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Cantanhede | Mira
Ad Elo aguarda dotação
para apoiar emprego
INVESTIMENTO A Ad Elo Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e
Mondego, com sede em Cantanhede, aguarda a atribuição
por parte da Autoridade de
Gestão (AG) de um reforço da
dotação para apoiar a criação
de postos de trabalho.
A entidade gestora dos fundos abriu concurso onde «tinha
disponível nos seus avisos
cerca de 2 milhões de euros»
mas no final as candidaturas
(115) superaram os 12 milhões
de euros. « A procura foi seis
vezes superior às dotações iniciais», refere a Ad Elo, que após
o período de análise e verificação das condições de elegibilidade, encerrou o «processo
com a emissão de 78 propostas
de parecer favorável correspondendo à criação de 148 postos de trabalho». «O valor total
das propostas ultrapassa largamente as dotações existentes

Prémio do “M1LHÃO”
sai na vila da Tocha
Sorte grande Aposta de 5 euros fpo registada no dia 27 de Janeiro, dia de
feira, na Casa Tonita. Vencedor já reclamou prémio junto da Santa Casa
D.R.

Ricardo Busano

Entidade diz que procura foi
superior às dotações

nos avisos, correspondendo a
um apoio público superior a 8
milhões de euros», adianta a
entidade, que agora aguarda a
atribuição pela AG de «um reforço de dotação substancial
que permita a contratação do
maior número possível de projectos, correspondendo, assim,
à expectativa e resiliência dos
agentes económicos locais».|

Mira associa-se ao IPDJ
no “Sexo, riscos e internet”
SENSIBILIZAÇÃOO município
de Mira vai associar-se ao passatempo do IPDJ “Sexo, riscos
e internet”, iniciativa que consiste
na realização de um trabalho
de design, fotografia ou vídeo
sobre a temática.
Esta actividade surge no âmbito da comemoração do Dia
da Internet Mais Segura, que
este ano se assinala a 9 de Fevereiro, e desafia todos os jovens,
entre os 12 e os 30 anos de
idade, a participarem neste passatempo para o combate ao
“cyberbullying” e abusos de ca-

REGIÃO DAS BEIRAS

rácter sexual, promovendo o
uso responsável da internet.
No âmbito da temática da sexualidade e comportamentos
de risco “online”, a autarquia
pretende contar com participação e criatividade dos jovens
na criação de um vídeo, desenho,
cartaz ou fotografia para alertar
sobre esta temática e os trabalhos a apresentar servirão de
campanha de alerta para tais
riscos na internet, sendo que
estarão divididos em duas categorias - dos 12 aos 17 anos e
dos 18 aos 30 anos de idade.|

Rei D. Miguel
“encerra”
ciclo cultural

INOVA melhora
serviço de
limpeza urbana

O ciclo “online”“Os senhores de
Ançã”, promovido pela “Patrimonium”, que tem como objectivo abordar a história cultural da vila milenar do concelho
de Cantanhede, encerra amanhã com sessão dedicada a D.
Miguel, Rei Absolutista (18021866). A iniciativa será transmitida em directo no facebook em
“Patrimonium –Ançã”, ( 21h00),
e ministrada por Daniel Estudante Protásio, investigador do
Centro de História da Universidade de Lisboa.|

A empresa municipal de Cantanhede, INOVA, na aposta da
melhoria da qualidade dos espaços urbanos, adquiriu uma
nova varredora num investimento que rondou os 175 mil
euros. O equipamento, especialmente vocacionado para
varredura mecânica de praças
e arruamentos, encontra-se
disponível para prestar apoio
às Juntas e Uniões de Freguesias, no que respeita à limpeza
das respectivas áreas urbanas.|

Há dias de sorte. E o 27 de Janeiro de 2021 foi de fortuna
para um apostador habitual da
Casa Tonita, na vila da Tocha,
Cantanhede. Com uma aposta
de «5 euros», o feliz contemplado, que preferiu manter o
anonimato, viu o sorteio gerar
o código JKR 34905 do
“M1LHÃO”, na passada sextafeira. Precisamente o seu. Ou
seja, acabava de ganhar um
milhão de euros (menos 20%
de impostos).
Este é segundo grande prémio que sai a um apostador
que regista o boletim no estabelecimento comercial da Tocha, uma vez que, «em 2013»,
saíra «o segundo prémio do
Euromilhões», adianta Hugo
Guerra. O responsável pela
Loja Tonita «tem a indicação
dada pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que o prémio já foi reclamado», embora,
frise, não ter conhecimento da
identidade do feliz contemplado.
Para Hugo Guerra, que “pegou” no negócio de família vai

tempos se encontra numa «fase
de transição», derivada das regras de confinamento, mas, no
geral, assume, «as pessoas continuam a fazer as suas apostas».
No início, recorda, começou
apenas a despender algumas
horas no negócio, de forma a
que Maria Antónia estivesse o
menos tempo possível exposta
ao público, mas com a evolução
da pandemia Hugo Guerra assumiu a tempo inteiro a Casa
Tonita.

Casa Tonita é uma loja
de comércio de jornais, revistas, tabacaria e jogos sociais, situada no Largo António José de Almeida

Casa Tonita, na Tocha, é a segunda vez que “dá” um grande prémio

agora fazer um ano, “substituindo” a avó Maria Antónia,
mais conhecida por “Tonita”, de
83 anos, resguardando-a da Covid-19, garante ser «uma moti-

vação extra» ver apostadores
da loja conquistarem prémios,
além de dar, logicamente, e tão
só, «alguma visibilidade» ao negócio. Negócio esse que nestes

Infarmed aprova substância
à base de cannabis da Tilray
INOVAÇÃOAAutoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed)
aprovou a primeira substância
à base da planta da cannabis
para fins medicinais em Portugal, anunciou a Tilray, responsável pela sua produção, instalada em Cantanhede.
«Esta é a primeira e única preparação ou substância à base
da planta da cannabis para fins
medicinais permitida no nosso
país e estamos a planear num
futuro próximo tornar outros
produtos acessíveis aos doentes
em Portugal», afirma Rita Barata, directora geral da Tilray
Portugal.
Segundo a responsável, as
exigências dos doentes estão a

Tilray tem instalações em Cantanhede desde 2019

aumentar «e a missão da Tilray
é disponibilizar os produtos
mais seguros e de melhor qualidade que satisfaçam ao máximo as suas necessidades».
Em Portugal, a utilização de

preparações e substâncias à
base da planta da cannabis para
fins medicinais está, segundo a
Tilray, aprovada para várias indicações, «nos casos em que se
determine que os tratamentos

Desde 1976, a Casa Tonita é
uma loja de comércio de jornais, revistas, tabacaria e jogos
sociais, situada no Largo António José de Almeida, na Tocha,
no entanto, o responsável conta
que anteriormente a essa data
já a avó “Tonita” geria, no
mesmo espaço, um pequeno
negócio de mercearia e comércio.|

convencionais não produzem
os efeitos esperados».
Entre as várias utilizações,
está a dor crónica (associada a
doenças oncológicas ou ao sistema nervoso), espasticidade
associada à esclerose múltipla
ou a lesões da espinal medula,
náuseas e vómitos (resultantes
da quimioterapia, radioterapia
e terapia combinada de HIV e
medicação para a hepatite C) e
estimulação do apetite nos cuidados paliativos de doentes sujeitos a tratamentos oncológicos ou com SIDA.
«A conclusão deste processo
[de aprovação] confirma os padrões de qualidade e segurança
da produção da Tilray», frisa o
comunicado, acrescentando
que «esta é a primeira vez que
é exigido e entregue um dossiê
completo de qualidade para obter a autorização de comercialização de uma substância à
base da planta da cannabis».|

