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FIGUEIRA DA FOZ

Ministro dos Transportes
inaugura amanhã obras de
ampliação no Molhe Norte

José Santos

� O ministro das Obras Públi-
cas, Transportes e Comunica-
ções, António Mendonça, vai
presidir amanhã, a partir das
11h00, à cerimónia de inaugura-
ção da nova acessibilidade marí-
tima (Molhe Norte) no Porto da
Figueira da Foz, visitando tam-
bém a área de influência desta
estrutura portuária.

Como é do conhecimento
geral, estas obras têm décadas
de atraso, começaram a ser
anunciadas nos anos 80, mas só
se iniciaram em meados de 2008
e ficaram concluídas em 2010

Assim, desde o início de Julho
do ano passado que estão con-
cluídas as obras de prolonga-

mento do Molhe Norte, com
mais 400 metros, permitindo a
melhoria das condições de aces-
sibilidade e navegabilidade na
barra do porto da Figueira, de tal
forma que a partir de meados de
2009 tem permitido significati-
vamente o regular funciona-
mento de entrada e sadia de na-
vios.

Recorde-se que as obras
foram adjudicadas ao consócio
CPTP/Etermar por 13.388 mi-
lhões de euros, com um prazo de
20 meses para aumentar o
molhe em mais 400 metros, com
tecnologias apropriadas para o
local, onde foram colocados
mais de 3050 blocos de betão de
enormes dimensões, com mais
de 50 toneladas cada um, bem

como foi ampliado o canal de
navegação, tendo a empreitada
envolvido também dragagens
de cerca de 90 mil metros cúbi-
cos de areia em zona do canal de
navegação

Esta intervenção visou au-
mentar a segurança e as condi-
ções de navegabilidade, nomea-
damente o número de horas e
dias em que a barra do porto vai
estar aberta à circulação de navi-
os. O objectivo desta obra é con-
tribuir para diminuir a necessi-
dade de dragagens na barra e
no canal de acesso ao Porto Co-
mercial, embora as dragagens
vão ter de ser quase constantes
para manter os fundos deseja-
dos.

Recorde-se que além do pro-

longamento do molhe, a área de
influência do porto tem vindo a
sofrer outros importantes me-
lhoramentos, tais como a cons-
trução do Terminal de Granéis e
a reabilitação do molhe sul e
molhes de guiamento que orça-
ram em mais de 11 milhões de
euros em investimentos públi-
cos.

Concluídas as obras desde
Julho passado, pode dizer-se
que a funcionalidade do porto
está quase em pleno e reúne
condições para ser um dos mais
competitivos do país, mas ainda
está longe disso e uma das gran-
des queixas com que se debate a
comunidade portuária, “é o Por-
to da Figueira da Foz não funcio-
nar 24 horas diárias”. l
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ANTÓNIO MENDONÇA inaugura nova acessibilidade marítima no Molhe Norte

COM A PRESENÇA DE D. ALBINO CLETO

� O Serviço Diocesano de Acóli-
tos vai realizar no próximo dia 5
de Março, no auditório da Santa
Casa da Misericórdia da Figuei-
ra da Foz, o Dia Diocesano de
Acólitos. 

Coordenada pelo padre Antó-

nio Nogueira Torres, do Serviço
Diocesano de Acólitos, a iniciati-
va tem como tema “Acólito: Ser-
vir no Templo”.  

O programa tem início às
10h30 com uma conferência
proferida pelo padre Nuno

Santos, sob o tema “Não imagi-
nas o poder que tens…”; às
12h00 será celebrada a euca-
ristia presidida por D. Albino
Cleto, bispo de Coimbra; pelas
15h00 decorrerá outra confe-
rência sobre o tema “Templo

de Deus, Casa da Igreja…
Lugar de cada um de nós…”,
proferida pelo padre Carlos
Augusto Noronha e os Acóli-
tos de Buarcos. 

O encontro encerra com um
convívio e lanche partilhado.  l

PARA UM PÚBLICO ENTRE OS 9 E OS 13 ANOS

“Cisco e a Espiral
do Conhecimento” no CAE

�Na próxima quarta-feira, dia 23
de Fevereiro, no Grande Auditó-
rio do Centro de Artes e Espectá-
culos da Figueira da Foz, é o palco,
às 10h30 e 14h30, de duas apre-
sentações do espectáculo “Cisco e
a Espiral do Conhecimento”,
apresentados pela Companhia
Piupardos, para público do 9 e os
13 anos.

Na sinopse é relatado que
numa noite de temporal, Fran-
cisco, um rapaz cujas paixões se
dividem entre o skate e o rap,
tenta passar o nível de um jogo
em vez de se preparar para o tes-
te de Matemática do dia seguin-
te. Com a explosão de um relâm-
pago, um fotão errante de seu
nome CISCO, entra no quarto do
rapaz e abre-lhe as portas para a

descoberta de universos parale-
los. Através da magia dos núme-
ros, o nosso jovem protagonista
e a sua irmã Bárbara entram nu-
ma fascinante espiral de novas
realidades.

Cisco e a Espiral do Conheci-
mento é uma peça de teatro lúdi-
co-pedagógica para um público
entre os 9 e os 13 anos, tendo como
base a matéria curricular da disci-
plina de Matemática do 5.0 ao 7.0

anos de escolaridade.
Com um dispositivo cénico e

tecnológico simples e acessível,
“Cisco e a Espiral do Conheci-
mento” pretende estimular a curi-
osidade do público mais jovem
pela matemática, a verdadeira
matriz do futuro e génese de todo
o desenvolvimento e progresso. l

NO CASINO FIGUEIRA

Kitty apresentou desfile
“Moda Jovem 2011”

� Com a presença de cerca três
dezenas de manequins, a Kitty
Noivas apresentou ontem à tar-
de no Casino Figueira um ateli-
er seguido de desfile de moda,
uma iniciativa que reuniu vári-
as centenas de pessoas a assis-
tir e que tinha como objectivo
dar a conhecer a nova colecção
de vestidos de gala, com parti-
cular destaque para os que se

destinam às mais jovens. Tra-
tou-se de uma iniciativa em
parceria com Ilídio Design
Cabeleireiros, L. Clinic, Ador-
nus, Smille, ARC. Fotografia e
Kitty Noivas, iniciativa que se
manteve até ao início da ma-
drugada, como espaço mos-
tra/venda, com uma vasta e
diversificada colecção de vesti-
dos para vários momentos. l

DESFILE “Moda Jovem 2011” ontem à tarde no Casino

“CISCO e a Espiral do Conhecimento” quarta-feira no CAE
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Dia Diocesano de Acólitos em Março

Depois de anunciadas e de anos
de atraso, até serem concluídas em Julho
passado, obra tem direito a inauguração
governamental


