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“Bossa do Camelo” rendeu
cerca de 10 milhões de Euros

Campeonato de Portugal
em Bóccia e Noite de Fados

O radar situado junto à “Bossa do Camelo”, na A25, tem como limite de velocidade
80km/hora; assim, quem exceder o limite de
velocidade incorre no pagamento de multa.
Só em 2011 e segundo dados da GNR, já
foram levantados cerca de 14 000 autos.
O radar encontra-se na zona de Barbeita, a seguir a uma curva bastante apertada,
denominada de “Bossa do Camelo” que faz
com que os condutores tenham de reduzir
drasticamente a velocidade de 120 km/hora
para 80 km/hora.
Na opinião de Ramiro Loureiro, presidente da Junta de Freguesia de Rio de Loba,
devia existir uma alternativa mais segura, de

O Boccia é uma modalidade desportiva praticada por cidadãos com deficiência motora
grave, sendo a grande maioria portadores de paralisia cerebral.
Durante todo o ano, são realizados vários campeonatos que servem de apuramento para
as competições internacionais, sendo o de maior importância o Campeonato de Portugal
de Boccia, no qual participa a grande maioria dos atletas a nível nacional.
Esta competição é realizada todos os anos, em
pontos distintos do país,
cabendo, em 2012, à cidade de Viseu acolher os
atletas e os seus acompanhantes. Assim, nos dias
26 e 27 de maio, sábado
e domingo, a Associação
de Paralisia Cerebral de
Viseu, em parceria com
a Paralisia Cerebral –
Associação Nacional de Desporto (PC-AND), levará a cabo o Campeonato de Portugal de
Boccia 2012. Este evento irá realizar-se no Pavilhão do Inatel e contará com a presença de
23 clubes, de todo o país, totalizando um número aproximado de 250 participantes, entre
atletas e acompanhantes. Destaca-se a presença de todos os atletas que integraram a Missão
Paralímpica Portuguesa – Londres 2012 -, alguns deles medalhados nesta competição de
topo e que foram motivo de orgulho nacional.
Tendo em conta a dimensão e importância do evento, apela-se a que todos venham
assistir a esta competição, apoiando os atletas.
Na mesma conferência foi salientado que os apoios estatais para estes desportistas são
bastante escassos.
No final foi apresentada outra iniciativa da APCV - a Noite de Fados - que decorre no
âmbito do 30.º aniversário da instituição, em parceria com uma empresa de eventos. A
iniciativa tem lugar no dia 8 de junho, a partir das 20h, na Quinta d’Arroteia, pretendendo
ser uma Noite de Fados Solidária.
Este evento conta com o apoio de diversas empresas que se associaram à iniciativa,
possibilitando um maior enriquecimento da qualidade da noite e do espaço de convívio.
Durante a noite, os inscritos, para além dos fados, que serão interpretados por Glória
Paiva e Jorge Novo, na voz, e acompanhados por Jorge Menino, na guitarra, e Sílvio Pereira, na viola, poderão contar com algumas iniciativas que visam ilustrar a Instituição e o
trabalho que nela se realiza, bem como algumas surpresas.
Os bilhetes deste evento encontram-se disponíveis na delegação da APCV em Viseu.

forma a terminar com o constrangimento na
redução da velocidade. A “Bossa do Camelo”
tem um raio de 240 graus, o que é anormal
para uma autoestrada. Na altura da construção houve contestação a esta curva, tendo
a Associação de Cidadãos Automobilizados
(ACAM) levado o caso a tribunal, mas o
Juiz encarregado do processo decidiu-se
pela continuação da construção do troço
com a condição de existir sinalização e um
controlo, tendo sido instalado o radar.
Desde essa altura, o radar tem gerado
receitas para o Estado que renderam cerca
de 10 milhões de euros, ao longo de cinco
anos.

Televisão digital terrestre
mete água em dias de chuva
Desde o dia 26 de abril, data em que foi o apagão final do sinal analógico de televisão,
algumas populações queixam-se dos problemas de receção do sinal digital de televisão. A
reportagem JB percorreu algumas aldeias de Viseu e constatou que, em alguns locais, o
sinal de TDT é fraco e em dias de chuva a situação piora, chegando mesmo a não existir
sinal. Em Barreiros percorremos alguns lugares da aldeia e constatámos que o sinal é
fraco e que até em equipamentos caros chega a haver inexistência do sinal. “A televisão
a mim faz muita falta”, salienta Maria de Lurdes que estava habituada a ter a televisão
como companheira nas lides domésticas.
Mas não é só em locais distantes da cidade de Viseu que ocorrem problemas na receção do sinal digital. Em Barbeita, aldeia que dista 5 quilómetros da cidade de Viseu,
o sinal tem dias em que está com boas condições, mas, quando surgem dias de chuva,
a intensidade de sinal baixa drasticamente e às vezes é inexistente. “Quando chove, a
imagem que vejo no televisor parece aguarela”, afirmou António Oliveira que na sua
casa tem três equipamentos digitais. Quando ocorre chuva, em ambos os equipamentos
o sinal é bastante baixo.
Questionada acerca destas situações, a ANACOM, em comunicado enviado ao JB,
salientou que tem estado atenta a estas situações e que, o mais breve possível, serão
resolvidas. A inclusão do TDT é benéfico, mas em algumas populações foi cedo demais
ter-se desligado o sinal analógico.

Feira de artigos em 2.ª mão
e artesanato
Viseu vai receber a feira lúdica e cultural
de artigos em 2.ª mão e artesanato. O evento,
realizado em parceria com o Centro Cultural Social e Desportivo 500, irá decorrer no
dia 26 de maio, entre as 10h30 e as 18h, na
Casa Infante, sendo a entrada gratuita.
Qualquer pessoa poderá participar no
evento, seja como vendedor, comprador ou
como um simples visitante. Em simultâneo
com a feira propriamente dita, irá haver música e comes e bebes. Quem pretender participar na iniciativa como vendedor deverá
reservar o seu espaço de venda previamente,
enviando um email para feiraviseu@gmail.
com. A Negócio de Rua apresenta-se como
um evento multifacetado com uma forte
componente lúdica e também cultural.
A primeira está relacionada com a feira

em si e o ambiente no recinto. Pretende-se
criar um espaço de convívio onde as pessoas possam não só fazer “bons negócios”,
mas também passar uma tarde agradável.
Trata-se de um conceito de feira original e
que está associado a uma imagem apelativa
e descontraída.
Paralelamente à feira propriamente dita,
decorrerá, se possível, um acontecimento
cultural, seja uma exposição ou uma atuação. Esta é também uma iniciativa de dinamização social e local, que já se realizou em
Guimarães, no passado dia 12, e em Braga,
no passado dia 19, em terceira edição.
Em declarações ao JB, Luís Andrade, da
organização, salientou que em Viseu esta é a
primeira edição e espera um grande número
de participantes.
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A Economia Digital no interior
No auditório da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de Viseu decorreu, no
passado dia 17 de maio, uma conferência
comemorativa do 40.º aniversário do ISCTE
– Instituto Universitário de Lisboa.
O tema central da conferência foi “O Papel da Economia Digital na Dinamização do
interior do País” e contou com os seguintes
oradores: Presidente da Câmara Municipal
do Fundão, Paulo Fernandes, que também
é presidente da AXTUR – Aldeias de Xisto;
Professor Carlos Costa, docente do ISCTE;
Chair do Eurosigdoc, Diretor do Mestrado
em Software de Código Aberto; Professor
José Luís Abrantes, Professor Coordenador
da ESTGV e investigador do Centro de
Estudos em Educação, Tecnologias e Saúde
(CI&DETS); e Ana Bôcas, da Portugal Telecom. Em todas as apresentações, as expressões “economia digital” e “desenvolvimento
do interior” estiveram presentes. Paulo
Fernandes deu aos presentes a conhecer o
significado de economia digital, bem como
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o trabalho desenvolvido no concelho do
Fundão para o desenvolvimento da economia na região.
Carlos Costa, do ISCTE, salientou que os
chamados Open Source – Software aberto
têm sido fundamentais para o desenvolvimento de plataformas que potenciam a
economia digital. “Com o 4G a economia
digital ganha novo rumo” foi frase com que
Ana Bôcas iniciou a sua apresentação. Ao
longo da exposição, a diretora comercial
para a área das PME da Portugal Telecom foi
dando a conhecer aos presentes os avanços
que a PT tem feito para que Pequenas e
Médias Empresas contribuam para o desenvolvimento económico no interior.
No final, o público teve a oportunidade
de questionar os oradores. Esta conferência foi muito proveitosa para estudantes e
empresários que devem passar a olhar para
a economia digital como uma fonte de desenvolvimento.
Textos: Élio Oliveira
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