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VIANA DO ALENTEJO
ABRE INSCRIÇÕES
u As inscrições para a atribuição de bolsas de estudo
aos alunos do concelho de
Viana do Alentejo que frequentemoEnsinoSuperior
estãoabertasatédia30.

BICICLETAS PARA
ALUGAR EM CASCAIS
uACâmaradeCascaislança
hoje umserviço de aluguer
debicicletasatravésdeuma
aplicaçãomóvel,numaparceriacomaempresachinesa
Ofo,lídermundialdosetor.

SEIXAL. VALE DE CHÍCHAROS

HOMENAGEM
EM ABRÃ COM ATL
u Vai ser apresentado, no
dia4denovembro,oprojeto
para um centro de atividades de tempos livres, em
Abrã, Santarém, em homenagemaJoaquimLouro.

VARREDORA. NAS FREGUESIAS

Relatórioapontariscos
nobairrodaJamaica
CONCLUSÃO r Relatório de especialista da Ordem dos Engenheiros aponta falhas às construções
RECEIO r Cerca de 1500 pessoas vivem no bairro. Os moradores garantem viver em sobressalto

Aljustrel alarga
limpeza urbana
uO

município de Aljustrel
alargou a limpeza urbana
feitapelavarredoramecânica do município a todas as
freguesias. A medida, integrada no projeto ECOAljustrel, vai abranger numa primeira fase “as principais
ruas das localidades”, explicouaautarquia.n

SOFIA GARCIA

O

s edifícios que compõem
o bairro de Vale de Chícharos, conhecido como
bairro da Jamaica, no Seixal,
podem não passar do próximo
inverno. A conclusão é de um
relatório da Ordem dos Engenheiros, assinado por umespecialistaemestruturas. “Não poderão resistir às forças horizontais, provocadas pelo vento e,
principalmente, pelas ações
sísmicas. As estruturas existentes são inadequadas para essa

LIMPEZA. BERMAS E VALETAS

Serpa investe
em maquinaria
u A Câmara de Serpa inves-

tiu 68 591 euros na compra
de um trator e de um limpabermas paraalimpezae corte de ervas nas bermas e valetas das estradas. Segundo a
autarquia, a nova maquinaria vem “contribuir para a
melhoriados serviços”.n

finalidade”, diz o documento a
que o CMteve acesso.
As cerca de 1500 pessoas que
vivemnas casas emrisco de colapso garantem estar em constante sobressalto. “É muito difícil adormecer à noite, nunca
estamos tranquilos. Recentemente, houve ventos fortes e
quem vive nos andares de cima
sentiu a estrutura a abanar”,
explica a moradora e presidente da Associação de Moradores,

MANUEL MOREIRA

CÂMARADOSEIXALDIZ
QUENÃODETETOU RISCO
EM VISTORIARECENTE

Bairro da Jamaica é composto por vários prédios inacabados e continua a crescer com novas construções

Dirce Noronha. O bairro nasceu
nos anos 70, e trata-se de um
conjunto de prédios inacabados, apenas com estrutura levantada, que começou a ser
ocupado por dezenas de famílias carenciadas. Ainda hoje, o
bairro continuaacrescer. “Está
sempre gente aqui a construir,

pessoas que ficamdesempregadas, que não têmcasa”.
De acordo com o relatório, as
novas construções são um dos
maiores problemas porque
criampeso naestrutura. “O engenheiro que cá veio disse-me
que se temos amor às nossas vidas que não podíamos construir

GRANDE PORTO. AGRESSÕES

pontapés no veículo da Sociedade de Transportes Coletivos
do Porto (STCP).
Segundo os sindicatos, que
marcaram reunião para a manhã de hoje, os casos de violência são quase diários nas ruas do
Grande Porto e já pensam em
medidas a tomar que podem
passar por deixar de fazer as linhas mais complicadas.nA.S.M.

Especialistas
debatem risco
para oliveiras
DIREITOS RESERVADOS

Um motorista da empresa
União de Transportes dos Carvalhos foi agredido e ameaçado
comuma facapor umpassageiro, ontem, emGulpilhares, Vila
Nova de Gaia. Um outro caso
registado em vídeo e visto por
centenas de pessoas nas redes
sociais, mostraumjovemaatacar verbalmente outro motorista em Matosinhos e a dar

Fundosapoiam
ação ambiental
u Umprojeto daEmpresade
Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva (EDIA),
paraacriação de unidades de
transformação de produtos
agrícolas em fertilizantes,
vai ser apoiado em 50 mil
euros pelo Fundo Ambiental
Português.n

AGRICULTURA. PRÉMIO NACIONAL

Violênciarevoltamotoristas
u

mais nada aqui”, acrescenta
Dirce Noronha.
Ao CM, aCâmarado Seixalreferiuque não temconhecimento do relatório e assegurou que
fez recentemente uma vistoria
aos edifícios, não tendo verificado qualquer risco de colapso
iminente.n

ALQUEVA. 50 MIL EUROS

Caso de violência foi filmado

u Évora recebe, na sexta-feira,
um fórum de debate sobre a
XylellaFastidiosa, umabactéria
que afeta várias espécies, como
aoliveirae aamendoeira. Ainiciativa, que decorre entre as
14h15 as 15h30, é organizadano
âmbito da 6ª edição do Prémio

Nacional de Agricultura, organizado peloCMe pelo ‘Jornalde
Negócios’, em parceria com o
BPI e com o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural. Neste ‘Dynamic
Lab’ vão estar presentes o ministro da Agricultura, Capoulas
Santos e a subdiretora-geral da
Direção-Geral de Alimentação
e Veterinária, AnaPaulaCarvalho, entre outros especialistas.
O debate será transmitido em
direto no site do CM.n

