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6O 10.º Concurso Sopas e Lavores

realiza-se no próximo dia 11, no Mercado de
Febres. A iniciativa, organizada pelo Agrupamento de Escuteiros de Febres, tem início
a partir das 20H00 e conta com animação
musical e cultura. A organização agradece
e atribui à participação de todos o sucesso
alcançado.

6 Clube Desportivo da Camarneira O
município de Cantanhede cedeu o edifício da antiga
escola primária da Camarneira ao clube desportivo
local. O Clube Desportivo da Camarneira tem uma
equipa de BTT.

6A Póvoa da Lomba vai acolher, durante
três dias, a 6.ª Mostra Gastronómica dedicada
ao caracol, que inclui um programa de animação musical. O certame realiza-se entre 10
e 12 de junho e a Póvoa da Lomba já se afirma
como a Capital do Caracol, pela variedade de
pratos que serão servidos pelo Sporting Clube
Povoense, que organiza o evento.

Cantanhede (delegação) Av. Comandante Xavier Gomes Gama , lote 3c loja 18 Quinta de São Mateus - Cantanhede - telf 239 980 280 - fax 239 980 281 - redaccao@asbeiras.pt

Câmara cede edifício da escola
primária da Camarneira
ao clube desportivo local

42154

1 1 1 O município de
Cantanhede celebrou um
protocolo com a União de
Freguesias de Covões e Camarneira e o Clube Desportivo da Camarneira, no âmbito do qual é cedida a esta
coletividade o edif ício da
antiga escola primária local.
Assinaram o acordo tripartido o presidente da
câmara municipal, João
Pais de Moura, o presidente da União de Freguesias
de Covões e Camarneira,
Asdrúbal Torres, e a presidente do Clube Desportivo
da Camarneira, Jacqueline
Mendes, no decurso de uma
reunião que contou com a
presença da vice-presidente da edilidade, Helena Teodósio, e do vereador Pedro
Cardoso.
Nos termos da deliberação
camarária aprovada para
o efeito, o protocolo refere
que o município de Cantanhede cede as instalações
da Escola do 1.º Ciclo do
Ensino Básico de Camarneira à Junta de Freguesia
que, por sua vez, procede
simultaneamente à sua cedência ao Clube Desportivo
da Camarneira, que assim
passa a dispor das respetivas

Expofacic Bus
inclui cinco linhas

DR

Acordo tripartido foi celebrado recentemente

instalações para prosseguir
as suas atividades.
Clube Desportivo utiliza as
instalações para atividades
Inserido num programa
da autarquia cantanhedense destinado a promover a
rentabilização do património edificado e evitar a sua
degradação, o protocolo
é semelhante ao que tem
vindo a ser praticado relativamente a outros edif ícios
escolares do concelho encerrados no âmbito da reorganização da rede escolar
realizada pelo Ministério

da Educação. O documento
refere que o acordo se destina a proporcionar ao Clube
Desportivo da Camarneira
espaços que permitam dinamizar as suas atividades,
as quais devem de cingir-se
a iniciativas e acções relacionadas com o seu objeto
social, nomeadamente atividades e eventos de índole
desportiva.
Ainda segundo o que está
estabelecido, a execução de
qualquer tipo de obras no
edifício fica sujeita a um pedido de autorização prévio à
câmara municipal, ficando

a União de Freguesias de Covões e Camarneira e o Clube
Desportivo da Camarneira
comprometidas a restituí-lo
à autarquia devidamente
conservadas, caso venha a
ser necessária a eventual reativação da escola.
Por outro lado, os encargos relativos ao consumo de
água, eletricidade, e telefone, imputáveis ao período
de vigência do protocolo,
mesmo que se venham a
vencer em data posterior
à do seu termo, são da responsabilidade da entidade
beneficiária.

111 A 26.ª edição da
Expofacic oferece o serviço
Expofacic Bus, que inclui
cinco linhas a partir de
Aveiro, Coimbra, Águeda,
Figueira da Foz/ Praia da
Tocha e Praia de Mira em
três horários diários. Uma
boa opção para quem não
tem transporte próprio ou
para quem quer deslocar-se
em segurança sem a preocupação da condução e do
estacionamento.
Durante os 11 dias do
evento, entre 28 de julho e 7
de agosto, por apenas 1,20
euros a viagem, o Expofacic
Bus assegura transporte a
quem o pretender apanhar
ao longo desses percursos,
com partidas às 19H00,
20H00 e 21H00 e regresso
às 01H45, 03H00 e 05H00
da manhã. Os bilhetes são
adquiridos no momento no
autocarro.
Todas as paragens vão
estar identificadas com
banners e a localização das
mesmas vai ser conhecida
mais próximo da data do
evento, com toda a informação disponível no site.
Reservas para
o parque de campismo
A organização da Expofacic dá continuidade à parceria com o Agrupamento
de Escuteiros de Cantanhede n.º 382 e vai ter o acampamento ocasional prepa-

rado para 500 campistas
na Quinta da Fonte de D.
Pedro.
O parque situa-se bem
perto do recinto da feira, e
tem todas as condições adequadas, desde instalações
sanitárias, eletricidade,
churrasqueiras e segurança. “Este parque vem responder aos visitantes que
querem ficar vários dias e
aproveitar todas as oportunidades de animação da
Expofacic”, pode ler-se num
comunicado enviado à imprensa.
As reservas podem ser
feitas para e-mail geral@
agr382.cne.escutismo.pt.
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Amanhã
20H00
Torneio de Futsal InterLugares, integrado na 4.ª
Semana Cultura da União
das Freguesias de Covões
e Camarneira

