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Reabilitação do Rio Alviela conta
com investigação em Eco-etologia
O Instituto Superior de
Psicologia Aplicada (ISPA),
na sua Unidade de Investigação em Eco-etologia (estudo do comportamento
animal), vai cooperar com
a Câmara de Santarém, com
vista à reabilitação do Rio
Alviela. As duas entidades
vão assinar um protocolo
com o objectivo de “estabelecer acções de colaboração
técnico-científica na área
dos recursos hídricos, de
carácter pioneiro e que pretende constituir um modelo para a gestão global das
linhas de água do concelho
de Santarém”, conforme
refere o documento.
A proposta de protocolo
foi aprovada na última segunda-feira, em reunião do

Executivo municipal.
O ISPA disponibilizará
equipamentos e conhecimento científico necessários às actividades de monitorização e recuperação
dos cursos de água e dos
seus ecossistemas e compromete-se a formar neste
domínio os técnicos de Ambiente da Autarquia.
A Câmara Municipal
compromete-se a apoiar as
acções e projectos que visem a protecção da biodiversidade da bacia do Rio
Alviela, disponibilizando
os seus quadros técnicos.
São seis as metodologias
que o ISPA e a Câmara de
Santarém consideram fundamentais na estratégia de
reabilitação do Rio Alviela,

todas elas dependentes dos
financiamentos do Quadro
de Referência Nacional,
Projectos LIFE ou outras
fontes de financiamento:
aprofundar o conhecimento das características ecológicas (habitats e populações
de peixes e anfíbios); planear intervenções de emergência que garantam a conservação da biodiversidade;
analisar cientificamente os
sedimentos do leito do rio
e a bioacumulação dos poluentes nos seres vivos com
vista ao conhecimento histórico dos efeitos da poluição; estudar as potencialidades naturais de conservação da biodiversidade com
estatuto de protecção desfavorável, para classifica-

ção de áreas especiais a preservar na bacia hidrográfica do Alviela; elaborar cartas genéticas das espécies
piscícolas presentes na bacia hidrográfica; acompanhar e dar apoio técnico nos
projectos que se venham a
desenvolver no âmbito da
bioengenharia nas linhas de
água do concelho.
A Unidade de Investigação em Eco-Etologia está
vocacionada para o estudo
e desenvolvimento tecnológico no domínio principal
das Ciências do Mar e dedica-se à investigação do
comportamento e da biologia dos organismos aquáticos. É tutelada pelo Instituto Superior de Psicologia
Aplicada. SM

Refeições para escolas
em concurso público

Júri fará audiência prévia para parceiro
privado das Águas de Santarém

A Câmara Municipal de Santarém aprovou por maioria, na
última reunião do Executivo, o concurso público internacional
para fornecimento de refeições transportadas a quente para os
estabelecimentos de ensino do Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino
Básico, durante os anos lectivos de 2009-2010 e 2010-1011.
A vereadora independente, Luísa Mesquita, votou contra por
considerar que as ementas propostas não vão ao encontro das
recomendações europeias para uma alimentação saudável. A
vereadora referiu-se em particular às sobremesas indicadas na
proposta - dois dias de doce, um dia de fruta e outro de iogurte.
Vânia Neto, vereadora do PSD, explicou que essa indicação
não será para seguir à letra, tendo apenas como intenção sublinhar a necessidade de alternar e não repetir as ementas.

O executivo municipal de Santarém aprovou por maioria, na reunião da última segunda-feira, a delegação de competências no júri que irá realizar a audiência prévia dos consórcios concorrentes ao concurso público para selecção do
parceiro privado da empresa municipal Águas de Santarém.
O júri deverá elaborar o relatório das propostas apresentadas a concurso, o qual será, posteriormente, apreciado pela
vereação, até à escolha do parceiro privado que irá deter 49%
do capital social da empresa Águas de Santarém.
Os vereadores socialistas, que discordaram da saída de
Santarém do projecto intermunicipal Águas do Ribatejo, votaram contra.

Escola Ginestal Machado em intercâmbio na Rússia
A Escola Secundária Dr. Ginestal Machado visitou
São Petersburgo, Rússia, num intercâmbio entre Escolas
Associadas da UNESCO, nos passados dias 31 de Março
a 6 de Abril. Este encontro foi possível através de contactos estabelecidos na China com escolas russas, pela coordenadora do projecto, a professora Alexandra Forte. A comitiva que aí se deslocou contou com sete alunos do 10.º
ano que apresentaram um projecto no âmbito do Diálogo
Intercultural, muito bem acolhido no seio da comunidade
escolar russa. Para além da presença da coordenadora,
duas professoras, Emília Patrício e Estefânia Bastos, integraram a comitiva.

Notas soltas
Cartaxo
• A Assembleia Municipal do Cartaxo vai reunir no próximo dia 25 de Abril para uma sessão comemorativa da Revolução dos Cravos, no Salão Nobre dos Paços do Concelho,
com intervenções das forças políticas representadas nessa Assembleia, cerimónia precedida pelas 9h00 do hastear da bandeira, formatura e desfile da fanfarra dos bombeiros. A sessão
ordinária de Abril terá lugar no mesmo local pelas 17h00 de
28 de Abril.
• Tomou posse como novo presidente do conselho executivo do agrupamento de escolas Marcelino Mesquita o professor Jorge Tavares, numa cerimónia que decorreu no Auditório Municipal da Quinta das Pratas na passada terça-feira
dia 14 e que contou com a presença de muitos colegas e amigos e onde esteve presente o secretário de Estado Jorge Lacão,
familiar do empossado.
• Pedro Ribeiro que foi vice-presidente da Câmara Mu-

Notas soltas
Almeirim

ACIDENTE NO CENTRO DA CIDADE
No passado dia 18, cerca das 11h30, um veículo
ligeiro, conduzido pelo proprietário, ao não respeitar o
Stop, na EN 114, embateu noutro que circulava no sentido Almeirim - Tapada. Do aparatoso choque, resultou o despiste de um dos veículos. O INEM, retirou o
condutor e a esposa que por precaução, foram transportados de ambulância ao hospital de Santarém.
JOÃO SILVESTRE LANÇA “MAR DOS SONHOS”
No passado dia 19, às 21h30, no Salão Nobre da
Autarquia, o poeta António Henrique, apresentou o livro de poesia, “Mar dos Sonhos”, de João Silvestre.
Um suave apontamento musical, alegrou o ambiente.
PINTURA DE PRÉDIOS
Alguns prédios, na rua dos Aliados foram recentemente pintados, adquirindo novamente o seu bonito e
primitivo colorido. Pena é que, lado a lado, outros blocos não tivessem a mesma sorte. Quem circular na Avenida 25 de Abril, ao olhar os bonitos prédios de alguns
lotes, repintados, observa igualmente o contraste dos
seus vizinhos com aspecto desleixado.
GÁS NATURAL
Ao longo de várias ruas tem sido instalada a tubagem destinada ao fornecimento de gás natural à população ali residente. Os trabalhos estão agora a findar
na Avª. 25 de Abril, seguindo-se a Dr. Mário Soares e
outras.
A MORTE DE ADELINO JOSÉ DE MIRA REIS
No Hospital Universitário de Coimbra foi submetido, na passada semana, a uma intervenção cirúrgica,
o conhecido e reputado técnico de vinhos, Adelino José
Mira de Reis. No pós-operatório, surgiram problemas
cardiovasculares a que não resistiu. Depois dos trâmites legais, o seu funeral, a cargo da Agência António
Montez, Herdº., realizou-se para o cemitério de Almeirim, no dia 21, às 10h30, com a presença de familiares
e amigos, que participaram na santa missa.

nicipal e que saiu em rota de colisão com o presidente Paulo
Caldas, assumiu a partir do dia 1 de Abril o cargo de vogal do
conselho directivo do Instituto de Gestão Financeira e de Infra-Estruturas da Justiça, deixando as funções que vinha exercendo no gabinete de Conde Rodrigues, secretário de Estado
Adjunto e da Justiça.
• A concessão da Praça de Toiros do Cartaxo originou
uma polémica de comunicados entre a empresa Gestoiro e o
empresário Paulo Pessoa de Carvalho, a quem foi concedida a
adjudicação por um ano, com a obrigação de nela serem realizadas no mínimo três corridas, sendo a primeira no dia 1º de
Maio já publicitada pelas estradas da região. No programa “Salão Nobre” da Rádio Cartaxo de sábado, 18, o assunto foi bastante discutido pelos comentadores Pedro Reis, Francisco
Colaço, Mário Júlio e Francisco Casimiro.
• Os alunos da Escola Secundária do 11º e 12º de Artes
Visuais mostram as suas experiências realizadas na disciplina
de Desenho A, de 18 a 29 de Abril, na galeria Pintor José Tagarro. A exposição a que puseram o nome “Olh’Arte”, estará
aberta ao público de segunda a sexta das 09h00 ás 16h00 e no
sábado 25 de Abril das 15h00 ás 19h00. LM

NOVA FARMACIA NA CIDADE
No passado dia 13, abriu na Rua Condessa da Junqueira, uma nova farmácia, com o nome de família do
proprietário “Correia de Oliveira”. Está muito bem localizada, perto do Quartel dos Bombeiros, na parte nova
da cidade, onde é fácil o estacionamento e o acesso. A
população de Almeirim fica, a partir de agora, a beneficiar de quatro farmácias, o que atesta bem o desenvolvimento do concelho.
Hermenegildo Marmelo
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Partes do Capital Social
Em cumprimento do n.º 12 do art.º
7.º da Lei de Imprensa, publica-se a
relação discriminada dos proprietários e
respectivas partes que detêm no capital
social da empresa João Arruda, Sucrs.,
Lda., com sede na Rua Serpa Pinto, n.os 98
a 104 – 2000 Santarém:
Herd. Mário da Conceição Lopes – 2.000,00 j
Herd. Luís Manuel P. Marques
– 2.000, 00 j
Manuel Oliveira Canelas
– 2.000,00 j
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