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REGIÃO DAS BEIRAS

Hospital
viveu um
dia diferente

“Pur Ti Miro” no regresso
do ciclo de concertos
D.R.

“Ai Camaradita” será um dos temas inéditos do espectáculo

HOJE O ciclo de concertos “30
Minutos de Música”regressa às
21h30 com o Ensemble “Pur Ti
Miro”, que irá interpretar um
reportório de música italiana
do séc. XVII, especialmente
com temas de Cláudio Monteverdi e Girolamo Frescobaldi.
Foi fundado em 2018 por Ana
Vieira Leite (soprano), Gabriel
Neves dos Santos (tenor) e
Hugo Sanches (tiorbista e guitarrista).
Este projecto musical tem
como principal objectivo proporcionar ao público uma viagem pela história da música,
através da simplicidade da Voz
Cantada.

“Ai Camaradita”, um dos temas do espectáculo de hoje
será o inédito, escrito no séc.
XVI no Mosteiro de Santa Cruz
de Coimbra e considerado um
verdadeiro tesouro do distrito
de Coimbra que será ouvido
pela primeira vez em mais de
400 anos, fruto do trabalho desenvolvido pelo Ensemble Pur
Ti Miro.
Para este ciclo, recorde-se, foram convidados compositores,
cantores ou grupos locais de
géneros diversificados, os quais
vão actuar às sextas-feiras e sábados dos próximos fins-de-semana em directo da página de
facebook do município.|

FREGUESIA DE TOCHA
EDITAL N.° 1
FERNANDO MANUEL MONTEIRO PAIS ALVES, presidente da Freguesia de Tocha, TORNA
PÚBLICO que, de harmonia com a deliberação tomada na reunião desta Junta de Freguesia
realizada em 24/03/2021 e considerando que se aprovou na Assembleia de Freguesia de
08/04/2021 os pressupostos da alínea d), do número 1, conjugada com a alínea b), do nú
mero 2, bem como da alínea k), do mesmo número, do artigo 9.°, da Lei n.° 75/2013, de 12
de setembro, na sua atual redação, se procederá no próximo dia 30 de abril de 2021, pelas
21h00m, na Sede da Freguesia de Tocha ao ato público de arrematação da Hasta Pública
para Concessão da exploração do Bar / Restaurante do Largo do Mercado na Praia da Tocha,
no período que vai desde o dia 01 de junho de 2021, até ao dia 14 de janeiro de 2025,
sendo que:
1. Os documentos que constituem o Processo da Hasta Pública  Programa de Procedimento
e Caderno de Encargos  encontramse patentes ou na Sede da Freguesia de Tocha, sita no
Largo António José de Almeida, n.° 83, em Tocha, onde poderão ser consultados todos os
dias úteis, das nove às treze e das catorze às dezassete horas, desde o dia da publicação do
presente Edital, ou no site da Freguesia, sito em http://freguesiadetocha.pt/, para download.
2. A base de licitação da Hasta Pública é de 4.200,00 € + IVA.
3. Podem intervir, no ato público de arrematação da Hasta Pública, pessoas singulares ou
coletivas (podendo fazerse representar através de procuração ou credencial) e cumprindo
o disposto no ponto 5., do Programa de Procedimento.
4. Não serão admitidos lanços de valor inferior a 100,00 € (cem euros) da base de licitação.
5. A Hasta Púbica não pode ser arrematada por valor inferior à base de licitação expressa no
Caderno de Encargos (4.200,00 € + IVA) e acrescida de pelo menos uma licitação.
6. A entidade que arrematar o lanço mais elevado procederá de imediato ao pagamento
da renda mensal, relativa ao primeiro mês, respeitante ao mês de junho de 2021, que
corresponde a 1/42 do valor arrematado (42 meses de rendas  de 01/06/2021 a
31/12/2024), na Freguesia de Tocha.
7. A arrematação da Hasta Pública será formalizada através de contrato escrito celebrado
na sequência da apresentação da documentação necessária ao mesmo e da prestação da
caução devida, de 5% do valor contratual, nos termos do disposto no ponto 7., do Programa
de Procedimento.
8. No ato da assinatura do contrato, o Concessionário terá que proceder à liquidação do Im
posto de Selo (verba n.° 27.2 da Tabela Geral do Imposto de Selo), no valor de 5% do mon
tante do contrato nos termos do disposto no ponto 8.2., do Programa de Procedimento.
9. O pagamento das rendas da Concessão será efetuado nos termos do ponto 15., do Ca
derno de Encargos.
Para conhecimento geral se publica o presente Edital e outros de igual teor que vão ser afi
xados nos lugares públicos do costume e publicitados como indicado.
Freguesia de Tocha, aos 09 dias do mês de abril de 2021.

(Diário de Coimbra, n.º 30.969 de 09-04-21)

Construir um mundo mais
justo e mais saudável” foi o
mote para que o Hospital de
Cantanhede assinalasse o Dia
Mundial da Saúde. Música, actividade física, equilíbrio psicológico, alimentação saudável e terapias complementares
foram algumas das actividades
dinamizadas e que proporcionaram aos utentes internados
e colaboradores uma dia diferente. Apesar dos desafios impostos pela pandemia foi «possível, com trabalho, planeamento e solidariedade, criar
um evento que encheu os corações tanto dos que puderam
usufruir como dos que fizeram
da alegria dos outros, a sua
própria alegria», revela a unidade de saúde.|

Praia de Mira
repara pista
ciclopedonal
A Junta de Freguesia da Praia
de Mira, ao abrigo do acordo
de execução assumido com o
município, procedeu à reparação de várias zonas da pista ciclopedonal que se encontravam deterioradas. Este tipo de
intervenções têm sido efectuadas com alguma regularidade,
sempre com a finalidade,
adianta nota da Junta da Praia,
de «melhorar os espaços da freguesia».|

Seixo presta
apoio para
preencher IRS
A Junta de Freguesia do Seixo,
em Mira, à semelhança de anos
anteriores, está de novo a disponibilizar o apoio gratuito
para o preenchimento da declaração do IRS aos seus fregueses. Este apoio vigorará até
30 de Junho de 2021, no horário de atendimento do executivo. Este serviço será desenvolvido respeitando o Plano de
Contingência, cumprindo, assim com todas as medidas de
segurança necessárias para travar a pandemia da Covid-19.|

Cantanhede reforça
cordão dunar da
Praia da Tocha
Requalificação Investimento de 266 mil euros tem como
objectivo aumentar capacidade de retenção das areias
D.R.

Adjudicação da empreitada assinada pelos vários responsáveis

O município de Cantanhede
vai investir 266 mil euros para
instalar novos passadiços na
Praia da Tocha, estruturas que
vão ser colocadas no âmbito
de um processo que envolve
a requalificação e reforço do
sistema dunar, com o objectivo
de aumentar a capacidade de
retenção das areias e torná-lo
mais resistente à erosão provocada pelo vento e pelo mar.
No momento da adjudicação da empreitada, Helena
Teodósio alertou o representante da empresa adjudicatária
para a «necessidade de os trabalhos serem concluídos no
prazo dos 60 dias definidos no
programa do concurso», de
modo a que a intervenção «esteja concluída antes do início
da época balnear».
A preside da Câmara de Cantanhede, que se fez acompanhar pelo vereador Júlio Oliveira e pelo presidente da
Junta de Freguesia da Tocha,
Fernando Pais Alves, recordou
que a empreitada «incide apenas numa das vertentes do
plano de valorização da Praia
da Tocha que o município está
a promover em várias frentes,
com investimentos muito significativos, entre os quais a
ampliação e reabilitação do

parque desportivo e requalificação da zona adjacente».
Este ano, a praia, assume a
autarca, «vai ter uma imagem
renovada e melhores equipamentos para ocupação do
tempo de lazer», ou seja, «vai
ser ainda mais atractiva».

Trabalhos de requalificação terão de ser
concluídos no prazo
dos 60 dias, antes do
início da época balnear
A empreitada de reforço e recuperação do cordão dunar
Praia da Tocha contempla o repovoamento vegetal com espécies adaptadas ao ecossistema existente, para fixar as
areias e estimular a biodiversidade local, de modo a assegurar o controlo e erradicação
de espécies exóticas invasoras
(acácias, chorão das praias e
outras) e sua substituição por
plantas autóctones (Cordeiroda-praia, Feno-das-areias, Estorno, Cardo-marítimo, Camarinheiras e outras) que fixam a
areia com as suas raízes e têm
uma grande resistência à salinidade, às grandes amplitudes
térmicas, ao excesso de luminosidade e à falta de água doce.
Por outro lado, serão colo-

cadas paliçadas de regeneração dunar, principalmente a
Norte da Vala da Levadia, de
modo a estabilizar e intensificar a retenção da areia na duna
que tem vindo a sofrer um
processo de erosão muito significativo, e serão substituídos
os passadiços de acesso ao
areal da praia. Os actuais passadiços, recorde-se, foram colocados há duas décadas e
muitos deles estão bastante
danificados e, em alguns casos,
soterrados. Finalmente, o projeto contempla ainda a instalação de painéis informativos
de sensibilização aos visitantes
sobre a necessidade de promover a conservação da vegetação dunar e para evitarem
aceder ao cordão fora dos passadiços.
O projecto foi objecto de
candidatura ao Programa
Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de
Recursos do Portugal 2020
(POSEUR), ao Programa Operacional da “Sustentabilidade
e Eficiência no Uso de Recursos”, no Eixo Prioritário “Proteger o ambiente e promover
a eficiência dos recursos”, na
Tipologia de Intervenção da
“Protecção da Biodiversidade
e dos Ecossistemas”.|

