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De acordo com os Re-
gulamentos do Concurso a 
Bolsas de Estudo para o En-
sino Secundário e Superior, 
o município de Penacova 
informa que irá decorrer o 
prazo de apresentação de 
candidaturas para a conces-
são de oito bolsas de estudo 
no ensino secundário e 16 
dezasseis bolsas de estudo 

no ensino superior, entre o 
período de 30 de Outubro e 
30 de Novembro de 2020.

 Os candidatos interes-
sados poderão consultar 
os referidos regulamentos 
no Balcão Único de Aten-
dimento da Câmara Muni-
cipal de Penacova, no seu 
horário de funcionamento 
(dias úteis das 09H00 às 

13H00 – 14H00 às 17H00) 
ou em www.cm-penacova.pt 
- http://so.cm-penacova.pt/
servicosonline/

 As candidaturas deve-
rão ser entregues no Bal-
cão Único de Atendimento, 
a funcionar no edifício da 
Câmara Municipal, duran-
te o horário e prazo acima 
mencionados.
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S. PEDRO DE ALVA

O Vimieiro passa por grandes obrasO Vimieiro passa por grandes obras
JOSÉ TRAVASSOS DE VASCONCELOS

Num destes domingos, 
ao passar pelo Vimieiro, de-
mos com grandes obras que 
ali estão a realizar-se, trans-
formando completamente 
todo o espaço envolvente 
da praia fluvial, onde há 
espaço para confraternizar 
em termos de saborear os 
seus farnéis, não falando na 
requalificação dos acessos 
em todas as direcções e os 
parques de estacionamento 
para veículos.

Quem na década de 90 
viu toda aquela área de la-
zer, onde predominavam as 
silvas, e mato, cuja via de 
acesso era um carreiro e 
vendo-o actualmente, é caso 
para dizer que o progresso 
é um dom que, em todos os 
domínios, é uma mão cheia 
de bem-estar para as pes-
soas.

Se o actual presidente da 
União de Freguesias, Vítor 
Cordeiro, muito tem feito 
por aquele espaço, não pos-
so esquecer de quem foi o 
baluarte desta transforma-
ção que se iniciou nos anos 
90, o presidente da Junta de 
Freguesia da altura, Alfredo 
Fonseca, que tudo fez, desde 
então, para que o Vimieiro 
fosse hoje com está e estará, 
certamente, quando as obras 
estiverem concluídas. Aliás, 
este cidadão tem sido uma 
alma forte e empreendedo-
ra da freguesia, tanto mais 
que também ele foi o grande 
impulsionador da Casa do 
Povo, de que foi presidente 
durante muitos anos. Além 
do mais tem sido um cola-
borador primeiro do «Jor-
nal de Arganil» e agora de 
A COMARCA, com escritos 
que fazem com que S. Pedro 
de Alva e terras de Mondal-
va não sejam esquecidas.

Jamais esquecerei aquele 
repasto, feito pelo Luís Ma-
nuel Duarte Santos, do Vale 
da Vinha, então secretário 
da Junta, com o director 
da Hidráulica do Mondego, 
Eng. Relvão, o presidente 
da Câmara de Penacova, 
Eng. Manuel Estácio, e ou-
tros convidados, numa mesa 
improvida sobre o caneiro, 
que se celebrou o início das 
démarches para que fosse 

reabilitado não só o espaço 
do Vimieiro, assim como os 
da Lapa e do Cornicovo. E 
seria passado um cheque, 
tempos depois, por parte do 
Governo, de 10 mil contos 
para as referidas obras.

Porém, a partir dessa al-
tura foram iniciadas diligên-
cias para que se iniciassem 
as obras da ponte que dá 
acesso a Friúmes. 

Não podemos deixar de 
salientar também que as 
casas dos moleiros, alcan-
doradas na encosta, que se 
encontravam praticamente 
abandonadas, tempos de-
pois foram transformadas 
em alojamento de turismo 
rural, graças a quem pos-
sibilitou essa regalia, com 
as quais, de alguma forma, 
também enriquecem e dão 
vida ao Vimieiro.

Há que registar também 
que, entretanto, o Vimiei-
ro foi enriquecido com um 
restaurante, o qual reforça 
a visita de turistas e não 
só, pois é igualmente uma 
forma de saborear a gas-
tronomia local, elevando-a 
também.

O Rancho Folclórico 
adiou a sua festa de 
aniversário

Segundo uma nota que 
foi editada pela direcção, a 
sua secretária, Alda Morga-
do, informa que o aniversá-
rio do Rancho Folclórico e 
Etnográfico da Casa do Povo 
de S. Pedro de Alva, por mo-
tivos de segurança no âmbi-
to de novo vírus COVID-19, 

vai adiar a comemoração do 
seu aniversário, o que será 
novamente agendado logo 
que a conjuntura o permita.

Regras nas visitas 
aos cemitérios 

Segundo edital que vi-
mos afixado pela União 
de Freguesias de S. Pedro 
de Alva, assinado pelo seu 
presidente Vítor Manuel 
Cunha Cordeiro, devido à 
pandemia que se atravessa, 
há regras relacionadas com 
as visitas aos cemitérios, 
entre 31 de Outubro e 1 de 
Novembro.

Assim, no cemitério de 
S. Pedro de Alva só é per-
mitida a entrada máxima 
de 80 pessoas e 50 pessoas 
no cemitério de S. Paio do 
Mondego.

Apenas poderão per-
manecer duas pessoas por 
campa/jazigo e é obrigatório 
o uso de máscara e a manu-
tenção de uma distância so-
cial superior a dois metros 
para as pessoas que não 
vivam no mesmo agregado 
familiar, o uso de material 
próprio (baldes, cântaros, 
tesoura, isqueiro/fósforos, 
etc.), devendo ser evitada a 
aglomeração de pessoas à 
entrada do cemitério e na-
queles dois dias não serão 
realizadas cerimónias fúne-
bres. 

Como se lê ainda no edi-
tal, que na medida do pos-
sível as pessoas antecipem 
a sua deslocação ao cemi-
tério.

O Vimieiro com as obras concluídas será um espaço de 
veraneio e de lazer de grande valia em toda esta zona 

centro optico
 de tabua, lda.

CENTRO ÓPTICO DE TÁBUA
TÁBUA — Tel. 235 412 594
Telem. 927 523 189
Email: tabua@centropticotabua.pt

ÓPTICA MÉDICA DE ARGANIL
ARGANIL — Tel. 235 205 622
Telem. 927 523 103
Email: arganil@centropticotabua.pt

ARTYÓPTICA DE COJA
COJA — Tel. 235 721 621
Telem. 927 523 192
Email: coja@centropticotabua.pt

ARTYÓPTICA DA FIGUEIRA DA FOZ
FIGUEIRA DA FOZ  — Tel. 233 427 723
Telem. 927 523 190
Email: figueira@centropticotabua.pt

ARTYÓPTICA DE GÓIS
GÓIS — Tel. 235 772 497 * Telem. 927 523 191
Email: gois@centropticotabua.pt

ARTYÓPTICA DE PAMPILHOSA DA SERRA
PAMPILHOSA DA SERRA  — Tel. 235 594 372
Telem. 927 523 156
Email: pampilhosa@centropticotabua.pt

Aguarde 15 minutos para aquisição dos seus óculos

► Gabinete de adaptação de lentes de contacto
► Técnico altamente especializado

► Execução rápida e garantia de receituário médico
► Acordos com Seguros de Saúde
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