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DESTAQUE

MUNICÍPIOS JUNTAM-SE A CAMPANHA NACIONAL

Região com bom ar
AMBIENTE Quatro municípios do distrito querem melhorar a qualidade do ar. Na última semana assinaram
um acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente.
João Carrega
joao.carrega@reconquista.pt

As câmaras de Castelo
Branco, Fundão, Oleiros
e Sertã são os municípios
do Distrito de Castelo
Branco que assinaram, no
passado dia 4 de junho, na
Pampilhosa da Serra, um
protocolo de colaboração
com a Agência Portuguesa
do Ambiente (APA), no
âmbito do projeto “Por um
país com bom ar”.
O acordo foi rubricado
numa sessão onde estiveram presentes o secretário
de Estado do Ambiente,
João Ataíde, a vogal do
conselho diretivo da APA,
Ana Teresa Perez e o vicepresidente da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Veiga Simão, além dos
autarcas e instituições que
assinaram os protocolos.

O desafio efetuado às autarquias e entidades surge
na sequência do Dia Nacional do Ar, comemorado
a 12 de abril, onde Portugal foi o primeiro país da
europa a adotar aquela
comemoração. “Por um
país com bom ar” envolve
já 100 entidades parceiras. O objetivo é atingir,
gradualmente, um ar tão
bom quanto possível a

nível nacional.
Luís Correia, presidente da
Câmara de Castelo Branco,
diz que este protocolo vem
“ao encontro daquilo que
tem sido a nossa estratégia
ambiental”. Já em nota
de imprensa, a Câmara
de Oleiros, representada
pelo seu vice-presidente,
Victor Antunes, também
sublinhou a importância
deste acordo.

Oleiros e Castelo Branco assinaram o acordo
Com este protocolo, a que de participarem em ações
tivemos acesso, a APA públicas das comemoraterá a responsabilidade de ções do Dia Nacional do
“disponibilizar conteúdos Ar e de proporem atualie matérias da campanha zações de conteúdos ou de
«Por um país com bom ar»; meios de divulgação.
atribuir o selo «entidade Para além daqueles mucom bom ar» e atualizar os nicípios, assinaram os
conteúdos e avaliar novas acordos com a APA as
formas de divulgação”. Já seguintes entidades: Agruno caso das entidades, ha- pamento de Escolas da
verá a responsabilidade da Gafanha da Nazaré; Assodivulgação dos conteúdos, ciação de Municípios do

Planalto Beirão; Centro
de Serviços e Ambientes;
Centro Tecnológico da
Cerâmica e do Vidro; Fundação Mata do Buçaco;
Instituto Politécnico de
Coimbra; Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré e
as Câmaras Municipais de
Castanheira de Pêra, Lousã, Pampilhosa da Serra,
Arganil, Gouveia, Ílhavo,
Mira, Mortágua, Oliveira
do Hospital, Penacova, Penela, Tábua, Tondela, Vila
Nova de Poiares e Figueira
da Foz.
No acordo assinado é
ainda sublinhada a importância de “alertar,
sensibilizar e envolver
a sociedade portuguesa
de forma a fomentar um
sentido de responsabilidade pessoal e uma maior
motivação e compromisso
com a proteção da qualidade do ar”.

EM BRUXELAS

Politécnico de Castelo Branco
na Bélgica pelo Dia de Portugal
O Instituto Politécnico de
Castelo Branco (IPCB) esteve
presente na comemoração do
Dia de Portugal em Bruxelas,
na Bélgica, numa iniciativa
organizada pela Federação
das Associações Portuguesas
naquele país europeu.
A presença do IPCB surge no
seguimento do convite endereçado pelo secretário de Estado

Bodas de Ouro
Celebraram as Bodas
de Ouro Matrimoniais no
dia 16/6/2019, Vitorino
Silva Lopes, natural do
Troviscal, Sertã, que casou em 08/06/1969 com
Maria de Jesus Marques
Lopes natural do Sesmo
das Sarzedas.
Para assinalar o acontecimento foi celebrada
missa com Benção das
alianças acompanhada
dos ﬁlhos, genros e netos
na igreja de São João de
Brito, Alvalade.

Os responsáveis do IPCB com o Secretário de Estado

PROCURA-SE CACHORRO

da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho
Teixeira. O Politécnico participou nas “Jornadas estudar e
Investigar em Portugal 2019”
e proporcionou a atuação de
Mariana Martins, estudante da
licenciatura em Música – Variante de Guitarra Portuguesa
na Escola Superior de Artes
Aplicadas do IPCB.

ALBERTO BENJAMIM
MÉDICO UROLOGISTA
CONSULTAS DE UROLOGIA/ANDROLOGIA

(Disfunção eréctil, esterilidade masculina
e outras disfunções sexuais)
CASTELO BRANCO
CLÍNICAS:
- Clínica da Milhã / Tel: 272348860
- Posto Clínico dos Bancários / Tel.: 272 339 590
Desapareceu dia 22-05-2019 por volta das 19:30 no
Ribeiro da Seta (Castelo Branco).
ENTRAR EM CONTACTO PARA 968 315 811
GRATIFICA-SE QUEM O ENCONTAR

SERTÃ
- Clínica Postura Físio / Tel.: 274 809 068

