior aceitação
dos planos de sensibilização efectuados no âmbito da
prevenção da produção de resíduos. Os serviços da
autarquia prevêem que a capitação dos RSU por
habitante continue a diminuir, dadas as condições
económicas do país, mas também como resultado das
campanhas de sensibilização desenvolvidas pelo
Município.

RSU CUSTAM 650 MIL € POR ANO
Estarreja possui 895 pontos de recolha (contentores) distribuídos
por todo o município, o que representa um crescimento de 23%
relativamente a 2007. Longe vão os tempos da recolha porta-aporta, em que os sacos de lixo eram deixados na rua, com a
introdução de mudanças assinaláveis em 2002, em que entrou em
vigor o novo sistema de recolha de RSU e a colocação de contentores MOLOK, recipientes modernos, higiénicos e ecológicos.

SEMENTES PARA INFLUENCIAR
O FUTURO
No jardim da Biblioteca, as crianças participaram
em ateliês, realizados com a colaboração da
Cerciesta, e em sementeiras de aromáticas. Com
uma consciência ambiental maior, as gerações
sucessivas de jovens que têm passado pela
Semana do Ambiente vão influenciar o futuro.

A autarquia tem em curso a aquisição de um novo equipamento
mecânico de varredura, para substituir a viatura actual que tem
cerca de 7 anos, investindo mais 90 mil €. A varredura mecânica é
executada em 12 circuitos, assegurados por 4 colaboradores, com
recurso a uma varredora e a uma aspiradora, adquirida o ano
passado, onde a autarquia despendeu mais 9500€.
Em 2010, a Câmara despendeu um total de 645.371,89€ em recolha
de RSU, lavagem de contentores e tratamento/deposição em aterro
dos RSU. Por outro lado, a receita apurada com a tarifa de RSU
cobrada aos munícipes foi de apenas 188.561,19€. Isto é, o
Município suportou um saldo negativo, que em 2010 ascendeu a
450 mil €, e que pretende diminuir futuramente, de modo progressivo, mantendo a qualidade do serviço actual.

UM MUNICÍPIO MAIS LIMPO

POR UMA CIDADANIA
RESPONSÁVEL!
O comportamento de cada um de nós é
indispensável para que tenhamos um município
melhor. A exposição na Biblioteca, este ano
sobre o projecto de regeneração urbana
EcoEstarreja, explicou como a conjugação de
esforços é importante. Na abertura da mostra, o
presidente da Câmara Municipal, José Eduardo
de Matos, explicou que este é um projecto
comparticipado pelos fundos europeus com
“uma perspectiva muito forte da relação da urbe
com os meios naturais, com o ambiente e com
um conjunto de comportamentos que sejam
sustentáveis”. Mas “não bastará o esforço
público”, os munícipes também devem agir, por
uma mudança de comportamentos.

A Câmara Municipal continua a investir nas áreas de gestão
dos resíduos urbanos, limpeza e higiene pública, adequando
os investimentos às necessidades do concelho para os que
cá vivem tenham melhor qualidade de vida. Um conjunto de
novos equipamentos já adquiridos ou em fase de aquisição
implica um investimento global superior a 120 mil €.
A autarquia procedeu à substituição de 120 contentores nas 7 freguesias. O
objectivo foi retirar das ruas de Estarreja os velhos contentores de chapa, com
mais de 20 anos e já degradados, sendo substituídos por equipamentos de
polietileno, mais leves, facilitando também as operações de recolha dos
resíduos sólidos urbanos (RSU) indiferenciados. Foram ainda substituídas
todas as papeleiras existentes na Cidade, num total de 75 equipamentos. O
investimento nestas duas acções totalizou 27.767,25€.

A LIMPEZA DE UM CONCELHO NÃO DEPENDE APENAS DA CÂMARA MUNICIPAL.
O COMPORTAMENTO CÍVICO DOS MUNÍCIPES É PARTE ESSENCIAL PARA QUE ESTARREJA SEJA LIMPA E AGRADÁVEL PARA VIVER! CONTRIBUA!
BOLETIM INFORMATIVO
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É, sem dúvida, o caso de David Miguel, 10 anos, de
Avanca. Depois de visitar a exposição, ter participado nas actividades e conversado com os técnicos
da autarquia e com o Presidente da Câmara, David
tinha a consciência do que tem ser feito e quer
“uma cidade mais sustentável que gaste menos
energia e recursos naturais”.

Destacando o papel das actividades que
a câmara dinamiza para as escolas,
Lurdes Madail, do Jardim-de-infância do
Mato, considera que se trata de um caso
“único” e explica os motivos. “Já tenho
trabalhado noutros concelhos e isso não
é tão notório. Vê-se a acção que realmente chega às crianças e sente-se no meio.
É isso que é importante, fazer sentir a
acção da Câmara em toda a população”.

SEMANA DO AMBIENTE & PROTECÇÃO CIVIL

REUTILIZAR ESTÁ NA MODA!
O Fashion Eco-Day demonstrou que podemos aproveitar diferentes tipos de materiais, ao invés de os
colocarmos no lixo. Esta foi a mensagem deixada por 80 crianças que desfilaram para mostrar uma
colecção muito ecológica. O Cine-Teatro encheu para esta 3ª edição, que contou com a participação
das Escolas das Laceiras e da Sra. do Monte e da Associação Cultural do Roxico.
O João Rafael, 10 anos, das Laceiras, foi o primeiro a pisar a passerelle, com um fato exclusivo
idealizado com sacos de plástico, embalagens de leite, sacos de papel e papel de alumínio. A
colaboração dos encarregados de educação é fundamental. “Na escola organizamos, mas o trabalho
manual é feito com os pais. Sem a colaboração deles seria impossível”, afirmou Odete Pinho, docente
da Escola de Salreu.

CRESCER EM SEGURANÇA
A Câmara Municipal promoveu uma sessão denominada "Crescer em Segurança", destinada aos alunos do
jardim-de-infância da Escola do Pinheiro, de Veiros. A
brincar, os mais novos aprenderam noções fundamentais sob o lema “Criança segura, criança feliz!”.
Segurança em casa, na escola e na rua e ainda a higiene
oral foram os temas trabalhados nesta acção que
decorreu na Biblioteca.

A Associação do Roxico contou com a presença de
convidados especiais, utentes do Centro de Dia, num
momento muito aplaudido. Sandra Valente, voluntária,
foi a impulsionadora da ideia. “Gostei muito, correu
bem e foi emocionante”. Muito orgulhosa estava
também Manuela Lima, coordenadora da Escola da
Sra. do Monte. “De ano para ano, eles vão ficando cada
vez mais sensibilizados para esta problemática e para a
defesa do meio ambiente”, enaltece.

Terminada a 10ª edição da Semana do
Ambiente, o “balanço é muito positivo,
evidenciando um esforço continuado do
Município em influenciar a educação
ambiental da comunidade local”, sublinha o
Vice-presidente da Câmara, Abílio Silveira.
“Com pequenos/grandes gestos, estamos
a contribuir para a “construção” de um
futuro ambientalmente melhor”, afirma.

DESCIDA DO RIO ANTUÃ
DIVERTE MILHARES
A crise económica do país foi um tema incontornável da
10ª edição da corrida de barcos. 64 equipas com 260
participantes, de todas as idades, navegaram perante o
olhar curioso de milhares de pessoas.
O "Funeral de Portugal" foi a embarcação vencedora da
Descida do Rio Antuã, iniciativa do Centro de Cultura e
Desporto de Salreu, inserida na Semana do Ambiente,
desde a primeira edição, em 2002.
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PROTECÇÃO CIVIL
MOSTRA MEIOS

ECOSCÓPIO ALERTA PARA
A ATITUDE CERTA!

Inserida na IV Semana da Protecção Civil (PC), a Praça
Francisco Barbosa foi o palco da Mostra de Meios.
Várias escolas contactaram de perto com os agentes de
PC desde GNR, Bombeiros Voluntários e INEM. O
Auditório da Biblioteca recebeu a acção de informação
"Intoxicações: Prevenção e Primeiros Socorros", com a
presença do vereador da Protecção Civil, Diamantino
Sabina e de Fátima Rato, coordenadora do Centro de
Informação Antivenenos.

“Abre os olhos, toma atitude, passa a palavra!” é o mote
do Ecoscópio, uma Unidade Móvel de Sensibilização.
Estarreja apresentou, em parceria com a SUMA, o
projecto de educação ambiental, que passou pelas
escolas Padre Donaciano, Egas Moniz e EBI de
Pardilhó. O projecto consciencializa para a responsabilidade individual do produtor de resíduos e para um
papel interventivo de cada um de nós pelo respeito de
equipamentos e espaços públicos.
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OBJECTIVOS

Cidade
atractiva e
sustentável

Alavancar a projecção da Cidade. Reforço da identidade e
melhoria da imagem, garantindo um ambiente propício aos
investimentos, à inovação e ao aumento do emprego;
Valorizar os espaços urbanos. Criação de espaços públicos para
todos, contribuindo para a sustentabilidade, facilitando a inclusão e
a atracção e fixação de pessoas e empresas
Melhorar a qualidade de vida. Pela melhoria da mobilidade,
estímulo à prática desportiva e à utilização dos espaços públicos
para lazer e recreio, proporcionando o aumento do bem-estar da
população;
Dinamizar a vertente social. Incentivar à participação de todos
(sectores empresarial, ensino e sociedadecivil) na dinâmica
concelhia e na integração do conceito“ECO”.

Melhorar está nas mãos de todos nós!
Com uma aposta na valorização de práticas sustentáveis e
estratégias comerciais inovadoras, o Concurso EcoEstarreja é mais
um passo na afirmação da EcoCidade.
Para além do cálculo e redução da pegada ecológica, as casas
comerciais devem desenvolver actividades relacionadas com as
diferentes dimensões do desenvolvimento sustentável: valorização
ambiental, coesão social, competitividade económica e dinamização cultural.
O EcoEstarreja - Programa de Regeneração Urbana da Cidade visa
renovar e transformar a Cidade num espaço sustentável e representa um investimento de 1,4 milhões €, fruto de uma candidatura aos
fundos europeus, que comparticipam em 80%.

“Todos em conjunto conseguimos algo”
Na Farmácia Sousa, já se observam acções que contribuem para a
sustentabilidade local: a recolha de medicamentos, radiografias e
tonners, a rampa de acesso para pessoas com mobilidade
condicionada ou a deslocação diária a pé dos colaboradores que
são de Estarreja e dispensam o carro.

O EcoEstarreja é uma alavanca em prol de um objectivo
colectivo: criar uma cidade mais atractiva e sustentável,
abrangendo diversas áreas. Através deste projecto e
articulando com outras medidas e investimentos, a Câmara
Municipal está a melhorar o espaço urbano e a imagem da
nossa Cidade. O Cidadão tem também um papel activo a
desempenhar. Este é o momento de unir esforços!

A compra de produtos locais, a separação do lixo, a utilização de
lâmpadas economizadoras e a promoção de eventos musicais são
pontos a favor do Café Brasília. Mas novos desafios se colocam
como ter um menu Bioria. A ligação às acções municipais é
importante para o proprietário António Marques. “Com a nossa
força, isto vai para a frente. Sozinhos é complicado. Todos em
conjunto conseguimos fazer algo”, afirma dizendo que “tem havido
um esforço enorme por parte da Câmara, o que é importante para o
comércio de Estarreja”.

A participação da população é fundamental. Participe e
contribua para que o Município seja um exemplo de
sustentabilidade!
VISITE-NOS EM ECOCIDADE.CM-ESTARREJA.PT

Nesta 1ª edição do concurso, 18 estabelecimentos
assumem o compromisso com a sustentabilidade:
Padaria Pastelaria Bolívar | Restaurante Tolas e
Companhia | Restaurante Tropical | Café do Parque |
Bar Tomázia | Cafetaria Piscina | Café Brasília | Pajoana
loja de roupa | Água e Sabão mobiliário interiorismo |
Cristal Óptica Ourivesaria | Loja Púrpura acessórios
moda | Manuel Ferreira Electrodomésticos | Loja Chana
vestuário | FisioEstarreja | Farmácia Leite | Farmácia
Sousa | Seguros Filipe Marques | Domingues Breda
Leite - Laboratório Análises

OUTROS PROJECTOS ECOESTARREJA
Qualificação do espaço central da Cidade
(Pedonalização dos acessos contíguos aos Paços do
Concelho)
Percurso Biourbano / Ligação pedonal e ciclável do
centro da cidade aos percursos naturais em Zona de
Protecção Especial da Rede Natura 2000 (BioRia)
Iluminação com recurso a fontes renováveis ou ecoeficientes
Observatório “EcoEstarreja”

A remodelação da antiga Piscina e conversão em Espaço Multiusos, assim
como o reforço do Equipamento e Promoção de Utilização do Parque do
Antuã são 2 projectos EcoEstarreja. Ao fundo nascerá a nova Ponte
Pedonal/Ciclável, já iniciada.

BOLETIM INFORMATIVO
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E você, o que faz pela sua Cidade?

Contenção e arranjo da margem sul do rio Antuã
Programa de Promoção da EcoCidade
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AMBIENTE - BIORIA

É um número recorde de visitantes à área
natural de Estarreja. Desde o início da
temporada de Verão, com a abertura diária
do CIA - Centro de Interpretação Ambiental
do BioRia, a 21 de Maio, e até final de
Agosto os percursos receberam a visita de
9000 pessoas. Um dado positivo que
evidencia a evolução contínua deste
projecto ambiental. O número de visitantes
aumentou mais de 130% em relação ao
mesmo período do ano anterior!

AVES RARAS
EM PORTUGAL
registos em
Estarreja
Em Junho, foram observadas em
Estarreja duas raridades de aves
homologadas em Portugal. Os dois
exemplares Pilrito-de-colete (Calidris
melanotos) e Pilrito-canela (Tryngites
subruficollis) foram vistos em Salreu, na
zona do Baixo Vouga Lagunar. O mesmo
local é referenciado duas vezes consecutivas no site Aves de Portugal pelo
aparecimento de aves raras. Já em
Janeiro tinha sido observado também em
Salreu um Merganso-grande (Mergus
merganser). Ocorrências que demonstram o potencial natural de Estarreja para
o Birdwatching.

A ampliação geográfica do BioRia a outras
freguesias do concelho permitindo o
usufruto de mais percursos, a abertura a um
leque mais variado de áreas de interesse,
como observação de aves, fotografia,
desporto e lazer, astronomia ou educação
ambiental, e as diversas formas de
divulgação contribuem para os números
alcançados.
Junto ao CIA, funcionou uma estrutura
amovível, facilitando o contacto com os
visitantes. Neste posto é fornecida
informação acerca da rede de percursos,
disponibilizados guias de campo e diversos
equipamentos de apoio à visitação e venda
de produtos de merchandising.

MAIS DE 9 MIL
VISITAS NA
TEMPORADA
DE VERÃO

Estarreja é por exemplo um
dos mais dinâmicos municípios inseridos no programa
nacional “Ciência Viva no
Verão”, que propõe milhares
de actividades espalhadas
por todo o país, entre as
quais, um conjunto de
propostas associadas ao
projecto BioRia.

BIRDWATCHING
EM ESTARREJA
GANHA
ADEPTOS

20 participantes oriundos de vários pontos do país como Guarda, Coimbra, Leiria ou
Porto vieram observar aves em Estarreja, em Abril. À semelhança do 1º curso de
iniciação ao birdwatching, esta 2ª edição teve uma adesão muito positiva. A organização
é do BioRia e da Birds & Nature Tours, em parceria com o Instituto da Conservação da
Natureza e da Biodiversidade (ICNB). O curso foi guiado com mestria por um dos
melhores especialistas de birdwatching do país, João Jara, da Birds & Nature.

AVES DE
RAPINA EM
Ao longo do fim-de-semana foram registadas entre vocalizações e observações 65
espécies de aves. Apreciadores do birdwatchingVOO
encontram LIVRE
neste tipo de actividades
um momento de fuga ao quotidiano e em contacto directo com a natureza.

ENVOLVER A
COMUNIDADE
NA PROTECÇÃO
DO AMBIENTE

www.avesdeportugal.info
Pilrito-canela, fotografia da autoria de
Carlos Marques, frequentador
assíduo dos Percursos Bioria

O BioRia promoveu a acção de formação "Educador Ambiental", tendo como
objectivo desenvolver as competências dos participantes na área da Educação para
o Desenvolvimento Sustentável. 20 pessoas vindas de vários pontos do país,
participaram neste curso de dois dias, em Salreu.
Foram diversos os temas desenvolvidos, tais como os problemas ambientais, as
respostas da sociedade, a educação ambiental e estratégias e técnicas a desenvolver nesse campo. O saldo da acção é positivo tendo contribuído também para
divulgar o património natural de Estarreja, que a maioria desconhecia. O BioRia
pretende promover novas actividades e acções de formação que envolvam a
comunidade, em prol de uma cidadania activa e da preservação do Ambiente.

"GOSTOS E
SABORES" DE
ESTARREJA
As Enguias, o arroz de Salreu e o Mel
das Terras do Antuã são produtos
locais que estiveram em destaque no
"Gostos e Sabores", do chefe Hélio
Loureiro. O programa passou pela
Ribeira da Aldeia, Pardilhó, pela zona
natural do BioRia, em Salreu, e pela
Casa Museu Egas Moniz, Avanca. O
presidente da Câmara, José Eduardo
de Matos, participou no programa
sobre gastronomia, da RTPN.

Cerca de 3 centenas de pessoas
aceitaram o convite e participaram
na comemoração do 2º aniversário
do Centro de Interpretação Ambiental do BioRia. Assistiram à demonstração de voo livre de aves de rapina
e percorreram a rede de percursos,
quer em visitas guiadas de bicicleta, a pé ou de veículo eléctrico, ou
visitas livres motivadas pela prática
de desporto ou em passeio.
Diferentes espécies de aves, como o Buforeal, a Coruja-das-neves, o Falcão-peregrino
ou a Águia-de-Harris, rasgaram os céus em
alto e baixo voo, exibindo técnicas de
captura de presas que utilizam no estado
selvagem.
Localizado no início do Percurso de Salreu, o
CIA acolhe os visitantes, visando a sensibilização do público para a importância do
património natural e dando informações
sobre os percursos BioRia e os ecossistemas locais.
WWW.BIORIA.COM
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DESTAC

DESTAC

I SEMANA DO EMPREGO
E EMPREENDEDORISMO

PASTEL DO ANTUÃ
VENCE CONCURSO
Abel Correia de Oliveira foi o vencedor
do concurso “Doce do Antuã”. O
Pastel do Antuã, entre 13 propostas a
concurso, convenceu o júri. Com
ingredientes usados habitualmente
para o consumo alimentar da região e
outros cá cultivados como o grão-debico, o feijão e o milho, o Pastel do
Antuã é sublimado pela amêndoa,
resultando numa mistura aveludada
de fino e doce paladar.
A DESTAC lançou o desafio para
estimular a criação de um doce local
confeccionado à base de produtos da
região e os concorrentes responderam ao desafio com arte e imaginação,
tendo elaborado autênticas maravilhas da doçaria.

CONCURSOS REVELAM
JOVENS CRIATIVOS

CIDADE VESTIU-SE
DE BRANCO
A 2ª edição, no dia 30 de Julho, superou todas
as expectativas A Noite Branca veio para ficar e
assume-se como um grande evento realizado
pela DESTAC – Associação para o
Desenvolvimento de Estarreja Centro, em
parceria com a Câmara e a SEMA –
Associação Empresarial, e este ano com o
apoio da Região de Aveiro. Mais de duas mil
pessoas vestidas a rigor estiveram presentes
no centro da cidade e puderam assistir ao
glamour dos desfiles das lojas participantes –
Tatuga, Cantinho da Borboleta, Púrpura,
Cristal e CF Modas –, assim como aos vários
momentos de animação. O comércio local
também aderiu decorando as suas montras. O
Artesanato Urbano e a Feira da Doçaria do
Antuã enriqueceram a noite.
Este evento insere-se no programa de
animação de Verão na Praça Francisco
Barbosa, denominado Praça Viva, que pelo
segundo ano decorreu durante os meses de
Julho e Agosto, com o objectivo de dinamizar
as noites com concertos de música nas
esplanadas da praça. Aderiram os cafés Cova
Funda, Brasília e Sabores da Terra.

Promovidos pela Destac, os concursos
“Jovem Empreendedor” e “Estarreja 2011”
revelaram o potencial da juventude. Na
categoria Ideia Jovem, do 7º ao 9º anos,
venceu um projecto de produção de
revistas, de José Garrido, Francisca Martins
e Ana Pires. No Jovem Empreendedor, do
10º ao 12º anos, a ideia mais fascinante, da
autoria de Vanessa Fonseca, propunha a
comercialização de um “um sensor auditivo
para pessoas invisuais”.

DOCE TENTAÇÃO
A abertura da Mostra Doce Tentação foi
assinalada na Praça Francisco
Barbosa. Tendo como objectivo a
promoção do comércio local, e depois
do Sabores do Forno, a DESTAC
direcciona uma acção à pastelaria,
com destaque para a doçaria regional.
Foi lançado o Guia Doce Tentação,
com a apresentação do que se pode
encontrar e provar em Estarreja. Maria
Alice Mortágua, da Flor Tâmega, aderiu
por considerar uma boa iniciativa além
do que “pode dar um ajuda, num tempo
de crise”. Para Nuno Almeida, da
Campinos, esta é uma oportunidade
para “divulgarmos o nosso produto”.
Pastelarias aderentes: Bolívar,
Campinos, Casa Pessoa, Central
Canelas, Doces para Ti, Flor do
Tâmega I e II, Orquídea e Pão D’ilhó.

No concurso aberto à comunidade, dois
projectos saíram vencedores, o de prestação de cuidados de saúde ao domicílio de
Ana Guerra, Catarina Ramos e Maria
Caçoilo, e a agência de comunicação de
Joana Sousa, Ana Almeida, Hugo Valentim e
Tiago Duarte. “Até agora não conseguimos
encontrar o emprego com que tanto
sonhávamos”, dizia Joana Sousa, por isso
este grupo de licenciados aposta num
projecto próprio. As duas ideias dividem o
prémio de 2.500€, consultadoria para
desenvolvimento do seu Plano de Negócios
e um espaço na Incubadora de Empresas.

REDE DE PARCERIAS
E APOIO DA DOW

SEMANA DO EMPREGO
É PARA CONTINUAR

Foi evidenciada a parceria entre a Câmara,
SEMA, Centro de Novas Oportunidades do
Antuã e Escola Secundária e o apoio
financeiro, no valor de 3.500€, da Dow
Portugal, que viabilizou estes concursos.
José Piva de Abreu, da Dow, deixou aos
jovens “o exemplo da empresa e de Herbert
Dow, que teve a ideia de tomar o risco, de
montar um negócio e começar do nada”. Uma
centenária história de alguém que desenvolveu o seu negócio, sem receio de arriscar.
Depois de dar os parabéns à câmara, a
“locomotiva que puxa essas iniciativas”, José
Piva de Abreu garantiu que a “Dow está
disponível para apoiar estes projectos”.

O presidente da Destac e vereador da
Câmara, João Alegria, sublinhou a adesão
de 370 adultos, além das visitas de
estudantes à I Semana do Emprego e do
Empreendedorismo, que decorreu na
Biblioteca Municipal em Junho. Foram
realizadas 150 inscrições para procura de
emprego e recebidas 32 ofertas de
emprego. A “Destac vai trabalhar para uma
2ª melhor Semana”, garantiu.

WWW.ESTARREJACENTRO.COM
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Novas empresas estão a construir, outras ampliam as suas instalações e futuros investimentos se
adivinham. Pese a instabilidade económica, o dinamismo não parou no Eco-Parque Empresarial de
Estarreja. Inoxantuã, Sibina, Sopais e Openplus são exemplos de investimentos privados em curso.

SEMA 15 ANOS
A SEMA – Associação Empresarial de Sever
do Vouga, Estarreja, Murtosa e Albergaria-aVelha comemorou o seu 15º aniversário. A
direcção decidiu atribuir a distinção “SEMA
Prestígio” às 4 Câmaras Municipais.

“ESTARREJA CONTINUA COM
DINAMISMO”

Basílio Horta em visita ao
Eco-Parque Empresarial
em 2008

Em declarações ao jornal Expresso, o expresidente da AICEP – Agência para o
Investimento e Comércio Externo de
Portugal, Basílio Horta, dava exemplos de
projectos de investimento e de sucesso no
país, incluindo o nosso Município.
A expansão da CUF foi um dos investimentos privados referidos pelo Expresso, no
caderno Economia de 30 de Abril. Na notícia
sobre os 31,3 mil milhões € que estão a ser
investidos em Portugal, foi assinalado o
investimento da CUF, de 122 milhões € no
complexo químico para duplicação da
capacidade de produção de anilina.

FEIRA DO AGRICULTOR E DOS
PRODUTOS DA TERRA
A Feira do Agricultor e dos Produtos da Terra
realiza-se aos 2º e 4º domingos de cada
mês. Uma iniciativa da Cooperativa Agrícola
de Estarreja com vista ao escoamento e
promoção dos produtos locais agrícolas. Os
produtores interessados devem inscrever-se
na Cooperativa.

BOLETIM INFORMATIVO
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Sibina vai crescer no
Eco-Parque
Nasceu em 1994, no Barreiro do Cima,
Beduído, mas estás prestes a mudar-se para
o Eco-Parque. A Sibina – Fábrica de
vassouras, escovas e pincéis ocupa um lote
de 9 mil m2, num investimento superior a 1,3
milhões €. As medidas preventivas do
corredor do traçado previsto do TGV
impediram a ampliação da fábrica e ainda
existe o risco da linha de alta velocidade
provocar a demolição de instalações. Para
resolver o problema da falta de espaço que
está a estrangular a empresa, a direcção
decidiu investir no Eco-Parque onde está a
construir uma nova base operativa, para
armazenamento e produção, espaço
administrativo, showroom, balneários,
refeitório e posto médico. Os actuais 30
postos de trabalho podem chegar aos 39.

Sopais
“Esta é a zona mais
viável para nós”
A SOPAIS, Lda. – Componentes Metálicos
está a construir no seu lote de 3000 m2. A
empresa de componentes para a Indústria
Automóvel vai investir 700 mil €. As
instalações anteriores, num concelho
vizinho, já eram exíguas. A escolha de
Estarreja deve-se às “acessibilidades e ao
espaço que tem que é sensacional, tem
todas as condições para desenvolver aqui
uma indústria”, afirma Iraci Ribeiro, gestora
da Sopais. Os responsáveis perspectivam
um incremento de produção, acompanhado
por um acréscimo de colaboradores de “15
a 20 postos de trabalho”, ficando com um
total de 45 trabalhadores. “Estamos aqui
para inovar e aumentar”.

InoxAntuã
Novas instalações
Trata-se de mais uma deslocalização de
uma empresa estarrejense. A InoxAntuã –
Instalações de Inox, Lda, de equipamentos e
acessórios em aço inox, vai deixar as
instalações em Santiais, Beduído. Com um
investimento da ordem dos 210 mil €, a
InoxAntuã aposta na melhoria e aumento da
área para o desenvolvimento da sua
actividade industrial, abrindo perspectivas
de crescimento de produção. A empresa
necessitava de um espaço adequado e vai
ocupar cerca do dobro do que dispõe
actualmente. A deslocalização de um meio
urbano para uma zona industrial, as
acessibilidades, localização e infraestruturas do Eco-Parque foram determinantes. A empresa prevê o aumento de 24
para 36 trabalhadores.

OpenPlus duplica espaço
Estabelecida há 2 anos no Eco-Parque, a
OpenPlus está a ampliar as suas instalações. “A construção de raiz de um armazém
representa a duplicação do espaço
existente”, adianta o administrador Elísio
Azevedo. Mas a empresa de painéis solares
térmicos não irá ficar por aqui. “Na sequência de todo este envolvimento com esta área
e Município, estamos já a pedir que nos
aloque mais 6 mil metros a pensar em
duplicar a capacidade produtiva”. Ou seja, a
OpenPlus pretende passar dos iniciais 3 mil
m2 para 12 mil. Este é um momento de
crescimento e o grande objectivo é exportar
mais de 90% da produção. “Estamos a
trabalhar em muitos lugares do mundo,
desde Europa, até a alguns países do Médio
Oriente, África e América do Sul (Chile,
Brasil, Panamá)”. Apesar do enquadramento económico, “estamos confiantes”. O
investimento de 2,4 milhões € vai permitir
duplicar o número de postos de trabalho
para mais de 70.

Hoje, o Eco-Parque Empresarial acolhe 11 empresas em pleno funcionamento. E além dos 3 novos
investimentos em curso, mais 3 empresas, Fernando Ferro & Irmão, Alimentos Campo Amor e Plasalix,
prevêem a sua instalação no Eco-Parque de acordo com os respectivos planos de investimento.
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Desde ampliações a obras de restauro e conservação até à construção de projectos de raiz, o Município de Estarreja encontra-se
numa transformação visível com intervenções que visam não só
potenciar todo um conjunto de sectores e actividades mas também
promover a qualidade de vida dos estarrejenses.

ESPAÇOS RESIDENCIAL E DE TÉNIS
A Câmara Municipal deu luz verde ao projecto de Operação
Urbanística de Loteamento Urbano da zona junto ao novo Complexo
de Desporto e Lazer de Estarreja, que compreende uma área
residencial com 8 lotes, a norte, e 2 courts de Ténis, a sul. Trata-se de
cumprir o objectivo global de qualificação urbana daquela área e de
expansão do centro da cidade.
Aproveitando as actuais mais-valias desportivas, escolares e
comerciais daquela área, criaram-se 8 lotes destinados a ocupação/
edificação residencial, a colocar no mercado para construção de
moradias em banda, reforçando a oferta da cidade.
A construção dos campos de ténis corresponde a uma necessidade
há muito reivindicada, dada a popularidade da modalidade e a
ausência de alternativas com capacidade de resposta. Estando
garantido o apoio logístico na nova Piscina, torna-se expectável a sua
elevada utilização, prevista para o início de 2012.

ECO-PARQUE

ÁREA SOCIAL REFORÇA INVESTIMENTO
O Município está a reforçar as actuais valências do Eco-Parque Empresarial de Estarreja. As obras tiveram
início em Maio e em mais de 21 hectares está a nascer a zona de Apoio Social, que engloba uma área de
gestão, auditório, sala de exposições, consultório médico, espaços de segurança, de formação,
restaurante e cafetaria, balneários e instalações sanitárias. Com um orçamento de 2.045.475,83€, a
empreitada terá uma comparticipação do FEDER de 1.543.755,34€.

UM NOVO CENTRO EM VEIROS

OBRAS NA VARIANTE SUL
Está a decorrer, desde Junho, a beneficiação da Variante Sul ao Eco-Parque Empresarial/ EM 558.
Durante o prazo de execução, de 180 dias, a via que liga a cidade de Estarreja à vila de Pardilhó está
condicionada ao trânsito. A requalificação da estrada numa extensão de 2.850 metros, com adopção de
uma plataforma única e criação de uma rotunda de acesso ao Eco-Parque, custará 528.648,46€, com
financiamento de 80% pelos fundos europeus.
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É a revitalização de um espaço chave de identificação da imagem de
Veiros, como forma de reforçar a sua centralidade e de o vocacionar
para actividades de carácter cultural e social. A intervenção no Centro
Cívico pensou também a requalificação urbanística e valorização
ambiental, conferindo a este espaço uma visível melhoria. A obra
ascende a 274.182,33€.
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RUA TAVARES DA SILVA
EM CONCURSO
Paralelamente, a Rua Tavares da Silva que
estrutura esta Área Desportiva Municipal,
após contacto com os proprietários, tem o
projecto de remodelação em fase de
conclusão. Articulando com a Rua Dr. Jaime
Ferreira da Silva, que serve a Escola
Secundária, também em obras, perspectivase uma radical transformação da qualidade
e segurança dos acessos, com a criação de
passeios e de pista mista. A intervenção terá
financiamento de fundos europeus.

OBRAS E PROJECTOS
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ESCOLA SUL EM CONSTRUÇÃO
As obras da Escola Básica Integrada com Jardim-de-Infância a Sul do
Concelho – Salreu vão custar 2.886 273,94€, com uma comparticipação
prevista de 80% do montante elegível pelo Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional/QREN. Com uma área de implantação de
26.000 m2, foi necessário demolir uma habitação para o futuro acesso e
adquirir 16 terrenos, implicando um complexo processo negocial, num
investimento superior a 300 mil €. O complexo terá capacidade para 360
alunos.

REQUALIFICAR A
SECUNDÁRIA
Na Escola Secundária de Estarreja continuam as obras de requalificação, da responsabilidade da Parque Escolar EPE. Uma
intervenção profunda com um orçamento
estimado de 13,5 milhões €. Estão a ser
criados novos edifícios de área administrativa e social e de salas de aula, com a
existência de uma sala para grandes grupos
e anfiteatro. Os estudantes vão ainda ter um
novo ginásio.

Serão criadas 12 salas do 1º ciclo e 3 salas do pré-escolar, salas de apoio,
de actividades, de educação plástica e de repouso, 3 gabinetes para
docentes, um de atendimento e uma sala para a associação de pais.
Cantina, área polivalente, biblioteca, parque infantil e de jogos didácticos
são outras valências do equipamento, dimensionado já para acolher
futuramente os 2º e 3º ciclos, objectivo final deste Centro Escolar. Destacase o autonomizável recinto desportivo polivalente, que ficará ao serviço da
comunidade, fora do horário escolar, reforçando a oferta desportiva da
Vila, além da criação de estacionamento automóvel.

CTE TEM NOVA CARA
A beneficiação realizada no Cine-Teatro de Estarreja consiste na
pintura das paredes exteriores e da estrutura metálica do exterior do
edifício. Foi ainda criada a abertura para cargas e descargas do palco
para o exterior, prevista no projecto original de remodelação. Uma
obra no valor de 29.071,45€.

Um século depois da Escola das Laceiras, Salreu prepara-se para
receber uma nova Escola.

AMPLIAÇÃO DA PADRE DONACIANO

MOINHO DE EGAS MONIZ,
UM ESPAÇO PEDAGÓGICO

Embora o complexo escolar esteja a funcionar em pleno, com os inúmeros
edifícios que o compõem, o objectivo da intervenção em curso é integrar o
Jardim-de-Infância, para que este se concretize a tempo inteiro e daqui
progrida para os restantes ciclos. A intervenção visa assim a reabilitação,
requalificação e a criação de novos espaços escolares, para se poder
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 Municipal. A obra foi adjudicada por
1.363.938,12€ e terá uma comparticipação de 70% do valor elegível.

O Moinho de Meias, localizado na Quinta do Marinheiro, em Avanca,
renasceu das cinzas e está quase pronto para assumir novas funções.
O engenho dos moinhos vai funcionar trazendo à tona um modo de
vida de um passado não muito longínquo e relembrar a força motriz da
água como um bom exemplo do aproveitamento dos recursos
naturais. Neste espaço agora restaurado, vai ser possível promover
actividades lúdicas, pedagógicas e ambientais, junto do público-alvo
(alunos das escolas, associações culturais, turistas) e da população
em geral. A recuperação custou 94.154,37€.

BOLETIM INFORMATIVO
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CASA DA CULTURA
RENOVADA
O edifício do séc. XVIII necessitava de obras
urgentes e por isso a Câmara Municipal
avançou para a beneficiação da principal sala
de exposições do concelho. As obras orçadas
em 272.028,98€, financiadas pelo QREN,
encontram-se na fase final e vão dar uma nova
vida à Casa Municipal da Cultura, um importante elemento do património histórico e
arquitectónico do município, situado na Praça
Francisco Barbosa.

CULTURA

CULTURA

No Verão, o CTE promoveu oficinas de
formação. 23 crianças, dos 6 aos 10 anos,
participaram na oficina de movimento,
dança e desenho “Nas Linhas do Corpo” e
aprenderam as relações entre o desenho e
os movimentos do corpo, sob orientação
de Yola Pinto e Vera Lopes. A bailarina Yola
Pinto acredita que estas oficinas contribuem para "crianças mais atentas, observadoras e expressivas”.

A iniciativa “Para Crianças Que Ainda Não Conseguem Chegar ao
Puxador da Porta”, para crianças dos 3 aos 5 anos, promoveu um
primeiro contacto com a representação dramática. “Já somos todos
actores” disse a Filipa, 5 anos, quando lhe perguntaram se um dia
gostava de ser actriz. E é verdade. Todos tiveram a oportunidade de
experimentar o que é pisar um palco e interpretar uma história, dandose a "oportunidade às crianças de terem um espaço que privilegia o
afecto, a experimentação, a criatividade, a partilha de conhecimentos e
o trabalho em colectivo”. É desta forma que a actriz Bibi Gomes,
responsável pela direcção artística e pedagógica, descreve a oficina,
com coordenação e produção do Teatro Extremo.

“Já somos

todos actores”

“São mais de 162 mil aplausos, que nos confortam,
perante o investimento que o Município tem efectuado na cultura e em particular no Cine-Teatro, e nos dão
alento para um melhor futuro, apesar das dificuldades
existentes”, comenta o Vice-presidente e Vereador
dos Eventos, Abílio Silveira. Com a reabertura do
CTE em Junho de 2005, “foi alterado significativamente o paradigma cultural local, regional e mesmo
nacional. Hoje o CTE é um projecto devidamente
consolidado, de que nos orgulhamos”, e cuja a
imagem de marca é a sua oferta intensa e diversificada de música, teatro, dança e cinema, para a
comunidade e com a comunidade.

6º ANIVERSÁRIO

MAIS DE 162 MIL
ESPECTADORES
Nas celebrações de 6 anos de
actividade, o CTE contabilizou
mais de dois mil eventos,
ultrapassando os 162 mil
espectadores. Os 2091 eventos
contemplam 489 sessões de
espectáculos no auditório
principal e 87 espectáculos no
Café-concerto, para além das
sessões de cinema e de outras
actividades como palestras,
formações ou sessões para
escolas.

Afirmaram-se marcas próprias da programação
como os Concertos Íntimos, o Só(R)Rir – Festival de
Humor, o 100CENAS – Mostra de Artes Performativas
ou o EstarreJazz – Festival de Jazz. Também se
exploraram sinergias com agentes exteriores com
extensões de diversos ciclos e festivais (OuTonalidades, Bandas em Concerto, etc.), ou a parceria
intermunicipal que conduziu à realização do festim –
festival intermunicipal de músicas do mundo. Aliás,
os 6 anos foram comemorados com um concerto
festim de excelência, Le Trio Joubran, onde a
intensidade da música do alaúde se tornou numa
experiência única.

PARDILHOENSE ERA FIGURA MAIOR DO JORNALISMO GASTRONÓMICO
David Lopes Ramos, jornalista do PÚBLICO desde a fundação do jornal e um
dos mais reputados críticos gastronómicos portugueses, morreu a 29 de Abril,
vítima de cancro, aos 63 anos.
Natural de Pardilhó, começou a carreira na revista Vértice em 1971, tendo
passado pela redacção do Diário de Notícias, de onde foi suspenso no decorrer
do 25 de Novembro de 1975. Foi com José Luís Fernandes que fundou, em
Janeiro de 1976, O Diário, onde assinou as primeiras crónicas de gastronomia.
Combatente anti-fascista, David Lopes Ramos foi militante do Partido
Comunista. O 25 de Abril apanhou-o na tropa nos Açores, de onde acompanhou as operações. Foi assessor de imprensa de Vasco Gonçalves, durante os
governos provisórios. Visto como um homem de convicções e um dos maiores
conhecedores da gastronomia nacional.

www.cineteatroestarreja.com
BOLETIM INFORMATIVO
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FESTAS DE STO ANTÓNIO 2011
CONCERTO SAXBAND

EXPOSIÇÃO DE PINTURA
PAULO FAIAL

FESTIM - festival internacional de músicas do mundo
RITINHA LOBO

MARCHAS DE STO ANTÓNIO

TASQUINHAS (ANIMAÇÃO FANFARRA KÁUSTICA)

FESTA DA MÚSICA

ENCONTRO DE
BANDAS FILARMÓNICAS

MARCHAS STO. ANTÓNIO

MARCHAS DE STO ANTÓNIO

CONCERTO AUGUSTO CANÁRIO E AMIGOS

CONCERTO DEOLINDA

CONCERTO MJ

42 Colectividades

II ENCONTRO DE DANÇAS FOLCLÓRICAS
ORG. CERCI DE ESTARREJA

As colectividades de todo o concelho participam nos vários momentos do
evento, desde o Encontro de Bandas Filarmónicas, ao Mercado Antigo e
Festival de Folclore, ou no II Encontro Regional de Danças Folclóricas da
CERCIESTA. Este é um factor muito positivo que demonstra o “envolvimento
das forças vivas locais” nesta festa que é de todos os estarrejenses, diz o Vicepresidente do Município, Abílio Silveira.

Marchas Populares com 600 participantes
Um número recorde. Mais de 600 participantes, de 7 grupos e das 3 bandas,
desfilaram no centro da cidade. O Grupo “Ventos da Ria”, de Pardilhó, sagrouse tricampeão ao conquistar mais um título com o tema “Vamos à Vindima”.
Milhares de pessoas assistiram ao desfile!
TORNEIO DE ANDEBOL
GARCICUP

FESTIVAL DE FOLCLORE

Natação, ciclismo e andebol envolvem
centenas!
O 22º Torneio de Natação da Cidade, com 180 nadadores de 15 clubes, o 2º
Torneio de Andebol GARCI CUP disputado por 20 equipas e o 1º Troféu de
Ciclismo Tensai Estarreja, com 180 ciclistas de todo o país.

Gastronomia foi rainha
XXII TORNEIO DE NATAÇÃO CIDADE DE ESTARREJA

CONCERTO BANZÉ

10º ENCONTRO CAMPISTA

BOLETIM INFORMATIVO
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Muito foi o trabalho das 13 Colectividades que montaram arraiais com as
Tasquinhas de Gastronomia, propiciando um rol de iguarias de raiz artesanal e
caseiro. Ponto de encontro incontornável, na mesa não faltaram visitantes.
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DIA DO MUNICÍPIO

MEDALHAS DE MÉRITO MUNICIPAL
HOMENAGEM AOS
COLABORADORES DA CÂMARA
A Câmara prestou homenagem aos seus
colaboradores, com uma Salva de Prata que
assinala 25 anos de serviço: Ana Roque, Cristina
Martins, Francisco Afonso, José Ferreira, José
Mortágua, Fátima Silva e Rosa Maria Rodrigues.

VOTOS DE LOUVOR AOS
CAMPEÕES NACIONAIS

Mercado Antigo
70 pontos de venda, o desfile etnográfico,
as tasquinhas e o Festival de Folclore
animaram este dia em que a Praça
Francisco Barbosa viaja no tempo até ao
início do séc. XX.

Foram homenageados 24 Atletas Estarrejenses
que se sagraram campeões nacionais na época
2009/10. Só a Associação Cultural e Recreativa
Saavedra Guedes, de Pardilhó, criou 16
campeões. Flávio Ministro, Campeão Nacional
de Esperanças, em C2, no escalão de cadetes,
explicou qual a fórmula para o êxito da equipa.
“Somos um clube pequeno mas forte e
treinamos para isso”.
Na Orientação, pelo Ori-Estarreja: Hermínia
Tavares; Armandino Cramez.
Na Patinagem, pelo Arsenal de Canelas: Jesus
Oliveira; Ricardo Esteves; Mariana Condeço;
Catarina Almeida; e pelo Roller Lagos Clube de
Patinagem: Germano Seabra.
Na Canoagem, pela Saavedra Guedes: Flávio
Ministro; David Garrido; Paulo Tavares; Paulo
Pinto; Ruben Conde; Renato Pereira; Bruno
Brandão; Hugo Rodrigues; Nuno Silva; Mafalda
Ribeiro; Maria Rei; Inês Amaral; Mariana Amaral;
Maria Tavares; Marta Alexandra e Maria Santos.
No Futebol, pelo Sporting Clube de Portugal:
Renato Santos.

BOLETIM INFORMATIVO
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A Sessão Solene do Dia do Município decorreu pela primeira vez no Cine-Teatro e distinguiu um conjunto de personalidades. A
cerimónia contou com a presença do Coral da Associação Cultural de Salreu, o mais antigo do município. O empresário Manuel
Matos, o magistrado António Ferreira Girão e o autarca Armando Correia são um “exemplo de cidadãos”, tendo sido agraciados
com a Medalha de Mérito Municipal. “Precisamos de quem faça a diferença, queira vencer, trabalhe mais, seja melhor, suba por
dedicação e brio”, salientou o presidente da Câmara, José Eduardo de Matos.

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

MANUEL MATOS, empresário de referência e
fundador da Prozinco, é um grande empregador
local. A homenagem “dá algum alento, no sentido
de dizer valeu a pena todo um trabalho realizado de
há 33 anos a esta parte. Começamos com 3
funcionários e 3 sócios”, lembrou. Hoje a Prozinco
dá emprego a 300 colaboradores e cria 300 postos
de trabalho indirecto. Paralelamente, a empresa
tem uma forte inserção na comunidade, com o
apoio a obras sociais (Lar Vida Nova e Lar da Quinta
do Resende, Pardilhó; Centro de Dia da Filantrópica,
Veiros; Lar e Creche da Fundação Cónego Filipe
Figueiredo, Beduído; Lar da 3ª Idade e da Unidade
de Cuidados Continuados do Centro Paroquial,
Avanca).

ANTÓNIO GIRÃO, reconhecido Magistrado, pelas
suas qualidades profissionais e humanas, tendo
exercido ao longo da sua distinta carreira, entre
outros cargos, o de Vice-Presidente do Conselho
Superior de Magistratura e de Juiz Conselheiro do
Supremo Tribunal de Justiça. Pautou a sua carreira
pelo mérito e exigência, sendo uma voz
independente e de alerta constante na melhoria do
sistema judicial. “Fico muito orgulhoso por ser
homenageado pelos meus conterrâneos”, afirmou
com emoção por ter recebido o mais alto galardão
do Município. Evidenciou que “a autarquia
demonstra ter superioridade e vela pelos seus. Ao
agraciar uns está a incentivar outros”.
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ARMANDO CORREIA, histórico Presidente da Junta
de Freguesia de Avanca ao tempo da Elevação a Vila
em 1973 e, eleito depois democraticamente, é um
exemplo de desinteressada entrega à causa
pública, que culminou a sua carreira política como
Vereador da Câmara Municipal. O autarca
mostrava-se “satisfeitíssimo” com a homenagem,
em especial porque “cumpri a minha missão e esta
recompensa veio por acréscimo”. Foi “um mimo
ao chegar aos 80 e sinto-me feliz, tal como me senti
quando a cada passo conseguia uma vitória”.
Eleito pela primeira vez em 1985 e reeleito por mais
duas vezes, presidiu aos destinos da Junta de
Avanca até 1997 e pôde, durante 3 mandatos,
cumprir os anseios reclamados em 1973, quando
discursou perante o Governador Civil de então,
nomeadamente a criação dos edifícios necessários
para a educação, saúde e desporto, além do
mercado.

CULTURA

FEIRA DO
LIVRO E DO
ARTESANATO

CULTURA

Os jardins da Biblioteca Municipal ganharam
uma nova vida com a Feira do Livro e do
Artesanato, em Junho. O certame incluiu um
conjunto de actividades, como apresentações de livros, horas do conto e oficinas de
escrita criativa, expressão corporal e
fantoches. Aproveitando as condições do
agradável espaço nas traseiras do edifício, a
abertura decorreu com um espectáculo
musical preparado por um grupo de
estagiários da Escola Secundária. Entre o
público esteve uma turma da Escola Padre
Donaciano de Abreu Freire.

A feira contou com a presença da Cerciesta e do
Lar Vida Nova, de Pardilhó, e particulares que se
dedicam ao artesanato. O evento foi promovido
pela Biblioteca Municipal, com a colaboração
das bibliotecas escolares.

ESCAVAÇÕES
ARQUEOLÓGICAS
NO CASTRO
DE SALREU
Por iniciativa da Câmara Municipal, em colaboração com o Centro de Arqueologia de Arouca, o
Castro de Salreu foi objecto de pesquisas
científicas este Verão. As escavações envolveram
cerca de 15 pessoas, entre arqueólogos, estudantes e outros colaboradores, pretendendo-se uma
primeira avaliação do local no que respeita ao
estado de conservação dos vestígios, estrutura do
povoado e cronologia da sua ocupação.
O castro de Salreu é um povoado da Idade do
Ferro, ocupado durante o 1º milénio A.C. e cujos
vestígios se resumem por ora, para além dos
elementos topográficos indiciadores de diferentes
plataformas e de um fosso delimitador, a fragmentos de cerâmica superficiais. O estudo foi feito no
âmbito de um projecto de investigação dimensionado para a bacia do rio Antuã, envolvendo outros
sítios arqueológicos.
Os trabalhos envolveram um investimento
municipal de 10 mil € e contaram com a colaboração da Junta de Freguesia de Salreu e Fundação
Solheiro Madureira. Os resultados serão apresentados nas II Jornadas do Património de Estarreja
no dia 23 de Setembro.

SAMBA DO
TREPA
VENCE IV
TROFÉU
NACIONAL

A Escola de Samba Trepa de Estarreja
conquistou, pelo 2º ano consecutivo, o Troféu
Nacional de Samba, que teve lugar, na Praça
Francisco Barbosa, a 25 de Junho. O júri, do
qual fazem parte representantes das escolas
de samba em competição, deu a vitória ao
grupo estarrejense.
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Cinco dos maiores carnavais de Portugal, que
contemplam samba no seu desfile, fizeram-se
representar: Trepa de Estarreja, Juventude
Vareira (Ovar), Bota no Rego (Sesimbra), Sócios
da Mangueira (Mealhada) e Rainha (Figueira da
Foz). O evento é organizado pela ACE –
Associação de Carnaval de Estarreja, com o
apoio financeiro da Câmara no valor de
2.571,43€, havendo uma redução de 5% em
relação a 2010, e apoio logístico e de imagem.

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

CASA MUSEU
EGAS MONIZ
TEM ZONA
ESPECIAL DE
PROTECÇÃO

Mais um passo na valorização do Museu do único
Prémio Nobel da Medicina português. Foi criada a
zona especial de protecção (ZEP) da Casa Museu
Egas Moniz, publicada em Diário da República. “É
um factor que releva todo o espaço da Quinta do
Marinheiro, nomeadamente o grande ex-libris que
é a Casa Museu, qualificando e ordenando
também o território à sua volta. Esse reconhecimento dá-lhe também uma amplitude nacional
que queremos que potencie o número de visitas”,
reage o Vereador da Cultura, João Alegria.
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A autarquia reclama o reconhecimento do cientista
que marcou as neurociências do século XX.
“Queremos que esse facto também contribua para
que as autoridades nacionais olhem para este
riquíssimo património e para a nossa maior figura
nacional que elevou bem alto a Ciência e levou
bem longe o nome de Portugal e invistam, como a
Câmara Municipal o tem feito, na preservação do
património, na divulgação da Ciência e da figura do
Prémio Nobel da Medicina”, acrescenta João
Alegria. A dimensão do conjunto classificado tem
forte implantação na paisagem urbana e rural em
que se insere, permitindo salvaguardar o imóvel e
proteger também a área paisagística.

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

XADREZ NAS ESCOLAS

A Escola de Xadrez do CRE – Centro Recreativo de Estarreja
reinicia a sua actividade em Setembro e este ano, pela
primeira vez, a modalidade será implementada nas escolas
do 1º ciclo do concelho, direccionada para os 3º e 4º anos,
no âmbito da oferta das Actividades de Enriquecimento
Curricular (AEC’s).
Estudos comprovam que o xadrez ajuda a melhorar os
resultados escolares, promove o desenvolvimento do
raciocínio e da memória, desenvolve a autoconfiança, a
imaginação e criatividade! Todos os jovens interessados
podem-se inscrever. A Escola de Xadrez do CRE funciona
aos sábados entre as 10h30 e as 12h, nas instalações do
CRE, na Praça Francisco Barbosa.

UNIVERSIDADE SÉNIOR
DE ROTARY
O Município e o Rotary Club de Estarreja assinaram o
protocolo de cedência de instalações do antigo Colégio, para
instalação da Universidade Sénior de Rotary em Estarreja
(USRE), uma “iniciativa de grande relevo social, na perspectiva de educação ao longo da vida, aliando o conhecimento, a
qualificação e a vida activa e saudável dos adultos”, afirma o
Vereador da Educação, João Alegria.

XI TORNEIO DE XADREZ JOVEM DE ESTARREJA
Aconteceu em Julho, ao ar livre na Praça Francisco Barbosa,
com a participação de meia centena de jovens, entre os 6 e
16 anos, vindos de todo o país. Para os xadrezistas do
concelho este foi o primeiro torneio oficial. O evento contou
com o apoio da Câmara Municipal e da Associação de
Xadrez de Aveiro.

Os pequenos cantores apoderaram-se do palco do Cine-Teatro na Gala Final do Concurso ESTalento’11. Os
14 finalistas, representantes das escolas do concelho, foram os escolhidos entre 171 inscritos. Rute Daniela
Matos, da EB1 do Mato, Avanca, 10 anos, foi a vencedora, com a interpretação do tema “Sobe, sobe, balão
sobe”, perante um auditório completamente lotado. Realizado no âmbito das Actividades de Enriquecimento
Curricular (AEC), o objectivo do concurso é estimular o gosto pela música e pelas artes de palco.

CONTACTO INSCRIÇÕES/INFORMAÇÕES: CRE.ESTARREJA@GMAIL.COM

O projecto tem como finalidade a valorização pessoal e social
da população sénior, com ou sem experiência escolar,
através da promoção de actividades de ensino, bem como a
dinamização regular de actividades de carácter social,
cultural, educacional e de convívio, proporcionando a
aquisição ou actualização de conhecimentos e concedendo
a oportunidade de partilhar experiências e vivências, num
contexto de formação ao longo da vida.

“Todos deram o melhor de si, participaram e colaboraram
activamente com os professores, em jornadas de
promoção musical, onde o convívio e os laços de amizade
saíram reforçados. Parabéns a todos os 171 cantores que
participaram. Para o ano, com energia renovada, vamos
continuar. E, de preferência, a sorrir e a cantar!”, afirmou o
Vereador da Educação da Câmara, João Alegria, a quem
coube a difícil tarefa de anunciar os vencedores.

O ano lectivo terá a sua abertura no dia 5 de Outubro e
termina em Junho. O protocolo prevê a utilização de salas do
Antigo Colégio e o Rotary comparticipa com 200€ / mês para
fazer face às despesas de funcionamento.

» No espectáculo participaram ainda os grupos infantis e
juvenis de dança da Associação de Ginástica e Cultura
de Estarreja.

A coordenadora da Disciplina da Música, Adelina Tavares,
mostrou-se muito satisfeita. “Ficou provado que temos muitos
talentos. As crianças vibram com isto e é uma oportunidade
que elas têm também de vivenciar a experiência do grande
espectáculo, do grande público e de tudo o que isso envolve.
A alegria que eles espelharam para o público foi notória e
evidente”. Os finalistas foram acompanhados por um grupo
de músicos convidados e professores.

CONTACTOS
EMAIL: UNIVERSIDADESTARREJA@HOTMAIL.COM
WWW.FACEBOOK.COM/UNIVERSIDADESÉNIORROTARYESTARREJA
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EDUCAÇÃO

DESPORTO

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA NO PARQUE DO ANTUÃ

ATLETA DE ESTARREJA
NO MUNDIAL
DE ORIENTAÇÃO

O Parque Municipal do Antuã transformouse num parque de diversões, nas comemorações do Dia Mundial da Criança. A
Câmara Municipal preparou uma jornada
em cheio a pensar especialmente nos mais
novos. Dezenas e dezenas de crianças e
suas famílias passaram um belo dia ao ar
livre no parque de lazer, com participação
livre.
Insufláveis, matraquilhos humanos, trampolins, puzzles e bolas gigantes, basquetebol, tiro com arco, pinturas faciais a tantas
outras actividades fizeram as delícias das
crianças. E o Hospital das Bonecas foi um
dos espaços mais concorridos onde
meninos e meninas se transformaram em
médicos e puderam observar os bebés
chorões com o estetoscópio ou mesmo
administrar uma vacina.
Sandra Santos ficou “surpreendida” com
tanta “diversão para todas as idades. Até os
pais se divertem!”, disse enquanto o seu
filho de 6 anos aprendia tiro com arco e
flecha. “É uma iniciativa muito positiva”,
afirmou Sandra Santos. João Marco, 11
anos, não largou mais o arco e a flecha que
experimentou pela primeira vez. O tiro com
arco requer concentração mas João
interrompeu a sua actividade para nos dizer
o quanto estava a gostar da experiência.
“Está a ser fixe!”, exclamou.

O aluno Rui Oliveira, da Escola Secundária de Estarreja
(ESE) representou Portugal nos Campeonatos do
Mundo de Orientação da Federação Internacional do
Desporto Escolar, em Itália, em Maio.

Estarreja ficou associada a este evento
internacional, numa oportunidade única
para o aluno, que tanto trabalhou para
atingir este objectivo. Na fase de apuramento, Rui Oliveira concluiu a sua prestação nos
5 melhores nacionais.
Esta não foi a primeira vez que a Secundária teve
representantes nos Campeonatos do Mundo. Em 2009
Marcelo Aguiar e Rafael Miguel participaram na
competição em Madrid. A Câmara apoiou a participação do aluno na competição.

COMEMORAR O
25 DE ABRIL MARCHANDO!
A 8ª Marcha do 25 de Abril rumou ao Complexo
Desportivo da Associação Atlética de Avanca. Feita a
caminhada de 12 km, os participantes reuniram-se num
convívio almoço no estádio avancanense. As comemorações do 37º aniversário da Revolução de 1974
contemplaram também as crianças que beneficiaram
de um espaço com várias actividades.

CRIANÇAS VISITARAM OS
PAÇOS DO CONCELHO
Uma turma do infantário da Santa Casa da
Misericórdia foi recebida pelo Presidente da Câmara
Municipal, bem como pelo seu executivo. As crianças
de 4 e 5 anos vieram conversar sobre o trabalho diário
à frente dos destinos da autarquia. Os alunos ficaram
a conhecer o grupo de eleitos e foram questionando
sobre como tomam as decisões. O "encontro de
trabalho" terminou no renovado Salão Nobre dos
Paços do Concelho, onde se realizam as sessões da
Assembleia Municipal, tendo as crianças ocupado os
lugares dos deputados municipais.
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CAMPO
DE FÉRIAS
PARA
JOVENS
O Município promoveu pela primeira vez
férias activas para jovens dos 13 aos 15
anos. Entre os 60 participantes, Maria
Manuel, 15 anos, de Avanca, ia ao
encontro de muita diversão e pretendia
“aprender algo de novo”. Também de
Avanca, André Guimarães, 15 anos,
inscreveu-se para “passar melhor as
férias, mais activas”, com canoagem,
pólo aquático, natação e squash. Mas o
plano compreendeu também uma
componente cívica e pedagógica.

DESPORTO

“No geral as actividades são interessantes e fazemos trabalho cívico. É
importante, fica-se com o sentimento
de ajudar a comunidade”, afirma
Maria Manuel depois de ter participado em acções de manutenção do
Pavilhão Municipal. Reconhece que
foi cansativo mas “é a nossa comunidade, temos que cuidar dela”, referindo-se ao trabalho de limpeza e
pintura de paredes que tinham sido
vandalizadas com graffiti. Entre as
acções cívicas, os jovens foram
ainda envolvidos na reorganização
de material promocional do CineTeatro ou na recolha de lixo nos
Percursos BioRia.

Ao nível pedagógico, o programa incidiu
sobre dinâmicas de grupo, sessões sobre
empreendedorismo, oficinas na Biblioteca
ou acções de noções de primeiros
socorros. Os participantes puderam ainda
contactar com os bastidores do Arquivo
Municipal e dos serviços camarários.
“Achei (a iniciativa) muito boa, fiquei a
conhecer melhor a câmara, os seus órgãos
internos e gostei muito”, afirmou André.
Esta foi uma oportunidade para os jovens
contactarem “de uma forma informal com
os vereadores e ver esta complexa
estrutura que é a câmara municipal que tem
um papel muito importante na comunidade
e que muitas vezes não se dá o devido valor,
nem se compreende quais são os meios e
os recursos que existem”, referiu Norvinda
Leite, responsável pelo Arquivo Municipal.

180 CRIANÇAS
COM FÉRIAS
ACTIVAS
Como já vem sendo habitual nos últimos
anos, a Câmara Municipal, através da
Escola Municipal de Desporto, promove os
Campos de Férias de Verão, para crianças
dos 6 aos 12 anos. 180 crianças participaram nesta edição. A ocupação dos tempos
livres, com actividades desportivas, de
recreação e lazer, actividades culturais e
passeios, é um dos objectivos. As crianças
experimentaram diversas modalidades
desportivas. A canoagem no Parque
Municipal do Antuã foi um dos momentos
mais divertidos!
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ESTARREJA ACOLHEU
O SORTEIO DA
1ª DIVISÃO NACIONAL
Foi em Estarreja que se realizou o sorteio
do Campeonato Nacional de Andebol da
1ª divisão 2011/2012. A cerimónia teve
lugar na Biblioteca, com a presença do
Presidente da Federação Portuguesa de
Andebol e dos representantes dos 12
clubes participantes na competição.
Na cerimónia, o Presidente do Município, José
Eduardo de Matos, mostrou a sua satisfação por
Estarreja receber o lançamento da época. Num
Município com tradição na modalidade e onde a
Câmara aposta na essencial formação, “sabe-nos
bem sortear aqui a 1ª Divisão, pese ter de lamentar a
ausência da Artística de Avanca. Mas para o ano
quem sabe…”, rematou o autarca.

VOLTA A PORTUGAL
DE JUNIORES
Estarreja recebeu, em Julho, a 3ª e última etapa da IV Volta a Portugal de Ciclismo
Juniores. O pelotão de mais de 130 equipas, das quais 24 espanholas, envolvendo mil
pessoas, finalizou a prova no Parque Municipal do Antuã. A Escola Municipal de
Desporto colaborou na iniciativa, que se enquadra nas práticas saudáveis do desporto.

23º FESTIVAL DAS ESCOLAS
DE NATAÇÃO
O Complexo de Desporto e Lazer de Estarreja foi palco
do 23º Festival de Encerramento das Escolas de
Natação, com a participação de cerca de 500 utentes
do Complexo e da Piscina Municipal de Avanca. Este
evento é dedicado aos utentes das infra-estruturas
municipais e seus familiares e inclui a demonstração de
modalidades, para além de actividades de animação e
lazer.

SEMANA DA FAMÍLIA
Em Junho, durante a Semana da Família, em todos os
programas da Divisão de Desporto da Câmara
Municipal, os alunos tiveram a oportunidade de levar os
seus familiares a frequentar uma das aulas da turma.

PRÉMIO
ABIMOTA/
REGIÃO DE
AVEIRO

A 32ª Edição do Grande Prémio ABIMOTA –
Região de Aveiro foi para a estrada em
Julho, passando por Estarreja. Aquela que
é a segunda prova mais antiga do ciclismo
português, apenas superada pela Volta a
Portugal, envolveu 150 ciclistas de 14
equipas. Dada a parceria com a CIRA –
Comunidade Intermunicipal da Região de
Aveiro, para 3 anos, o Grande Prémio
Abimota percorreu os 11 Municípios que
integram a CIRA e ainda Oliveira de
Azeméis, Vale de Cambra, Mealhada e
Mortágua.

REDE DE CICLOVIAS LIGA
TODA A RIA
Estarreja participou no evento,
aprofundando o conceito de Desenvolvimento Sustentável que tem marcado
a estratégia da autarquia. Integrando
este acordo, realizar-se-á na cidade, a
apresentação da Rede de Ciclovias
que envolverá todo o território lagunar.
Esta nova ponte mais ligará o Homem e
a Natureza, numa dinâmica de
Desporto ambiental e de Turismo
saudável.

180 JOVENS NO 1º PRÉMIO TENSAI
Com a participação de 180 jovens atletas, Estarreja recebeu o 1º Prémio de Ciclismo
Tensai, uma organização do Grupo Desportivo do Centro Paroquial de Santa Marta de
Portuzêlo destinada às categorias de benjamins, iniciados, infantis, juvenis e cadetes,
numa excelente jornada de promoção do ciclismo.
As diversas provas foram realizadas no Eco-Parque Empresarial (junto às instalações
da Tensai), terminando as competições em linha de juvenis e cadetes junto aos Paços
do Concelho. O 1º Prémio teve o patrocínio da Tensai e da Câmara Municipal, contando
também com o apoio da Associação de Ciclismo do Minho.
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AUTARQUIAS

FONTE DO FALCÃO, AVANCA

EXEMPLOS DE INTERVENÇÕES QUE
A CÂMARA FINANCIOU:

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS

AVANCA Rua Nova
Caminho de acesso ao Pontão da Peneda

PÓLO DA BIBLIOTECA
DE PARDILHÓ

Reabilitação da Travessa António
Pereira, Ruas da Chasca e do
Telhado

MAIS DE 750 MIL € DE

Viela dos Canitos

OBRA FEITA EM 2010

Ruas anterior e próxima do
campo de futebol e travessa à zona
do aterro da Junta
Reabilitação do Largo de Água Levada
Beneficiação do Cancelo
Caminho da Fonte do Falcão
Beneficiação da Travessa António da Póvoa
BEDUÍDO Manutenção do Lavadouro da Fonte da Vila | Rua do Canto do Esteiro
Limpeza do Rio Antuã | Beneficiação do Parque de Sto. Amaro
Beneficiação do Beco Reitor Azevedo Maia | Rua dos Lagoais/Gândara

LAVADOURO DA FONTE DA VILA, BEDUÍDO
TRABALHOS NO SISTEMA DE DRENAGEM
DE ÁGUAS PLUVIAIS

CANELAS Construção e arranjos envolventes no Parque Álvaro Nora
Beneficiação do Caminho das Malhadas | Arranjo da Rua do Ribeiro
Aquedutos e drenagens – Vala das Sebolelas

Construção de Muro de Vedação na Rua da Devesa
RUA DO CAMONDO, VEIROS

Assegurar o alargamento de horário do Pólo de Leitura e Espaço Internet
Beneficiação do Caminho do Nancinho – Eco-Turismo Bioria
Arranjo Paisagístico da Ribeira da Aldeia
RUA DA CRUZ, SALREU

SALREU Beneficiação do Caminho dos Amores
Habitação Social na Freguesia – Demolição de Casa em estado de Ruína
Beneficiação da Rua do Crasto | Construção e Vedação – Rua da Cruz
Construção e Pavimentação das Ruas da Cruz e Terço
Percursos na Natureza - Eco Turismo - Bioria

Num balanço que considera muito positivo, o Vereador das Freguesias da
Câmara, Diamantino Sabina, realça a taxa de execução de 70% e lembra
que há uns anos as transferências da autarquia neste campo não ultrapassavam os 330 mil €.

Hoje, o âmbito de intervenção das Juntas é mais abrangente tendo a Câmara delegado competências em variadíssimas rubricas: Plano de Requalificação da Rede
Hidrográfica – Limpeza; Passeios Municipais; Construção e
Remodelação de Aquedutos e Drenagem; Lavadouros,
Fontanários e Zonas Envolventes; Projecto de Habitação
nas Freguesias; Construção e Beneficiação de Percursos
na Natureza Eco-Turismo – BioRia; Beneficiação de
Arruamentos Municipais; e Acções de investimento afectas
a cada uma das Juntas de Freguesia.

FERMELÃ Arranjo da Rua da Barroca, no centro cívico

PARDILHÓ Beneficiação do Caminho do Inácio e Becos do Pisco, Tabuada, Pedro Ribalta,
Forno e Levada

A autarquia procedeu ao pagamento de obras realizadas pelas Juntas, e
relativas a 2010, num valor superior a 750 mil €. Ao mesmo tempo que
delega competências, a Câmara assegura às Juntas de Freguesia os
meios financeiros necessários para a realização de investimento nas
diversas áreas, pese em necessária redução face à situação grave que
afecta Portugal em geral e as autarquias em particular.

LAVADOURO, CANELAS

Mantêm-se as competências, em vigor desde 2002, de conservação e
limpeza de valetas, bermas e caminhos; conservação, calcetamento e
limpeza de ruas e passeios; e conservação de jardins e zonas Ajardinadas.

Beneficiação da Rua do Cabeço do Picoto
VEIROS Reparação do Caminho da Ribeira até à porta de água Reabilitação das Travessas 1 e 2 da Rua Mamoa,
Rua Camondo, Beco da Rua Joaquim Lívio, Travessas dos Telhões e Porto Póvoa, Rua Munho
Beneficiação dos Caminhos Mata Vacas e de Ligação da Rua Dr. Joaquim
Beneficiação do Caminho do Chão Negro
Beneficiação do arruamento pedonal na Rua do Moinho (Olas)
RUA DA BARROCA,
FERMELÃ

BOLETIM INFORMATIVO
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REDE VIÁRIA

REDE VIÁRIA MUNICIPAL

NOVO PARQUE EM CANELAS
Com o estímulo financeiro do Município (39 mil €), a Junta
de Freguesia beneficiou a zona junto ao Ribeiro, que
estava completamente degradada, criando condições
para a criação de um parque de lazer e merendas. A
estrutura foi baptizada de Álvaro Nora, numa homenagem
ao seu antigo presidente, falecido tragicamente durante
uma cheia nos campos do Baixo Vouga. A sessão que
contou com a presença do Vereador Diamantino Sabina e
da ex-Presidente Lurdes Breu.

A requalificação do antigo mercado, transformou-o no
aprazível parque de lazer, agora ao dispor da população
e onde já decorreram as tasquinhas. E na forja está a 2ª
fase do arranjo paisagístico do Ribeiro, via Polis da Ria.

O primeiro passo para a requalificação daquela zona
ribeirinha foi dado pela Câmara Municipal, com a
beneficiação do Ribeiro de Canelas, numa intervenção
que custou mais de 70 mil €. Tendo em vista a reconquista
da vivência da área lagunar, implementou-se um Parque
Infantil e um Campo de Andebol de Praia.

Associado ao BioRia, e inserido na rubrica “Percursos
da Natureza Eco-Turismo”, foi contemplado com mais
9.500€ destinados a equipamento e, muitas décadas
após a última, à construção de uma típica bateira
erveira.

Também o edifício da antiga Estação deu lugar ao
Estação Viva, um projecto de carácter ambiental e
cultural. Recebeu obras de requalificação, com uma
comparticipação de 19 mil € do Município.

200 MIL € PARA AS RUAS
CÂMARA
SUPORTA OBRAS
NA E.N.109
A Câmara Municipal foi
obrigada a realizar trabalhos de
pavimentação na Rua Dr.
Manuel Andrade, Beduído, na
entrada sul da cidade de
Estarreja, que se encontrava em
mau estado devido ao enorme
afluxo de trânsito de pesados,
depois da introdução de
portagens na A29.

A Câmara Municipal retomou, em Maio, um conjunto de
intervenções na rede viária, relativas a duas empreitadas que se
encontravam suspensas devido à ausência de condições
climatéricas para a realização da obra.
As intervenções englobam:
- Beneficiação das Ruas do Chão Grande, Pardilhó
- Beneficiação da Rua do Molar (Parte), Beduído
- Alargamento e beneficiação da Rua da Barroca, Canelas
- Beneficiação da Travessa do Canto, Ruas Alberto Reis e Alto das Cabanas (em
articulação com a ADRA), Avanca
- Beneficiação e drenagem da Rua do Cabeço do Picoto, Salreu
Foi ainda reiniciada a empreitada “Beneficiação de Arruamentos Municipais do
Concelho, abrangendo as seguintes vias:
- Travessa à Rua Padre Donaciano Abreu Freire, Beduído
- Troço da Rua do Canedo de Além, Pardilhó

INTERDIÇÃO A PESADOS

- Travessa de Samouqueiro 1 e 2, Avanca - Rua Rio dos Bois, Avanca

Cabe à autarquia suportar todos os
custos e as degradações na via, nas
tampas, etc, muito agravadas com o
regresso dos pesados à EN 109. Daí a
prevista interdição desses veículos no
Centro da Cidade, excepto para cargas e
descargas.

- Estacionamento na Rua da Quinta Velha, Beduído
- Beco da Saudade, Beduído (obra já concluída)
- Travessa do Valbom, Salreu (obra já concluída)
» Estas obras dizem respeito a 3 empreitadas e representam um investimento global
de 211.052,89 €.

Estamos a valorizar o património
natural e a transformar estas
zonas num ponto de atracção
das populações!

RUA ALBERTO REIS, AVANCA
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TRAVESSA DO CANTO, AVANCA

COLECTIVIDADES

COLECTIVIDADES

CLUB PARDILHOENSE
TEM “CASA NOVA”

CÂMARA MUNICIPAL APOIOU A
BENEFICIAÇÃO

A ideia inicial passava por restaurar parte do telhado, mas seria apenas a
ponta do iceberg. O Club Pardilhoense teve de ser mais ambicioso e
avançar para a beneficiação global do edifício sede, situado no centro da
Vila de Pardilhó. Já se pode afirmar “conseguimos uma casa nova”. São as
palavras de satisfação do presidente da direcção, Manuel Júlio Ramos,
durante uma visita realizada pelo presidente da Câmara Municipal, José
Eduardo de Matos, e pelo Vereador da Cultura, João Alegria, às “novíssimas” instalações da colectividade.

“Necessitávamos de renovar quase tudo: piso, paredes,
madeiras”, recorda o responsável, trazendo à memória o
quanto “as instalações estavam degradadas”. O dirigente
chegou a desabafar que “mais meia dúzia de anos e isto
desaparecia”, referindo-se ao mau estado em que se
encontravam o telhado e a estrutura do edifício, da
primeira metade do século passado.
A solução passava pela realização de obras profundas e urgentes. Com
muitos receios pelo valor avultado do orçamento, a rondar os 100 mil €,
assim avançava “a aposta que tínhamos em renovar o Club Pardilhoense
para a Banda e para a Escola de Música essencialmente. Neste momento,
são cerca de 40 miúdos que estão a aprender música, além dos 60 que já
estão na Banda”. A dinamização que a colectividade necessitava estava
dependente de melhores condições físicas.

O Município apoiou este passo tão
importante para a vida da colectividade.
“O apoio da Câmara Municipal como
está previsto no PACE é de 25% da obra.
Os 33 mil € de subsídio foram pagos no
ano corrente. Foi um grande apoio e
Câmara Municipal esteve presente
quando necessitámos”, afirmou Manuel
Júlio Ramos. Os habitantes de Pardilhó
foram outra parte importante para a
concretização das obras. A campanha
de angariação de fundos foi muito bem
recebida pela população local.
Actualmente, a associação tem em
dívida um valor de cerca de “40 mil €,
emprestados por pardilhoenses”.
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Desde 2008, a Câmara concedeu um apoio global de 104 654,33€ destinado à aquisição de 11
viaturas, no âmbito do PADE e do PACE, programas de apoio ao desporto e à cultura, tendo sido
contempladas as seguintes associações: Artística de Avanca, Atlética de Avanca, Saavedra
Guedes, Arsenal de Canelas, CDE, ORI, Fundação Benjamim Dias Costa, Cerciesta, Centro
Paroquial de Avanca e Associação Cultural e Recreativa do Roxico.
Para a Câmara Municipal, é fundamental a autonomia das associações, uma vez que a autarquia não
consegue dar resposta a todas as solicitações para
deslocações (treinos, jogos, aulas, viagens)
apresentadas pelas colectividades.

O valor máximo a conceder, de acordo com os regulamentos
do PADE e PACE, é de 15 mil € por viatura, assim colocadas ao
serviço da colectividade e da comunidade.

A fachada do edifício ainda não espelha a transformação interior. “Só entrando se vê a diferença”,
reage Manuel Júlio convidando os pardilhoenses a
visitarem a sede. Prevendo-se o final das obras para
este ano, a pintura exterior poderá ficar para o
próximo ano, face aos gastos avultados.
“As condições acústicas e de ambiente que
proporcionamos são as melhores, 200 ou 300%
melhores. Sentimo-nos realizados”, afirma satisfeito
concluindo que “valeu a pena”, em especial pelos
mais de 100 músicos que a Escola de Música e a
Banda, com elementos dos 7 aos 77 anos, mobilizam. Outras actividades pretendem animar a sede
centenária. A caminho dos 103 anos, a colectividade
dá sinais de muita vitalidade e prepara-se para “uma
nova fase na vida do clube”.
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ORI: FROTA RENOVADA
O Clube de Orientação de Estarreja tem duas novas
viaturas adquiridas com o apoio do Município, um
autocarro com capacidade para 56 lugares e uma
carrinha de 9 lugares num investimento a rondar os
18 mil €. A autarquia atribui um subsídio total de 8
450,00€. De acordo com a colectividade, é fundamental para o clube ter um meio de transporte
colectivo tendo em conta número de atletas e as
actividades em que participa. Além do mais, o
autocarro anterior já apresentava vários problemas
mecânicos.
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Actualmente, o clube tem um total de 120 atletas, dos quais 60
são desportistas regulares. Nestes dois últimos anos, tem sido
relevante a colaboração com a Escola Padre Donaciano, onde
o ORI realiza acções semanais de treinos, o que tem resultado
na participação de vários alunos em provas nacionais.
Em termos organizativos, o ORI-Estarreja destaca-se nos
panoramas nacional e internacional, estando à frente da
organização de eventos importantes como os Campeonatos
Ibéricos de Orientação em BTT e o Portugal O Meeting,
agendado para o inicio do próximo ano. Esta é a prova mais
importante do calendário nacional e conta para o ranking
mundial.

COLECTIVIDADES

NOVO ORFEÃO DA
BANDA VISCONDE DE SALREU

EAC ENTRE AS 8 MELHORES
EQUIPAS PORTUGUESAS

A Banda Visconde de Salreu (BVS) promoveu a apresentação do seu novo Orfeão. Sonho antigo da instituição,
cumpre-se agora pelo empenho do Maestro Afonso Alves,
que o formou, e pela entrega dos Músicos da Banda que lhe
dão voz. O Orfeão da Banda Visconde de Salreu, que o
conterrâneo Coral da Associação Cultural de Salreu
apadrinha, nasceu oficialmente a 14 de Maio. A riqueza e
tradição coral da Vila de Salreu são agora reforçadas, num
reconhecido dinamismo que acentua no município a marca
da cultura.

Merece aplausos a equipa de iniciados masculinos do
EAC – Estarreja Andebol Clube. No acesso à fase final,
zona 1, do Campeonato Nacional da 1ª Divisão,
disputado em Maio, em Águas Santas, tendo pela frente
o ABC de Braga, o Águas Santas e o Vela de Tavira, o
EAC conseguiu o 3º lugar. Não carimbou o passaporte
que lhe daria o acesso à final, contudo o EAC ficou entre
as 8 melhores equipas de Portugal. Nesse mesmo mês,
a equipa treinada por Carlos Tavares, tinha vencido a 3ª
fase do Nacional, disputada em Estarreja, no Pavilhão
Municipal da Cidade, uma organização conjunta do EAC
e Câmara. Um percurso sólido que assegura a manutenção na 1ª Divisão Nacional na nova época.

[ANDEBOL]

COLECTIVIDADES

Mais uma jornada do Campeonato Nacional de Pista
teve lugar em Julho. O palco foi a pista mais rápida de
Portugal, a de Canelas, com a presença de 200 atletas e
15 clubes. Ricardo Esteves, do Arsenal, foi um dos
grandes protagonistas, ao conquistar o título de
campeão nos 300 m em contra-relógio e batido o
recorde da distância, com 24.300 segundos. Venceu,
também, os 500 m sprint. Nos cadetes femininos, o êxito
sorriu a Catarina Almeida, da equipa de Canelas, nos
300 m contra-relógio, tornando-se campeã nacional.

COMITIVA DO RIO GRANDE DO SUL
EM ESTARREJA
As Jornadas de Intercâmbio Rotário do Rio Grande do
Sul e Estarreja, uma iniciativa anual do Rotary Clube,
decorreram em Junho. A autarquia apoiou a vinda do
grupo de brasileiros que ficaram a conhecer, entre vários
pontos turísticos da região, o projecto BioRia, em Salreu,
onde decorreu um dia de convívio com as famílias de
acolhimento. Os visitantes, além do excelente acolhimento, manifestaram o seu agrado pela limpeza e beleza que
encontraram em Estarreja. Para Outubro, a comitiva rotária
Estarrejense retribuirá com a visita ao nosso país irmão.
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Em simultâneo realizou-se o III Encontro Nacional de
Pista. Nos escolares, o Arsenal sagrou-se Campeão
Nacional. João Afonso, Fábio Melo, Gabriel Luz e David
Resende, em masculinos, e Ana Montenegro, Filipa
Moutinho, Ana Primo, Beatriz Azevedo e Luísa Almeida,
em femininos, são Campeões Nacionais.

SAAVEDRA EM 5º ENTRE 50 CLUBES
A equipa de canoagem da Associação Saavedra
Guedes veio de Montemor-o-Velho com novos títulos. O
Campeonato Nacional de Regatas em Linha 2011
decorreu em Julho, recebendo 450 regatas e 1800
embarcações, num total de 1000 atletas de 50 clubes. A
Saavedra Guedes conquistou o 5º lugar nacional. O
clube de Pardilhó, que esteve presente com 31 atletas,
conquistou 35 finais, terminando mais uma competição
com 5 atletas campeões nacionais, Flávio Tavares,
Rafael Mouzinho, Maria Santos, Nuno Silva e David
Garrido.

[CANOAGEM]

A Associação Cultural e Recreativa dos
Amigos das Póvoas (ACRAP) promoveu o
4º Passeio da Pasteleira. Dezenas de
ciclistas, muitos deles vestidos à moda
antiga, montados no antigo modelo de
bicicleta pasteleira, percorreram as ruas da
freguesia de Beduído.

[PATINAGEM]

ARSENAL DE CANELAS CONQUISTA
TÍTULOS E RECORDES NACIONAIS

4º PASSEIO DA PASTELEIRA
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COLECTIVIDADES

GEMINAÇÃO

LA RICHE
ESTARREJA,
CAPITAL NACIONAL DO
ASSOCIATIVISMO

FILME SÉRVIO
VENCE AVANCA 2011

2 dias dedicados às colectividades em Estarreja.
O evento terminou no Cine-Teatro com a Sessão
Solene do Dia Nacional das Colectividades.
Estarreja foi considerada um marco na criação de
redes de associativismo.
O “segredo está nas pessoas e nas suas capacidades”, o que está bem visível no número de
associações existentes no concelho, cerca de
uma centena, e também nas actividades que
realizam, afirmou o presidente do Município, José
Eduardo de Matos. “A utilidade social do associativismo popular é cada vez mais importante e não
podemos deixar de reflectir, decidir e agir”,
afirmou o presidente da Confederação Portuguesa de Colectividades de Cultura, Recreio e
Desporto, Augusto Flor.
COLECTIVIDADES TÊM NOVA VOZ
Com a criação da Associação Concelhia das
Associações e Colectividades do Concelho passa
a existir uma voz conjunta e activa junto das
entidades regionais e nacionais.
Comissão instaladora: Amigos das Póvoas
[Associação Elo]; Arsenal de Canelas;
Associação do Roxico; Grupo de Samba "OS
MORENOS"; Núcleo Sportinguista e Sociedade
Columbófila.

JOVENS MÚSICOS
NO PALCO
La Riche na internet www.ville-lariche.fr

10 dias de festival e 5 dias de competições, conferências
e workshops internacionais. Os “Encontros
Internacionais de Cinema, Televisão, Vídeo e Multimédia
– AVANCA 2011” tiveram um programa preenchido com
75 filmes, seleccionados de um total de 2088 películas
inscritas. Foram exibidos filmes de 33 países, na sua
maioria em estreia nacional e vários tiveram em Avanca a
sua estreia mundial.
Comemorando a 15ª edição, o AVANCA 2011 contou com mais
participantes e filmes e atribuiu prémios a filmes de 4 continentes. “The
Ambulance”, do realizador sérvio Goran Radovanovic, arrebatou o
Prémio Cinema para a Melhor Longa-metragem.
Na “AVANCA|CINEMA, Conferência Internacional Cinema – Arte,
Tecnologia, Comunicação”, o Prémio Eng. Fernando Gonçalves
Lavrador, em homenagem póstuma a um dos mais relevantes
investigadores portugueses na área da Semiótica, Estética e Teoria do
Cinema, distinguiu em ex-aequo os investigadores portugueses
Nelson Gonçalves e espanhóis Cristina Palmese e José Luis Carles.
O AVANCA 2011 foi ainda marcado pelos 6 workshops internacionais
que decorreram ao longo de todo o festival, orientados por personalidades da Rússia, Irão, Espanha e Portugal. Esta é uma organização do
Cine-Clube de Avanca e Câmara Municipal de Estarreja que apoiou os
dois eventos com um subsídio total de 26.250€.

A música deu o mote para mais um encontro com a
cidade francesa, envolvendo desta vez a Escola de
Música Altamira, de Estarreja, e a Escola de Música
Municipal de La Riche, no âmbito do Acordo de
Geminação. O grupo constituído por 9 jovens músicos e 4
professores visitaram Estarreja, tendo sido recebidos
pelo presidente da Câmara Municipal, José Eduardo de
Matos. As duas escolas de música ensaiaram durante
toda a semana para a apresentação em concerto no
palco do Cine-Teatro de Estarreja.

A geminação Estarreja - La Riche comemorou o ano passado 20 anos de
existência. Um dos momentos que assinalou a data foi uma exposição, nos
espaços públicos de La Riche, de um conjunto de painéis onde são retratados
monumentos e aspectos da vida das duas Cidades, exposição que os
estarrejenses puderam apreciar na Praça Francisco Barbosa.

ANTIGOS COMBATENTES
50 membros da Associação de Antigos
Combatentes da Guerra da Argélia
estiveram de visita a Estarreja. Após
recepção nos Paços do Concelho, foi
prestada uma homenagem a todos os excombatentes, portugueses e franceses,
depositando no monumento aos Heróis
da 1ª Grande Guerra uma coroa de flores.
O Presidente do Município, José Eduardo
de Matos, acompanhado do Presidente
da Associação de Antigos Combatentes
de La Riche, saudou mais este acto de
geminação, realçando a memória
comum nas Guerras de África que
franceses e portugueses travaram na
segunda metade do século passado.

Largada de Pombos pela Sociedade
Columbófila de Estarreja

www.avanca.com | www.avanca.org | www.ccavanca.blogspot.com
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Noite Branca em Estarreja atraiu centenas de
pessoas.
2 Agosto, Notícias Ribeirinhas

O primeiro sítio a ser intervencionado é o castro
de Salreu, um tipo de povoado da Idade do
Ferro, que já estava referenciado desde há
alguns anos, contou à Lusa o coordenador do
projecto, António Silva. “Havia uma série de
indícios que confirmavam o sítio como um local
de interesse arqueológico, nomeadamente
alguns achados de superfície, a própria
topografia e o topónimo castro”, acrescentou o
arqueólogo.

“O Jimi Hendrix da gaita”. Depois do
funaná cabo-verdiano e dos alaúdes
palestinianos, chegou a gaita-de-foles. O
gaiteiro galego Carlos Nuñez é um dos
cabeças-de-cartaz do Festim – Festival
Internacional de Músicas do Mundo.
24 Junho, Público

Inserção profissional cativa quase dois mil.
Os jovens entre os 16 e os 30 anos são
mais de metade dos cerca de dois mil
inscritos no Gabinete de Inserção
Profissional de Estarreja que acaba de
completar dois anos de existência (…).

25 Julho, Público

30 Junho, Jornal de Notícias

O festival, que vai na sua 15ª edição, apresentou 75 filmes em estreia nacional, provenientes
de 33 países, entre longas e curtas-metragens,
abarcando a ficção, a animação e o documentário.

Os nossos idosos deliciaram-se com o
percurso, com as paisagens, com as aves
de diferentes espécies que conseguimos
ver com os binóculos, e que conseguimos
identificar com a ajuda do vídeo inicial e,
claro, com a ajuda do nosso guia…
sempre atento! (…) Os nossos idosos
mostraram prazer e satisfação por terem
tido esta oportunidade de testemunharem
a riqueza que a nossa região oferece (…).

24 Julho, Diário de Notícias

Encontros de cinema de Avanca juntam 300
participantes. O docente e investigador das
artes na Universidade de Coimbra, Abílio
Hernandez Cardoso, vê o encontro de Avanca
como um evento “muito interessante e um caso
exemplar”.
20 Julho, Notícias de Aveiro

BioRia bate recorde de visitantes. A área
natural de Estarreja bateu o recorde de
visitantes com 3000 visitas no primeiro mês e
meio da temporada de Verão do Centro de
Interpretação Ambiental do BioRia.

21 Junho, O Concelho de Estarreja,
testemunho sobre a visita dos idosos do Lar
Vida Nova ao Percurso Natural de Salreu do
BioRia

Mais de 160 mil espectadores já passaram
pelo Cine-Teatro.
18 Junho, Diário de Aveiro

O Concurso EcoEstarreja, destinado aos
comerciantes locais, é mais um passo na
afirmação de Estarreja como EcoCidade. 18
Agentes comerciais decidiram aceitar este
desafio.

Com mais de um centena de colectividades activas nas 7 freguesias do concelho,
Estarreja tem um dinamismo associativo
que levou a confederação a desafiar os
dirigentes associativos e unirem esforços e
a constituir a associação concelhia das
associações e colectividades do concelho
de Estarreja.

15 Julho, Notícias Ribeirinhas

3 Junho, O Jornal de Estarreja

Escola Sul-Salreu avança. Mais de 3 milhões
de investimento.

Câmaras não contribuem para o défice do
Estado.

21 Junho, O Concelho de Estarreja

14 Junho, Notícias de Aveiro, declarações
de José Eduardo de Matos

18 Julho, Jornal de Notícias

Câmara de Estarreja espera que o novo
Governo dê andamento a projectos locais.
14 Junho, Notícias de Aveiro

Câmara gasta 750 mil € em obras feitas
pelas juntas de freguesia. Com o novo
modelo de protocolo, em vigor desde o ano
passado, as juntas de freguesia do concelho
passaram a ter uma área de intervenção
mais abrangente.
8 Junho, Diário de Aveiro

Venho por este meio agradecer a atenção
que tem dado a Pardilhó, nomeadamente
quanto à iluminação das ruas e ao arranjo do
largo da igreja.

Venho por este meio manifestar o meu
agrado pelo novo complexo desportivo
(piscina nova) de Estarreja. Esta construção
foi uma mais-valia para este concelho, pois
as antigas instalações já se encontravam
um pouco degradadas e com poucas
condições para os alunos. Gostaria também
de lhe dar uma opinião: deveria ser criado
um cartão família para aquelas famílias que
tenham mais de dois filhos e que não têm
muitas possibilidades financeiras. Este
cartão visaria o desconto de certos serviços
e a possibilidade de se usar em certos sítios
cujo domínio seja da responsabilidade da
Câmara Municipal, assim, os responsáveis
pela saúde e educação dos menores
poderiam mais fácil e comodamente
inscrever não só na natação bem como na
prática de outros desportos.

28 Junho, Pardilhó

3 Junho, Estarreja

Venho por este meio dar-lhe os parabéns pelo
excelente trabalho feito no centro da
Freguesia de Pardilhó, uma obra que
enriquece a freguesia e que deixa os
habitantes vaidosos e contentes.

Parabéns pelo vosso contínuo programa
cultural de qualidade e a um preço
acessível.

20 Junho, Pardilhó

Dou-lhe os meus sinceros parabéns por
manter a cidade de Estarreja sempre limpa e
este aspecto ser um cartão de visita para
quem vem à cidade.

Estando a frequentar o 9º ano do Centro das
Novas Oportunidades de Estarreja, venho
desta forma felicitá-lo pelo apoio dado a
esta iniciativa, que muito tem contribuído
para a valorização dos Munícipes, que por
diversos motivos não puderam ir mais além.

26 Maio, Salreu

28 Abril, Estarreja

Estou muito contente por ter feito as piscinas,
o parque das merendas e o parque infantil.
Acho que está bem organizado. Quando
passo por lá vejo as crianças muito contentes
e os adultos também. (…) O meu filho brinca
muitas vezes lá no parque... Estou muito
contente.

Desde já aproveito para lhe dar os parabéns
de todas as actividades que têm sido feitas
na Biblioteca Municipal de Estarreja.

(…) quando preciso de alguma coisa, ele
está sempre ao meu dispor. Manda arranjar o
que for na minha freguesia e como presidente
da Câmara de Estarreja é um bom presidente,
está à altura das pessoas que precisam de
arranjar qualquer coisa.
12 Julho, Beduído

Festim chega esta semana a Estarreja.
11 Junho, Diário de Notícias

Formar cidadãos mais responsáveis
ambientalmente é o grande objectivo da
Semana do Ambiente, uma iniciativa da
Câmara Municipal de Estarreja que
acontece pelo 10º ano consecutivo.
28 Maio, Diário de Aveiro

Obras para a construção da Área Social do
Eco-Parque Empresarial de Estarreja já
iniciaram com o consórcio “MRG/EQUIPAV”
a começar a dar forma a um investimento de
cerca de dois milhões de euros, num
complexo de cariz social para o sector
empresarial estarrejense.
24 Maio, Diário de Aveiro

O maior desfile de Carnaval sobre a água vai
acontecer no domingo à tarde em Estarreja
com dezenas de embarcações originais.
20 Maio, Jornal de Notícias

Eco-Parque de Estarreja valoriza-se. O
contrato de consignação da construção da
área social do Eco-Parque Empresarial, no
valor de mais de 2 milhões € (apoio
comunitário de 1,5 milhões €), foi assinado
na edilidade estarrejense.
16 Maio, Jornal de Notícias

Projecto social e de cidadania em Estarreja
está a ser um sucesso. O projecto
Compartilha está associado ao sucesso em
termos de adesão de candidatos ao
programa de cidadania para jovens e
seniores, que procuram dar do seu tempo
em organizações municipais.

Venho por este meio agradecer a atenção e a
resposta dada ao meu email. Obrigado por
ter resolvido de uma forma tão rápida e eficaz
uma coisa que era simples mas que durava à
bastante tempo.
3 Julho, Estarreja
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6 Junho, Avanca

Felizmente que já estamos a reivindicar
descontar estas situações – as que
sabemos – pois elas repetem-se e todos
nós é que continuamos a pagar. Muito
obrigado,
José Eduardo de Matos

17 Maio, Aveiro

21 Junho, Estarreja

18 Maio, Murtosa

28 Abril, Rádio Terra Nova

CONSULTE A NOSSA PÁGINA E ENVIE AS SUAS SUGESTÕES
BOLETIM INFORMATIVO

Desde que houve a mudança do horário
de Inverno para o de Verão, a iluminação
pública de que faz parte esta rua está
descontrolada, estando a acender muito
cedo e a apagar muito tarde. Uma vez
que a iluminação pública representa um
custo para as câmaras municipais,
agradecia a intervenção de Vª Ex.ª no
sentido de regularizar esta situação de
desperdício desnecessário.

Peça o seu Boletim!

Número anterior | 25 |

im

ões

IMPRESSÕES

PREENCHA O SEU PEDIDO NO SITE
DO MUNICÍPIO OU NO GAME - GABINETE
DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE

II Feira de 9º Festival de Samba
[22H00] Org. Associação Cultural
Artesanato Urbano e Recreativa - Escola de Samba Vai Quem Quer
[Todo o dia] Insufláveis
[16H30] Show
Acrobático Aéreo Prova de BTT - Biomaratona
Rota dos Esteiros
[Todo o dia]

* em caso de condições climatéricas desfavoráveis, o evento
passará para o Pavilhão Municipal de Estarreja

Org. GRES Trepa de Estarreja
+Info www.cm-estarreja.pt

