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Trans Pangean Challenge 
em Oleiros em abril

Graças à existência da 
GR 38 – Grande Rota Mu-
radal-Pangeia no concelho 
de Oleiros, correspondente 
ao Trilho Internacional dos 
Apalaches português, uma 
das mais reputadas com-
petições de ultra running 
em todo o mundo, o Trans 
Pangaean Challenge, vai 
ter uma das suas 4 provas 
em Portugal, de 19 a 25 de 
abril de 2015. A prova no 
formato português vai rece-
ber o nome The Crossroads 
e compreende um total de 
265 km distribuídos por 6 
etapas, ao longo de 7 dias.

Com a chancela da 
Land´s End Expedition 
Racing, esta competição 
consiste num conjunto 
de 4 provas de endurance 
em autonomia realizadas 

em torno do International 
Appalachian Trail (IAT), 
no formato 250 km/7 dias, 
em etapas contínuas, num 
total de 1000 km. Com os 
objetivos principais assen-
tes em questões relaciona-
das com a superação indivi-
dual, tão em voga hoje em 
dia, a iniciativa foi apoia-
da desde a primeira hora 
pelo Município de Oleiros 
e outras entidades. A or-
ganização da competição 
é da responsabilidade de 
um grupo de ultra runners 
internacional com sede 
no Canadá, o Land´s End 
Expedicion Racing, cujos 
membros pretendem ven-
cer os desafios mais exigen-
tes e têm corrido as provas 
mais desafiantes por todo o 
mundo.

Povo da Beira, 13 de Janeiro de 2014
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Monfortinho recebe Feira da Caça 
e Gastronomia

A Câmara Municipal 
de Idanha-a-Nova promo-
ve na Freguesia de Mon-
fortinho a “3ª Feira da 
Caça e Gastronomia", 
nos dias 17 e 18 de Janei-
ro de 2015, uma iniciativa 
organizada pelo município 
em conjunto com a União 
de Freguesias de Monforti-
nho e Salvaterra do Extre-
mo.

Nesta edição a aposta 
é num programa de quali-
dade e diversificado, quer 
a nível da sua estrutura 
base, quer dos intervenien-
tes, tendo  também o apoio 
do Geopark Naturtejo, do 
Clube de pesca e tiro de 
Monfortinho entre outros.

Este evento visa ain-
da divulgar todos os ra-
mos, serviços e atividades 
ligadas ao setor da caça, 
colmatando uma lacuna 
importante, numa região 
de tradição e potencial tu-
rístico. 

O concelho de Idanha-
-a-Nova possui uma das 

maiores regiões de caça do 
país, com uma área orde-
nada de 120 mil hectares e 
mais de 100 zonas de caça. 
Ao longo de vários anos, 
a atividade cinegética que 
envolve direta e indireta-
mente centenas de pessoas 
dentro e fora do concelho, 
tem vindo a assumir um 
papel importantíssimo que 
contribui para o ordena-
mento do território, para 
o equilíbrio ecológico/
ambiental, constituindo 
também uma importante 
mais valia económica para 
a dinamização e desenvol-
vimento do meio rural, in-
cluindo toda a Raia, uma 
iniciativa que  tem ainda 
por objetivo vir a consti-
tuir-se, pela sua repetição 
anual, ou bianual como 
Pólo de atratividade e ala-
vanca decisiva no combate 
à progressiva desertifica-
ção a que temos vindo a 
assistir nos últimos anos, 
apostando nas vertentes 
cultural, de animação, va-

lorização do património e 
dos produtos locais, bem 
como outros recursos exis-
tentes.

A feira inclui perto de 
130 expositores, alguns res-
taurantes de gastronomia 
de caça, e tasquinhas com 
pratos de caça.

O inicio das atividades 
será no sábado dia 17 pelas 
08h30 com a concentração 
dos caçadores para a mon-
taria da 3ª edição da Feira 
da caça e gastronomia, 
seguindo-se pelas 11h30 a 
abertura da feira com vá-
rias iniciativas em que a 
caça é a estrela maior.

Do programa, cons-
tam ainda demonstrações 
de cães de parar, mostra de 
raças de cães de caça, mos-
tra de cetraria (arte medie-
val de caçar com aves), tiro 
com arco e besta, passeio a 
cavalo, entre outras.

Além das mostras e 
demostrações nos dois 
dias, haverá também expo-
sições, de troféus de caça e 

de aves de rapina.
Outras atividades, es-

petáculos musicais, feira 
de produtos regionais, ex-
positores de artigos de caça 
e live cookings.

Além dos  petiscos nos 
restaurantes e tasquinhas, 
haverá ainda um “concur-
so de pratos gastronómi-
cos de caça.”

No dia 18, domingo, 
destaca-se, a partir das 
14h00, a emissão em dire-
to do programa televisivo 
"Somos Portugal" - TVI. 

O presidente da Câ-
mara, Armindo Jacinto, 
salientou que esta inicia-
tiva pretende "consolidar 
um nicho de mercado, que 
é o mundo rural e simulta-
neamente promover a eco-
nomia local", sendo a caça 
um dos maiores valores.

Está convidado a uma 
feira que alem dos temas 
gastronómicos da caça, 
tem muitos outros ligados 
principalmente, ao turismo 
e mundo rural.■

O novo edifício vai ficar na zona nova de expansão da vila

Misericórdia de Idanha-a-Nova investe 
820 mil euros em novas instalações 

A Santa Casa da Mi-
sericórdia de Idanha-a-
-Nova vai investir 820 mil 
euros na construção de 
uma nova creche e jardim-
-de-infância.

Segundo Joaquim 
Morão, provedor da insti-
tuição, "Este investimen-
to na construção de raiz 
de uma nova creche e jar-
dim-de-infância da Mi-
sericórdia de Idanha-a-
-Nova tem como objetivo 
substituir as instalações 
existentes", afirmou. 

O concurso público 
para a construção do novo 
edifício foi lançado a se-
mana passada em Diário 
da República, sendo que o 
investimento previsto é de 
820 mil euros.

O provedor da Miseri-
córdia de Idanha-a-Nova, 
explicou que as atuais 
instalações já são antigas 
e que estavam a necessi-
tar de requalificação. "O 
novo edifício vai colocar 
à disposição das crianças 
mais e melhores condi-
ções", adiantou.

O prazo de constru-
ção estipulado é de 300 

dias e o novo edifício vai 
ficar na zona nova de ex-

pansão da vila de Idanha-
-a-Nova. ■

Medelim

Ajidanha apresenta 
“À Deriva” e órgãos 
sociais tomam posse

A Ajidanha - Associa-
ção de Juventude de Ida-
nha-a-Nova vai apresentar 
no próximo dia 16 de ja-
neiro (sexta-feira), pelas 
20 horas, o espetáculo de 
teatro "À Deriva", no Sa-
lão da Associação Cultu-
ral, Desportiva e Recreati-
va de Medelim.

A Ajidanha aprovei-
ta este dia para, depois 
do espetáculo, realizar 
naquela localidade a ceri-
mónia de tomada de posse 
dos Órgãos Sociais para o 
ano de 2015.

A direção tem Rui Pi-
nheiro como presidente,  
Andreia Oliveira como 
vice-presidente e Miguel 
José como secretário/te-
soureiro.

A mesa da assembleia 
geral é composta por Car-
la Miguel (presidente), 
Alexandra Sousa (1ª vo-
gal) e Luís Anahory (2º 
vogal). O conselho fiscal 
tem como presidente Eli-
sabete Gomes e Paulo Vaz 
e Bruno Tapadas como 1º 
e 2º vogais, respetivamen-
te. ■
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Constituída Federação Portuguesa da Festa 
da História com sede em Idanha-a-Velha

A Federação Portu-
guesa da Festa da História 
foi constituída por escri-
tura pública na semana 
passada, com o objetivo 
de congregar esforços em 
prol da atividade de pro-
moção e divulgação das 
diversas manifestações e 
representações culturais 
e artísticas públicas que 
recriem feitos e ambien-

tes históricos observando 
critérios de apuro e rigor 
histórico.

Com sede na aldeia 
histórica de Idanha-a-Ve-
lha, esta associação cul-
tural visa ainda promover 
a troca de experiências e 
partilha de informações 
dos seus associados no es-
tudo, preservação e divul-
gação do património artís-

tico, histórico e cultural de 
Portugal.

Pretende-se, também, 
promover a representação 
nacional em atividades e 
agremiações internacio-
nais.

A Federação Portu-
guesa da Festa da Histó-
ria irá promover as festas, 
espetáculos e recriações 
com argumento histórico 

que sejam testemunho do 
património nacional, pon-
do em relevo o seu valor 
cultural, artístico e lúdico.

Ao mesmo tempo irá 
produzir e apoiar iniciati-
vas que contribuam para 
melhorar a imagem e o co-
nhecimento desses even-
tos e a sua divulgação nos 
meios turísticos nacionais 
e internacionais.

Povo da Beira, 6 de Janeiro de 2015
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Trans Pangean Challenge no concelho 
em abril

Graças à existência 
da GR 38 – Grande Rota 
Muradal-Pangeia no con-
celho, correspondente ao 
Trilho Internacional dos 
Apalaches português, uma 
das mais reputadas com-
petições de ultra running 
em todo o mundo, o Trans 
Pangaean Challenge, vai 
ter uma das suas quatro 
provas em Portugal, de 19 
a 25 de abril do presente 
ano. A prova no formato 
português vai receber o 
nome The Crossroads e 
compreende um total de 
265 km distribuídos por 6 
etapas, ao longo de 7 dias.

Com a chancela da 
Land´s End Expedition 

Racing, esta competição 
consiste num conjunto de 
quatro provas de enduran-
ce em autonomia realiza-

das em torno do Interna-
tional Appalachian Trail 
(IAT), no formato 250 
km/7 dias, em etapas con-

tínuas, num total de 1000 
km. 

Com os objetivos prin-
cipais assentes em ques-
tões relacionadas com a 
superação individual, tão 
em voga hoje em dia, a ini-
ciativa foi apoiada desde 
a primeira hora pelo Mu-
nicípio e outras entidades. 
A organização da compe-
tição é da responsabilida-
de de um grupo de ultra 
runners internacional com 
sede no Canadá, o Land´s 
End Expedicion Racing, 
cujos membros pretendem 
vencer os desafios mais 
exigentes e têm corrido as 
provas mais desafiantes 
por todo o mundo. ■

Trilho Português dos Apalaches 
vai ser inaugurado no final 
de março

O trilho português dos 
Apalaches, o mais famoso 
percurso pedestre do mun-
do, vai ser inaugurado em 
Oleiros nos dias 28 e 29 de 
março. Conhecido oficial-
mente como Grande Rota 
Muradal-Pangeia, este tem 
a chancela do IAT (Interna-
tional Appalachian Trail) e 
promete ser uma das maio-
res atrações turísticas da 
região. A inauguração que 
irá coincidir com o período 
pascal e com a realização 
do primeiro fim-de-semana 
do 7.º Festival Gastronómi-
co do Cabrito Estonado e 
do Maranho, irá anteceder 
a ocorrência da prova por-
tuguesa do Trans Pangean 

Challenge, uma das mais re-
putadas e desafiantes com-
petições de ultra running 
em todo o mundo e que terá 
lugar naquele território de 
19 a 25 de abril.

Esta Grande Rota (a 
GR 38 de Portugal) situa-
-se no Concelho de Oleiros 
e consiste num projeto de 
escala internacional com 
aproximadamente 37 km 
que inclui uma via de BTT, 
a Escola de Escalada Crista 
de Zebro e uma via ferrata 
(a segunda do país) e que 
representará a aproximação 
do maior trilho contínuo de 
pegadas do mundo (situado 
no continente americano) 
à Europa. As sensações e 

as emoções são uma cons-
tante ao longo do relevo 
apalachiano da Serra do 
Muradal e permitem reali-
zar um passeio magnífico 
por majestosos pontos de 
interesse, como os esplêndi-
dos miradouros naturais no 
topo das cristas rochosas ou 
os diversos fósseis que se en-
contram a revesti-las (como 
em nenhum outro ponto do 
Mundo). 

Recorde-se que em 
Oleiros, para além da GR 
38, existe outra Grande 
Rota, a GR 33 – Grande 
Rota do Zêzere, a qual atra-
vessa o concelho longitu-
dinalmente, no seu limite 
norte, junto ao rio, numa ex-

tensão de 53 km. Também a 
GR 21 – Grande Rota das 
Aldeias do Xisto, intercepta 
o concelho em dois pontos, 
a Este e Oeste do Concelho.

A Grande Rota Mu-
radal-Pangeia enaltece a 
montanha quartzítica do 
Muradal e evoca o super-
continente Pangeia que 
existiu há 200 milhões de 
anos, do qual Oleiros e 
toda aquela região do Ma-
ciço Ibérico fizeram parte. 
A união da outrora imensa 
massa continental partida 
pelo Atlântico faz-se hoje 
pelo Trilho Internacional 
dos Apalaches, “o maior 
trilho contínuo de pegadas 
humanas do mundo”. ■

Filarmónica Oleirense 
realizou Concertos de Natal

Numa iniciativa inse-
rida nas Comemorações 
do 120.º Aniversário da 
Sociedade Filarmónica 
Oleirense, aquela histórica 
coletividade promoveu a 
realização de quatro Con-
certos de Natal no concelho 
de Oleiros, nos passados 
dias 20, 26, 27 e 28. Estes 
tiveram lugar na Igreja Ma-
triz do Estreito, no auditó-
rio José Santos Marques no 
Orvalho, no auditório da 
Santa Casa da Misericórdia 
de Oleiros e no auditório da 
sede da SFO, também situa-
do na vila de Oleiros.

A iniciativa que con-

tou com o apoio do Muni-
cípio de Oleiros, Junta de 
Freguesia de Estreito-Vilar 
Barroco, Junta de Fregue-
sia de Orvalho e Santa Casa 
da Misericórdia de Oleiros, 
fez as delícias do muito 
público presente nos qua-
tros dias de atuação. Com 
um desempenho bastante 
aplaudido, de onde se des-
tacam a qualidade da exe-
cução ou a escolha cuidada 
de um repertório inovador 
e adequado à época festiva, 
estes foram acontecimen-
tos que vieram abrilhantar 
a quadra natalícia naquele 
concelho. ■

Fitossanidade Florestal 
em debate em Oleiros

O Município de Olei-
ros, em parceria com o 
Instituto de Conservação 
da Natureza e Florestas 
(ICNF), está a promover 
a realização de um Fórum 
de Fitossanidade Florestal 
em Oleiros, no próximo dia 
22 de janeiro. Este consis-
te numa ação de sensibili-
zação e informação sobre 

Doenças nas Árvores, no-
meadamente no pinheiro e 
eucalipto, a qual terá lugar 
naquele dia, pelas 10 H 
no Auditório da Casa da 
Cultura de Oleiros. A ação 
destina-se à população em 
geral, com especial enfoque 
para produtores, técnicos, 
OPF´s, empresários e pro-
prietários florestais ■

Hidroginástica Sénior 
para todos

Vai ter lugar no próxi-
mo dia 13 de janeiro, pelas 
15H45, nas Piscinas Muni-
cipais de Oleiros, uma aula 
gratuita de Hidroginástica 

Sénior, aberta a toda a po-
pulação. Os interessados 
em participar devem inscre-
ver-se, contatando através 
do número 272 681 062. ■
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Trans Pangean Challenge no concelho 
em abril

Graças à existência 
da GR 38 – Grande Rota 
Muradal-Pangeia no con-
celho, correspondente ao 
Trilho Internacional dos 
Apalaches português, uma 
das mais reputadas com-
petições de ultra running 
em todo o mundo, o Trans 
Pangaean Challenge, vai 
ter uma das suas quatro 
provas em Portugal, de 19 
a 25 de abril do presente 
ano. A prova no formato 
português vai receber o 
nome The Crossroads e 
compreende um total de 
265 km distribuídos por 6 
etapas, ao longo de 7 dias.

Com a chancela da 
Land´s End Expedition 

Racing, esta competição 
consiste num conjunto de 
quatro provas de enduran-
ce em autonomia realiza-

das em torno do Interna-
tional Appalachian Trail 
(IAT), no formato 250 
km/7 dias, em etapas con-

tínuas, num total de 1000 
km. 

Com os objetivos prin-
cipais assentes em ques-
tões relacionadas com a 
superação individual, tão 
em voga hoje em dia, a ini-
ciativa foi apoiada desde 
a primeira hora pelo Mu-
nicípio e outras entidades. 
A organização da compe-
tição é da responsabilida-
de de um grupo de ultra 
runners internacional com 
sede no Canadá, o Land´s 
End Expedicion Racing, 
cujos membros pretendem 
vencer os desafios mais 
exigentes e têm corrido as 
provas mais desafiantes 
por todo o mundo. ■

Trilho Português dos Apalaches 
vai ser inaugurado no final 
de março

O trilho português dos 
Apalaches, o mais famoso 
percurso pedestre do mun-
do, vai ser inaugurado em 
Oleiros nos dias 28 e 29 de 
março. Conhecido oficial-
mente como Grande Rota 
Muradal-Pangeia, este tem 
a chancela do IAT (Interna-
tional Appalachian Trail) e 
promete ser uma das maio-
res atrações turísticas da 
região. A inauguração que 
irá coincidir com o período 
pascal e com a realização 
do primeiro fim-de-semana 
do 7.º Festival Gastronómi-
co do Cabrito Estonado e 
do Maranho, irá anteceder 
a ocorrência da prova por-
tuguesa do Trans Pangean 

Challenge, uma das mais re-
putadas e desafiantes com-
petições de ultra running 
em todo o mundo e que terá 
lugar naquele território de 
19 a 25 de abril.

Esta Grande Rota (a 
GR 38 de Portugal) situa-
-se no Concelho de Oleiros 
e consiste num projeto de 
escala internacional com 
aproximadamente 37 km 
que inclui uma via de BTT, 
a Escola de Escalada Crista 
de Zebro e uma via ferrata 
(a segunda do país) e que 
representará a aproximação 
do maior trilho contínuo de 
pegadas do mundo (situado 
no continente americano) 
à Europa. As sensações e 

as emoções são uma cons-
tante ao longo do relevo 
apalachiano da Serra do 
Muradal e permitem reali-
zar um passeio magnífico 
por majestosos pontos de 
interesse, como os esplêndi-
dos miradouros naturais no 
topo das cristas rochosas ou 
os diversos fósseis que se en-
contram a revesti-las (como 
em nenhum outro ponto do 
Mundo). 

Recorde-se que em 
Oleiros, para além da GR 
38, existe outra Grande 
Rota, a GR 33 – Grande 
Rota do Zêzere, a qual atra-
vessa o concelho longitu-
dinalmente, no seu limite 
norte, junto ao rio, numa ex-

tensão de 53 km. Também a 
GR 21 – Grande Rota das 
Aldeias do Xisto, intercepta 
o concelho em dois pontos, 
a Este e Oeste do Concelho.

A Grande Rota Mu-
radal-Pangeia enaltece a 
montanha quartzítica do 
Muradal e evoca o super-
continente Pangeia que 
existiu há 200 milhões de 
anos, do qual Oleiros e 
toda aquela região do Ma-
ciço Ibérico fizeram parte. 
A união da outrora imensa 
massa continental partida 
pelo Atlântico faz-se hoje 
pelo Trilho Internacional 
dos Apalaches, “o maior 
trilho contínuo de pegadas 
humanas do mundo”. ■

Filarmónica Oleirense 
realizou Concertos de Natal

Numa iniciativa inse-
rida nas Comemorações 
do 120.º Aniversário da 
Sociedade Filarmónica 
Oleirense, aquela histórica 
coletividade promoveu a 
realização de quatro Con-
certos de Natal no concelho 
de Oleiros, nos passados 
dias 20, 26, 27 e 28. Estes 
tiveram lugar na Igreja Ma-
triz do Estreito, no auditó-
rio José Santos Marques no 
Orvalho, no auditório da 
Santa Casa da Misericórdia 
de Oleiros e no auditório da 
sede da SFO, também situa-
do na vila de Oleiros.

A iniciativa que con-

tou com o apoio do Muni-
cípio de Oleiros, Junta de 
Freguesia de Estreito-Vilar 
Barroco, Junta de Fregue-
sia de Orvalho e Santa Casa 
da Misericórdia de Oleiros, 
fez as delícias do muito 
público presente nos qua-
tros dias de atuação. Com 
um desempenho bastante 
aplaudido, de onde se des-
tacam a qualidade da exe-
cução ou a escolha cuidada 
de um repertório inovador 
e adequado à época festiva, 
estes foram acontecimen-
tos que vieram abrilhantar 
a quadra natalícia naquele 
concelho. ■

Fitossanidade Florestal 
em debate em Oleiros

O Município de Olei-
ros, em parceria com o 
Instituto de Conservação 
da Natureza e Florestas 
(ICNF), está a promover 
a realização de um Fórum 
de Fitossanidade Florestal 
em Oleiros, no próximo dia 
22 de janeiro. Este consis-
te numa ação de sensibili-
zação e informação sobre 

Doenças nas Árvores, no-
meadamente no pinheiro e 
eucalipto, a qual terá lugar 
naquele dia, pelas 10 H 
no Auditório da Casa da 
Cultura de Oleiros. A ação 
destina-se à população em 
geral, com especial enfoque 
para produtores, técnicos, 
OPF´s, empresários e pro-
prietários florestais ■

Hidroginástica Sénior 
para todos

Vai ter lugar no próxi-
mo dia 13 de janeiro, pelas 
15H45, nas Piscinas Muni-
cipais de Oleiros, uma aula 
gratuita de Hidroginástica 

Sénior, aberta a toda a po-
pulação. Os interessados 
em participar devem inscre-
ver-se, contatando através 
do número 272 681 062. ■
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Partilhar:

Os investigadores no
Monte de S. Martinho

área do assinante
Bem-vindo Naturtejo-EIM.

Conta Sair

Castelo Branco: Monte de S. Martinho tinha
vida há 480 milhões de anos
07/01/2015, 12:25

O Monte de S. Martinho, em Castelo Branco, onde a dimensão espiritual
sempre juntou deuses e homens, já tinha vida há 480 milhões de anos. Na
altura coberto pelo oceano, ali se desenvolveram, no fundo do mar, vermes
marinhos. Essa é a tese defendida pela investigadora Manuela Catana, mestre
em Património Geológico e Geoconservação, e apresentada durante mais uma
iniciativa promovida pelo Laboratório Urbano pela Arte (Lupa) dedicada à
paisagem cultural albicastrense.

A descoberta foi feita nos afloramentos da crista quartzítica existentes no topo
do monte. Manuela Catana explica que foram encontrados "vários exemplares
do icnofóssil Skolithos, em secção transversal". Cientificamente falando, "são
galerias verticais de habitação que consistem em finas estruturas cilíndricas
verticais simples. Os vestígios foram produzidos por vermes marinhos,
endobentónicos (viviam enterrados no fundo do mar), há cerca de 480 milhões
de anos", diz.

Estes fósseis remontam a uma "época em que os terrenos que viriam a
originar a Península Ibérica estavam cobertos por um mar e estavam próximos
do Pólo Sul", explica a investigadora, responsável pelos Programas Educativos
do Geopark Naturtejo da Meseta Meridional.

Quem se mostrou satisfeito com a descoberta, que "não consta na carta
geológica do local" foi o investigador e historiador, Pedro Salvado, que
desempenha funções de co-coordenador do laboratório. No seu entender "não
deixa de ser uma feliz  coincidência que o mesmo lugar onde se iniciou a
ancestral lenda das origens da cidade, tenha impresso nas suas rochas provas
das primeiras formas de vida na terra".

Pedro Salvado adianta que "o monte de S. Martinho é um lugar fundacional
carregado de uma forte dimensão espiritual, que sempre juntou deuses e
homens". Por isso, considera que os vestígios agora descobertos sejam "mais
uma porção do património deste sítio que tem de ser preservada e difundida
junto da comunidade cientifica e escolar".

O investigador recorda que "tínhamos a dimensão pré-histórica e histórica do
monte do castro, do santuário romano, da capelinha medieval. Faltava-nos a
grandeza do tempo geológico. Perceber que há milhões de anos isto era o
fundo do mar fornece a este local mítico e místico um amplo valor pedagógico e
cultural". E concluiu: "somos muito pouco ao lado da história da Terra».

 

 

Autor: João Carrega
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TER.RAS DA 'BEIRA

"'fERMAS DE MONfORTINHO

Feira de Caca & Gastronomia
e ja este fim de sernana
Termas de Monfortinho
vai receber no proximo fun
de semana. dias 17 e 18, a
terceira edicao da Feira de
Caca & Gastronomia. 0
programa esta recheado de
motivos de interesse e conta
com diversas atividades em
torno do setor cinegetico,
do turismo e da gastrono-
mia. Montarias e largadas
de patos, provas de tiro. de-
monstracoes de cac;ae muita
animacao musical e cultural
sao os ingredientes que
tern deterrninado 0 sucesso
deste certame promovido
pelo Municipio de Idanha-
a-Nova e a Uniao das Fre-
guesias de Monfortinho e
Salva terra do Extremo.
Durante os dois dias 0 recin-
to acolhe, em permanencia,
expositores de artigos de
caca e produtos regionais,
tasquinhas com pratos de
cac;a, largadas de pombos
de competicao. exposicoes
de aves de rapina. mostras
de cetraria (arte medieval
de cac;acom aves) e demons-
tracoes de tiro com arco e
zarabatana. Tem tambem

-l~gar exposrcoes de caes de
ra<;asportuguesas e de ra<;as

MEDELIM

"A Deriva''
na sexta-feira
A Ajidanha - Associacao
de Juventude de Idanha-
a-Nova vai apresentar no
proximo dia 16, sexta-feira,
pelas 20HOO, 0 espetaculo
de teatro ''A Deriva". no Sa-
lao da Associacao Cultural.
Desportiva e Recreativa de
Medelim. Esta associacae
aproveita este dia para, de-
pois do espetaculo, realizar
naquela localidade a ceri-
monia de tomada de posse
dos seus Orgaos Sociais
para 0 ana de 2015.

de ca<;a,mostras de coelhos
e perdizes, demonstracoes
de caes de parar, treinos de
ca<;aao coelho, demonstra-
coes de pombos de vara.Iive
cooking e muita animacao
de rua e em palco.
·A inaugurada oficial esta
agendada para as ISHOO
de sabado com provas de
pratos de caca, mas as ati-
vidades cornecam ainda de
manha, arrancando logo
pelas 8H30 com a 3i1.Mon-
taria. A animacao no recinto
prolonga-se pela tarde fora e
a noite conta com urn mag-
nifico espetaculo cia fadista
Mara Pedro, no Hotel Fonte
'Santa (20HOO).
No domingo a Feira de Caca
& Gastronomia val ter trans-
missao televisiva em direto.
atraves do program a "Somes
Portugal", 11aTVI. Neste
segundo dia, 0 destaque
vai para a 3ft Largada de
Patos (Inscncoes 969 778
005) e a Cacada aos Tordos

. (969 784 201), ambas ao
infcio da manha, bern como
o 311 Concurso de Pratos
Gastronomicos de Caca, as
17H30.

A direcac tern Rui Pinheiro
como presidente, Andreia
Oliveira como vice-presi-
dente e Miguel Jose como'
secretarf o Z tesoureiro. A
mesa da assembleia ge-
ral e composta por Carla
Miguel (presidente). Ale-
xandra Sousa (la vogal) e
Luis Anahory (2Jlvogal), 0
conselho fiscal tern como
presidente Elisabete Gomes
e Paulo Vaz e Bruno Tapadas
como 1g e 2Qvogais. respeti-
vamente,

IDANHA-A-NOVA

Presepios e
de Natal pre
o Dia de Reis foi assina-
lado ern Idanha-a-Nova
com a entrega de premios
do Concurso de Presepios
de Montra 2014. pro-
movrd o pelo Municipio
de Idanha-a-Nova. e do
Concurso de Arvores de
Natal. organizado pela
Unrao de Freguesias de
Idanha-a-Nova e Alcafo-
zes. A cerimonla decorreu
no salao nobre da Camara
Municipal, tendo-se real-
cado que no Concurso de
Presepios se bateu este
ana 0 recorde de partici-
pacoes, com 30 presepios
a concurso.
Na categoria "Instttutcoes,
Associacces e Comercian-
te s" 0 primeiro p re m io
foi entregue a Florista
Ferrer. situada na vila de
Idanha-a-Nova. enquanto
que ca eategoria "Escalas
e [ardtns-de-Infancra'' 0

primeiro prernio foi atri-
buido a Escola Basica e

IDANHA-A-NOVA

Secundarra Jose Silvestre
Ribeiro (Turma 8JlA). em
Idanha-a-Nova.
No que se refere ao Con-
curso de Arvores de Natal.
esta in ic iat iva contou.
nesta edicso inaugural.
com 27 parttcipacoes, di-
vldidas por tres categorias.
Nos "Espacos Comerciais

Consumidores
centro de infor
A Camara de Idanha-a-No-
va vai constituir urn Centro
de Informacao Autarquico
ao Consumidor com inter-
vencao na area do concelho,
no ambito de urn protocolo

, assinado na quarta-feira,
. dia 7. com a Direcao-Geral

do Consumidor, informou
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