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Presidente da República veio ao concelho
de Cantanhede avaliar o efeito dos incêndios
tremendamente desigual, com a agravante de que não puderam contar com apoio de outras corporações, também
elas envolvidas no combate aos inúmeros fogos ocorridos
no dia 15 de outubro”.
No final, a presidente da Câmara agradeceu ao Chefe de
Estado “a visita e as palavras de encorajamento, de incentivo e de esperança que nos trouxe neste momento particularmente difícil e que são um estímulo importante para
enfrentarmos as dificuldades”
Depois da visita, Marcelo Rebelo de Sousa almoçou na
Praia da Tocha com Helena Teodósio e outros autarcas do
concelho, entre os quais o presidente da Assembleia Municipal, João Moura, os vereadores Pedro Cardoso, Júlio de
Oliveira, Adérito Machado, Célia Simões e Gonçalo Magalhães, bem como o presidente da Junta de Freguesia da
Tocha, Fernando Pais Alves.
da República disse que “o futuro já começou” e que “quanto mais cedo se conhecerem as perdas que são cobertas
pelos seguros mais depressa será possível avançar com
outro tipo de apoios às empresas e empresários”, para os
quais foi já criada uma linha de crédito de 100 milhões de
euros para ajudar a financiar as empresas afetadas.
O Chefe de Estado percorreu depois várias zonas florestais devastadas pelo fogo, conduzido pela presidente da
Câmara Municipal, que lhe deu conta do balanço total dos
prejuízos causados nas freguesias da Tocha, S. Caetano e
Corticeiro de Cima, designadamente os seis mil hectares
de floresta queimada, casas ardidas, além de anexos e
várias construções de apoio, bem como habitações bastante danificadas. Helena Teodósio lembrou a propósito “o
trabalho de avaliação que tem vindo a ser realizado pelos
serviços técnicos da Câmara Municipal, em articulação
com as juntas de freguesia, e também a equipa multidisciplinar criada pela autarquia para prestar apoio às pessoas
e famílias afetadas na reconstrução das suas vidas”. A autarca enfatizou ainda “abnegação e o espírito de sacrifício
com que os bombeiros voluntários de Cantanhede enfrentaram a chamas. Dadas as proporções do incêndio e
as várias frentes em que se desenvolveu, foi um combate

O Presidente da República esteve em 6 de novembro no
concelho de Cantanhede, onde procedeu a uma avaliação
dos efeitos do grande incêndio de 15 e 16 de outubro na
faixa poente do território. Acompanhado pela presidente
da Câmara Municipal, Helena Teodósio, o Chefe de Estado
começou a sua visita aos locais mais afetados na Sanindusa, empresa com 140 trabalhadores da Zona Industrial da
Tocha que foi completamente devastada pelas chamas, o
que reverteu em 25 milhões de euros de prejuízo. Depois
de ter caminhado entre os destroços daquela que era, até
há poucas semanas, uma das unidades industriais mais
modernas do setor, Marcelo Rebelo de Sousa congratulou-se com o facto de “aqui já se estar na fase de reconstruir, de olhar para o futuro” e manifestou-se impressionado por ver “como os responsáveis da empresa já têm
metas muito definidas, já têm ideias muito claras sobre as
várias frentes que têm que vencer. Está tudo muito bem
pensado e programado para reativar o funcionamento da
fábrica de uma empresa exportadora com prestígio nacional e internacional” sublinhou, adiantando que conta
“voltar já em maio para inaugurar um novo pavilhão e ver
alguns equipamentos a funcionar”.
Sobre o impacto económico dos incêndios, o Presidente
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Santa Casa em Notícias
Atividade física com idosos – Terminado o período de férias de verão, retornaram as práticas regulares da atividade física na ERPI (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas) e Centro
de Dia, integradas na parceria existente entre a Santa Casa e a
Academia CantanhedeGym. O objetivo primordial é a promoção de estilos de vida saudáveis, a par da reconhecida importância nos domínios da socialização e da integração social, que
fazem do desporto uma aposta cuja relação custo-benefício
é, desde logo, altamente vantajosa e um bom investimento.
Duas vezes por semana, são asseguradas aulas de ginástica
aos utentes, nas instalações da Instituição ou da Academia, nas
quais se verifica uma boa participação.
Halloween ‘17’ – Foi promovido pela UCCI (Unidade de
Cuidados Continuados Integrados) o concurso “Abóboras

Halloween ‘17” que pretendeu celebrar a época tradicionalmente conhecida como “Halloween”, ou “Dia das Bruxas”, de
uma forma diferente. Tratando-se de um dos elementos principais da época em causa, o concurso foi aberto aos utentes e
respetivos familiares e colaboradores da SCM Cantanhede das
diferentes Respostas Sociais que participaram ativamente. O
melhor trabalho foi escolhido pelos utentes da UCCI.
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