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CP já informou pais sobre 
encerramento do infantário

Os pais das crianças que 
frequentam o infantário da 
CP, no Entroncamento, foram 
informados há oito dias que 
no dia 15 de Setembro aquele 
estabelecimento será encer-
rando. Carlos Matias, vereador 
do Bloco de Esquerda que 
tem acompanhado e denun-
ciado o desenvolvimento deste 
processo de encerramento, 
diz que responsáveis pela 
CP propuseram a uns pais 
a deslocação das crianças 
para um outro infantário da 

cidade, mas a outros nada foi 
proposto. “E os trabalhadores 
serão despedidos”, acrescenta 
num comunicado.

“A administração da CP, a 
empresa pública que tomou a 
decisão de encerramento do 
infantário, responde perante 
o Governo. Portanto, numa 
decisão desta natureza, todos 
são responsáveis. Mas, os 
maiores responsáveis são, 
naturalmente, os políticos que 
promovem e dão cobertura 
a actos de gestão como este, 

absurdos e lesivos para com 
as crianças e famílias dos 
trabalhadores ferroviários”, 
refere. O autarca sublinha 
ainda que também a cidade 
fica a perder com o encer-
ramento de um serviço que 
é bem prestado.

Carlos Matias acusa ainda a 
CP de nem sequer responder 
a uma instituição da cidade 
(Encoprof)  que se lhe di-
rigiu, propondo-se tomar a 
gestão daquele equipamento, 
mantendo-o a funcionar.

Vinagre de figo em spray 
bem cotado no salão Sial D’Or

Depois de distinguidos pela 
distribuição moderna como 
uma das nove categorias mais 
inovadoras no mercado por-
tuguês, o vinagre de figo em 
spray Peninsular (da empresa 
Mendes Gonçalves, da Golegã) 
foi o produto português com 
melhores resultados no salão Sial 

D’or, que este ano este decorreu 
em Montreal, Canadá. Apesar 
de Portugal não ter vencido em 
nenhuma das categorias, este 
foi o produto português que 
reuniu o maior número de votos, 
juntando duas inovações num 
mesmo produto – o figo como 
matéria-prima e a embalagem 

equipada com um spray que 
facilita o tempero das saladas. 
Este produto, que conquistou o 
título de “Sabor do Ano 2011” 
na categoria de vinagres, foi 
desenvolvido utilizando figos 
da zona envolvente à fábrica 
e através de processos 100 por 
cento naturais.


