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ALARMES

A Casa Mortuária de Alfrí-
vida, na freguesia de Perais, 
está a ser alvo de obras de 
requalifi cação e ampliação, 
de modo a dotar o espaço de 
maior conforto e condições 
de acessibilidade, informa o 
Município de Vila Velha de 
Ródão em comunicado.
Esta é uma obra com um va-
lor previsto de 87 mil euros e 
é, há muito tempo, solicitada 
pela população. Está a ser re-
alizada por empreitada pela 
Junta de Freguesia de Perais 
e conta com o apoio e acom-
panhamento dos serviços 
técnicos da autarquia que é 
igualmente responsável pela 
elaboração deste projeto de 
requalifi cação e ampliação.
“A intervenção em curso 
prevê a manutenção de um 
volume central, de maior 

EM ALFRÍVIDA, FREGUESIA DE PERAIS

Requalifi cação e ampliação 
da casa mortuária

António Fernandes, atual 
presidente do Politécni-
co de Castelo Branco, vai 
recandidatar-se ao cargo 
nas eleições agendadas para 
7 de abril no seio do Conse-
lho Geral da instituição.
O anúncio foi feito pelo 
próprio em nota enviada à 
nossa redação. A apresenta-
ção pública terá acontecido 
no dia 2 de março, pelas 
16H30, no Auditório da 
Escola Superior de Tecno-
logia de Castelo Branco, já 
depois do fecho da nossa 
edição impressa.
Na mesma nota apresen-
ta cinco razões para a 
recandidatura. António 
Fernandes fala do conheci-
mento detalhado do IPCB, 
designadamente das suas 
potencialidades, a nível 
interno, enquanto institui-
ção com pessoas dedicadas, 
confiáveis e muito profis-
sionais, e a nível externo, 
enquanto instituição de 
ensino superior capaz de 
integrar novos estudantes, 
valorizar o conhecimento, 
a ciência e a cultura e pro-
mover o desenvolvimento 
económico da região e do 
país”.
Como segunda razão, apon-
ta a “vontade de conso-
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António Fernandes 
recandidata-se

lidar a evolução recente 
do IPCB, apresentando 
um programa de ação de 
continuidade da estratégia 
seguida no último mandato 
que tem permitido alcançar 
os resultados conhecidos”.
António Fernandes fala ain-
da da “enorme motivação 
para continuar a servir o 
IPCB com elevado sentido 
de responsabilidade e ética; 
e do estímulo e confi ança 
de muitos estudantes, pro-
fessores, trabalhadores não 
docentes, e comunidade 
externa, que manifestaram 
esperança de continuarmos 
a construir uma Instituição 
mais moderna, mais espe-
cializada, mais sustentável 
e cada vez mais importante 
no desenvolvimento da 
região e do país”.
Finalmente refere “a com-
posição do Conselho Ge-
ral”, segundo o qual tem 
“conselheiros de elevada 

qualidade e experiência 
pessoal e profi ssional rele-
vante para a elaboração e 
implementação de políticas 
conducentes ao desenvolvi-
mento do IPCB”.
António Fernandes recorda 
que “quando há cerca de 
quatro anos me candidatei 
a presidente do IPCB, fi -lo 
perfeitamente consciente 
das dificuldades e cons-
trangimentos da Instituição 
e propus um conjunto de 
medidas a implementar 
durante o mandato, promo-
toras da evolução do IPCB 
e de uma nova dinâmica 
institucional”.
Aquele responsável acres-
centa que assumiu “a função 
de Presidente do IPCB com 
serenidade e rigoroso sen-
tido de missão. Durante os 
quatro anos foram aprovei-
tadas muitas oportunidades 
e alcançados importantes 
resultados. Através de uma 

gestão rigorosa, atingiu-se 
o equilíbrio financeiro a 
par do crescimento signifi -
cativo no número total de 
estudantes”. 
O candidato e atual presi-
dente do IPCB revela ainda 
que a “estabilidade na car-
reira docente e não docente 
foi igualmente uma marca 
destes quatro anos, com a 
abertura de concursos para 
a admissão de novos profes-
sores, concursos internos 
de promoção e concursos 
para a admissão de traba-
lhadores não docentes. 
O acompanhamento ade-
quado da execução �ísica e 
fi nanceira dos projetos em 
curso permitiu melhorar os 
seus níveis de execução. A 
saúde fi nanceira do IPCB 
possibilitou iniciar passos 
ao nível da requalifi cação 
de infraestruturas”.

João Carrega

Os primeiros abrigos (ane-
xos) agrícolas no concelho 
de Oleiros acabam de ser 
entregues. A sua constru-
ção surge na sequência dos 
incêndios que nos últimos 
anos afetaram o concelho 
e destruíram muitas pro-
priedades e equipamentos 
agrícolas, pela mão da Asso-
ciação Causa, no âmbito do 
programa “Parcerias para o 
Impacto”.
O projeto de inovação so-
cial “Abrigo e Horta” tem 
na Câmara de Oleiros o seu 
investidor social.
Em nota enviada à nossa 
redação, a autarquia expli-
ca que os dois primeiros 
abrigos foram entregues nas 
aldeias de Cova da Azenha 
e Poeiros – freguesia de Es-
treito e Vilar Barroco.
Citado na mesma nota, Na-
tércia Pires e Carlos Gon-
çalves, os dois benefi ciários 
dos primeiros “abrigos” que 
se encontram concluídos, 
enalteceram “a importân-
cia” destas novas infraestru-
turas para o seu dia-a-dia, 

OLEIROS

Abrigos agrícolas entregues
funcionando como “apoio 
direto” ao armazenamento 
de materiais agrícolas, pro-
dutos de cultivo e rações 
para animais, apenas para 
exemplificar algumas das 
suas valências. Em alguns 
dos casos, pode até servir 
de abrigo para os animais.
Já Fernando Jorge, presi-
dente da Câmara, também 
citado na mesma nota, 
considerou que, “dentro 
do possível, a construção 
destes dez abrigos é uma 
ajuda importante e preciosa 
que damos à população do 
concelho”.
As cerimónias de entrega 
dos abrigos contaram ainda 
com as presenças do presi-
dente da Junta de Freguesia 
de Estreito e Vilar Barroco, 
José Jorge Martins, e de Lú-
cia Pato, em representação 
da Associação Causa. 
De acordo com o municí-
pio, “nas próximas semanas 
mais infraestruturas fi carão 
fi nalizadas para serem uti-
lizadas pelos seus benefi-
ciários”.

imponência, que corres-
ponde ao edi�ício atual, que 
se conservará, sendo-lhe 
acrescentado dois novos 
volumes laterais em perfeita 
simetria no alçado principal. 
Na sala principal será criado 
um espaço central para a 
urna, ladeado por seis ca-
deirões e de bancos corridos, 
enquanto que num dos volu-
mes laterais surgirão novas 
instalações sanitárias e uma 
pequena sala, para suporte 
a algumas comodidades 
como chá e café. No lado 

oposto, existirá um pequeno 
alpendre, mais reservado, 
para todos aqueles que não 
pretendam manter-se no 
interior do edi�ício”, explica 
a nota enviada à imprensa, 
acrescentando que “o espaço 
exterior fi cará pavimentado 
e está ajustado de forma a 
garantir a acessibilidade por 
parte de pessoas com mo-
bilidade condicionada. O 
acesso será efetuado a partir 
do alpendre, através de uma 
rampa que se desenvolve a 
partir do largo fronteiro”.

António Fernandes candidata-se a um segundo mandato


