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“Burgus” no Forte de Santa
Catarina com cerveja artesanal

Uma equipa da União Europeia esteve em Espanha a avaliar a replicabilidade do projecto

CTCV é parceiro em
projecto europeu
Inovação Projecto estuda sistema de drenagem em
pavimentos cerâmicos e pode ser replicado em Aveiro
Representantes da Comissão
Europeia responsáveis pela supervisão e acompanhamento
do projecto LIFE CERSUDS, financiado pelo programa LIFE
da UE, realizaram a segunda
reunião de monitorização das
actividades do projecto, com
vista a avaliar a replicabilidade
do demonstrador do projecto
CERSUDS em Portugal (Aveiro)
e em Itália (Fiorano). Nesta visita, que decorreu a 13 e 14 de
Fevereiro, foi ainda incluída a
visita ao demonstrador, localizado em Benicàssim (Castellón).
O projecto LIFE CERSUDS
visa desenvolver um sistema de
drenagem, tendo por base produtos cerâmicos, para utilização
em zonas urbanas. Procura aumentar a capacidade de adap-

tação e mitigação das cidades
às alterações climáticas, promovendo o uso de infraestruturas sustentáveis no planeamento urbano.
Este projecto tem como consórcio o Instituto de Tecnologia
Cerâmica (ITC), como coordenador, o Centro Tecnológico da
Cerâmica e do Vidro (CTCV), o
Centro Cerâmico de Bolonha
(CCB), a Universidade Politécnica de Valencia (UPV), o Ayuntamiento de Benicàssim e as
empresas CHM e Trencadis.
Participa também como potencial demonstrador em Portugal
a Câmara Municipal de Aveiro.
O projecto LIFE CERSUDS é
já uma referência de inovação
no campo dos sistemas de drenagem urbanos sustentáveis e
tem actualmente três prémios,

que são o reconhecimento de
entidades como a AEIPRO (Associação Espanhola de Gestão
e Engenharia de Projectos de
Engenharia Civil), da União Europeia, através do programa InvestEU e da Câmara Municipal
de Benicàssim, pela utilização
inovadora do produto cerâmico em ambientes urbanos.
No próximo dia 20 de Fevereiro, o projecto será apresentado na 25.ª Edição da Semana
de Engenharia Civil e Ambiente,
em Valência, na conferência subordinada ao tema “Inovação
na Gestão da Drenagem Urbana: Eficiência e Sustentabilidade, na adaptação das cidades
às alterações climáticas”, organizado pela Universidade Politécnica de Valência, parceira do
projecto. |

Curso de Especialização
em psicoterapia corporal
SAÚDE O IPPC – Instituto
Português de Psicoterapia Corporal, sedeado em Coimbra, irá
dinamizar a partir do fim-desemana de 9 e 10 de Março, o
Curso de Especialização em
Psicoterapia Corporal Integrativa.
Este curso destinado a profissionais de saúde, surge no
seguimento do trabalho desen-

volvido pelo Instituto no que
respeita a formação especializada, tendo realizado durante
os anos de 2017 e 2018 três edições do seu curso de introdução à Psicoterapia Corporal
Biodinâmica (35 horas) e duas
edições do curso aprofundamento da temática, de 28 horas
e mais vivencial, nos quais participaram profissionais de En-

fermagem, Psicologia, Fisioterapia e Medicina Tradicional
Chinesa, e que agora voltam a
ser formandos do IPPC neste
curso de especialização.
O período de pré-inscrição
decorre até 23 de Fevereiro de
2019, podendo solicitar mais
informações através do email
eventos@ippc.pt ou consultando o site www.ippc.pt. |

FIGUEIRA DA FOZ Abriu no
passado sábado, no interior das
muralhas do Forte de Santa Catarina, o “Burgus”, o primeiro
“craft beer-bar” da cidade.
Trata-se de um espaço intimista, acolhedor, que, segundo
os dois jovens do Porto que decidiram investir da Figueira,
tem um terraço com «uma
vista fenomenal, que não existe
em mais nenhum lugar do país,
particularmente ao pôr-dosol». Pedro Oliveira (um dos
responsáveis, em conjunto
com o irmão Rui), salienta que
o motivo que os fez avançar
nesta “aventura”foi «a terra em
si e o espaço».
O convite, particularmente
para os figueirenses, é que vão,
«sem pressas nem ansiedade»,
pois pretendem proporcionar
«momentos de tranquilidade»,
necessários para optar por entre uma das 80 referências de
cerveja, mais cinco à pressão.
Entre brancas, loiras, ruivas,
morenas ou pretas, portuguesas, espanholas, inglesas, checas, alemãs, ou belgas, «alguma
vai satisfazer o desejo do nosso
cliente». E para os indecisos, há
a garantia de um bom aconselhamento.
A especialidade nas cervejas
estende-se a outros detalhes
presentes no interior, que se

Rui Oliveira e Pedro Oliveira abriram uma “craft beear”

classifica quanto ao seu estilo
por “retro”e «super acolhedor».
Daí que, por todo o espaço, na
estanteria, brilhem mais 90 copos dos mais variados modelos
e adequados a cada estilo de
cerveja. E acoplado a este serviço, os petiscos não foram esquecidos, distinguindo-se a cozinha «exuberância e especialidade», como é o caso, por
exemplo, do “pão de queijo
com chouriço de Lamego”.
Mas os projectos não se ficam por aqui, porque os jovens
pretendem ainda fazer do “Burgos” «uma casa de referência»

a nível musical, particularmente do jazz e bossa nova e já
a 3 de Março, a partir das
16h00, há música ao vivo. A
médio prazo e porque querem
proporcionar mais e melhor,
tencionam, em meados de Outubro, fazer a sua própria cerveja, a “Burgos”, «para consumo da casa e não para comercializar».
Esta “craft beer”abre de terça
a quinta-feira das 16h00 às
24h00 e de sexta-feira a domingo das 15h00 à 1h00 e está
de braços abertos para todos
os clientes.|

Clínicas Persona com
consulta Nutrifuncional
MELHORIA O ano de 2019
trouxe novidades nas Clínicas
Persona. A consulta de Nutrição
evoluiu, passando a designar-se Consulta NutriFuncional e
a integrar dois exames extra,
além da Análise de Composição Corporal já realizada. Agora
passa a ser possível, antes da
reeducação alimentar, despistar possíveis hipersensibilidades a certos alimentos comuns
na nossa dieta e avaliar o nível
de oxidação sanguínea por microscopia óptica. Assim as Clínicas Persona dizem conseguir
ser mais eficazes e direccionadas na prescrição do programa
mais ajustado a cada situação.
Foi também lançado o Persona Club, que é um clube Premium a que todos os clientes
activos nas Clínicas Persona
têm acesso, e podem beneficiar
de um conjunto de vantagens

Clínicas Personas apostam continuamente na investigação

e mais-valias no campo da
saúde e estética.
A Clínica Persona de Coimbra situa-se na Avenida Elísio

de Moura, 357, Loja 1, em
Coimbra. Mais informações
em 239 403 680 ou 918 929
608. |

