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Marta Pereira é capa
da revista ‘Playboy’
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escola Archigram
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Recivalongo
custa 10 milhões
Unidade cria alternativa
aos combustíveis fósseis.
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ACTUALIDADE PÁGINA 03

Desempregados sem apoio
do Estado quase duplicam
Das 640 mil pessoas inscritas no Instituto de Emprego e Formação Profissional, perto de 300 mil
não têm apoio estatal. São 46% do total, quando até agora se pensava que seriam “apenas” 170 mil.
RACHAEL WRIGHT

ARTE & LAZER PÁGINA 07

Blur em Portugal
Não há crise que pare os festivais; a regressada
– e por muitos adorada – banda de Damon Albarn
é o primeiro nome do Primavera Sound Porto 2013
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Contamos-lhe
todos os prós
e contras do
novo iPhone5
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Novelas ‘Remédio
Santo’ e ‘Rosa
Fogo’ concorrem
a prémio Emmy
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Reforma aos 65 anos, corte
nos contratos e 14.º mês
faseado na Função Pública
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A dias do jogo com Rússia,
lesão menor de Cristiano
não preocupa a Selecção
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Como as grávidas podem assumir controlo do parto
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AMBIENTE Unidade inaugurada ontem em Valongo representa um investimento de 10 milhões de euros
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SEGUNDOS

Recivalongo cria alternativa
aos combustíveis fósseis

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Casas mais baratas
para as vítimas
DR

Nova unidade produz
combustíveis sólidos
recuperados. Meta
é receber 100 mil
toneladas por ano.
RAQUEL MADUREIRA
rmadureira@destak.pt

A Recivalongo, empresa
do grupo Casais, inaugurou ontem uma nova unidade
de produção de combustíveis
sólidos recuperados, obtidos
a partir da transformação de
resíduos não recicláveis como
tecidos ou esponjas. A Recivalongo conta com oito pessoas
no quadro e representou um
investimento total de 10 milhões
de euros, parcialmente através
de fundos comunitários.
Segundo a responsável técnica da unidade, a empresa vai
ter duas unidades: um aterro
sanitário e uma unidade de produção de combustíveis, em fase
de testes. Foi ainda criada uma
lagoa, em parceria com a Câmara de Valongo e com a Protecção Civil, para facultar apoio
a qualquer operação de combate a fogos que surja na área.
Maria José Pires explica que
«o projecto inicial era a construção de um aterro para resíduos industriais numa altura em
que não havia alternativas na
região do Grande Porto», sendo numa fase posterior comple-

BARCELOS

«Avisos» para
adjunto do autarca

«Processo inovador» realizado nas instalações da unidade, na freguesia de Sobrado, em Valongo

Empresa preparada
para dar apoio ao
combate de incêndios
florestais da região

mentado com o surgir da nova
tecnologia de transformação de
materiais em combustíveis.
Aproveitamento de materiais
O objectivo do projecto não é
retirar espaço à reciclagem, mas
sim evitar que os resíduos cuja
reciclagem não é possível sejam
depositados no aterro e aproveitar ao máximo materiais como
tecidos, esponjas ou o resultante de estações de tratamento
mecânico e biológico, que dão
origem a combustíveis que podem ser usados como alternativa aos fósseis.

Um milhão de euros
no primeiro ano
A nova unidade está preparada para receber 100 mil
toneladas por ano destinadas
à produção de Combustíveis
Sólidos Recuperados (CSR)
para valorização energética,
das quais 30% estão previstos
para exportação. Para o primeiro ano de actividade, os
responsáveis da Recivalongo
estimam um volume de negócios de um milhão de euros.

DEPRESSÃO

Unidade Sócio-Ocupacional combate doença
A Clínica de Psiquiatria e
Saúde Mental do Centro
Hospitalar de São João (CHSJ)
assinala amanhã o Dia Mundial
da Saúde Mental com diversas
iniciativas, das quais se destaca a inauguração de uma Unidade Sócio-Ocupacional, no
Pólo de Valongo. A Federação
Mundial de Saúde Mental escolheu este ano como tema do
Dia Mundial da Saúde Mental
«Depressão – uma crise global».
A nova unidade em Valongo
será precisamente «o primeiro
passo de uma atenção que se

A Câmara de Famalicão
vai disponibilizar habitação
a baixo custo às mulheres
vítimas de violência doméstica, no momento em que
saem das casas-abrigo. A
medida inscreve-se no plano nacional contra a violência doméstica e visa, sobretudo, proteger as vítimas e
promover a sua integração
social, complementando a
resposta integrada dos serviços sociais de emergência
e de apoio à vítima.

pretende desenvolver na área
dos cuidados continuados integrados em Saúde Mental, de
acordo com o Plano Nacional
de Saúde Mental, e que prevê
em breve a criação de unidades
residenciais de treino de autonomia e de apoio moderado ou
máximo como alternativa aos
repetidos internamentos agudos dos doentes mentais graves». Estas iniciativas, explica
o CHSJ, «poderão criar melhores condições a uma população
mais vulnerável às dificuldades
que uma crise global acarreta».

123RF

O carro do adjunto do presidente da Câmara de Barcelos para a área da Juventude, Vasco Real, foi vandalizado na madrugada de
ontem com dois tiros. Na
viatura foi ainda deixado
um «aviso» para Vasco Real
ter «cuidado» no futuro.
No município de Barcelos, o
pelouro da Juventude está
atribuído ao presidente,
Miguel Costa Gomes, mas
este delegou funções em
Vasco Real, seu sobrinho.
FELGUEIRAS

Centenas contra
a falta de médicos
Centenas de pessoas manifestaram-se ontem em
Felgueiras contra a falta
de médicos, alertando
para o que consideram ser
«uma situação insustentável na saúde do concelho».
Segundo o porta-voz dos
utentes, Júlio Antunes,
no serviço de consulta de
recurso do centro de saúde
de Felgueiras existe apenas
um médico que tem de dar
resposta a 35 mil doentes.
VIANA DO CASTELO

Doados 14 mil
artigos de higiene
A população de Viana do
Castelo doou quase 14 mil
artigos de higiene, recolhidos por dezenas de voluntários em 12 supermercados do concelho. Os bens
serão agora distribuídos
por famílias carenciadas.
Situação económica do País tem aumentado os casos de depressão

PORTO

Câmara revê
preços do serviço
de reboques
RUI MANUEL FONSECA/CM

Custos dos reboques vão
ser discutidos esta manhã

A Câmara do Porto
analisa hoje uma revisão dos preços a pagar pelo serviço de reboques contratado em Outubro de 2010
à empresa Joaquim Rosa
Rocha da Costa Unipessoal,
Lda., com base na variação
média anual do Índice de
Preços no Consumidor de
1,40%. Segundo a proposta
que vai ser votada na reunião
camarária, a autarquia tem
agora de pagar mais pelo serviço: 21,80 euros pelo reboque de ligeiros e 157,17 pelo
reboque de veículos pesados.

‘MANOBRAS NO PORTO’

Memórias
dos portuenses
não vão ao fundo
ANA DE SOUSA ALVIM

Dificuldades técnicas adiam
afundamento da barca

A barca da memória
do Porto, cujo afundamento em alto-mar estava
previsto para ontem, não
quer submergir, porque o
material é leve, apesar de ter
2500 objectos, explica Anselmo Canha, coordenador do
programa cultural Manobras no Porto, adiantando
que a solução passa por aumentar a «eficácia dos lastros». Um paralelo de calçada portuguesa, cigarros, conto infantil e uma multa de estacionamento são exemplos
de memórias doadas pelos
portuenses e que serão resgatadas daqui a 100 anos.

