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Termas de Monforfinho acolhe Estágio Judoneve 2012
POR JOSÉ MANUEL R. ALVES

Termas de Monforti-
nho e mais concretamente
o Hotel Astória, foi o local
de eleição do 290 Estágio
de Competição "Judone-
ve 2012". Este estágio de
inverno é um dos eventos
mais importantes das inu-
meras organizações da As-
sociação Distrital de Judo
de Castelo Branco, tendo o
seu inicio em 1983 na Ser-
ra da Estrela.

Os cerca de 70judocas
representaram a Acade-
mia de Judo albicastrense,
Bombeiros Voluntários de
ldanha-a-Nova, Externato
Capitão. Santiago de Car-
valho de Alpedrinha, Vi- Judocas no Judoneve
tória de Santo António da . a física e técnica. O desen-
Covilhã e os habituais con- volvimento do espirito de
vidados de Lisboa nomea- grupo, regras/comporta-
damente Universidade Lu- mento, novas amizades e
sófona, Colégio Moderno, fazer férias de uma forma
Colégio Bom Sucesso e salutar e desportiva foram
Colégio Champagnat. também objetivos atingi-

A edição deste ano foi dos.
destinada a judocas entre As atividades entre 15
os 12 e 16 anos (iniciados e 18 de Dezembro foram
a cadetes), tendo como ob- distribuidas entre treinos
jetivo principal desenvol- bidiários de judo, cami-
ver a componente compe- nhada junto ao rio, corri-
titiva sem deixar de parte da, projeção de filmes, pa-

lestras, ténis, futsal, BTT,
salão de jogos, ginásio, pis-
cina/ spa, ctividades com
a Raia Aventura como
por exemplo zarabatana,
slackline, visita cultural
e festa de encerramento/
entrega de diploma. O
local escolhido apresenta
condições excelentes para
a realização de ações no
que respeita a conforto,
segurança, higiene, equi-
pamentos, entre outros, e

o espaço envolvente, cujo
apoio da Camâra Muni-
cipal de Idanha-a-Nova,
Naturtejo e Junta de Fre-
guesia de Monfortinho foi
também imprescindivél
para o sucesso deste 290

estágio.
Armindo Jacinto, vi-

ce-presidente da Camâra
Municipal de Idanha-a-
-Nova cumprimentou no
local os presentes, dese-
jando a melhor estadia no

concelho raiano, transmi-
tindo também a continui-
dade do apoio á modali-
dade, fazendo votos que a
edição 30 do "Judoneve"
venha a ser novamente nas
Termas de Monfortinho.

O diretor técnico do
Estágio foi Jorge Fernan-
des, sendo o responsável
pelos treinos António
Moraes (60 dan) com o
apoio dos restantes treina-
dores nomeadamente José

Meio, Nuno Rosa, Nuno
Mateus, Mário Rosa,
Diogo Godinho e Miguel
Galhardas. O apoio médi-
co esteve a cargo de Ana
Damas.

Este estágio foi a ulti-
ma organização da Asso-
ciação Distrital de Judo de
Castelo Branco em 2012,
terminando o ano com
chave de ouro, fazendo vo-
tos que 2013 seja ainda um
ano de maior sucesso.

•
•

•
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Portugal Q'Meeting'2013 realiza-se no mês de fevereiro reconquista

e
eraes

em
Idanh
Idanha-a-Nova ganhou a candidatura a
esta prova pontuável para a liga mundial
de orientação pedestre. De 9 a 12 defeve-
reiro, são esperados 2mil praticantes de
cerca de 30 países.

último junto a Monsanto.
A juntar à parceria entre

a autarquia e a delegação
eborense da ADFA, "a exce-
lência dos terrenos", como
destaca Mário Duarte, diretor
do POM, foi tida em consi-
deração. O enquadramento
paisagístico e o clima são
outros fatores valorizados
pelos orientistas, muitos dos
quais provenientes de países
do norte da Europa, onde a
modalidade é extremamente
popular.

CRAQUES. OS suíços
Matthias Kyburz e Simone
Niggli são as principais estre-

A atribuição da prova foi fei-
ta pela Federação Portuguesa
de Orientação (FPO).

ldanha-a-Nova será, en-
tre 9 e 12 de fevereiro, "o
centro de todas as atenções
da comunidade mundial de
orientação", como vem des-
tacado na página oficial da
FPO. Durante os quatro dias
de competição, os atletas
irão realizar uma etapa em
floresta, duas provas de sprint
e um trail-O (orientação de
precisão). As provas serão
repartidas, segundo informa
a Lusa, pelos mapas de Ida-
nha-a-Nova e do Cidral, este

las internacionais que já con-
firmaram a presença na prova
de ldanha-a-Nova. O primeiro
é o líder do ranking mundial,
enquanto a segunda é consi-
derada, pelo blog Orientovar,
de Joaquim Margarido, "a
melhor orientista de todos
os. tempos" e vencedora por
quatro vezes do POMo

Para além dos especia-
listas, esta competição e este
desporto têm a particularida-
de de juntar participantes dos
8 aos 88 anos, independente-
mente do nível técnico e da
condição física. Lá estarão
também alguns praticantes

do distrito, entre os quais
aqueles que estão ligados
à criação de uma secção
de orientação no Benfica e
Castelo Branco.

Esta será a 17.a edição do
Portugal O'Meeting, evento
que não tem parado de cres-
cer. Igualmente pontuáveis
para a liga mundial, decor-
rerão no nosso país, antes
e depois do POM, o Norte
Alentejano O'Meeting, em
Nisa, a 2 e 3 de fevereiro, e
o Meeting de Orientação do
Centro, na região de Pombal,
a 16 e 17 do mesmo mês.
ArturJorge

Maisde 2mil orientis-
tas, de cerca de 30
países, são aguar-

dados em Idanha-a-Nova,
no mês de Fevereiro A vila
idanhense é anfitriã do Portu-
gal O'Meeting 2013 (p0M),
uma das etapas pontuáveis
para o ranking mundial da

. modalidade de orientação.

A candidatura a esta pro-
va internacional foi lançada
pela Câmara de Idanha-a-
Nova e pela Delegação de
Évora daADFA (Associação
dos Deficientes das Forças
Armadas), instituição com
quem a autarquia idanhense
já fez outras parcerias, sem-
pre no âmbito da orientação.
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24 de janeiro de 2013 reconquista
Casa nasceu em 1963 e continua no coração da cidade

50 anos de novidades
e de sorte"grande

r

Euma das casas mais
conhecidas da cidade
de Castelo Branco e

um ponto de encontro de
muita gente, sobretudo sem-
pre que há jornais a sair ou
Euromilhões a entrar. O Kiosk
Vidal comemora em 2013 os
50 anos e promete envolver
os albicastrenses no aniver-
sário, com a realização de
atividades.

A casa foi fundada em
1963 por José Vidal Sestay e
está desde 1994 nas mãos de
António Garrido, que ficou
com a sociedade por trespas-
se da família do fundador. O
atual sócio-gerente tinha sido
escriturário e chefe de serviço
na Gazeta do Interior. "Foi
de lá que ficou essa apetência
pela área", contou ao Recon-
quista.

A casa original foi cons-
truida pelo fundador e desapa-
receu com as obras do Polis,
que renovaram por completo
aquela zona da cidade. Du-
rante esse período o quiosque
esteve em instalações provi-
sórias, abrindo a nova casa
em 2005. O espaço, marcado A equipa do Vidal está em festa

discos que se vão editando
em Castelo Branco. Outra
aposta são os postais, com a
edição recente de seis exem-
plares com imagens antigas
da cidade.

O sábado é um dos dias
mais movimentados, tal como
as quintas-feiras, quando o
Reconquista chega às bancas.
O Vidal é mesmo um dos
maiores vendedores do jornal
que está a ler, com mais de
duas centenas de exemplares
todas as semanas. Apesar da
crise e do aumento da po-
pularidade da internet e dos
tabletes, as vendas de jornais
de referência regional ou na-
cional, como o Reconquista
ou o Expresso, continuam
estáveis. Os desportivos ven-
dem menos, algo que António
Garrido relaciona com a re-
tirada do trânsito automóvel
da zona.

Para comemorar as bodas
de ouro foi lançado um con-
curso para o melhor anúncio
referente à efeméride, com a
entrega de trabalhos até 15 de
abril. O vencedor irá receber
120 euros em compras.

castelo branco7
Exposição

Geopark Naturtej O

no Parlamento

A Naturtejo esteve em destaque

OGeOpark naturtejo
esteve em destaque,
de 15 a 18 dejaneiro,

na Assembleia da República
durante uma mostra de Geo-
parques Portugueses, no âm-
bito do Fórurn Português de
Geoparques. A iniciativa que
integrou uma exposição, um
colóquio e animação cultural
relativa àqueles territórios
foi realizada em colaboração
com a Comissão Nacional da
UNESCO.

A mostra foi aberta pelos
deputados José Ribeiro e Cas-
tro, Presidente da Comissão de
Educação, Ciência e Cultura e
Maria José Castelo Branco.

Durante toda a semana
foram decorrendo dias dedi-
cados aos vários geoparques
com momentos culturais e
degustação de produtos locais.
O dia da inauguração da Mos-
tra, foi dedicado ao Geopark

Ródão e Idanha-a-Nova, os
Geo-Doces de Oleiros, e arte-
sanato ao vivo, com o artesão
António Pequito a executar
a famosa olaria pedrada de
Nisa. A iniciativa distinguiu
também o professor Galopim
de Carvalho, grande impulsio-
nador da defesa do Património
Geológico em Portugal.

No dia 16 decorreu o Co-
lóquio "Geoparques: Uma
realidade de Desenvolvimen-
to Sustentável" que contou
com a presença de Nickolas
ouros, coordenador da Rede

Europeia de Geoparques,
representantes dos quatros
geoparques e da Comissão
Nacional de UNESCO. Ar-
mindo Jacinto representou o
Geopark Naturtejo expondo
os recursos endógenos e as
estratégias de valorização do
primeiro geoparque portu-
guês, apresentando os projetos

- . .
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A CONTAR PARA A LIGA MUNDIAL

Idanha-a-Nova recebe
o. Portugal Q' Meeting 2013
Durante
a competição,
a vila Idanhense
vai ser palco das
atenções mundiais
da comunidade
de orientação

Este ano. a festa e a folia pró-
prias do Carnaval faz-se para
os amantes da Orientação de
bússola e mapa na mão. ao
encontro dos melhores terre-
nos de Idanha-a-Nova. É o
Portugal O' Meeting 2013
(POM) que se realiza por ter-
ras raianas entre 9 e 12 de fe-
vereiro.

São esperados partici pan-
tes de todo o mundo. num to-
tal demais de dois mil orientis-

tas. provenientes de cerca de
30 países.

A prova que conta para a
ligamundial de orientação pe-
destre. é urna organização con-
junta da Associação de Defici-
entes das Forças Armadas.
Câmara Municipal de Idanha-
a-Nova. Federação Portugue-
sa de Orientação e Federação

Internacional de orientação.
Durante a competição. a

vila idanhense vai ser o palco
das atenções mundiais da co-
munidade de orientação. Nos
quatro dias em que decorre a
prova. ldanha-a-Nova vai as-
sistir a um programa competi-
tivo que-engloba, segundo in-
formação da organização.

quatro etapas repartidas pelos
mapas de Idanha-a-Nova e do
Cidral, este último junto a
Monsanto, a aldeia mais portu-
guesa de Portugal. Em ambos
os casos. a qualidade dos ter-
renos. aliada à capacidade e
rigor organízativo, a um en-
quadramento paisagístico ím-
par e às bencsses de um clima
excelente. constituem a garan-
tia de mais Uill'momento de
alto nível no panorama do des-
porto em Portugal.

AtJeta4l para
todos os gostos
Os suíços Matthias Kyburz.lí-
der do ranking mundial e Si-
mone Niggli, considerada a
melhor orientista de todos os
tempos e vencedora do POM
por quatro vezes. são presen-
ças já confirmadas.

Dos8aos 88anos. com rnai-
orou menor nível técnico. mais
ou menos preparação física.são
muitos os que irão marcar pre-
sença em Idanha-a-Nova numa
competição que tem tudo para
agradara todos. Uma lufada de
ar fresco para esta vasta região
raíana, prometendo injetar na
economia nacional. segundo es-
timativas baseadas em anterio-
resorganizações.mais de 1.5mi-
lhões de euros.

Esta será a 17" edição do

Portugal O' Meeting, que tem
vindo a crescer de edição para
edição. Antes e depois do
POM. decorrerão outras pro-
vas de âmbito internacional. o
Norte Alentejano O' Meeting,
em Nísa, a 2e3 de fevereiro eo
Meeting de Orientação do
Centro. em Pombal a 16 e 17
do mesmo mês. Entretanto a
ronda inaugural da Taça do
Mundo de Orientação Pedes-
tre terá lugar. ainda este mês
de janeiro. na Nova Zelãndia.
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Portugal O'Meeting 2013 foi hoje apresentado 
� Artigo  

Por SAPO Desporto 

A 18ª edição, que se realiza em fevereiro, deverá contar com cerca de dois milhares de amantes 
da modalidade. 

  

Foi esta segunda-feira apresentado em Conferência de Imprensa o Portugal O' Meeting 2013, o maior e mais importante evento internacional de 
Orientação organizado no nosso país. Atraindo cerca de dois milhares de participantes, o POM 2013 decorrerá este ano de 9 a 12 de Fevereiro no 
concelho de Idanha-a-Nova, numa organização conjunta da Secção de Orientação da Associação de Deficientes das Forças Armadas – Évora, Câmara 
Municipal de Idanha-a-Nova, Federação Portuguesa de Orientação e Federação Internacional de Orientação. 

Presentes na Conferência de Imprensa, Álvaro Rocha e Armindo Jacinto, respetivamente Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal de 
Idanha-a-Nova, Mario Duarte, Diretor do Evento e Jacinto Eleutério, Diretor Financeiro deste Portugal O' Meeting. Para o anfitrião desta importante 
manifestação, Álvaro Rocha, o Portugal O' Meeting 2013 «representa uma oportunidade da maior importância para o Concelho e para a própria 
região». Já Armindo Jacinto referiu-se ao evento como sendo «o culminar duma profícua parceria de quase dez anos, uma parceria que tem funcionado 
sempre na base da honestidade e do respeito entre as duas instituições». Salientando o excelente relacionamento com a própria Federação Portuguesa 
de Orientação, Armindo Jacinto deixa as portas abertas a futuras organizações, isto numa altura em que se equaciona seriamente a possibilidade desta 
região poder vir a receber os Campeonatos da Europa de Orientação em BTT 2015, caso Portugal venha a ser o país escolhido para acolher o evento. 

 
Um desporto para todos 

Entre os vários aspetos da sua intervenção, Mário Duarte colocou a tónica na elevada quantidade de atletas de Elite presentes, «mais de 300, o que dá 
bem a ideia da projeção do evento e do reconhecimento da sua importância por parte dos atletas estrangeiros». Aquele responsável adiantou ainda ser 
«motivo de orgulho termos entre nós o suiço Matthias Kyburz, o norueguês Olav Lundanes e o francês Thierry Gueorgiou, os três primeiros 
classificados do ranking mundial masculino e ainda a maior estrela de sempre da Orientação mundial, líder do ranking feminino e vencedora por 
quatro vezes do Portugal O' Meeting, a suiça Simone Niggli». 

Um evento desta natureza acarreta uma enorme carga logística e Mário Duarte fez questão de sublinhar isso mesmo: «Ao todo estarão mais de cem 
pessoas envolvidas nas tarefas organizativas, entre atletas do clube, companheiros de outros clubes, pessoal da Câmara, escuteiros, familiares e 
amigos». Outro aspeto referido pelo Diretor do Evento e que causou uma enorme surpresa entre os presentes foi o facto de «estarem inscritas mais de 
cem pessoas com idade superior a 70 anos». Somando este aspeto às provas de Orientação de Precisão e Adaptada, vocacionadas para as pessoas com 
Deficiência Motora e Intelectual ,que terão igualmente lugar no POM 2013, aquele responsável não teve dúvidas em afirmar que «este é um desporto 
para todos». 

À margem da Conferência de Imprensa e já em tempo de acelerada contagem decrescente, Mário Duarte confessa-se um homem tranquilo: «Nesta 
altura, a principal preocupação passa pelas condições atmosféricas, mas quanto a isso não podemos fazer nada». A despeito da troca súbita de 
Supervisores - o que terá obrigado o novo Supervisor, Jorge Baltazar, a fazer «horas extraordinárias» -, Mário Duarte assegura que «toda a vertente 
técnica está neste momento totalmente salvaguardada, estando a Câmara a implementar no terreno todas as estruturas logísticas solicitadas para que o 
evento decorra sem quaisquer sobressaltos». E a terminar: «As coisas estão coordenadas, esquematizadas e previstas. Mas os imponderáveis são 
muitos e nunca podemos garantir que nada irá falhar. Isso seria fazer futurologia e o futuro não podemos adivinhar. Mas estamos esperançados e 
convencidos que este vai ser um grande Portugal O' Meeting.» 

Page 1 of 1Portugal O'Meeting 2013 foi hoje apresentado - SAPO Desporto
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Segunda-feira, 28 de Janeiro de 2013 

PORTUGAL O' MEETING 2013 APRESENTADO EM CONFERÊNCIA DE IMPRENSA 

O Salão de Sessões da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova foi palco esta tarde da cerimónia de 

apresentação da 18ª edição do Portugal O' Meeting. Particularmente concorrida, a Conferência de 

Imprensa serviu para dar a conhecer os pontos altos dum evento que promete atrair quase dois milhares 

de amantes da Orientação, conjugando a espetacularidade deste desporto com a beleza e a riqueza 

duma região ímpar.

Foi hoje apresentado em Conferência de Imprensa o Portugal O' Meeting 2013, o maior e mais importante 

evento internacional de Orientação organizado no nosso país. Atraindo cerca de dois milhares de participantes, 

o POM 2013 decorrerá este ano de 09 a 12 de Fevereiro no concelho de Idanha-a-Nova, numa organização 

conjunta da Secção de Orientação da Associação de Deficientes das Forças Armadas – Évora, Câmara 

Municipal de Idanha-a-Nova, Federação Portuguesa de Orientação e Federação Internacional de Orientação.

Presentes na Conferência de Imprensa, Álvaro Rocha e Armindo Jacinto, respetivamente Presidente e Vice-

Presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, Mario Duarte, Diretor do Evento e Jacinto Eleutério, Diretor 

MTBO WORLD CUP - 
WMMTBOC'2013 (COSTA 
ALENTEJANA, PORTUGAL)  

Destaque 

Nº. 46 (Dez/Fevereiro | 2013)  

Orientação em Revista 

Orientação em Revista 

0Partilhar Mais Blogue seguinte» Criar blogue Iniciar sessão
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Financeiro deste Portugal O' Meeting. Para o anfitrião desta importante manifestação, Álvaro Rocha, o Portugal 

O' Meeting 2013 «representa uma oportunidade da maior importância para o Concelho e para a própria região». 

Já Armindo Jacinto referiu-se ao evento como sendo «o culminar duma profícua parceria de quase dez anos, 

uma parceria que tem funcionado sempre na base da honestidade e do respeito entre as duas instituições». 

Salientando o excelente relacionamento com a própria Federação Portuguesa de Orientação, Armindo Jacinto 

deixa as portas abertas a futuras organizações, isto numa altura em que se equaciona seriamente a 

possibilidade desta região poder vir a receber os Campeonatos da Europa de Orientação em BTT 2015, caso 

Portugal venha a ser o país escolhido para acolher o evento.

Um desporto para todos

Entre os vários aspetos da sua intervenção, Mário Duarte colocou a tónica na elevada quantidade de atletas de 

Elite presentes, «mais de trezentos, o que dá bem a ideia da projeção do evento e do reconhecimento da sua 

importância por parte dos atletas estrangeiros». Aquele responsável adiantou ainda ser «motivo de orgulho 

termos entre nós o suiço Matthias Kyburz, o norueguês Olav Lundanes e o francês Thierry Gueorgiou, os três 

primeiros classificados do ranking mundial masculino e ainda a maior estrela de sempre da Orientação mundial, 

líder do ranking feminino e vencedora por quatro vezes do Portugal O' Meeting, a suiça Simone Niggli».

Um evento desta natureza acarreta uma enorme carga logística e Mário Duarte fez questão de sublinhar isso 

mesmo: «Ao todo estarão mais de cem pessoas envolvidas nas tarefas organizativas, entre atletas do clube, 

companheiros de outros clubes, pessoal da Câmara, escuteiros, familiares e amigos». Outro aspeto referido pelo 

Diretor do Evento e que causou uma enorme surpresa entre os presentes foi o facto de «estarem inscritas mais 

de cem pessoas com idade superior a 70 anos». Somando este aspeto às provas de Orientação de Precisão e 

Adaptada, vocacionadas para as pessoas com Deficiência Motora e Intelectual ,que terão igualmente lugar no 

POM 2013, aquele responsável não teve dúvidas em afirmar que «este é um desporto para todos».

À margem da Conferência de Imprensa e já em tempo de acelerada contagem decrescente, Mário Duarte 

confessa-se um homem tranquilo: «Nesta altura, a principal preocupação passa pelas condições atmosféricas, 

mas quanto a isso não podemos fazer nada». A despeito da troca súbita de Supervisores - o que terá obrigado o 

novo Supervisor, Jorge Baltazar, a fazer «horas extraordinárias» -, Mário Duarte assegura que «toda a vertente 

técnica está neste momento totalmente salvaguardada, estando a Câmara a implementar no terreno todas as 

estruturas logísticas solicitadas para que o evento decorra sem quaisquer sobressaltos». E a terminar: «As 

coisas estão coordenadas, esquematizadas e previstas. Mas os imponderáveis são muitos e nunca podemos 

garantir que nada irá falhar. Isso seria fazer futurologia e o futuro não podemos adivinhar. Mas estamos 

esperançados e convencidos que este vai ser um grande Portugal O' Meeting.»

Para saber mais, consulte a página do evento em http://www.pom.pt/pt/.

Saudações orientistas.

JOAQUIM MARGARIDO

[Este artigo conta com os apoios de Orievents, SERI e Câmara Municipal de Idanha-a-Nova]
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NA FUTURÁLlA E QUALlFIC@

Naturtejo e Magazine
sorteiam fins-de-semana

, A Naturtejo e o Ensino
Magazine vão sortear, durante a
Futurália e a Qualific@, dois fins-
de-semana no Geopark Naturtejo.
Para se habilitarem ao prêmio, os
visitantes daquelas duas feiras
apenas terão que preencher um
cupão e esperar que a sorte lhes
sorria.

O Geopark Naturtejo da Mese-
ta Meridional, foi o primeiro ge-
oparque português, o qual inte-
grou em 2006 as Redes Europeia
e Global de Geoparques, sob os
auspícios da Unesco.

O Geopark Naturtejo possui
um vasto e rico Património Geoló-
gico, com mais de 170 geossítios,
locais de reconhecido interesse
geológico, dos quais se destacam
16 geomonumentos, que ilustram
as principais etapas de história
geológica dos últimos 600 mi-
lhões de anos na região.

De entre os geomonumen-

tos, destacam-se Parque Icnoló-
gico de Penha Garcia, Portas de
Almourão, Cascatas da Fraga da
Água d'Alta, Monumento Natural
das Portas de Rôdão, ou Mina de
Ouro do Conhal do Arneiro.

OGeopark desenvolve-se num
território de 4616 krnz, nos con-
celhos de Castelo Branco, ldanha-
a-Nova, Proença-a-Nova, Nisa,
Oleiros e Vila Velha de Ródão.
Neste território são prioridades
a geoconservação, a educação e
o geoturismo, todos alicerçados
num património geológico de re-
ferência.

~uma região de grande hete-
rogeneidade cultural, a Geologia
é um elemento uniformizador
do território e é utilizada como
estratégia de desenvolvimen-
to sustentável de larga escala,
num projecto pioneiro em Por-
tugal, planeado a médio/longo
prazo .•

A c I U ~S~tl~ ~A~APT~ ~.

15 DE ENSINO MAGAZINE

Aposta na Lusofonia
, A Lusofonia enquanto es-

paço de expressão da língua por-
tuguesa é hoje vista como uma
oportunidade nas mais variadas
áreas. Da cultura ao turismo, do
desporto à educação são muitos
os setores em que a Lusofonia
constitui uma mais valia e um for-
te elo de ligação entre os povos.

A entrada do nosso 15é ani-
versário ficou marcada pela as-
sinatura, em Maputo, com a
Universidade Eduardo Mondlane
e com a Escola Portuguesa, de
dois protocolos de cooperação.

As instituições de ensino su-
periores do espaço lusófono es-
tão também elas mais próximas.
Institutos Politécnicos portu-
gueses e congéneres brasileiros
assinaram um protocolo de co-
operação, que permitirá a vinda
para as instituições nacionais
de 1500 alunos brasileiros, anu-
almente. Para as universidades
portuguesas também virão es-
tudantes brasileiros. As relações
entre as instituições de ensino
superior portuguesas e dos paí-
ses africanos de língua oficial
portuguesa (Palop's) também
têm sido reforçadas, criando-se

uma dinâmica interessante no
ensino e na investigação.

Também Macau tem servido
de plataforma ao espaço da lu-
sofonia, abrindo caminhos para
o estabeleci mento de parcerias,
organização de ofertas formati-
vas e mobilidade de docentes e
alunos, entre instituições portu-
guesas e chinesas.

É neste espaço da Lusofonia
que o Ensino Magazine irá refor-
çar a sua presença. Não só atra-
vés da sua edição em papel (na
qual já criou uma secção infor-
mativa), mas também pelo seu
portal (www.ensino.eu) e por
outras plataformas que possam

vir a ser criadas e desenvolvidas.
A educação vai continuar a

não ter fronteiras no Ensino Ma-
gazine. E se o espaço da Luso-
fonia não vê na língua falada e
escrita qualquer obstáculo, num
outro em que estamos também
envolvidos (o castelhano e o
ibero-americano) também não
o é. Continuaremos firmes, in-
formando com rigor os nossos
leitores, com o mesmo objetivo
com que há 15 anos atrás lan-
çámos o número zero, ligando a
comunidade escolar e académica
entre si e a sociedade, a partir
do nosso espaço que por ser lu-
sófono é também do mundo .•
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ATÉ 31 DE MARÇO EM PROENÇA-A-VELHA

-
Quando a gente andava

" . ,ao meneno
Aexpo ição e tá patente no alão Polivalente da Proen-
çal- liga de Desenvolvimento de Proença-a-Velha, inte-
grada no II o Festival do Azeite de Fumeiro de Proença-a-
Velha desde o pas ado ábado 9.Manter-se-a di ponivel
ao público até31 de março.
Dedicada à memória mineiras do concelho de Idanha-
a-Nova, dando particular ênfa e a um do geomonu-
mentos do GeoparkNaturtejo da Meseta Meridional, a
Minas de egura. Aexploração mineira tá bem marca-
da por todo o território do Geopark Naturtejo e concreta-
mente o concelho de Idanha-a-Nova está conotado com
a extração de minério ao longo de milénio ,como ouro,
prata, estanho, volfrâmio, chumbo, zinco, fó foro e bário.

o
n
n
a.

Castelo Branco
oINS1TTIITOPORTIJGUÊSDO
DF5PORTOEJUVEN'IUDE,tem
patente de 14de janeiro a 24de
fevereiro, a exposição de pintu-
ra OPovo que somos, da autoria
deSandra Santos. Horário: dez-
a6ada 9hà 18hora .

ASAIADANORA,Cine -Teatro
Avenida inaugura, está patente
d de dia 2de fevereiro, aexpo-
. ão de enho fotografia

rão, Io é França e João Cunha
ão o artista piá tico repre-
entado .

JOÃOMARTINS, tem patente
até 28 de fevereiro, uma mostra
de Luí a Ferreira un intitula-
da Ilustração Cietuifica. Nesta
expo ição encontram-se algu-
ma das ilu traçõ que fazem
parte do Diário da Natureza, da
autoria da arti ta

inaugurou dia 7 a colcção Cava-
leirosMedievais, propriedade de
Franci co Cabra!.Com ta co-
leção de 60 cavaleiro medie-
vai , convida a percorrer um
mundo de onho que leva o pú-
blico a viajarno ternpo.Até28 de
fevereiro.

ABffiUOTECAMUNICIPALDA
cOVILHÃexpõe de 14de janeiro
até 30 de abril um conjunto de
reproduçõ a preto e branco de
gravuras que abordam hi tori-
camente, o ex-librismo portugu-
~ e uma amo tra bibliográfica
r f t a t t a fi de..:;;;;;;;~tw:~~~~~~~~ __~"~.d.e..úl:!~:i.ulw~,Q,,;.~::-

OC~ODEC~C~VIVADA
FLORESTAtem em expoi ição
até 28 de fevereiro Desenhos de

Serta
NACASADE ESPETÁCULOS
E DACULTURA, e tá patente
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Escape Livr e celebra aniver sár io

Detalhes
segunda, 25 fevereiro 2013

Foi com as memórias do passado e os olhos postos no futuro que
o Escape Livre celebrou o seu aniversário . A festa dos 40 anos
do Programa Escape Livre, dos 65 anos da Rádio Altitude e dos
15 anos da Gala SPAL foi assinalada com uma palestra,
homenagens e o anúncio de uma cápsula do tempo, juntando mais
de 200 pessoas numa iniciativa marcante na cidade da Guarda.

A necessidade de retomar o
incentivo ao abate dos veículos
no sector automóvel da aposta
de projectos dinâmicos e
criativos no turismo e a
constatação da redução da
sinistralidade rodoviária foram
algumas das conclusões dadas a
conhecer na palestra “Automóvel, Turismo, Segurança – Desafios
do Futuro”, que decorreu ao final da tarde da última sexta-feira,
na Biblioteca Eduardo Lourenço. No evento, estiveram Miguel
Macedo, Ministro da Administração Interna, Armindo Jacinto,
presidente da Naturtejo, e Hélder Pedro, secretário-geral da
ACAP.

“No ano de 2012 tivemos, pela primeira vez desde há muitas décadas, um número de mortos em Portugal abaixo dos 600, mais concretamente 580 mortos”, revelou,
em primeira mão, Miguel Macedo, salientando as medidas a tomar para continuar a reduzir a sinistralidade e atingir as metas de 2015.

Sobre o tema do Turismo, Armindo Jacinto apelou à criatividade e dinâmica dos investidores: “Venham para ao mundo rural e que criem um conjunto de
oportunidades não só nas actividades turísticas, mas em projectos pioneiros na valorização de produtos endógenos, naquilo que somos bons a fazer”.

Por seu lado, Hélder Pedro destacou a importância do sector automóvel em Portugal, reiterando a necessidade de implementar duas medidas já propostas pela
ACAP ao Governo: a criação de uma linha de crédito específica de apoio às PME do sector automóvel, dentro da linha que já existe
da PME Crescimento, e a reintrodução do sistema de incentivo ao abate de veículos em fim de vida, o que até seria benéfico ao país
em termos de receita fiscal.

Cápsula encerrará antevisões do futuro

Na festa de glamour que continuou noite fora, no edifício do NERGA, esteve em destaque a
entrega dos prémios 40 anos Escape Livre a 15 personalidades ligadas e marcantes no percurso de
quatro décadas do Programa.

Os homenageados com o troféu SPAL foram Jorge Soares de Moura, Mário Patrão, Fernando Magalhães Crespo, Instituto
Politécnico da Guarda, ARC Sport, Miguel Macedo, Hélder Pedro, Armindo Jacinto, Rádio Altitude, Francisco Carvalho, José
Manuel Trigoso, António Matias, Nuno Rodrigues da Silva, Manuel Gião e NERGA – Associação Empresarial da Região da
Guarda. Todos os homenageados e convidados receberam uma medalha comemorativa, numerada e com duas faces alusivas a
ambas entidades aniversariantes.

A noite não ficaria completa sem uma surpresa: o anúncio do projecto da Cápsula do Tempo, a abrir apenas em 2050. Luís Celínio,
fundador do Programa Escape Livre, anunciou que a cápsula do tempo será encerrada no dia 1 de Julho – por alturas do aniversário
da Rádio Altitude -, no espaço anexo à Torre de Menagem, e terá como patrono Francisco Pinto Balsemão, que não só aceitou o
convite do Escape Livre, como estará nessa data na Guarda, para participar numa acção que está a ser preparada pelo Programa e
pela Rádio Altitude. Mais do que objectos, a capsula irá conter os testemunhos de 40 personalidades, com os desejos e as
antevisões do que vai ser a cidade e a região daqui a 37 anos. O projecto é da responsabilidade do Escape Livre com a parceria da
Rádio Altitude e do Instituto Politécnico da Guarda.

Acerca da cápsula, o também presidente do Clube Escape Livre referiu: “Queremos pensar e projectar a Guarda para 2050, para que em 2050 se entenda como
hoje pensamos o futuro, quais os desafios que consideramos decisivos para o desenvolvimento, quais os caminhos que queremos seguir para melhorar a nossa
qualidade de vida e bem-estar”. Para Luís Celínio, “esta é uma forma simples de criar atractividade sobre a Guarda para os próximos anos, uma forma de olhar para
o futuro e pensar na cidade em todas as suas vertentes, de criar memória e de suscitar curiosidade de visita”.

António José Dias de Almeida, o principal responsável pela selecção das pessoas que irão participar na concretização da cápsula, explicou: “A escolha de 40
personalidades não é efectivamente aleatória. São 40 personalidades porque o Escape Livre faz 40 anos. Cada convidado poderá acompanhar o texto que será

 

Várias iniciativas assinalaram os 40 anos do Programa Escape Livre, os 65 da Rádio Altitude e os 15 da Gala SPAL
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solicitado, de um objecto a que se sinta particularmente ligado e ao qual atribua especial significado, e que tenha contidas dimensões.
De textos, cada qual escreverá como melhor entender. Tem essencialmente na sua base a visualização de uma Guarda projectada à
distância de quadro décadas”.

Já o director da Rádio Altitude, Rui Isidro, fez a retrospectiva histórica da rádio e falou dos desafios e da responsabilidade da equipa
e dos colaboradores da emissora que é hoje uma referência na região e no país. Rui Isidro elogiou ainda a equipa do Escape Livre
como sendo “pessoas com ambição e com a ousadia para irem além do visível ou do previsível” e acrescentou: “Mais do que um
programa de rádio, o Escape Livre é um marco da história do automobilismo em Portugal que evoluiu e se adaptou à expansão da
oferta informativa de todas as plataformas que existem nesta área”.
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José Raimundo, diretor
da ESART, refere que "neste
evento conseguem-se muitas
vezes contactos, para está-
gios e mais tarde até para
trabalho e já aconteceu al-
gumas empresas procurarem,
na ESART, futuros colabo-
radores", ou seja, lançam-se
aqui sementes que depois
dão frutos.

Destaca do programa
nesta edição a presença de
Domingos Morais, «um es-
pecialista dos instrumentos
populares, que esteve numa
reedição da Gulbenkian so-
bre os instrumentos popula-
res portugueses do maestro
Veiga de Oliveira".

Sobre o evento, que
cumpre este ano a sua nona
edição, José Raimundo refere
que "reúne um conjunto de
acontecimentos diferentes
que promovem o conheci-
mento artístico e científico.
Estas atividades são pensadas
de forma organizada, porque

Alcains

rum ESART "o contato que
os alunos podem ter com
profissionais da sua área de
estudo, dai o programa ser
sempre preparado de modo
a poder contribuir para a
formação académica".

Mas dado que a ligação
à comunidade é igualmente
importante para a instituição,
o diretor da ESART deixa o
convite a todos para partici-
parem nas exposições e con-
certo, porque "o Fórum tem
as portas abertas a todos e
também deve ser identificado
como um espaço de moder-
nidade, com acontecimentos
culturais vanguardistas".

JoãoVascoNeves, também
da ESART, explica que o Fó-
rum ESART marca o arranque
do segundo semestre e durante
estes três dias as atividades le-
tivas param, para que os alunos
possam participar ativamente
no evento. "O primeiro dia
é dedicado às conferências
temáticas e os outros dois, aos
workshops e relacionamento

reconquista
ticipaçao de rviega r erreira,
Raul Fanqueiro e Femando
Rodrigues. Às 15HOOcome-
çam as conferências temáticas,
divididas por vários espaços.
Nos Serviços Centrais falam
José Manuel Castanheira,
Ana Calçada, Graça Pedroso
e Nuno Duarte, dirigindo-se
aos alunos e interessados no
curso de Design de lnteriores
e Equipamentos; no auditório
da EST Hugo Andrade fala
para interessados no Design de
Comunicação e Produção Au-
diovisual; na ESE Luís Mar-
ques aborda o tema Moda; e
na ESART CristinaFemandes
a Música. O primeiro dia ter-
mina, às 2IHOO,na Biblioteca
Municipal, com um concerto
de música de câmara.

Durante os três dias há
workshops temáticos para
as diversas áreas de for-
mação.

Já as exposições, todos
os dias hás 19HOO,é inaugu-
rada uma diferente. Assim,
dia 19, no Museu Francisco

,LV, ua. .1.>lUl1V\.."A ....a. .l.'Y~ ••.•..u..l.'\"" •.

pai, arranca a exposição de
fotografia "Conceito, mate-
rialização e desconstrução",
e dia 21, no antigo edifício
dos CTT, a dupla exposição
"VIVER 2050" e "Projeto
da Rua da Olarias", este
resultado do projeto de alu-
nos de mestra do de Design
de lnteriores e que pode ser
concretizado, passando do
papel à prática.

De 19 a 21, no auditório
da ESART, das 14 às 18HOO,
há mostras de música ele-
trónica; dia 20, às 21HOO,
no Cibercentro, decorre o
Close Up/Análise de pro-
dutos audiovisuais (cinema!
TV/publicidade); e dia 21,
às 21HOO, o ESART Show,
que não é mais que "um dos
pontos altos do programa,
porque os albicastrenses
podem ver aqui uma mostra
de todos os trabalhos que os
alunos da ESART fazem nos
diversos cursos".
Lídia Barata

'Cruzes credo' no museu
MXPOSiÇãO'Cruzes

Credo' vai ser inau-
ada no Museu do

Canteiro, em Alcains, no
próximo dia 16 de fevereiro,
pelas 16HOO.

Amostra conta, uma vez
mais, com peças do acervo
particular de Francisco
Elias e apresenta trabalhos
de alguns dos melhores

artesãos nacionais, sobre
o culto popular pascal re-
forçando a divulgação do
património etnográfico
português e sua evolu-
ção ao longo dos tempos,
realizada pelo Museu do
Canteiro, como refere nota
enviada à redação.

A coleção apresenta um
leoue variado de crucifixos

de diversas épocas, feitos em
diversos materiais, refletin-
do as diferenças artesanais
regionais na abordagem
artística desta temática do
culto popular pascal.

O espólio particuJar do
médico Francisco Elias é,
no entanto, constituído tanto
por autores nacionais tradi-
c.inn",i~ ~omo nnr niv",r~os:

trabalhos desenvolvidos
numa vertente mais contem-
porânea.

A exposição estará pa-
tente no Museu do Canteiro
até ao dia 7 de abril e pode
ser visitada de terça a sexta
feira, das 9H30 às 12H30
e das 14HOO às 17H30, e
aos sábados e domingos das
14HOO 3!'1 I RHOO.

Em Proença-a-Velha

cultura 17

Quando a gente
andava an 'menérín'

fi' .-CENTRO
ROR DEAB~TE
"ct~~.~"" AUTOMOVEL
Recolhemos viaturas a custo zero até 100 Km

'j.13 3 '_C.L" 41'

A exposição "Quando a
gente andava ao «menério»
dedicada às memórias mi-
neiras do concelho de Ida-
nha-a-Nova, pode ser vista
até 31 de março no Salão
Polivalente da Proença I -
Liga de Desenvolvimento
de Proença-a- Velha.

Recorde-se que a mos-
tra abriu ao público a 16 de
julho de 2011, no Centro
Cultural. Raiano, onde es-
teve patente um ano, dando
particular ênfase a um dos
geomonumentos do Geo-
park Naturtejo da 'Meseta
Meridional, as Minas de
Segura.

Depois de Proença-a-
Velha, a exposição seguirá
viagem pelo concelho de
Idanha-a-Nova para as
freguesias de Rosmaninhal
(5 de abril), coincidindo
com o Festival do Borrego,
Salvaterra do Extremo (7
de junho) e Segura (3 de

agosto), onde finalmente
adquirirá nesta última lo-
calidade uma cõnfiguração
mais permanente e global,
de todo o concelho de
Idanha-a- Nova.

A exploração mineira
está bem marcada por todo
o território do Geopark
Naturtejo e 'concretamen-
te o concelho raiano está
conotado com a extração
de minérios ao longo de
milénios, como ouro, pra-
ta, estanho, volfrâmio,
chumbo, zinco, fósforo
e bário. Esta exposição é
fruto de um amplo projeto
de trabalho interdisci-
plinar, iniciado de forma
contínua a partir de 2009,
pela equipa técnica do
Centro Cultural Raiano
e do Geopark Naturtejo,
com o apoio do Munic!pio
idanhense e das freguesias
por onde a exposição tem
circulado. .

Fevereiro 2013



Partilhar:  

Thierry Gueorgiou fez o 
pleno em Idanha-a-Nova

Orientação: Niggli e Gueorgiou mais 
for tes em Idanha-a-Nova
14/02/2013, 08:41

A multicampeã mundial de orientação, Simone Niggli e aquele que é considerado 
o melhor atleta da atualidade, Thierry Gueorgiou, foram os grandes vencedores 
do Portugal O'Meeting 2013, prova internacional que durante quatro dias decorreu 
em Idanha-a-Nova.  
Cerca de 1600 orientistas invadiram o concelho raiano, numa grande 
manifestação desportiva que juntou praticantes de ponta e outros que fazem 
deste desporto uma forma de evasão. O desporto dos 8 aos 88 anos. 
A suíça Niggli não escondia no final a satisfação pela forma como o POM 
decorreu: "Foram provas muito técnicas, todos os quatro dias de competição". A 
prova do terceiro dia, no Cidral, junto a Monsanto, foi aquela que mais agradou à 
atleta: "Na terça-feira foi o dia da consagração, mas a mais importante foi a do 
terceiro dia. Foi nessa que mais me foquei e foi realmente aquela que apreciei".  
A beleza das paisagens e a qualidade dos mapas, nomeadamente o da zona do 
Cidral, da autoria de Tiago Aires e Raquel Costa, foram muito elogiadas. "O 
Portugal O'Meeting é sempre uma competição de alto nível e sabemos que nunca 
saímos daqui desapontados", comentou Gueorgiou. Para o francês, "o POM é 
também o momento de aferir a forma nesta altura da temporada, quebrando o 
inverno em duas partes". 
Questionado sobre o momento que mais o marcou neste POM, Thierry Gueorgiou 
não precisou sequer de pensar: "É sempre o mesmo. É quando chegamos a esta 
ou a qualquer outra arena e descobrimos estas montanhas fantásticas. Sabemos 
logo que temos pela frente um dia fantástico de orientação. Aconteceu o mesmo 
em Monsanto, uma aldeia pequenina com o castelo bem lá no alto. Sabemos logo 
que podemos esperar algo de muito especial". 
Este é o maior evento de orientação pedestre do nosso país, reunindo nesta 
edição praticantes de 28 países. Tratou-se de uma organização da delegação de 
Évora da ADFA e da Câmara de Idanha-a-Nova.
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BMW X Experience/Geopark Naturtejo é em Maio

Todo-o-terreno ao encontro da natureza!

(http://autoandrive.files.wordpress.com/2013/03/dsc05749.jpg)
As paisagens da Beira raiana vão ser percorridas pela BMW X Experience

O passeio exclusivo para proprietários de BMW X1 (xDrive), X3 e X5 vai marcar pela diferença: este é o
maior reencontro do homem com a natureza promovido pelo Clube Escape Livre, através do todo terreno.
Abutres e muflões, gamos, javalis e veados vão ser alguns dos animais que os participantes do BMW X
Experience/Geopark Naturtejo poderão observar ao longo do fim-de-semana de 10 a 12 de Maio.
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(http://autoandrive.files.wordpress.com/2013/03/ag_124111.jpg)
Idanha-a-Nova vai ser visitada a manhã de sábado

O BMW X Experience 2013 percorrerá trilhos selecionados e paisagens arrebatadoras, marcadas
pelas inúmeras linhas de água, com aldeias graníticas seculares e uma biodiversidade invejável. Em
plena primavera os participantes rumam ao Geopark Naturtejo, o primeiro dos geoparques em
Portugal, detentor de 16 geomonumentos que contam a história do território nos últimos 600
milhões de anos. Aqui, a Mãe Terra foi particularmente generosa e os seres vivos que se instalaram
acabaram por rematar o quadro de beleza que este passeio vai agora dar a conhecer.

(http://autoandrive.files.wordpress.com/2013/03/dsc05746.jpg)
O Hotel Fonte Santa nas Termas de Monfortinho é a sede do evento
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Partindo do Hotel Fonte Santa, nas Termas de Monfortinho, uma primeira etapa noturna, logo na
sexta-feira, vai levar os participantes a experimentar a tecnologia xDrive ao longo de um pequeno
mas interessante percurso fora de estrada. Ainda na sexta-feira, oportunidade para conhecer o
balneário das Termas de Monfortinho e desfrutar de uma experiência balnear termal.

(http://autoandrive.files.wordpress.com/2013/03/dsc05851.jpg)
As chuvas que têm caído a região elevaram os cursos de água

No sábado, as emoções do todo terreno são complementadas com a visita ao Centro Cultural
Raiano, em Idanha-a-Nova. À noite, o regresso ao passado merece vestes especiais para o animado
jantar medieval que decorre nos jardins do Hotel Astória.
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(http://autoandrive.files.wordpress.com/2013/03/ag_124151.jpg)
A travessia da Herdade do Vale Feitoso pode proporcionar a observação de abutres

No domingo, a travessia pela Herdade do Vale Feitoso constitui uma oportunidade única para
observar os javalis, os gamos, os veados e os abutres, mesmo antes da visita à aldeia de Penha
Garcia e do seu Parque Icnológico, que mostra os vestígios de há 480 milhões de anos, quando a
região era banhada pelo oceano. A etapa prossegue pelo Clube de Pesca e Tiro de Monfortinho,
onde se desenrola um animado desafio de tiro com arco. O almoço e a entrega de Troféus SPAL a
todos os participantes encerram este passeio que é um verdadeiro encontro com a natureza.

(http://autoandrive.files.wordpress.com/2013/03/ag_128071.jpg)
As inscrições ainda podem ser feitas junto do Clube Escape Livre
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As inscrições podem ser feitas em http://www.escapelivre.com (http://www.escapelivre.com) em
duas modalidades: Fim-de-semana completo, por apenas 430 euros, ou só sábado e domingo, por
335 euros.

(http://autoandrive.files.wordpress.com/2013/03/dsc05756.jpg)
A adrenalina está garantida ao longo deste passeio todo-o-terreno

O BMW X Experience tem o patrocínio da BMW Portugal, SPAL, ValorPneu, First Stop,
Bridgestone, o apoio institucional da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, e o apoio de Dom
Digital, TMG, Auto Hoje, Auto Hoje TT e Aventura, Off Road 4×4, AutoanDrive, RFM, Rádio
Altitude, Diário de Coimbra e jornal A Guarda.

(http://autoandrive.files.wordpress.com/2013/03/dsc05767.jpg)
O percurso tem estado a ser preparado pelos homens do Escape Livre
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Texto e Fotos: Clube Escape Livre; Edição: AutoanDRIVE

Esta entrada foi publicada em Terça-feira, 26 de Março, 2013 às 1:11 pm e está arquivada em
Notícias. Pode seguir as respostas a esta entrada através do feed de RSS 2.0. Pode deixar um
comentário ou um trackback no seu próprio site.
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Afirmar, consolidar 
e disseminar o destino do
Geopark Naturtejo junto
de operadores turísticos,
agentes de viagens, outros
profissionais de turismo 
e público em geral foi 
o principal objectivo da
participação da Naturtejo
nas feiras de turismo que
decorreram recentemente
em Lisboa e em Villa Real
de San Carlos, Espanha

OGeopark Naturtejo es-
teve presente na Feira
Internacional de Tu-

rismo de Lisboa, BTL, com um
espaço para negociação com
empresas e operadores, inte-
grado no stand do Turismo
Centro de Portugal, destino
convidado em 2013, que estava
representado pelas diversas
Comunidades Intermunicipais.

Refira-se que durante o pro-
grama de animação dinami-
zado naquele stand pela Co-
munidade Intermunicipal da
Beira Interior Sul, a Naturtejo
apresentou as novas Rotas pelo
Geopark, dedicadas à temática
Natureza e Aventura, Patrimó-
nio, Bem-Estar e Cultura, Bi-
rdwatching e aproveitou para
lançar um trabalho recente-
mente elaborado no âmbito
dos projectos Euroaces e Tejo
Internacional. Tratam-se de

programas que levam o turista
à descoberta do Tejo Interna-
cional, do Património da Hu-
manidade e da Avifauna, desde
o Centro de Portugal, até ao
Alentejo e Extremadura. Du-
rante a BTL, a Comunidade In-
termunicipal da Beira Interior
Sul promoveu também um
Live Cooking com produtos lo-
cais da Beira Baixa, uma apre-
sentação da  Páscoa na Beira
Baixa com a Encomendação
das Almas, provas orientadas
de azeites da Beira Baixa pela
Escola Superior Agrária de Cas-
telo Branco e pela Associação
de Produtores de Azeite da
Beira Interior e de queijos pela
Cooperativa de Produtores de
Queijo da Beira Baixa.

O Programa das Aldeias do
Xisto, ao qual fazem parte qua-
tro aldeias do Geopark Natur-
tejo: Álvaro, Figueira, Martim
Branco e Sarzedas lançou o
“Guia das Aldeias do Xisto” on -
de é apresentado o Geopark,
alguns dos geomonumentos,
alguns dos seus associados e
muita informação turística so-
bre o território. Foram também
apresentados “Novos Projectos
Aldeias Históricas de Portugal:
Caminhos para o futuro”, do
qual fazem parte Monsanto e
Idanha-a-Velha, duas aldeias
históricas inseridas no Geopark
Naturtejo.  

Foi apresentado o Roteiro
das Minas e Pontos de Inte-
resse Geológico de Portugal,
plataforma online, promovida
pela Direcção Geral de Ener-
gia e Geologia e a Empresa de
Desenvolvimento Mineiro,
disponível em www.roteiro
deminas.pt, do qual o Geo-
park Naturtejo é parceiro. A
promoção a esta iniciativa foi
sendo feita ao longo dos vá-
rios dias da feira por dois “mi-
neiros” que distribuíram fo-
lhetos e esclarecimentos aos
visitantes.

À semelhança da BTL e tam-
bém em parceria com o Tu-
rismo Centro de Portugal, o
Geopark Naturtejo esteve pre-
sente na 8ª edição da Feira In-
ternacional de Turismo Orni-
tológico  (FIO), no Parque Na-
cional de Monfragüe, perto de
Cáceres, um ponto de encontro
para profissionais e amantes da
natureza e birdwatching, uma
das potencialidades turísticas
deste destino classificado pela
UNESCO.

A caminho da Alemanha, o
Geopark Naturtejo estará pre-
sente na Feira Internacional de
Turismo de Berlim ITB, com o
stand GEOPARKS, onde irá
também participar no 8.º POW-
-WOW, um seminário para
profissionais. Este certame de-
corre de hoje a dia 10.| 

SITE www.diarioaveiro.pt  |  E-MAIL clas si fi ca dos@diarioaveiro.pt

IMOBILIÁRIO DIVERSOS AUTOMÓVEIS

MORADA Av. Dr. Lourenço Peixinho  |  15 – 1.º G  |  TELEFONE 234 000 036 |  FAX 234 000 066
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Em Portugal, Espanha e Alemanha

Geopark Naturtejo
promove-se na BTL, FIO e ITB

Março 2013



TURISMO Afirmar e dissemi-
nar o destino do Geopark Na-
turtejo junto de operadores tu-
rísticos e público em geral foi o
principal objectivo da partici-
pação da Naturtejo nas feiras
de turismo que decorreram em
Lisboa e em Villa Real de San
Carlos, Espanha.

Entre 27 de Fevereiro e 3 de
Março, o Geopark Naturtejo es-
teve na BTL, com um espaço
para negociação com empre-
sas e operadores, integrado no
stand do Turismo Centro de
Portugal, destino convidado
em 2013, que estava represen-
tado pelas diversas Comunida-
des Intermunicipais.

Também em parceria com o
Turismo Centro de Portugal, a
Naturtejo esteve na Feira Inter-
nacional de Turismo Ornitoló-
gico que decorreu entre 1 e 3
de Março no Parque Nacional

de Monfragüe, perto de Cáce-
res.

A caminho da Alemanha, o
Geopark Naturtejo estará pre-
sente na Feira Internacional de
Turismo de Berlim, onde irá
participar no 8º POW-WOW,
um seminário para profissio-
nais. Este certame decorre de
6 a 10 de Março. |

Paulo Cardantas

«Centro Hospitalar qualquer
coisa-Viseu». Foi desta forma
que o presidente da Câmara de
Viseu, Fernando Ruas, se referiu,
na última assembleia municipal,
à designação do centro hospi-
talar, que em seu entender terá
que ser alterada. O autarca pro-
mete discutir o assunto com o
ministro da Saúde e diz que o
actual nome só avançou porque
o apanharam «distraído».

A forma como Ruas se referiu
a esta matéria mereceu uma
reacção – para já comedida - da
Câmara de Tondela, que em co-
municado diz já ter solicitado a
gravação da intervenção, ao
presidente da Assembleia Mu-
nicipal de Viseu, Almeida Hen-
riques. Só então, adianta, poderá
avançar com uma “posição po-
lítica e pública” sobre o assunto.

O mal-estar entre os dois
maiores municípios do distrito
de Viseu (ou melhor, entre os
dois autarcas que os lideram)
não é de agora, mas ganhou
maior expressão nos últimos
dias, quando Fernando Ruas
também levou à reunião de Câ-
mara de Viseu uma proposta
para propor a alteração do
nome da comunidade intermu-

nicipal e a mudança da respec-
tiva sede para Viseu (está insta-
lada… em Tondela).

Ainda na sessão da Assem-
bleia Municipal, Fernando Ruas
enviou uma série de “recados”
com destinatário específico:
Carlos Marta. Garantiu o au-
tarca que não deixará a “porta
aberta” para outros concelhos
vizinhos mandarem em Viseu.
E lembrou: em Viseu ainda é ele
que manda.

E as autárquicas
aqui tão perto…

O “timing” escolhido por Fer-
nando Ruas para as recentes de-
clarações não surge ao acaso. A

pouco mais de meio ano das
eleições autárquicas, e com ru-
mores de uma eventual candi-
datura de Carlos Marta a Viseu
(também ele obrigado a deixar
o cargo em Tondela, por força
da lei de limitação de mandatos),
o líder do município viseense
deixa claro que essa opção terá
uma oposição veemente da sua
parte.

De resto, Fernando Ruas já
disse publicamente que, em-
bora discordando da lei que li-
mita os mandatos autárquicos,
nunca seria capaz de concorrer
noutro município. Para bom en-
tendedor…

Com o PSD/Viseu claramente

dividido (reflexo, aliás, das últi-
mas eleições para a Concelhia,
onde Fernando Ruas viu o “seu”
candidato José Moreira perder
para o vereador Guilherme Al-
meida), espera-se que a inter-
venção da direcção nacional do
partido ajude a serenar os âni-
mos, no sentido de se encontrar
um nome (minimamente) con-
sensual para concorrer à suces-
são de Fernando Ruas à frente
da autarquia viseense.

Este, por seu lado, já marcou
território: no timing próprio e
no local certo dará a sua opinião
sobre eventuais candidatos. Só
falta saber o “peso” dessa mes -
ma opinião na decisão final.|

Câmara de Tondela quer
gravação da intervenção
de Fernando Ruas na AM
Viseu Ruas quer alterar o nome do centro hospitalar “qualquer-coisa/Viseu”.
Omissão do nome do concelho vizinho mereceu já uma reacção de Tondela

D.R.

Carlos Marta e Fernando Ruas ”de candeias às avessas” a poucos meses das eleições

Geopark deu-se a conhecer

ENERGIA A Birla, um dos gi-
gantes da área das comunica-
ções e electricidade indianos, as-
sinou um acordo com o grupo
Visabeira no sentido de explorar
a rede e a sua manutenção e ins-
talação. 

A parceria entre o Grupo Vi-
sabeira e o grupo indiano Bilra
Group espera uma facturação
de 200 milhões de euros nos
próximos três anos, disse João
Castro, do grupo português.

«A empresa que vamos cons-
tituir em conjunto com a Bilra

Group vai actuar fundamental-
mente na área dos projectos, na
área de manutenção de fibras
ópticas, também nas redes mó-
veis e também na área da ener-
gia, na parte de transmissão»,
afirmou. «O investimento vai ser
gradual, vai ser de umas cente-
nas de milhões, mas vai ser gra-
dual ao longo dos anos. A nossa
intenção é chegarmos aos 200
milhões de euros nos próximos
três anos», explicou João Castro,
sublinhando que o mercado «é
imenso» nesta região. |

Visabeira formaliza
negócio na Índia

SAÚDE A Região Centro con-
some cada vez menos sal no
pão e nas sopas, graças ao pro-
jecto Minorsal.saúde, da Admi-
nistração Regional de Saúde do
Centro, disse ontem a coorde-
nadora desta intervenção co-
munitária.

Este projecto abrange um
conjunto de acções que englo-
bam presentemente o projecto
pão.come, já em curso desde
2007, e o projecto sopa.come,
iniciado em 2009, com o ob-
jectivo de reduzir o consumo
de sal a nível alimentar.

Ilídia Duarte, coordenadora
da intervenção, explicou que o
pão.come engloba 72 conce-

lhos da região Centro. «O pro-
jecto inclui 1.121 padarias e 64%
destas conseguiram atingir va-
lores inferiores ou iguais a um
grama de sal por 100 gramas
de pão. E 47% daquelas pada-
rias chegaram a valores infe-
riores a 0,8 gramas, quando a
média, no início da intervenção,
era de 1,56 gramas», disse a
coordenadora.

Quanto ao sopa.come, pro-
jecto menos abrangente, «para
já», inclui 803 cantinas e 218
restaurantes, localizados em 27
concelhos. Ilídia Duarte revelou
que o objectivo é atingir, neste
projecto, os 0,2 gramas de sal
por 100 gramas de sopa. |

Região consome menos
sal no pão e nas sopas

Naturtejo promoveu-se
em Portugal e Espanha
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REUNIÃO A Associação Na-
cional de Freguesias (ANAFRE)
vai realizar, a 20 de Abril, em
Coimbra, um congresso para
as freguesias fazerem um ba-
lanço da reorganização terri-
torial e das leias de transferên-
cia de competências e das fi-
nanças locais. Segundo adian-
tou ao nosso jornal Armando
Vieira, presidente da ANAFRE,
e também presidente da Junta
de Freguesia de Oliveirinha
(Aveiro), «será um encontro de
eleitos locais das freguesias

para debater o que já foi feito e
as novas leis que, agora, estão
a ser propostas pelo Governo».

O encontro servirá não só
para fazer o ponto de situação
do processo de extinção de fre-
guesias, como também para
discutir a nova Lei das Finanças
Locais e o Regime Jurídico das
Atribuições e Competências.

Será um evento destinado
aos autarcas das freguesias,
mas a ANAFRE já fez saber que
os autarcas das assembleias
municipais e dos municípios

serão, igualmente, bem-vindos. 
Num comunicado enviado à

imprensa, a ANAFRE voltou a
repudiar a Reorganização Ad-
ministrativa do Território das
Freguesias, que considerou ser
«o primeiro passo de uma
pseudo-reforma, assente num
projecto em que os critérios,
nem científicos, nem univer-
sais, nem justos, foram impos-
tos unilateralmente». 

A associação destaca ainda
que, depois de conhecer as
propostas do Governo para o

Regime Jurídico das Atribui-
ções e Competências e a nova
Lei das Finanças Locais, em
discussão na Assembleia da
República, tem «a sensação de
ter sido perdida mais uma
oportunidade de reconheci-
mento e de justiça para com as
freguesias, tanto no contexto
político como no legislativo». 

A ANAFRE lembra ainda que
apresentou, «em tempo útil, ao
mentor das novas leis, as suas
propostas para a construção
do Regime Jurídico das Atri-
buições e Competências das
Freguesias, apoiado numa Lei
das Finanças Locais justa, equi-
tativa, conciliadora de uma re-
partição equilibrada das finan-
ças das autarquias». M.J.S.

Freguesias marcam congresso
para debater novas leis 
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LEIRIA Estava a tentar cortar
com uma rebarbadora um par-
químetro que havia furtado do
centro de Leiria quando foi sur-
preendido pela PSP. O crime
aconteceu na madrugada de on-
tem. O relógio marcava as 05h22
quando a PSP identificou um ho-
mem de 40 anos, que se encon-
trava no interior de um barracão
numa freguesia do concelho de
Leiria «a cortar com uma rebar-
badora um parquímetro que
momentos antes havia furtado
de uma rua» na cidade do Lis.

Segundo faz saber a PSP em
comunicado, o homem teria
como objectivo «ter acesso às
moedas» que se encontravam
no interior do parquímetro,
desconhecendo-se, para já,
qual o montante em causa.

A PSP apreendeu a máquina
e já a entregou ao proprietá-
rio, neste caso, à Câmara Mu-
nicipal.

Ao que o nosso jornal apurou
junto da PSP e da autarquia lei-
riense, esta terá sido a primeira
vez que este tipo de crime é
praticado na cidade. H.A.

Bárbara Vieira

Considerando-se uma “pessoa
simples e de fé”, é com essa hu-
mildade que António Gonçal-
ves, comerciante de móveis, dá
corpo ao personagem mais im-
portante da recreação histórica
da Via Sacra que anualmente
faz a vila de Ourém reviver o
episódio bíblico da morte e cru-
cificação de Jesus Cristo. Há 15
anos a encarnar esse mesmo
papel, o oureense de 51 anos vai
de novo percorrer as ruas que
separam a Igreja da Nossa Se-
nhora das Misericórdias do alto
do Castelo de Ourém com a
cruz às costas, naquele que con-
sidera ser um trabalho “dolo-
roso e exigente". 

"De facto, é um papel que
exige bastante e é doloroso.
Através dos anos, as pessoas
que me conhecem acabam por
me dar força para que vá conti-
nuando", contou António Gon-
çalves.

De acordo com o oureense,
que desempenha o papel de Je-
sus Cristo desde que a repre-
sentação histórica da Via Sacra
foi criada, é "preciso muita co-
ragem e força e ter o espírito
preparado".

"É preciso coragem e força
porque é um papel de humilha-
ção. O percurso começa com
uma aclamação, mas depois
trata-se de uma humilhação até
à crucificação. Todo esse sentido
da volta exige que eu tenha o
espírito preparado", salientou

António Gonçalves que garante
que ali "é tudo real".

"Todas as quedas e as cami-
nhadas exigem um grande es-
forço físico, porque é tudo real.
A cruz é de madeira e pesa cerca
de 15 quilogramas, embora já
tenha pesado 30", sublinhou,
ainda.

Faça chuva ou faça sol, o pro-
tagonista de Jesus Cristo parte
da Porta da Vila, conhecida tam-
bém por Entrada Triunfante,
carregando a cruz às costas ao

longo de 800 metros, até ao
ponto alto da recreação histó-
rica, junto ao Castelo de Ourém,
onde é recuperado o momento
da crucificação. "Temos quase
duas horas de percurso. São
cerca de 800 metros e às vezes
até já vou um bocadinho can-
sado", contou.

No entanto, é o culminar da
Via Sacra que mais esforço exige
a António Gonçalves que, tam-
bém naquele momento, encon-
tra tempo para uma reflexão

pessoal. "Nisto tudo, o que mais
me custa é o momento em que
fico com o corpo imobilizado e
finjo que estou morto. Tenho
esse tempo, em que o Padre faz
um sermão, e custa um pouco,
especialmente se estiver frio. No
entanto, também é um mo-
mento especial, onde vou bus-
car alguma força porque, até me
retirarem da cruz, tenho ali um
período de reflexão", afirmou. 

No final de cada recreação, o
"sentimento de missão cum-
prida" toma conta de António
Gonçalves, que se sente bem
com o papel que desempenha,
apesar de clamar por um subs-
tituto há já alguns anos para dar
seguimento àquela tradição.

"Até agora ainda não apare-
ceu outro que desse segui-
mento, que era o que eu espe-
rava. Parece que fogem deste
papel. Mas, apesar de ter tentado
desistir, nunca consegui. Há
qualquer coisa que me leva a
não abandonar o papel. São
muitos anos já e é aquela vivên-
cia e o sentimento de dar segui-
mento à tradição que não me
tem deixado desistir. Sinto-me
útil ao fazer isto", afirmou o ou-
reense que aproveitou para dei-
xar uma mensagem especial.

"Neste País, que está a ficar
tão pobre e sob o poder de dois
ou três, gostaria de poder fazer
um milagre e que houvesse tra-
balho, paz e pão", concluiu.

Envolvendo 70 figurantes, a
recreação histórica está mar-
cada para hoje, às 15h00. |

Há 15 anos a carregar 
a cruz de Cristo às costas
Fé António Gonçalves é natural de Ourém e desempenha um papel fulcral,
aquando da recreação histórica da Via Sacra, que decorre hoje, naquela vila

D.R.

António Gonçalves gostaria de fazer um milagre e que 
“houvesse trabalho, paz e pão”

Moedas eram o objectivo do
homem apanhado n0 barracão

Montra atrai os olhares dos mais gulosos

VISEU Por estes dias, chegam
a ser produzidos diariamente
cerca de seis quilos de bombons
de vitrina na Chocolateria Delí-
cia, com sabores que vão desde
a tradicional avelã à tropical cai-
pirinha, conquistando assim o
palato de miúdos e graúdos.

Os clientes podem ver como
são feitos os bombons, uma vez
que apenas um vidro os separa
de Ilídio Oliveira enquanto este
trata de todo o processo: enfeitar
os moldes, forrá-los de choco-
late, enchê-los com recheio e
desenformar o produto final.|

Bombons com sabores 
para todos os gostos

MANGUALDE A ASAE anun-
ciou a detenção de um indiví-
duo, em Mangualde, por venda
de produtos contrafeitos. Os
inspectores apreenderam a via-
tura em seguia, no valor de 15
mil euros, todo o dinheiro que
tinha em seu poder (23.500 eu-
ros) e 65 pares de calçado no
valor de 2.303 euros. 

A detenção ocorreu num
concelho onde a ASAE já tinha
feito, na semana passada, uma
grande apreensão num arma-
zém que resultou na instaura-
ção de um processo crime por
venda, circulação e ocultação
de produtos contrafeitos, tendo
sido apreendidos 1.643 artigos
no valor de 42.565 euros. |

Detido por vender 
produtos contrafeitos

Apanhado pela PSP
a abrir parquímetro
com uma rebarbadora

UNESCO A Naturtejo partici-
pou em mais uma reunião se-
mestral da Rede Europeia de
Geoparques, que decorreu de
20 a 23 de Março, pela primeira
vez, na sede da UNESCO, em
Paris, com o objectivo de abor-
dar os assuntos relacionados
com o trabalho e projectos de
todos os Geoparques Euro-
peus, assim como a possível

criação de um Programa Geo-
parques pela UNESCO, a par
dos Sítios Património da Hu-
manidade e das Reservas da
Biosfera.

Neste encontro, o Geopark
Naturtejo apresentou os seus
projectos, destacando-se os
que integram o plano de ani-
mação e comunicação do Pro-
vere Buy Nature. O Geopark

Naturtejo foi ainda elogiado
durante os trabalhos pelo pré-
mio obtido na Feira Interna-
cional de Turismo, ITB que se
realizou recentemente em Ber-
lim, Alemanha.

A entrada de dois novos
geoparques para a Rede Eu-
ropeia também foi um tema
de elevado interesse, real-
çando-se a adesão do Geopar-

que Açores. A entrada de todo
o arquipélago dos Açores vem
acrescentar grande valor cien-
tífico e turístico às Redes Eu-
ropeia e Global de Geopar-
ques e acima de tudo aos Geo-
parques de Portugal, sob os
auspícios da UNESCO, que
agora passam a ser constituí-
dos pelos geoparques Natur-
tejo, Arouca e Açores.

Esta rede em Portugal ganha
coesão através do Fórum Por-
tuguês de Geoparques que se
encontra em curso coorde-
nado pela Comissão Nacional
da UNESCO. |

Naturtejo esteve na reunião
dos Geoparques Europeus
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António Jorge Pires

O secretário de Estado das Flo-
restas e do Desenvolvimento
Rural, Francisco Gomes da Sil-
va, transmitiu, anteontem à
administração da Fundação
Mata do Buçaco, que é intenção
ultrapassar a questão da cessa-
ção de qualquer tipo de apoios à
instituição - que gere o patrimó-
nio da Mata - definida em reso-
lução de ministros.

A visita incluiu uma reunião,
onde o presidente da Fundação
Mata do Buçaco transmitiu ao
responsável das Florestas e
Desenvolvimento Rural o tra-
balho desenvolvido pela Fun-
dação, na Mata Nacional do
Buçaco, durante os últimos três
anos e, também, as dificuldades
de recuperar o importante
património incluído na Mata,

sem qualquer apoio financeiro
da Administração Central.

Neste encontro, o enfoque foi
para a resolução de ministros,
que define a cessação de qual-

quer tipo de apoio concedidos
pela administração directa ou
indirecta do Estado, o que, como
refere António Franco, presi-
dente daquele organismo, "pode
vir a inviabilizar o trabalho da
Fundação Mata do Buçaco, já
que esta instituição trabalha em
parceria com várias entidades
públicas".

Francisco Gomes da Silva
reconheceu o trabalho desen-
volvido pela Fundação na Mata
e garantiu que a questão relati-
va à resolução de ministros
"será ultrapassada", já que é pre-
tensão continuar a trabalhar
nos mesmos moldes na Mata
Nacional do Buçaco e, por isso,
foram solicitados esclarecimen-
tos sobre aquela norma jurídica,
aos quais já obtiveram resposta.

Deste modo, o secretário de
Estado das Florestas e Desen-

volvimento Rural, que revelou
ter "total confiança" na actual
gestão da Mata, transmitiu ain-
da que aquela resolução de
ministros, no que concerne à
Fundação Mata do Buçaco, não
foi elaborada no sentido de
"impedir apoios das entidades
públicas" à Fundação Mata do
Buçaco e que esta instituição
"pode continuar a prestar servi-
ços a organismos tutelados pela
Administração Central".

Após esta visita, o presiden-
te da Fundação Mata do Buça-
co explicou que "a instituição
vai agora aguardar pelos escla-
recimentos solicitados pela
secretaria de Estado, sobre a
resolução de ministros, e conti-
nuar a trabalhar em prol da
Mata Nacional do Buçaco,
como sempre fez, desde o pri-
meiro momento".l
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Governo tenta travar cessão de
apoios à Fundação Mata do Buçaco
Resolução do conselho de ministros retirou qualquer apoio à instituição,
cujo presidente ameaçou demitir-se. Agora, em encontro com governante,
ficou a promessa de ultrapassar a questão

A Naturtejo participou em
mais uma reunião semestral da
Rede Europeia de Geoparques,
que decorreu de 20 a 23 de Mar-
ço, pela primeira vez  na sede
da UNESCO, em Paris, um
encontro com o objectivo de
abordar os assuntos relaciona-
dos com o trabalho e projectos
de todos os Geoparques Euro-
peus, assim como a possível
criação de um Programa Geo-
parques pela UNESCO, a par
dos Sítios Património da
Humanidade e das Reservas da
Biosfera.

Em comunicado, os respon-
sáveis pelo Geopark Naturtejo
referiram que na reunião esta
entidade apresentou os seus
projectos, destacando-se os que
integram o plano de animação
e comunicação do Provere Buy
Nature. 

"O Geopark Naturtejo foi
ainda elogiado durante os tra-
balhos pelo prémio obtido na
Feira Internacional de Turis-
mo, ITB que se realizou recen-
temente em Berlim, Alema-
nha", lê-se numa nota enviada
ao nosso Jornal, em que se
acrescenta que a entrada de
dois novos geoparques para a
Rede Europeia de Geoparques
também foi um tema de eleva-
do interesse, realçando-se a
adesão do Geoparque Açores. 

"A entrada de todo o arquipé-
lago dos Açores vem acrescen-
tar grande valor científico e
turístico às Redes Europeia e
Global de Geoparques e acima
de tudo aos Geoparques de Por-
tugal, sob os auspícios da
UNESCO, que agora passam a
ser constituídos pelos geopar-
ques Naturtejo, Arouca e Aço-

res", afirmam, acrescentando
que esta rede em Portugal
ganha coesão através do Fórum
Português de Geoparques que
se encontra em curso coorde-
nado pela Comissão Nacional
da UNESCO.

Refira-se que na sessão do
dia 21, com a participação de
técnicos e responsáveis da
UNESCO, embaixadores e téc-
nicos das Comissões nacionais,
foi apresentado por Nicolaus
Zouros, coordenador da Rede
Europeia de Geoparques, toda a
rede Europeia e Global de Geo-
parques, tendo sido elogiado o
papel da Naturtejo como líder
na preparação do stand repre-
sentante dos Geoparques para
a participação na maior feira de
Turismo do Mundo, ITB, onde
se obteve o terceiro lugar entre
mais de dez mil participações,
distribuídas por 11 categorias. 

Foram ainda apresentadas
as diferentes redes, integradas
em Convenções da UNESCO,
que classifica o Património
Mundial, as Reservas da Bios-
fera e Património Imaterial. Na
sessão foram apresentados
outros programas da UNESCO,
como a Educação e Desenvolvi-
mento Sustentável e o progra-
ma de prevenção de tragédias e
desastres naturais em todo o
planeta. No final de todas as
apresentações a assembleia
composta por cerca de 200 pes-
soas participou em debate
demonstrando diversos exem-
plos de cooperação entre as
diferentes redes e programas
da UNESCO. 

E encontro fechou com uma
recepção para os diplomatas da
UNESCO, com produtos e
sabores dos diferentes Geopar-
ques da Europa, que incluiu da
região do Geopark Naturtejo os
queijos premiados "Sabores de
Idanha", os "Sweet Cheese",
bombons com queijo e doce de
figo e o vinho Súbito. l

PATRIMÓNIO

Naturtejo participou
em reunião 
dos Geoparques
Europeus em Paris

O cabrito domina a boa mesa,
de hoje e até ao dia 7 de Abril, em
Vila Nova de Poiares. Assado no
forno, grelhado na brasa, de cal-
deirada, arroz de cabidela ou
ensopado, são algumas das
sugestões dos 10 restaurantes
que aderiram ao repto da Câma-
ra Municipal e da Confraria da
Chanfana e dão sabor à Semana
do Cabrito.

É a terceira edição deste
evento e há um conjunto de
boas razões que o justificam.

Madalena Carrito, mordomo-
mor da Confraria da Chanfana,
sublinha a importância e o
grande objectivo de "promover
um produto que é uma referên-
cia". Em causa está o "cabrito da
região da Beira" que, juntamen-

te com a cabra está a ser alvo de
um aturado estudo, no sentido
da sua certificação como "cabri-
to da Serra da Lousã, envolven-
do todos os municípios aqui à
volta".

A Semana do Cabrito, recorda

aquela responsável, decorre sob
a chancela da Entidade Regional
de Turismo do Centro, que "nos
últimos três anos tem vindo a
promover o cabrito em toda a
sua área de influência", numa
intervenção que, adianta, se
estende desde a Beira Baixa a
Oleiros, passando pelo Caramu-
lo, e necessariamente envolve,
também, a região. "

Ao almoço ou ao jantar, Poia-
res convida os apreciadores de
cabrito para uma visita gastro-
nómica que promete satisfazer
os paladares mais exigentes, nos
10 restaurantes aderentes. De
resto, o calendário foi benéfico,
uma vez que o cabrito represen-
ta um dos pratos mais aprecia-
dos precisamente nesta altura
da Páscoa.l

GASTRONOMIA 

Cabrito reina 
à mesa
de Vila Nova 
de Poiares

Diana Cohen

Os dois homens que, na passa-
da segunda-feira, espalharam o

terror durante um assalto numa
farmácia situada em Paramos,
no concelho de Espinho, já foram
capturados pela Judiciária.
Os suspeitos têm 33 e 35 anos e
residem na zona de Aveiro.
Segundo a Directoria do Norte,
que consumou a detenção,
ambos são desempregados.

O roubo ocorreu cerca das 15h30,
na Farmácia Machado, numa
das artérias principais daquela
freguesia espinhense.
Enquanto um dos ladrões, já
constituídos arguidos, entrou no
estabelecimento, o cúmplice
ficou a aguardar no carro. Dentro
da farmácia, instalou-se o pânico

quando o primeiro ameaçou os
funcionários com uma arma de
fogo, exigindo todo o dinheiro
que estava guardado na caixa
registadora. Os suspeitos foram
ontem presentes ao Tribunal,
mas, até à hora do fecho desta
edição, não foi possível apurar as
medidas de coacção.l

ESPINHO

Judiciária prendeu
dupla que assaltou
farmácia

ENCONTRO deixa esperança na
continuidade do trabalho da
fundação

RESPONSÁVEIS pelo Geopark Naturtejo tiveram oportunidade de
apresentar os seus produros em Paris

CERTAME conta com 10 restaurantes e muitas especialidades
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� Presentes nesta jornada, e
também no almoço de encer ra -
mento, em que mais uma vez fo -
ram expostos não só o queijo da
Ser ra, como também outros pro -
dutos da região serrana, es ti ve -
ram, entre outros, os pre sidentes
das câmaras de Fornos de Al -
godres, Gouveia, Trancoso e Seia.

Antes do almoço, os visitantes
foram convidados a visitar o

mu seu e a biblioteca do Clube
Por tuguês de Elizabeth, onde
tiveram oportunidade de ficar a
conhecer melhor, através de
imagens, o historial do clube, e
também apreciar algumas obras
raras da literatura portuguesa,
ali expostas.

O mestre-de-cerimónias, Luís
Pires, apresentou depois a di -
recção do Centro Cultural ‘Os

Ser ranos’, cujos membros se ap -
resentaram com as capas tra di -
cionais dos pastores serranos, o
traje que passa a ser usado nas
cerimónias pelos confrades da
Confraria do Queijo da Serra
nos Estados Unidos.

Segundo o presidente, Ale -
xan drino Costa, “o sucesso da
Fei ra do Queijo tem vindo a au -
mentar todos os anos, tendo em

conta que nas primeiras edições
eram importados 50 a 100 quilos
de queijo e hoje são mais de 1.500
quilos, com outros artigos e pro -
dutos serranos”.

O dirigente associativo falou
também da nova Confraria do
Queijo da Serra da Estrela, que
tem como primordial objectivo
promover a defesa da genuidade
do Queijo Serra da Estrela. l
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NA SEDE DA UNESCO, EM PARIS

Naturtejo participou na reunião dos geoparques europeus 

� A Naturtejo participou em
mais uma reunião semestral da
Rede Europeia de Geoparques,
que decorreu pela primeira vez
na sede da UNESCO, em Paris. O
objectivo deste encontro foi
abor dar os assuntos rela cio na -
dos com o trabalho e projectos
de todos os geoparques euro -
peus, assim como a possível
cria ção de um Programa Geo -
parques pela UNESCO, a par
dos Sítios Património da Hu ma -
nidade e das Reservas da Bios -
fera.

Neste encontro, o Geopark
Naturtejo apresentou os seus
projectos, destacando-se os que
in tegram o plano de animação e
comunicação do Provere Buy
Nature. Foi ainda elogiado du -
rante os trabalhos pelo prémio
obtido na Feira Internacional de
Turismo, ITB que se realizou re -
centemente em Berlim (Ale -
manha). 

A entrada de dois novos geo -
par ques para a Rede também foi
tema de elevado interesse, re -
alçando-se a adesão do Geo par -
que Açores. A entrada de to do o
arquipélago dos Açores vem
acrescentar grande valor ci en -

tífico e turístico às redes eu rop eia
e global de geoparques e, aci ma
de tudo, aos geoparques de Por -
tugal, sob os auspícios da
UNESCO, que agora passam a
ser constituídos pelos geopar -
ques Naturtejo, Arouca e Aço res. 

Na sessão do dia 21, com a
par ticipação de técnicos e res -
ponsáveis da UNES CO, em bai -
xadores e técnicos das comi s -
sões nacionais, foi apresentado
pelo coordenador da Rede Eu ro -
peia de Geoparques, toda a rede
europeia e global de geoparques,
tendo sido elogiado o papel da
Naturtejo como líder na pre pa ra -
ção do stand representante dos
geoparques na maior feira de tu -
rismo do mundo, em Ber lim, on -
de se obteve o terceiro lu gar en tre
mais de 10 mil par ti ci pa ções,
distribuídas por 11 ca te go ri as. 

Ao final do dia, decorreu uma
re cepção aos diplomatas da
UNESCO, com produtos e sa bo -
res dos diferentes geoparques
da Europa, que incluiu da região
do Geopark Naturtejo: os quei -
jos premiados ‘Sabores de Ida -
nha’, os ‘Sweet Cheese’, bom -
bons com queijo e doce de figo e
o vinho Súbito. l

GEOPARK NATURTEJO deu a provar produtos em Paris

SABUGAL

GNR deteve dois homens por furto
em estabelecimento comercial

� A GNR anunciou ontem a de -
tenção, no Sabugal, de dois ho -
mens, de 26 e 28 anos, por sus -
peita de furto em esta be le ci -
mento comercial e posse ilegal
de armas.

Segundo fonte do Comando
Territorial da GNR da Guarda,
os dois indivíduos são suspeitos
de, na manhã de quarta-feira, te -
rem assaltado um esta be le ci -
mento comercial na localidade
de Santo Estevão, no concelho
do Sabugal.

Na sequência da investigação,
militares do Núcleo de In ves ti -
gação Criminal da GNR da
Guar da e do posto do Sabugal
rea lizaram buscas domiciliárias
nas habitações dos suspeitos e
apreenderam armas, estu pe fa ci -

entes e artigos alegadamente
furtados.

Na residência do suspeito de
26 anos, na localidade de Santo
Es tevão, os militares apre en de -
ram uma caçadeira de 12 mm,
três armas brancas, uma pe que -
na quantidade de haxixe e ca -
nnabis, uma máquina de filmar
e outra fotográfica.

Já na aldeia de Alagoas, onde
re side o detido de 28 anos, a
GNR apreendeu uma caçadeira
de 12 mm e duas armas brancas.

A GNR está a investigar a
possibilidade de os dois homens
"serem também os autores de
outros furtos realizados ulti ma -
men te em habitações" do co n -
celho do Sabugal, disse a mesma
fonte à agência Lusa. l

REGIÃO DE AVEIRO

Comunidade Intermunicipal leva
Ciência a escolas de 11 municípios 
� A Comunidade Intermu nici pal
da Região de Aveiro, em parceria
com o Centro de Ci ên cia Viva da
Universidade de Avei ro, vão le -
var a Ciência a mi lhares de crian -
ças do 1.o ciclo.

Trata-se do programa ‘Ciên cia
em Movimento’, que vai fa zer
rodar várias oficinas temá ti cas

pelos 11 municípios da região de
Aveiro: Aveiro, Sever do Vou  ga,
Ovar, Vagos, Estarreja, Águe da,
Oliveira do Bairro, Ílha vo, Mur to -
sa, Anadia e Alber ga ria-a-Velha.
O projecto, com a duração de um
ano, contempla oficinas nas áreas
da Robótica, Química, Biologia,
Geologia e Física. l

Jornada Serrana promove 
queijo Serra da Estrela 
nos Estados Unidos 
Depois de ter percorrido várias localidades como Danbury, Newark 
e Filadélfia, o 28.º Festival de Queijo da Serra da Estrela encerrou 
com um almoço no qual participaram os autarcas de Fornos de Algodres,
Gouveia, Trancoso e Seia

AUTARCAS da Serra da Estrela presentes na jornada ALMOÇO de encerramento contou com 400 pessoas

SESSÃO ficou marcada por algumas distinções
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Ana Margalho

O Tribunal de Coimbra come-
çou ontem a julgar um indivíduo,
taxista, acusado pelo Ministério
Público (MP) de três crimes de
prática de acto sexual em menor
de 14 anos e de mais três de abuso
sexual, por meio de conversa
deste cariz, com menores de 14
anos, punidos, de acordo com o
Código Penal, com pena de pri-
são de um a oito anos e até três
anos, respectivamente.

'António' (nome fictício), na
casa dos 60 anos, foi responsável
pelo transporte no seu veículo de
quatro crianças, três delas com
deficiências auditivas, de dois
concelhos vizinhos de Coimbra
para duas escolas da cidade, des-
de o ano lectivo de 2008/2009 até
Novembro de 2010, altura em
que o Agrupamento de Escolas a
que pertencem os dois estabeleci-
mentos de ensino, apercebendo-
se de alterações de comporta-
mento de uma delas, alegada-
mente causadas por comporta-
mentos menos próprios do taxis-
ta, alertou a Escola Segura da PSP,
que encaminhou o processo para
a Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com os quatro
menores (três meninas e um
rapaz, que na altura teriam entre
os sete e os 14 anos), 'António',
para além de dizer muitos pala-
vrões, teria conversas de teor
sexual com eles durante o per-
curso, e terá ido um pouco mais
longe nomeadamente com uma
das meninas, que vive mais dis-

tanciada do centro de Coimbra e
que seria a que o taxista 'apanha-
va' primeiro no caminho para a
escola, e que deixava por último,
no regresso a casa.

Ontem ouvido em tribunal, o
arguido fez declarações contradi-
tórias em relação à ordem por
que 'apanhava' e largava as crian-
ças diariamente, quando questio-
nado pelo colectivo de juízes e
pelo procurador do MP.

Foram as declarações desta

menor que vivia mais distancia-
da de Coimbra, tanto na escola
como à mãe, dizendo que o taxis-
ta lhe deu "um beijo na bochecha
com a língua", lhe tocou na perna
"na zona da virilha", lhe terá per-
guntado se "já tinha pelos" e ten-
tado desapertar o casaco, assim
como apalpar os seios e as náde-
gas, que desencadearam a inves-
tigação. 'António' negou em tribu-
nal todos os actos que lhe são
imputados, confirmando que

chegou a beijar as meninas, mas
"com respeito", como faz "aos
netos" ao deixá-las na escola e
que, realmente, lhes tocava para a
repreender, por serem "irrequie-
tos" e às vezes "desapertarem os
cintos para se voltarem para
trás". "Sempre respeitei as crian-
ças", declarou.

O arguido falou num compu-
tador "grande, um Toshiba", que
o rapaz mais velho ligava
durante as viagens e onde, pelo
menos uma vez, viu fotos "de
mulheres nuas", a serem vistas
pelas crianças.

"Cheguei a proibi-los de terem
os computadores no carro", afir-
mou o taxista, que garante ter
avisado os pais das crianças
sobre este episódio, assim como
o professor de Educação Especi-
al de três das crianças, que
ontem foi uma das testemunhas
ouvidas.

O docente explicou que "as
crianças surdas têm um concei-
to muito diferente do que é
sexo", considerando "muito pro-
vável" que as crianças tenham
encarado uma pergunta de 'An-
tónio' sobre um beijo como sen-
do de cariz sexual.

"Para eles dar um beijo é sexo",
garantiu à advogada de defesa. O
professor de Educação Especial
afiançou que a menina que
desencadeou o processo, e que é
sua aluna, "nunca teve comentá-
rios" sobre o comportamento do
arguido e que "foi a direcção da
escola quem participou à Escola
Segura" da PSP este caso. l

Taxista acusado de abuso
sexual de menores surdos 
Taxista transportava diariamente quatro crianças para duas escolas de
Coimbra, que o acusam de comportamentos menos próprios

Monumento rende
homenagem ao sector
dos carrosséis

Manuela Ventura

Uma criança sorri, feliz, mon-
tada no cavalo de um carrossel.
Um símbolo emblemático que a
câmara da Pampilhosa da Serra
escolheu para homenagear os
empresários de diversão. O mo-
numento foi inaugurado sába-
do, na Portela do Fojo, e é o se-
gundo erguido em homenagem
ao sector, que tem no concelho
pampilhosense e no vizinho de
Pedrógão Grande um centro de
referência.

José Brito Dias, presidente da
câmara da Pampilhosa, conside-
ra que esta era uma homenagem
que se impunha, por várias or-
dens de razões. Em primeiro
lugar pelo sentido mais profundo
de uma actividade que "percorre
todo o País, levando alegria,
sobretudo às crianças". E, na ver-
dade, não há feira ou festa onde
os carrosséis não se apresentem
como uma atracção fundamen-
tal. Uma grande parte das empre-
sas é dos concelhos da Pampilho-
sa da Serra e de Pedrógão Gran-
de, refere o autarca, sublinhando
as muitas dificuldades de uma
vida de itinerância, percorrendo
o País de lés-a-lés, levando ani-
mação a todos os recantos. 

"Este é o nosso reconhecimen-
to aos muitos empresários do
concelho", afirma, esclarecendo
que a escolha de Portela do Fojo
se 'impôs' naturalmente, uma vez
que a maioria dos 40 empresá-
rios são daquela freguesia, espe-
cialmente das localidades de
Ribeiro, Folgares, Padrões e Por-
tela do Fojo, onde regressam, no
Inverno, quando estão inactivos.
"Nunca esquecem a sua terra", diz
o autarca, que enfatiza o facto de

manterem a sede das empresas
registada no concelho.

As dificuldades que têm ator-
mentado estes empresários
constituem, também, no enten-
der do edil, mais um motivo para
receberem a solidariedade e a
homenagem do município. Brito
Dias recorda o problema, há
dois/três anos, com a certificação
dos equipamentos, sendo agora
confrontados com um agrava-
mento do IVA de seis para 23 por
cento (%). Recorda a manifesta-
ção pacífica que, durante um
mês, fizeram frente ao Ministé-
rio das Finanças, e que levou José
Brito Dias e seu homólogo de
Pedrógão Grande, a deslocarem-
se ao Parlamento e sensibilizar os
grupos parlamentares para a
questão.

O passado, o presente e o futu-
ro, sobretudo a alegria que este
sector proporciona, constituem
razões mais do que suficientes
para o município da Pampilhosa
da Serra erguer um momento em
sua homenagem. José de Paula,
artista de Elvas, foi o responsável
pelo conjunto escultórico que, pa-
ra além da felicidade da criança
montada no cavalo de um carros-
sel, apresenta um homem e uma
mulher, que simbolizam os em-
presários do sector, trajados de
acordo com o figurino da época.

Cerca de quatro centenas de
pessoas, sobretudo empresários
do ramo e famílias, participaram
na cerimónia de inauguração,
onde para além do autarca da
Pampilhosa, esteve também o
presidente da câmara de Pedró-
gão Grande, o presidente da Jun-
ta de Portela do Fojo e os respon-
sáveis da Associação Portuguesa
de Empresas de Diversão. l

SEGUE-SE PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DE BERLIM

PAMPILHOSA DA SERRA

MONUMENTO inaugurado na Portela do Fojo é uma criação do
artista José de Paula, de Elvas
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Sentença lida
ainda este mês

As testemunhas no processo
foram ouvidas ontem de
manhã, incluindo a mãe da
menor e a esposa e filha do
arguido. A inspectora da PJ,
que interrogou as quatro cri-
anças, confirmou a sua convic-
ção de que os menores "falam a
verdade". Foi também ouvido o
padrasto de uma menor que
foi transportada, em iguais
moldes no táxi de 'António',
que afiançou não ter qualquer
queixa do comportamento do
arguido.
Durante as alegações, o MP
considerou que foi provada
em tribunal "a maioria dos fac-
tos" relatados pelos menores,
"corroborados pelas declara-
ções da mãe e da inspectora da
PJ", à excepção do contacto nos
seios e nádegas da menina.

"Não há explicação para o
arguido não confirmar que a
menor era a última que deixa-
va no final do dia", continuou o
procurador, considerando este
crime "gravíssimo, que põe em
causa o desenvolvimento soci-
al e psíquico" de um menor.
Por isso, considera que 'Antó-
nio' deve ser culpado de um
crime da prática de acto sexual
a menor de 14 anos e três de
abuso sexual, por meio verbal,
a menor de 14 anos.
Entendimento diferente tem a
advogada de defesa, que pede
a absolvição do arguido, apoi-
ada essencialmente nas decla-
rações do professor de Educa-
ção Especial sobre o entendi-
mento das crianças surdas
sobre o conceito de sexo, para
além de não ter considerado
"convincente" o depoimento
da mãe da menor. A leitura da
sentença está marcada ainda
para este mês.

Afirmar, consolidar e dissemi-
nar o destino do Geopark Natur-
tejo junto de operadores turísti-
cos, agentes de viagens, outros
profissionais de turismo e públi-
co em geral foi o principal objecti-
vo da participação da Naturtejo
nas feiras de turismo que decor-
reram recentemente em Lisboa e
em Villa Real de San Carlos, em
Espanha.

Entre 27 de Fevereiro e 3 de
Março, o Geopark Naturtejo este-
ve presente na Feira Internacio-
nal de Turismo de Lisboa (BTL)
com um espaço para negociação
com empresas e operadores,
integrado no stand do Turismo
Centro de Portugal, destino con-
vidado em 2013, que estava repre-
sentado pelas diversas Comuni-
dades Intermunicipais.

No certame, a Naturtejo apre-
sentou as novas Rotas pelo Geo-
park, dedicadas à temática Na-
tureza e Aventura, Património,
Bem-Estar e Cultura, Bird-
watching e aproveitou para lan-
çar um trabalho recentemente
elaborado no âmbito dos projec-
tos Euroaces e Tejo Internacio-
nal. Trata-se de programas que
levam o turista à descoberta do
Tejo Internacional, do Patrimó-
nio da Humanidade e da Avi-
fauna, desde o Centro de Portu-
gal, até ao Alentejo e Extrema-
dura.

Foram também apresentados
'Novos Projectos Aldeias Histó-
ricas de Portugal: Caminhos
para o futuro', do qual fazem
parte Monsanto e Idanha-a-
Velha, duas aldeias históricas
inseridas no Geopark Naturtejo.  

A caminho da Alemanha, o
Geopark Naturtejo estará pre-
sente na Feira Internacional de
Turismo de Berlim ITB, com o
stand GEOPARKS, onde irá
também participar no 8.0 POW-
WOW, um seminário para pro-
fissionais. Este certame decorre
de hoje a 10 de Março. l

Geopark Naturtejo promove-se
na BTL e em feiras internacionais
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CONCURSO NA FUTURALlA

Fim-de-semana
no Geopark

, Nuno Alexandre, de Odivelas,
foi o vencedor do concurso Ganhe
um fim-de-semana no Geopark Na-
turtejo. Um passatempo desenvolvi-
do pelo Ensino Magazine e pelo Ge-
opark naturtejo, durante a Futurália,
em Usboa. Alzirra Ferreira, diretora
do evento, retirou o cupão vencedor.
Nuno Alexandre poderá agora usu-
fruir de um fim-de-semana numa
unidade hoteleira daquele território
classificado pela Unesco.•

ACTUALIDADE
EN>!NO IIA'AlINE

COM EDIÇÃO DE LIVRO

Escuteiros assinalam 50 anos
, o livro Meio Século de Vida

- do Agrupamento 160 de Castelo
Branco, da autoria de joão Henri-
ques Ribeiro e edição da RVj, Edi-
tores, foi apresentado no dia 16

de março de 2013, no auditório do
Instituto Português do Desporto e
da juventude de Castelo Branco.
A iniciativa foi integrada nas co-
memorações dos 50 anos do agru-
pamento, numa sessão onde a
autarquia albicastrense prometeu
uma nova sede para aquela asso-
ciação.•
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Na maior Feira de Turismo do Mundo - ITB Berlim

Povo da Beira • 19 de março de 2013 • Edição 993

Geoparks entre os galardoados com o Prémio
"Besf Exhibifor Award 2013"

Os Geoparques encon-
tram-se entre os mais ino-
vadores e criativos destinos
turisticos do mundo. Num
mercado de 6,5 biliões de
dólares e 260 milhões de
empregos, o uso sustentá-
vel do património geoló-
gico e das paisagens cultu-
rais através de um turismo
responsável é visto pelos
especialistas como uma al-
ternativa ganhadora a nível
de marketing territorial. A
jusóficar esta afirmação
está o 3° lugar obtido nos
"Best Exhibitor Award
2013", na maior Feira de
Turismo do mundo, que se
realizou em Berlim.

Organizado pelo Ge-
opark aturtejo da Mese-
ta Meridional, o primeiro
geoparque português reco-

nhecido pela UNESCO, e
representando a Rede Glo-
bal de Geoparques, com-
posta por 92 territórios
reconhecidos em 26 países
espalhados por quase to-

Mineiros da Panasqueira
fazem greve a 2 e 3 de abril

Os trabalhadores das
Minas da Panasqueira vão
fazer dois de greve, a 02 e
03 de abril. A decisão foi
tomada por unanimidade
num plenário realizado na
passada 5° feira e convoca-
do pelo Sindicato Mineiro
daCGTP.

A paralisação repre-
senta "um endurecer da
luta" iniciada com a greve
de 07 de março e em que
são reclamados aumentos
salariais superiores aos pro-
postos pela empresa, disse
à agência Lusa José Maria
Isidoro. dirigente sindical
na Panasqueira.

"Este é o resultado da
irredutibilidade da empresa
em querer considerar as rei-
vindicações", acrescentou,
após a reunião que juntou
cerca de 170 trabalhadores,
segundo dados do sindica-
to.

No plenário participou
o secretario-geral da CGTP,
Arménio Caríos, que pou-
co antes do encontro defen-
deu, um aumento gradual
de salários nas Minas da
Panasqueira, onde estão
"os trabalhadores mais mal
pagos do setor".

O caderno reivindicati-
vo do sindicato defende 55
euros de aumento salarial,

um acréscimo de três eu-
ros por dia ao subsidio de
alimentação e passagem
de trabalhadores a prazo a
efetivos.

Por seu lado, a Sojitz
Beral propôs um aumento
de 5,03 por cento, que diz
representar "um esforço
tremendo" face à previsão
de 4,5 milhões de euros
de resultado negativo para
este ano, refere em comu-
nicado.

A empresa diz estar
a ser prej udicada com a
descida de 37 por cento
da cotação do volfrãmio,
minério extraldo na Panas-
queira, entre junho de 2011
e dezembro de 2012.

No entanto, os núme-
ros não são consensuais.

O sindicato acusa a
empresa de falar de um au-
mento da ordem dos cinco
por cento por somar vários
beneficios, sendo que o au-
mento salarial real propos-
to é de 2,5 por cento.

" a nossa opinião,
existem condições para que
boa parte das reivindica-
ções dos trabalhadores se-
jam respondidas. A melho-
ria dos salários é boa para
a empresa e também para a
economia da região", acres-
centou Arménio Caríos.

dos os continentes, o stand
Geoparks "milhões de
anos, a experiência de uma
vida" foi aclamado na gala
que decorreu no Palais
Funkturrn para 600 parti-

cipantes, entre ministros,
responsáveis pelo turismo
dos mais variados países e
participantes na ITB.

A avaliação realizada
pela prestigiada Cologne

Business School a mais de
10.000 stands representati-
vos de 188 países atribuiu
premias em Ii categorias.
A parceria gerida pelo
Geopark Naturtejo, no
stand Geoparks, foi bem
representativa de um diá-
logo intercultural à escala
da Europa, com repre-
sentantes dos geoparques
TERRA.Vita, Harz.Bruns-
chweiger Land.Ostfalen e
Vulkaneifel (Alemanha),
Rokua (Finlãndia), Bo-
hemian Paradise (Rep.
Cbeca) e Cuesta Vasca
(Espanha). Estes geopar-
ques apresentaram o que
melhor tinham a oferecer
aos seus potenciais turistas
e profissionais do sector.
O Geopark Naturtejo le-
vou a Berlim as adufeiras

de ldanha-a-Nova, o chéf
Mário Ramos e uma cake
designer para preencher
de sons e aromas da mais
genu1na e original cultu-
ra portuguesa o pavilhão
"Turismo Responsável e
de Aventura".

O stand de Portugal
recebeu uma menção pelo
6° lugar obtido na sua ca-
tegoria. Mais de 172.000
profissionais e público visi-
taram a ITB Berlim, aque-
la que é para muitos con-
siderada a referência das
tendências para o Turismo
Mundial, entre os dias 6 e
10 de Março. Como resul-
tado imediato em maio a
Naturtejo vai receber uma
educacional de jornalistas
e operadores turisticos ale-
mães.

Autarquia Covilhanense iniciou construção
de elevador no Jardim Público

Já começaram as obras
de construção do Elevador
do Jardim Público. Este é
um investimento no valor
de 636 mil euros, que irá
permitir a ligação da Ave-
nida Marquês O'Ávila e
Bolama ao Jardim Público,
através de dois elevadores
verticais.

A nova infra-estrutura,
inserida no Plano de Mobi-
lidade Pedonai da Covilhã,
ficarà implantada numa
área de 2.500 metros qua-
drados com passadiços e
zona de ligação intermé-
dia localizada no encon-
tro entre a Rua Conde da
Covilhã com a Travessa da
Trapa.

Cada um dos elevado-

res terá capacidade para 12
pessoas, sendo que o pri-
meiro, com início ao nível
da Ponte sobre a Ribeira
da Carpinteira terá um des-
nível de 26,5 metros, e irà
permitir a ligação ao Bairro

dos Penedos Altos, e o se-
gundo elevador, que passa
sobre a Rua Conde da Co-
vilhã, terá um desnível de
17,5 metros e fará ligação
ao Jardim Público.

O equipamento eíéc-

mco, com velocidade de
lm/s, terá cabines panorã-
micas no sentido do vale,
uma praceta intermédia
calcetada com granito e
passadiços com iluminação
LEO de baixo consumo.

Vila Velha de Ródào

O Tejo - Virtuosismo das suas águas e gentes em livro
o próximo dia 22 de

março, a partir das 16h, na
Biblioteca Municipal José
Baptista Martins(BMJBMJ,
a autarquia de Vila Velha de
Ródão vai promover a apre-
sentação do livro O Tejo -
Virtuosismo das suas águas
e gentes pela autora, Lurdes
Cardoso.

Esta iniciativa enqua-
dra-se nas Comemorações

o Tejo
do Ano Europeu dos Ci-
dadãos e do Ano interna-
cional da Cooperação pela
Água. 00 programa faz
parte também a abertura
da exposição de fotografias,
pinturas, desenhos, livros e
objetos do quotidiano pis-
catório- "Amo o Tejo" e a
apresentação de um docu-
mentário .. O rio Tejo: ima-
gem e poesia.

Recorde-se que inte-
grada no projeto, dinami-
zado pela BMJBM, Vidas
e Memórias de uma comu-
nidade, Lurdes Cardoso
foi também recentemente
autora dos livros "Os nos-
sos médicos (V.V. Ródão,
1883-1983) " e .. Assistên-
cia em Vila Velha de R6-
dão: elementos para a sua
história".
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Idanha-a-Nova
o erro

a •o
Ao. quatemârio compasso
Soa como sendo sussurrar

o silêncio é tão profundo
Que se apropria da mente
É como estar só no mundo
Tal a solidão que se sente

Com o respeito pelo evento
Que inspira amor e compaixão
Mostrado no forte sentimento
Que identifica este povo cristão

Com a mente entorpecida
Ausente do mundo material
Fica a alma mais enriquecida
Com bens de ordem espiritual

Um ruído estranho eforte
Torna a mente à realidade
A tumba encerrou a morte
De Quem Pregou a Verdade

2012 João Cordeiro
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de terra em terra

Os Geoparques encon- experiência de uma vida"
tram-se entre os mais ino- foi aclamado na gala que
vadores e criativos destinos decorreu no Palais Funkturrn
turísticos do mundo. Num para 600 participantes, entre
mercado de 6,5 biliões de ministros, responsáveis pelo
dólares e 260 milhões de em- turismo dos mais variados
pregos, o uso sustentável do países e participantes na
património geológico e das ITB. A avaliação realizada
paisagens culturais através - pela prestigiada Cologne
de um turismo responsável é Business School a mais de
visto pelos especialistas como 10.000 stands representativos
uma alternativa ganhadora a de 188 países e distribuídos
nível de marketing territorial. por 160.000 m2 e 26 pavi-
A justificar esta afirmação lhões, atribuiu prémios em
está o 3° lugar obtido nos 11 categorias.
''BestExhibitorAward2013'', A parceria gerida pelo
na maior Feira de Turismo do Geopark Naturtejo, no stand
mundo, que terminou este Geoparks, foi bem represen-
domingo em Berlim. tativa de um diálogo inter-

Organizado pelo Geopark cultural à escala da Euro-
Naturtejo da Meseta Meri- pa, com representantes dos
dional, o primeiro geoparque geoparques TERRA.Vita,
português reconhecido pela Harz.Brunschweiger Land.
UNESCO, e representando a Ostfalen e Vulkaneifel (Ale-
Rede Global de Geoparques, manha), Rokua (Finlândia), .
composta por 92 territórios Bohemian Paradise (Rep.
reconhecidos em 26 países Checa) e Cuesta Vasca (Es-
espalhados por quase todos panba). Estes geoparques
os continentes, o stand Ge- apresentaram o que melhor
oparks "milhões de anos, a tinham a oferecer aos seus

I ~~~ I
Casa do Concelho
No passado dia 24 de Fevereiro, em Assembleia Geral,

foram eleitos os membros dos Corpos Sociais que, no triénio
2013/2015, irão presidir e administrar os destinos desta
notável Associação que, na Cidade Capital, agrega os filhos
das Terras da Idanha.

ASSEMBLEIA GERAL- José de São Pedro Celestino
(presidente), Augusto Lopes Jóia de Brito (Vice - Presi-
dente), João José Capelo Farias (Secretário), Francisco
Tavares (Primeiro Vogal),Manuel da Silva Salvado (Segundo
Vogal).

DIRECÇÃO - José Manoel Farropas (presidente), Ma-
nuel de Sousa Gomes (Vice - Presidente), Luzia do Espírito
Santo (Secretário), Carlos Alberto Espírito Santo Farropas
(Tesoureiro), João Alberto Galante (primeiro Vogal), Maria
Emilia Bruno Gomes (Segundo Vogal), Jerónimo Vicente
Rato (Terceiro Vogal), Adélia da Conceição Lucas Ramos
(primeiro Substituto), Maria do Céu Galante Neves Bruno
(Segundo Substituto), Maria Nunes da Silva Fernandes
(Terceiro Substituto).

CONSELHO FISCAL - José Couchinho Tavares (Pre-
sidente), Francisco Couchinho (primeiro Vogal), Joaquim
Vinagre Ramos (Segundo Vogal), Maria Delfina Esteves
Pires Branquinho (Primeiro Substituto), António Constan-
tino (Segundo Substituto).

A Casa do Concelho, Associação Regionalista, fundada
em 24 de Março de 1952, vai comemorar mais um ani-
versário - 61° - no domingo, dia 24 de Março, na Sede da
Assoclãção Internacional de Polícia, sita próximo do Centro
Comercial Fonte Nova, em Benfica, frente à Escola Secun-
dária José Gomes Ferreira, com o seguinte programa:

Missa de Sufrágio, em memória dos associados já fa-
lecidos.

Almoço e a seguir, muita animação.

. Casa do Benfica
,
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Na maior Feira.de Turismo
J

do Mundo - ITB Berlim
Geoparks entre os galardoados com o Prémio "Best Exhibitor Award 2013"

potenciais turistas e profis-
sionais do sector: o Geopark
Naturtejo trouxe as célebres
adufeiras de Idanha-a-Nova,
o reconhecido chéf Mário
Ramos e uma cake designer
para preencher de sons e
aromas da mais genuína e
original cultura portuguesa
o pavilhão "Turismo Res-
ponsável e de Aventura".
Espectaculares fósseis verda-
deiros ao alcance de todos (só
para tocar!), uma mostra de
produtos locais da mais alta
qualidade (com prova) e uma
performance de videoarte
especialmente desenvolvida
pelo paleontólogo (e artis-
ta) italiano Andrea Baucon
tomaram o stand Geoparks
um espaço de muitas siner-
gias. Vale a pena salientar
a presença por três dias do
Chefe do Observatório Glo-
bal da Terra da UNESCO,
Prof. Patrick McKeever e a
visita de altos signatários da
Turquia, India, Indonésia,
Bulgária, Cazaquistão, Ga-

bão, Uganda, assim como
responsáveis políticos de
regiões e municípios ale-
mães, os quais se mostraram
interessados em conhecer e
reproduzir algumas das boas
práticas desenvolvidas pelos
geoparques em termos de
oferta turística e desenvolvi-
mento de produtos a partir de
recursos endógenos.

É de referir que o stand
de Portugal recebeu uma
menção pelo 6° lugar obti-
do na sua categoria. Mais
de 172.000 profissionais
e público visitaram a ITB
Berlim, aquela que é para
muitos considerada a refe-
rência das tendências para o
Turismo Mundial, entre os
dias 6 e 10 de Março. Como
resultado imediato, em Maio
a Naturtejo vai receber uma
educacional de jornalistas
e operadores turísticos ale-
mães.

Mais informação: http://
www.cbs-bea.comlen/win-
ners/20l3/
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Aá ue nos une
oGeopark Naturtejo e a Comissão Nacional da Unesco no

âmbito das atividades integradas nos Programas Educativos,
pelo quarto ano consecutivo está a lançar o concurso escolar
"Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável
(2005-2014), subordinado ao tema: "A Água que nos une".

Ténis de Mesa
oAgrupamento de Escolas João Roiz recebeu, dia 23 de

janeiro, a 1."concentração de Ténis de Mesa, onde o primeiro
lugar foi para o aluno do 8.0 A da Escola Secundária Nuno
Álvares, Simão Pedro Martins Barata.

Dia da tolerância
A Biblioteca Egas Moniz, da Escola Secundária de Nuno

Álvares, em Castelo Branco, recebeu, dia 10, uma ação sobre
o Dia Internacional da Tolerância, que contou com uma comu-
nicação proferida por Catarina Neves, membro da Amnistia
Internacional.

,- J ••. U .,1.,,1

reconquista 7 de março de 2013
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apresentado quarta-feira,
dia 27 de fevereiro, pelos
parceiros que lhe dão corpo,
nomeadamente a Associação
para a Formação Ambiental
e Floresta (AFAF), o Ciber-
centro, a Associação Amato

que se vive hoje, em que o
ambiente é relegado para se-
gundo plano. Dai o objetivo
ser motivar estes jovens a
usar as novas tecnologias na
defesa do ambiente".

A abrangência do projeto

próprias escolas, levou a que
aAFAF e o Cibercentro, pro-
curassem novos parceiros,
tendo encontrado então a
disponibilidade da Fundação
PT, para esta nova fase do
"Liga-te ao ambiente tecno-

lJlau\,Cll>, l>VV! C .l'..Cl>JUUUl>, ,",VUl

o tema "Reciclar é preser-
var"; Biodiversidade, sobre
"Da célula à floresta ... "; e
Poluição, sobre "Qualidade
do Ar".

Educação + financeira
Treze turmas do Agrupamento de Escolas de Proença-a-

Nova e do Instituto de São Tiago participaram na exposição
interativa Educação + Financeira, uma iniciativa itinerante
que esteve três dias em Proença-a-Nova.

Fundão vence Euroscola
o Agrupamento de Escolas do Fundão venceu, dia 19

de fevereiro, a sessão distrital do concurso Euroscosla, que
teve lugar no Auditório do Instituto Português do Desporto
e Juventude em Castelo Branco.

Lídia Barata

Desporto e turismo
Realiza-se dia 6 de março, pelas 9H45, nas instalações

da Escola Tecnológica e Profissional da Sertã, uma formação
em "Desporto e Turismo de Natureza".

An~lhagem de aves
Realiza-se dia 5 de março, a partir das 9HOO,uma for-

mação de iniciação à Anilhagem Cientifica de Aves, que irá
decorrer na aldeia de Xisto da Água Formosa, no concelho
de Vila de Rei.

....,,~e·' 'i' . ."1,'" • '-J

o desenvolvimento destas notícias encontra-se na integra na Secção Escolas no site do jornal, em www.reconquista.pt.
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Escape livre e Rádio Altitude

Armindo Jacinto distinguidoma na taça

imforças
do mostrou-se satisfeito com o
ou resultado. "O mais impor-
ei- tante foi a vitória. Corremos
ris muito, lutámos, e consegui-
110 mos vencer. Estamos em boa
iis posição para passar às meias
Ito finais, pois só dependemos
rIU de nós".
do Estádio Municipal de
lia Vila Velha de Ródão
ão Arbitro: Márcio Lopes
nn auxiliado por Gonçalo Tomás
da e Nuno Farinha
)s VV Ródão: Tiago Luís,
Ie Filipe Duarte; Edu, Gonçalo
ito (73 Tiago Santos), Paulo Sil-

va, Dany, Hugo, Xisto; Jorge
a- Cruchinho, Torres, Pina (65
lo, Mendonça)

Treinador Francisco Lo-
pes

Oleiros: João Luís, Rum-
berto, Pedro, David Facun-
cho, Pinheiro (58 Laranjo),
David., Velho, João André,
Joca(87 Zé Bernardo) Neves
(63 Lourenço), Nelson

Treinador Filipe Avelar
Marcador: Lourenço 81
Disciplina: Cartões Ama-

relos; Hugo 23, Torres 37 e
78, Dany 50, Pina 53, João
André 56 Pinheiro 65, Paulo
Silva 90

'Cartão Vermelho por acu-
mulação Torres 78.

tetistas em Cebolais de Cima
Francisco Carrega

n um bom BII

O vice-presidente da Câmara de Idanha-a-Nova e do
Turismo do Centro de Portugal, e presidente da Naturtejo,

Armindo Jacinto, foi distinguido pelo programa "Escape Li-
vre" e pela Rádio Altitude, com o troféu SPAL. A distinção
decorreu, na Guarda, numa cerimónia que assinalou os 40

anos daquele programa e os 65 da rádio.
Armindo Jacinto recebe homenagem durante a Gala "Auto-

móvel, Turismo Segurança - Desafios do Futuro", come-
morativa do evento, tendo marcado presença também como

orador.
Annindo Jacinto apelou à criatividade e dinâmica dos

investidores "para que venham até mundo rural e que criem
um conjunto de oportunidades não só nas atividades turísti-
cas, ma em projetos pioneiros na valorização de produtos

endógenos, naquilo que somos bons a fazer".
O evento contou com a presença do ministro da Adminis-

tração Interna, Miguel Macedo, e do ecretário geral do
Automóvel Clube de Portugal, Hélder Pedro.

A necessidade de retomar o incentivo ao abate dos veícu-
los no setor automóvel, a aposta em projetos dinâmicos e
criativo no turismo, e a constatação da redução da sini -

tralidade rodoviária foram algumas das conclusões dadas a
conhecer nesta palestra que também contou com a presença

de Miguel Macedo, Ministro da Administração Interna, e
Hélder Pedro, secretário-geral da ACAP.

Para além de Armindo Jacinto, foram distinguidos Jor-
ge Soares de Moura, Mário Patrão, Fernando Magalhães

Crespo, Instituto Politécnico da Guarda, ARC Sport, Miguel
Macedo, Hélder Pedro, Armindo Jacinto, Rádio Altitude,

Francisco Carvalho, José Manuel Trigoso, António Matias,
Nuno Rodrigues da Silva, Manuel Gião e NERGA - Asso-

ciação Empresarial da Região da Guarda.
A surpresa da Gala completou-se com o anúncio da "Cápsu-

la do Tempo". Luís Celínio, fundador do Programa Escape
Livre e presidente desse mesmo Clube anunciou que este

projeto irá conter os testemunhos de 40 personalidades,
com os desejos e as antevisões do que vai ser a cidade e

a região daqui a 37 anos. São 40 personalidades porque o
E cape Livre fez 40 anos.

toda a disponibilidade fisica Armindo Jacinto recebeu o troféu do Escape Livre
d.""",",~._,..
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Feira Internacional de 8erlim

3° lugar para o Geopark
o expositor conce-
bido pelo Geopark
Naturtejo na Feira
Internacional de
Turismo de Berlim
foi considerado
o terceiro melhor
entre os 10 mil que
estiveram no certa-
me.

ÜexpositordaRede Glo-
bal de Geoparques na
maior feira de turismo

do Mundo, a 1TB,que decorreu
em Berlim, foi considerado
o terceiro melhor de todo o
certame, entre os 10 mil que aí
se encontravam. O expositor
organizado pelo Goeopark

.Naturtejo, apresentou os 92
territórios reconhecidos pela
Unesco, os quais se encontram
em 26 países espalhados por
quase todos os continentes. O
evento decorreu de 6 a 10 de
março, e para maio estáprevista
a visita ao Geopark Naturtejo
de jornali tas e operadores
turisticos alemães.

Sob o lema "Geoparks mi-
lhões de anos, a experiência
de uma vida' , o stand foi des-
tacado na gala que decorreu
no Palais Funkturm para 600
participantes, entre ministros,
responsáveis pelo turismo dos

o stand coordenado pela Naturtejo foi terceiro a nível mundial.

mais variados países e partici-
pantes na ITB.

Em nota enviada à im-
prensa, a Naturtejo explica
que "a avaliação realizada
pela Cologne Business Scho-
01 a mais de 10 mil stands
representativos de 188 países
e distribuídos por 160.000
m2 e 26 pavilhões, atribuiu
prémios em 11 categorias".

A parceria gerida pelo
Geopark Naturtejo, no stand
Geoparks, foi bem represen-
tativa de um diálogo inter-
cultural à e cala da Europa,
com representante do geo-
parques TERRA. Vita, Harz.
Brunschweiger Land.Ostfalen
e Vulkaneifel (Alemanha),
Rokua (Finlândia), Bohemian
Paradise (Rep. Checa) e Cues-
ta Vasca (E panha).

No evento aqueles geo-
parques apresentaram o que
melhor tinham a oferecer
ao eu potenciais turistas
e profissionais do ector. O
Geopark Naturtejo levou as
célebre adufeiras de Idanha-
a-Nova, o reconhecido chef
Mário Ramos e uma cake de-
igner para preencher de sons

e aromas da mais genuína e
original cultura portuguesa o
pavilhão "Turi mo Respon-
sável e de Aventura".

E petaculares fóssei
verdadeiro ao alcance de
todos ( ó para tocar!), uma
mostra de produtos locais
da mais alta qualidade (com
prova) e uma performance
de videoarte especialmente
desenvolvida pelo paleon-
tólogo (e artista) italiano

Andrea Baucon tornaram o
tand Geoparks um espaço

de muitas sinergias ..
O evento contou com a

presença do chefe do Obser-
vatório Global da Terra da
UNESCO, Patrick McKeever
e a visita de altos signatários
da Turquia, India, Indoné-
sia, Bulgária, Cazaquistão,
Gabão, Uganda, assim como
responsáveis políticos de re-
giõe e municípios alemães.

De referir que o stand de
Portugal recebeu uma menção
pelo 6° lugar obtido na sua
categoria. Mais de 172.000
profi sionais e público visita-
ram a ITB Berlim, aquela que
é para muitos considerada a
referência das tendências para
o Turismo Mundial, entre os
dias 6 e 10 de março.

Autarquia

Amato
novos
)Jscola S

AmatoL
esde a

mana, dois nov
desportivos: um
futsal com relva
um espaço multi
em piso sintético
para vária moda

O investime
Câmara de Cast
Joaquim Morão
da autarquia,
colaboração efe
tamos aqui par
populações. Co
paços, a comuni
tem aqui ótimas
para a prática do
autarquia tem mui
colaborar com li

A inauguraçã
foi feita com
várias modalida
minado Joaqui
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Penamacor

Batalhão 441
• •convrve em mam

os antigos militares
da Companhia 410
do Batalhão 441

vão conviver a 18 de maio
em Penamacor, anunciou
a organização. O encontro
acontece quando passam 50
anos da partida para Angola,

Penamacor

onde combateram na Guerra
Colonial.

Os interessados podem
inscrever-se através dos te-
lefones 272 18 34 58, 92
744 13 47 (Cruchinho), 92
605 74 29 ou 277 38 55 85
(Ribeiro).

JSD quer presença
nas listas
A ~~n~~~~~!~~:~~~Penamacor, alegando que o

.•.•....._ •.•.••.11- •..• __ _: •.••.•...••... ,'! ...•.....; .

reconquista-------------------------------------
Reunião europeia na sede da Unesco

28 de março de 2013

Naturtejo brilha em Paris
OGeOpark Naturtejo

esteve em destaque
na reunião da Rede

Europeia de Geoparques re-
alizada, de 20 a 23 de março,
em Paris, na sede da Unesco.
O primeiro geoparque portu-
guês classificado por aquele
organismo mundialesteve
representado pelo seu pre-
sidente, Armindo Jacinto e
pelo coordenador científico,
Carlos Neto Carvalho.

Armindo Jacinto explica
que na reunião "o Geopa-
rk Naturtejo foi elogiado
pelo prémio obtido na feira
internacional de turismo
de Berlim (ITB), o qual
distinguiu o expositor da
rede de geoparques como o
terceiro melhor", entre 11
mil stands.

O elogio ao Geopark
Naturtejo foi feito pelo pró-
prio coordenador da Rede
Europeia, Nickolas Zouros,
numa sessão onde estive-

Os responsáveis do Geopark e da Unesco
rarn presentes técnicos e
responsáveis da Unesco, e
embaixadores e técnicos das
comissões nacionais daquele
organismo mundial.

Nickolas Zouros desta-
cou "o papel da Naturtejo,
como líder, que preparou na
ITB Berlim a participação
dos Geoparks naquele even-
to, onde se obteve o terceiro
lugar de entre doze mil parti-
cipações, distribuídas por 11
categorias" .

O presidente da Naturtejo

e vice-presidente da Câmara
de ldanha-a-Nova destacou
a entrada de três novos ge-
oparques na rede europeia.
"Destes realça-se o Geopark
dos Açores", refere, para
depois sublinhar que "a en-
trada de todo o arquipélago
dos Açores é uma mais valia
para a rede portuguesa, que
agora é composta pelos geo-
parques Naturtejo, Arouca e
Açores, sob os auspícios da
Unesco. Um território que
é também uma mais valia

centífica e turística para a
rede europeia".

Durante o encontro foram
apresentadas as diferentes
redes, integradas em Con-
venções da Unesco, as quais
classificam a nível mundial o
património mundial, reservas
da biosfera, e património
irnaterial. Foram ainda apre-
sentados outros programas da
Unesco, como a Educação e
Desenvolvimento Sustentá-
vel e o programa de preven-
ção de tragédias e desastres
naturais em todo o planeta.

A Naturtejo aproveitou a
ocasião para participar numa
prova de produtos e sabores
dos diferentes Geoparks da
Europa. "Os queijos «Sabo-
res de Idanha», os bombons
com queijo e doce de Figo
e o vinho Súbito, marcaram
presença", disse Armindo
Jacinto.

João Carrega

Março 2013
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Um mês de Maio em cheio
por terras de Idanha-a-Nova
Rota da Transumância, já no dia 1, marca o início de uma série de
actividades que vão levar à zona raiana turistas de Portugal e Espanha
José Manuel Alves

� O concelho de Idanha-a-Nova
acolhe, durante o mês de Maio,
vários eventos culturais, lúdicos
e de lazer. A Rota da Transu -
mân cia, amanhã, na freguesia
do Rosmaninhal, será o mote
para esta panóplia de activi da -
des, com a presença de 200 ove -
lhas, demonstração da feitura de
queijo e tosquia manual. Segue-
se a passagem de um filme da
transumância, conversa com
pastores locais e uma feira de
produtos locais.

A vila templária de Mon anto,
será palco da tradicional Festa
da Divina Santa Cruz, com iní -
cio no dia 3, pelas 20h00, com
um jantar medieval. No dia se -
guinte, o destaque vai para as
vá rias actividades, sendo de
real çar, pelas 18h30, a realização
na Igreja Matriz, do Concerto
Medieval - CORELIS - Coro do
Tribunal da Relação de Lisboa.
Para a noite, estão marcadas
(21h00), a arrematação de escra -
vos e cativos de guerra para apa -
relhamento do fossado. A con -
cluir, às 22h00, terá lugar o Pre -
gão dos cavaleiros e vilões, es cu -
deiros e peões para o fossado. No
dia 5 de Maio, o momento mais

marcante destas festas, decor -
rerá no alto do castelo da vila,
com o lançamento do pote, as -
salto ao castelo por uma mes -
nada castelhana e batalha cam -
pal para rechaçamento dos in -
vasores. Às 18h00, será o jul ga -
mento dos prisioneiros, sen -
tença e castigo.

Festival das Sopas
No fim-de-semana de 11 e 12 de
Maio, realiza-se em Proença-a-
Velha, o XI Festival das Sopas,
com a participação dos restau -
rantes do concelho rai - ano,

além da componente musical
com vários grupos etnográficos.

Para domingo, além do XI En -
contro de Acordeonistas e Toca -
dores de Concertina, às 13h00,
após a prova das sopas a con -
cur so, decorrerá a respectiva
votação para apurar a vence -
dora. Na vertente desportiva,
entre os dias 13 e 19 de Maio,
decorrerá um torneio de ténis
com jogadores nacionais e inter -
nacionais, prova que terá lugar
nos hotéis Astória e Fonte Santa,
nas Termas de Monfortinho.

Para culminar este ciclo de

eventos, a freguesia de Aldeia de
Santa Margarida, realiza a 25 e
26 de Maio, o seu 4.o Festival das
Flores.

Desenvolver a economia
Armindo Jacinto, vice-presi -
dente da Câmara de Idanha-a-
Nova, realça a importância des -
tes eventos para o desenvol -
vimento da economia do con -
celho. “Apesar da crise instalada
no país, é importante apostar e
desenvolver a economia das
nossas aldeias, pelo que em cola -
boração com várias entidades,
desde o Geoparque Naturtejo ao
Turismo Centro Portugal, po -
ten ciamos um mês de activi -
dades, levando a que os portu -
gueses e os espanhóis, além de
cidadãos de outros países, se
desloquem a Idanha-a-Nova”,
ar gumenta.

Para o autarca, num ano di fí cil
na vida dos portugueses, a rea -
lização destas actividades, “ape -
nas é possível com boa ges tão dos
fundos comunitários, com um
bom trabalho a nível de execu -
ção”. Por isso apela “à gran de
participação das pessoas nestes
dias, assistindo e parti cipando,
nas actividades desen vol vidas
durante o mês de Maio”. l

ARMINDO JACINTO, ao centro, na apresentação dos eventos que
vão marcar o mês de Maio

PROGRAMAÇÃO DE MAIO DO CASINO FIGUEIRA ENVOLVE MÚSICA, POESIA, TEATRO E LIVROS 

Dead Combo 
no “concerto 
do mês” 
Bela Coutinho

� Num “mês de transição”, já
que em Junho arranca a pro gra -
mação de Verão, as propostas do
Casino Figueira para Maio, vol -
tam a ser diversificadas e para
variados públicos. No âmbito
cultural, já amanhã, às 18h30,
destaque para o lançamento da
3.a edição do livro de António
Santos Rocha “Materiaes para a
História da Figueira nos séculos
XVII e XVIII”, numa altura em
que passam 120 anos da 1.a

edição. E na sexta-feira, do padre
Anselmo Borges apresenta o
livro de Mar Queirós Araújo “O
risco Vermelho”. 

No dia 14 às 22h00, em “Letras

em Jogo” Ana Paula Arnaut con -
versa com o médico e escritor
Miguel Miranda, dia 16, Antó -
nio Fraqueiro realiza um work -
shop sobre “Marketing Pessoal”,
onde será possível “conhecer-se
a si próprio, saber como conhe -
cer as pessoas, criar percepções
favoráveis, vencer o medo de fa -
lar em público, a arte da negocia -
ção”, entre outras, e no dia 24,
regressa a rubrica “Andam pela
terra os poetas” com o poeta
Carlos Carranca. 

A música ao vivo começa já
sexta-feira às 23h00 com o gru -
po “Fado ao Centro”, sábado com
“Genérikos”, dia 6 com uma via -
gem aos anos 50 e 60 com Ricky
Norton, e dia 25, naquele que
Domingos Silva considerou o
“concerto do mês”, os “Dead
Combo”. No âmbito das parce -
rias com a Associação de Cole -
cti vidades do Concelho da Fi -

gueira, a celebrar o seu 12.o ani -
versário, dia 5 no “Ao som das
bandas” actua a Banda Filar mó -
nica Quiaense, no dia 19 regres -
sam os “Encantos de Vozes”
com o Coro Municipal Carlos
Seixas (Coimbra), dia 20, os
“Serões do Mondego”, com di -
versos grupos do concelho, dia
26, os “Infantes das Colectivi -
dades” e dia 27, “Teatro ao Luar”
com a Troupe Recreativa Bren -
hense a apresentar a peça “As
árvores morrem de pé”.

Entretanto, o “V Festival da
Canção da Escola João de Bar ros”
regressa ao Casino Figueira mais
uma vez este ano, no dia 10 e no
dia 27 inaugura-se a expo sição
“Caminhos do Cinema”, numa
organização de Cami nhos do
Cinema Português, mos tra que
culmina a 2 de Ju nho com um
leilão solidário a fa vor do Hos -
pital Pediátrico de Coimbra.

Refira-se que este é o sétimo
ano da nova programação do
Casino, que, num “número pru -
dente e por defeito”, disse o ad -
ministrador do espaço, ques tio -
nado pelo nosso Jornal, já levou
àquele espaço mais de “50 mil pe -
ssoas”, para assistirem ás di -
versas iniciativas. “Por aqui tem
passado gente que está em alta ou
que logo a seguir vai es tar”, frisou
Domingos Silva, re ferindo-se aos
intervenientes, orgulhoso pelo
caminho que t êm trilhado, em
termos de “apos tas” culturais.

Entretanto, esta noite às 21h30
rea liza-se mais uma edição de
"Andam pela terra os poetas",
com o poeta António Vilhena
que estará à conversa com Car -
los Seabra Pereira (professor ca -
tedrático da Faculdade de Letras
da Universidade de Coimbra) e
com Lino Vinhal (Grupo Media
Centro). l

CELEBRAÇÕES DO 13 DE MAIO EM FÁTIMA

Operação da GNR
“Peregrinação Segura” envolve
quase sete mil militares 
� A GNR já iniciou a operação
‘Peregrinação Segura 2013’, que
envolve perto de sete mil mili -
tares e visa "garantir a segu -
rança dos peregrinos durante as
deslocações e celebrações reli -
giosas" de 13 de Maio em Fátima.

A operação, dividida em duas
fases, implica a mobilização de
6.859 militares e a realização de
"3.157 acções, com vista a contri -
buir para diminuição da sinis -
tralidade envolvendo os pere -
grinos", que, frequentemente, se
deslocam sem condições de se -
gurança, sublinhou o gabinete
de imprensa da GNR.

"Muitas vezes", os peregrinos
"circulam em vias desprovidas
de bermas ou com bermas defi -
cientes e ainda com condições
de iluminação deficitárias ou
quase nulas, aumentando assim
os riscos de atropelamentos",
advertiu a GNR, referindo que
muitas daquelas acções visam
reduzir essa exposição ao risco.

Numa primeira fase, "o esfor -
ço de policiamento será orien ta -
do para as vias utilizadas pelos
peregrinos pedestres e envol -
ventes ao santuário".

Neste contexto, os militares
"integram as tarefas de aconsel -
hamento aos peões, no âmbito
da Semana Mundial da Segu -
rança Rodoviária, procedendo à
distribuição de material infor -
mativo cedido pelos promotores
dessa iniciativa".

Na segunda fase, a operação
visa garantir a segurança das
celebrações no Santuário de Fá -

tima, no âmbito do 96.o aniver -
sário das aparições marianas.

A GNR alertou para a impor -
tância de os peregrinos usarem
sempre coletes reflectores, mes -
mo de dia, e caminharem sem -
pre fora da estrada e na berma
contrária à da circulação auto -
móvel.

É igualmente muito impor -
tante que os peregrinos "não
andem sozinhos e se desloquem
em grupo" e em fila indiana, "si -
nalizando bem o início e o fim
do grupo", afirmou à agência
Lusa o major Gonçalo Carvalho,
da GNR.

Entre outros alertas, o res -
ponsável referiu ser inadequado
o uso de auscultadores, para ou -
vir música ou rádio, por exem -
plo, pois pode pôr em causa a
audição dos avisos do grupo que
o peregrino integra. l

AVEIRO

Praça do peixe vai
fechar para obras
� A "praça do peixe", como é con -
hecido o Mercado José Estêvão,
em Aveiro, vai entrar em obras
dia 6 e os vendedores vão ser
transferidos provisoriamente
para o Mercado Manuel Fir -
mino, anunciou ontem a Câma -
ra de Aveiro.

O objectivo é repor algumas
es truturas que ficaram destruí -
das pela intempérie do dia 19 de
Ja neiro, nomeadamente os vi -
dros, aproveitando a inter venção
para adequar aquele mer cado
tradicional "às actuais re gras de
acessibilidade, normas de higie -
ne e conservação dos pro dutos de
pesca, procurando em simul -

tâneo torná-lo mais atractivo
para os seus utiliza dores".

De acordo com uma nota da
autarquia, "todos os operadores,
tanto os do Mercado Manuel
Firmino, como do Mercado José
Estevão, já foram informados
pelos serviços e existe aceitação e
colaboração da parte de todos
para que se possa realizar a obra".

O projecto de requalificação da
"praça do peixe", segundo a au -
tarquia, visa "potenciar o au -
mento do número de clientes e
vi sitantes, promover a multi fun -
cionalidade do espaço, de modo a
possibilitar a sua utili zação fora
das horas utilizadas para a co -
mercialização do pes cado, e
aumentar a visibilidade do mer -
ca do, com acções promo cionais. l

A GNR alerta para 
a impor tância de os peregrinos
usarem sempre coletes
reflectores
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o deputado do Partido Socia-
lista (PS)eleito pelo Círculo de
Castelo Branco, Fernando Ser-
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Serrasqueiro recorda que "a
vila- de Monsanto é um vivo
património histórico, cultural
e paisagístico, e por isso, foi

na zona do Castelo, área
muito sensível em termos ar-
queológicos" .

Tudo, para perguntar

ação foram desencadeadas
com vista ao apuramento de
responsabilidades de adequa-
ção à legislação vigente".

Geopark Naturte]o e UNESCO lançam concurso
escolar AAgua que nos une . .
oGeopark Naturtejo e a Comis-
são Nacional da UNESCOestão
a organizar o concurso escolar
Década da Educação para o
Desenvolvimento Sustentável
(2005-2014), subordinado ao
tema: A Água que nos une.

Oconcurso tem como públi-
co-alvo todos os alunos e profes-

sores do Ensino Pré-Escolar, do
1°,2<'e3° Ciclos do Ensino Bási-
co, do Ensino Secundário, do
Ensino Profissional. dos esta-
belecimentos de ensino públi-
cos e privados incluídos no ter-
ritório do Geopark Naturtejo
(concelhos de Castelo Branco,
ldanha-a-Nova. Nisa, Oleiros,

Proença-a-Nova eVilaVelha de
Ródão).

Aprova tem como objetivo
contribuir para sensibilizar os
alunos e por seu intermédio, os
habitantes do território do Geo-
park para a ternática Água que
nos une, estimulando a criatívi-
dado das crianças c jovens in-

centívando-osa produzir carta-
zes, telas. maquetas, filmes e
spots publicitários.

O cartaz. regulamento e fi-
cha de candidatura podem ser
consultados em www.geona
turescola.com, sendo que as ins-
crições para o concurso estão
abertas até dia 8 de abril.

Escuteiros organizam campanha solidária
O Clã José Silvestre Ribeiro do
Agrupamento 326 dos Escu-
teiros Idanha-a-Nova reali-
zou dia 22 de fevereiro um
concerto solidário inserido
no projeto 48 horas de vo-
llwtariado- uma ajuda. um
sorriso.

O espetáculo decorreu no
Centro Cultural em Idanha-
a-Nova, passando pelo palco
Rui Aziago (Ruca) e os Clã
6030 de Vila Velha de Ródão,
que atuararn para uma pla-
teia de 182 pessoas. Os organizadores da campanha

Para além do concerto.
também se realizaram, duas
recolhas de alimentos: Uma
dia 23 de fevereiro, na missa
da Capela do Espírito Santo,
e outra dia 24. na missa da
Igreja Matriz.

Nestas ações foram reco-
Lhidos alimentos, brinquedos
e roupa para criança, que vós
reverter para a Comissão de
Proteção de Crianças e Jo-
vens (CPC]) que, posterior-
mente, os distribuirá por fa-
mílias carenciadas.

3° FESTIVAL DOS ESPARGOS, CRIADI LHAS E
TORTULHOS ESTE FIM DE SEMANA

AJcafozesprouaove
produtos silvestres
AFreguesia de Alcafozes reali-
za no próxímo fim de semana o
3° Festival dos Esparges, Cria-
dilhas eTortulhos.

O evento abre as portas ao
público sábado, às 12 horas,
com os visitantes a poderem
apreciar os tradicionais pratos
de produtos silvestres nas di-
versas tasquinhas presentes
na feira.

Segue-se, pelas 15horas, a
inauguração oficial do certa-
me. Durante a tarde haverá
animação de ma. com o Grupo
de Bombos Raia dos Sonhos,
jogos tradicionais, animação
infantil e até um carrossel me-
dieval.

Posteriormente, decorre
também o concurso do maior
tortulho e da maior criadilha.

Haverá ainda. pelas 16
horas wn live cooking de co-
zinha vegetariana de produ-
tos silvestres a cargo da che-
fe Ana Fernandes e pelas
17h30 será a vez do chefe
executivo Dão Sul, Diogo Ro-
cha, deliciar os presentes
com outro liue cooking.

Pelas 19h30 decorre o con-
curso do melhor prato de pro-

dutos silvestres. sendo que a
festa se estende pela noite
dentro com a atuação do gru-
po musical Sintonizados e com
atuações de Tunas Mistas.

No domingo. logo pelas 10
horas, decorre o passeio Rota
dos Produtos Silvestres.

As tasquinhas abrem no-
vamente ao público e a anima-
ção de rua será uma constante.

Pelas 14h30. decorre um
workshop de Produtos Silves-
tres cujo responsável será Jos
Luís Henríques (DRAPC).

Às 16 horas voltam nova-
mente os liue cookings de pro-
dutos silvestres, sendo que o
primeiro estará a cargo do che-
feAntónio Sequeíra, da Escola
Superior de Hotelaría e Turis-
mo do Estoril, e o segundo, pre-
visto para as 17horas, estará a
cargo do chefe Mário Ramos,
da Escola Superior de Gestão
de Idanha-a-Nova.

Pelas 17h30, decorre o
concurso da tasquinha mais
original.

Às 18h30, atua o grupo de
música popular ADIAFAe pe-
las 19h30 decorre o encerra-
mento oficial do Festival.
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Geoparks distinguidos
na maior feira
de turismo do Mundo

°standGeoparks foidistingui-
do na ITBBerlirn, que é consi-
dera da amaior feira de Turis-
mo do Mundo, com o terceiro
prémio do Best Exhibitor
Award 2013.

Em comunicado é avança-
do que "a parceria gerida pelo
Geopark Naturtejo, no stand
Geoparks, foi bem representa-
tiva de um diálogo intercultu-
ral à escala da Europa, com TC-

presentantes dos geoparques
TERRAVita,Harz.Brunschweí-
ger Land.Ostfalen eVulkanei-
fel (Alemanha), Rokua (Finlân-
dia), Bohemian Paradise (Re-
pública Checa) e Cuesta Vas-
ca (Espanha)."

É adiantado que estes
geoparques apresentaram o

que melhor tinham a oferecer
aos seus potenciais turistas e
profissionais do setor, sendo
que o Geopark Naturtejo trou-
xe as adufeiras de Idanha-a-
Nova, o chéfMário Ramos e
uma cake designer, para "pre-
encher de sons e aromas da
mais genuína e original cultu-
ra portuguesa, o pavilhão
Turismo Responsá.vel e de
Aventura".

É também realçado que o
stand de Portugal recebeu
uma menção pelo 6° lugar ob-
tido na sua categoria.

Como resultado de tudo
isto, em maio, a Naturtejo vai
receber uma educacional de
jornalistas e operadores turís-
ticos alemães.

GEOPARQUES EUROPEUS

Naturtejo presente'.,.".,ern reuruao

Naturtejo
apresentou os seus
projetos entre os
quais o plano de
animação e
comunicação do
Provere Buy Nature
ANaturtejo participou, entre

20 e 23 de março, numa reu-
nião semestral da Rede Eu-
ropeia de Geoparques, que
decorreu pela primeira vez
na sede da UNESCO, em
Paris, com o objelivo de
abordar os assuntos relacio-
nados com o trabalho e pro-
jetos de todos os Geo par-
ques Europeus, assim como
a possível criação de um Pro-

grama Geoparques pela
UNESCO, a par dos Sítios
Património da Humanidade
e das Reservas da Biosfera.

Neste encontro, o Geo-
park Naturtejo apresentou
os seus projetos, destacan-
do-se os que integram o pIa-
no de animação ecomunica-
ção do Provere Buy Nature.

De referir, ainda, que no

final da sessão de dia 21 rea-
lizou-se uma receção para os
diplomatas da UNESCO,
com produtos e sabores dos
diferentes Geoparques da
Europa, que incluiu da re-
gião do Geopark Naturtejo os
queijos premiados Sabores
de Idanha, os Sweet Cheese,
bombons com queijo e doce
de figo e o vinho Súbito.
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PORTUGAL, ESPANHA E ALEMANHA

Geopark Naturtejo dá-se a conhecer
ANaturtejo, com o objetivo de
dar a conhecer o destino Geo-
park Naturtejo junto de opera-
dores turísticos, agentes de vi-
agens, outros profissionais de
turismo e público em geral es-
teve presente nas feiras de tu-
rismo que decorreram recen-
temente em Lisboa e em Villa
Real de San Carlos, Espanha.

Entre 27 de fevereiro e 3 de
março, o Geopark Naturtejo
esteve presente na Feira Inter-
nacional de Turismo de Lis-
boa. BTL,com um espaço para
negociação com empresas e
operadores, integrado no stand
do Turismo Centro de Portu-
gal, destino convidado em
2013. que estava representado
pelas diversas Comunidades
Intennunicipais.

Refira-se que durante o
programa de animação dina-
mizado naquele stand pela
Comunidade Intermunicipal
da Beira Interior Sul (CIMBIS),
a Naturtejo apresentou as no-
vas rotas pelo Geopark, dedica-
das à temãtica Natureza e

Stand do Geopark Naturtejo na BTL

Aventura, Património, Bem-
Estar e Cultura, Birdwatching
e aproveitou para lançar um
trabalho recentemente elabo-
rado no âmbito dos projetos
Euroaces eTejo Internacional.

Tratam-se de programas que
levam o turista à descoberta
do Tejo Internacional, do Pa-
trímõnio da Humanidade e da
Avifauna, desde o Centro de
Portugal, até ao Alentejo e Ex-

tremadura.
Durante a BTL, a CIMBIS

promoveu também um tive co-
oking com produtos locais da
Beira Baixa, uma apresenta-
ção da Páscoa na Beira Baixa

com a Encomendação das Al-
mas, provas orientadas de
azeites da Beira Baixa pela Es-
cola Superior Agrária (ESA)de
Castelo Branco e pela Associa-
ção de Produtores de Azeite da
Beira Interior (APABI) e de
queijos pela Cooperativa de
Produtores de Queijo da Beira
Baixa.

Oprograma das Aldeias do
Xisto, do qual fazem partcqua-
tro aldeias do Geopark Naturte-
jo (Álvaro, Figueira,Martim Bran-
co eSarzedas) lançou o Guia das
AldeiasdoXisto,andeéaprcsen-
tado o Gcopark, alguns dos gco-
monumentos, alguns dos seus
associados e informação turís-
tica sobre o território. Foram
também apresentados Novos
Projetas Aldeias Históricas de
Portugal: Caminhos para o
futuro, do qual fazem parte
Monsanto e Idanha-a-Velha,
duas aldeias históricas inseri-
das no Geopark Naturtejo.

Foi igualmente apresenta-
do o Roteiro das Minas e Pontos
de Interesse Geológico de Por-

tugal, plataforma ali-fine, pro-
movida pela Direção-Geral de
Energia e Geologia e a Empresa
de Desenvolvimento Mineiro,
disponível em www.rotciro
derninas.pt, do qual o Geopark
Naturtejo é parceiro. À seme-
lhança da BTL e também em
parceria com oTurismo Centro
de Portugal, o Geopark Natur-
tejo esteve presente na oitava
edição da Feira Internacional
de Turismo Ornitológico (FIO),
que decorreu entre 1 e 3 de
março, no Parque Nacional de
Monfragüe, perto de Cáccrcs,
em Espanha, um ponto de en-
contro para profissionais e
amantes da natureza e birdua-
tching, uma das potencíalida-
des turísticas do Geopark Na-
turtejo.

Jáde6a 10 de março o Gco-
park Naturtejo esteve presente
na Feira Internacional de Turis-
mo de Berlim ITB, na Alema-
nha, com o stand Geoparks,
onde também participou no oi-
tavoPOW-WOW,um seminário
para profissionais.

Abril 2013



o AÇAFA, online
53. edição

••. Associação de Estudos do Alto Tejo apresentou,
)S ~o passado dia 21 de abril, em Proença-a-Nova, a
J edição número 5 da sua revista AÇAFA Online, na qual

e tiveram pre ente apoiantes e entusia tas da Revi ta e
de ta modalidade de comunicação, entre o quais o nosso
Diretor.

E ta edição inclui um dossiê temático que pretende
assinalar a passagem dos 250 anos obre os confrontos
militares que tiveram lugar nesta região, no âmbito da
Guerra dos ete Anos, e evocar o papel desempenhado pelo
Conde de Lippe na defesa de Portugal. Nesse contexto,
assume relevância nacional o dispositivo militar hoje
denominado Linha Defensiva das Talhadas-Moradal, que
está bem representado nos concelhos de Vila Velha de
Ródão e em Proença-a-Nova, sendo de alientar as acções
de estudo e valorização de envolvidas por este último
município.

A secção de Estudos e Trabalho integra um conjunto
muito diversificado de temas, com destaque para o
património geológico e geomineiro, a que se seguem outros
textos, sobre investigação arqueológica, dialectologia,
arquitectura e património rural. economia rural, crenças e
religiosidade popular, um contributo para demografia
histórica e registos fonográfico de poe ia popular,
Os documentos de ta edição reportam-se a uma região que
abrange o sul da Beira Interior, o Norte Alentejano e parte
ocidental da Província de Cácere .

Passados cinco anos sobre a edição desta revista
podemos efectuar um balanço daquilo que e tá a ser o
sucesso deste projecto editorial que agiJizou a circulação
da informação produzida sobre a região, fazendo-a chegar,
de forma mais efectiva, aos diferente públicos nacionais
e estrangeiros.

Durante estes anos foram publicado 109 artigos;
envolvidos 89 autores, de diferente nacionalidades;
desenvolvidos trabalhos sobre 17 temáticas do património

I natural a cultural, correspondendo a 20 regiões/concelhos.
'I Esta intensa produção Científica envolveu ainda 28
.,11 instituições e outros 15 colaboradores diversos e o eu

balanço final corre ponde a mai de 3200 páginas.
Este documento e tão disponivei para de carga, na I

página www.altotejo.org. 0
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Biblioteca recebe exposição 
“O Estado Novo e as mulheres”

A Biblioteca Munici-
pal de Castelo Branco rece-
be até ao próximo dia 4 de 
abril, a exposição “O Esta-
do Novo e as Mulheres”. 
A mostra, cedida pelas Bi-
bliotecas de Lisboa, estará 
patente ao público no 1º 
piso do edifício.

 Pretende ser uma via-
gem ao passado para com-
preender qual o papel da 
mulher nesta época.

O Estado Novo, à se-
melhança das ditaduras 
nazi e fascista, instaladas 
na Europa nos anos 30, 
abordou a questão da mu-
lher como uma questão de 
estado. O Programa, o dis-
curso e as práticas relativas 
à formação de uma elite 

feminina e à organização 
e mobilização das mulhe-
res manifestam o empenho 
ideológico do regime no 
género.

A Obra das Mães para 

a Educação Nacional, a 
Mocidade Portuguesa Fe-
minina e o Movimento 
Nacional Feminino, em 
contextos diversos, cons-
tituíram frentes funda-

mentais do regime. As 
primeiras no processo de 
consolidação, a última no 
esforço de apoio psicoló-
gico à guerra colonial que 
prenuncia a agonia do Es-
tado Novo.

Através de todas elas, 
o protagonismo feminino 
surge associado à função 
sagrada da maternidade, 
cuja simbologia é a bandei-
ra do regime erguida con-
tra o feminismo e a eman-
cipação, obsessivamente 
combatidos, ao mesmo ní-
vel que a democracia. Está 
ainda por estudar a dimen-
são do investimento ideo-
lógico e político do Estado 
novo através do género 
feminino. 

Vila Velha de Ródão Vila Velha de Ródão

Virtuosismo das águas e gentes do Tejo em livro
O Dia da Água, 22 de 

março, foi a data escolhida 
para a apresentação do li-
vro “O Tejo – Virtuosismo 
das suas águas e gentes” 
pela autora, Lurdes Cardo-
so, que decorreu na Biblio-
teca Municipal José Baptis-
ta Martins (BMJBM), em 
Vila Velha de Ródão.

Esta iniciativa enqua-
drou-se nas Comemorações 
do Ano Europeu dos Cida-
dãos e do Ano Internacio-
nal da Cooperação pela 
Água. Do programa fez 
parte também a abertura da 
exposição de fotografias, 
pinturas, desenhos, livros e 
objetos do quotidiano pis-
catório- “Amo o Tejo” e a 
apresentação de um docu-
mentário “O rio Tejo: Ima-
gem e poesia.

Várias pessoas intervie-
ram neste programa alusivo 
ao rio Tejo, com leituras de 
poemas por Ilda Pires, lei-

tura de um cântico ao vivo 
por Maria de Lurdes Barata 
e explicações sobre a temá-
tica do Tejo. 

Segundo Graça Batis-
ta, bibliotecária da Bibliote-
ca Municipal José Baptista 
Martins, “a leitura do livro 
tem outro mérito para além 
do conhecimento que pro-
porciona aos seus leitores: 
desperta a vontade de saber 
mais. Se seguirmos o exem-
plo da sua autora, seremos 
nós, os seus leitores, os 

próximos a interrogarmos 
o rio, mas também as ruas 
e as casas, as pessoas e as 
árvores do território de que 
fazemos parte. E, no fim, 
teremos deixado não só 
mais saber mas, sobretudo, 
mais vontade de saber.”

Graça Batista termi-
nou dizendo que “não nos 
basta falar da importância 
da cidadania nas datas co-
memorativas, importante 
é praticá-la, pois, só com 
cidadãos empenhados na 

construção de saberes se 
edificam a democracia e o 
desenvolvimento.”

Recorde-se que inte-
grada no projeto “Vidas e 
Memórias de uma Comu-
nidade” - dinamizado pela 
BMJBM -, Lurdes Cardoso 
foi também recentemente 
autora dos livros “Os nos-
sos médicos (V.V. Ródão, 
1883-1983)” e “Assistência 
em Vila Velha de Ródão: 
Elementos para a sua his-
tória”. 

Atelier de pintura e bordados 
na Junta de Freguesia 

No dia 22 de março, 
decorreu, a abertura do 
atelier de artes (pintura e 
bordados), promovido pela 
Junta de Freguesia de Vila 
Velha de Ródão.

Este projeto decorre 
nas instalações da Junta 
de Freguesia e tem como 
objetivo ocupar o tempo de 
lazer da comunidade inte-
ressada nestas áreas.

As formadoras Adelai-

de Dias, nos bordados, e Jo-
aquina Afonso, na pintura, 
ensinam os seus saberes às 
cerca de 15 pessoas, entre 
os 40 e 76 anos de idade, 
que frequentam este atelier.

A decorrer até 30 de 
abril, o atelier de pintura 
acontece às quartas e sex-
tas-feiras, das 14 às 17 ho-
ras, e o atelier de bordados 
às terças e quintas-feiras, no 
mesmo horário. 

Idanha-a-Nova

Alcafozes recebe Festival dos 
Espargos, Criadilhas e Tortulhos

Alcafozes, concelho 
de Idanha-a-Nova, acolhe 
este fim de semana, 6 e 7 de 
abril, a terceira edição do 
Festival dos Espargos, Cria-
dilhas e Tortulhos.

Durante dois dias, ha-
verá produtos regionais, 
workshops, animação mu-
sical e cultural, e ainda três 
concursos: maior tortulho 
e maior criadilha, melhor 
prato de produtos silvestres 
e tasquinha mais original.

Na gastronomia, além 
das tasquinhas com pro-
dutos regionais e pratos 
com criadilhas, espargos e 
tortulhos, destaque para a 
presença de conceituados 

chefes de cozinha, que vão 
confecionar pratos com 
produtos regionais e silves-
tres.

Ao início da tarde do-
mingo, José Gravito Hen-
riques, da Direção Geral 
de Agricultura e Pescas 
do Centro, orienta um 
workshop sobre produtos 
silvestres.

No plano musical, 
realce-se a atuação dos gru-
pos “Zataam” (sábado) e 
"ADIAFA“ (domingo).

A organização do festi-
val é da Câmara Municipal 
de Idanha-a-Nova e Junta 
de Freguesia de Alcafo-
zes.
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Naturtejo participa na reunião dos 
Geoparques Europeus na sede da UNESCO 

A Naturtejo partici-
pou em mais uma reunião 
semestral da Rede Euro-
peia de Geoparques, que 
decorreu de 20 a 23 de 
Março pela primeira vez  
na sede da UNESCO, em 
Paris, com o objectivo de 
abordar os assuntos rela-
cionados com o trabalho e 
projectos de todos os Ge-
oparques Europeus, assim 
como a possível criação de 
um Programa Geoparques 
pela UNESCO, a par dos 
Sítios Património da Hu-
manidade e das Reservas 
da Biosfera.

Neste encontro, o 
Geopark Naturtejo apre-
sentou os seus projectos, 
destacando-se os que inte-
gram o plano de animação 
e comunicação do Provere 
Buy Nature. O Geopark 
Naturtejo foi ainda elo-
giado durante os trabalhos 
pelo prémio obtido na Fei-
ra Internacional de Turis-
mo, ITB que se realizou 
recentemente em Berlim, 
Alemanha. A entrada de 
2 novos geoparques para 
a Rede Europeia de Ge-
oparques também foi um 
tema de elevado interesse, 
realçando-se a adesão do 
Geoparque Açores.

A entrada de todo o 
arquipélago dos Açores 
vem acrescentar grande va-
lor científico e turístico às 
Redes Europeia e Global 
de Geoparques e acima de 
tudo aos Geoparques de 
Portugal, sob os auspícios 
da UNESCO, que agora 
passam a ser constituídos 
pelos geoparques Naturte-
jo, Arouca e Açores. Esta 
rede em Portugal ganha 
coesão através do Fórum 
Português de Geoparques 
que se encontra em curso, 
coordenado pela Comissão 
Nacional da UNESCO.

Na sessão do dia 21, 
com a participação de 
técnicos e responsáveis da 
UNESCO,  embaixadores 
e técnicos das comissões 
nacionais, foi apresentado 
por Nicolaus Zouros, coor-

denador da Rede Europeia 
de Geoparques, toda a rede 
Europeia e Global de Ge-
oparques, tendo sido elo-
giado o papel da Naturtejo 
como líder na preparação 
do stand representante dos 
Geoparques para a parti-
cipação na maior feira de 
Turismo do Mundo, ITB, 
onde se obteve o terceiro 
lugar entre mais de dez mil 
participações, distribuídas 
por 11 categorias.

Durante essa sessão 
foram apresentadas as dife-
rentes redes, integradas em 
Convenções da UNESCO, 
que classifica o Património 
Mundial, as Reservas da 
Biosfera e Património Ima-
terial. Ainda foram apre-
sentados outros programas 
da UNESCO, como a Edu-
cação e Desenvolvimento 

Sustentável e o programa 
de prevenção de tragédias e 
desastres naturais em todo 
o nosso planeta. No final 
de todas as  apresentações 
a assembleia composta por 
cerca de 200 pessoas, par-
ticipou em debate demons-
trando diversos exemplos 
de cooperação entre as di-
ferentes redes e programas 
da UNESCO. 

No final do dia reali-
zou-se uma recepção para 
os diplomatas da UNES-
CO, com produtos e sa-
bores dos diferentes Ge-
oparques da Europa, que 
incluiu da região do Geo-
park Naturtejo os queijos 
premiados "Sabores de 
Idanha", os “Sweet Chee-
se” (bombons com queijo 
e doce de figo) e o vinho 
Súbito. 

Isabel Coutinho ouve 
mulheres de Castelo Branco

 Isabel Coutinho, can-
didata à presidência do 
Departamento Nacional 
das Mulheres Socialistas 
(DNMS), cujas eleições de-
correm no próximo dia 13 
de abril, ouviu no passado 
dia 22 de março as mulhe-
res de Castelo de Branco.

 A educação como 
meio privilegiado de pro-
moção da igualdade de di-
reitos e de oportunidades 
foi um dos principais temas 
em discussão. Além de ter 
ouvido as mulheres de Cas-
telo Branco sobre as suas 
preocupações e experiên-
cias, Isabel Coutinho deu a 
conhecer a sua moção. 

A importância de fa-
zer da maternidade uma 
escolha real da mulher, e 
não um obstáculo ao em-
prego, e a necessidade de 
abrir o DNMS à sociedade 
civil, dando-lhe voz ativa e 
efetiva dentro e fora do PS 
foram algumas das ideias 

partilhadas por Isabel Cou-
tinho, que continua a pro-
mover debates com mulhe-
res de todo o país.

Isabel Coutinho nas-
ceu em 1966, em Vila das 
Aves, no distrito do Porto. 
Licenciada em História e 
Ciências Sociais, pela Uni-
versidade do Minho, é Pós-
-graduada em Administra-
ção e Gestão Escolares.

Professora do ensino 
secundário, Isabel Couti-
nho foi deputada à Assem-
bleia da República nas X e 
XI legislaturas, de 2005 a 
2011, pelo círculo eleitoral 
do distrito de Braga.

Atualmente é deputa-
da da Comunidade Inter-
municipal do Ave, membro 
do conselho político do 
Departamento Nacional 
e Distrital das Mulheres 
Socialistas, da Concelhia e 
Distrital de Braga e da Co-
missão Nacional do Parti-
do Socialista. 

Retaxo

Caminhada ambiental 
este sábado

A Valnor, em parceria 
com a Associação Cultural 
e Social do Retaxo, organi-
za a I Caminhada Ambien-
tal, no próximo sábado, dia 
6 de abril.

Esta iniciativa preten-
de sensibilizar as popula-
ções para os cuidados a ter 
com os resíduos sólidos ur-
banos, fomentando hábitos 
de reciclagem.

O passeio, com um 
percurso de 7 quilómetros, 
terá início às 9:30 horas da 
manhã, e terminará com 

uma tarde de convívio e 
jogos.

As inscrições estão a 
ser recebidas na Valnor 
através do telefone 272 324 
668, das 9 às 18 horas; ou 
na sede da Associação Cul-
tural e Social do Retaxo – 
Rancho Folclórico (ACSR-
FR) pelo telefone 272 997 
151, das 14 às 17 horas. 

A inscrição será feita 
em bens alimentares, enla-
tados e leite, que reverterão 
para o setor da ACSRFR 
do Banco Alimentar. 

Museu alarga horário de funcionamento
As estruturas muse-

ológicas que integram a 
Rede de Museus do Centro 
alargaram o seu horário de 
funcionamento a partir de 
ontem dia 1 de abril, pas-
sando a estar abertos à hora 
de almoço e até às 19:00.

O alargamento do perí-
odo de funcionamento dos 
sete museus que integram 
a Rede de Museus do Cen-
tro/Direção Regional de 
Cultura do Centro (DRCC) 
visa, essencialmente, con-
quistar mais visitantes, ex-
plica a diretora da DRCC, 
Celeste Amaro.

Os museus de Aveiro e 
Francisco Tavares Proença 
Júnior, em Castelo Branco, 
e o Mosteiro de Santa Cla-

ra-a-Velha, em Coimbra, 
já estão abertos à hora de 
almoço e desde que adota-
ram esta prática registaram 
aumento de visitantes, par-
ticularmente o de Castelo 
Branco, sublinhou aquela 
responsável.

O funcionamento dos 

museus, ininterruptamente, 
entre as 10:00 e as 19:00, 
entre terça-feira e domingo, 
só é possível "graças à ade-
são fantástica dos funcioná-
rios”, que passarão a cum-
prir horários desfasados, 
salientou Celeste Amaro.

A rede de Museus do 

Centro/DRCC é integrada 
pelos museus de Aveiro, da 
Guarda, de José Malhoa 
e da Cerâmica (nas Cal-
das da Rainha), Joaquim 
Manso (Nazaré), Fran-
cisco Tavares Proença e 
Mosteiro de Santa Clara-a-
-Velha. 

Almoço de confraternização

Distinguidos atletas de Taekwondo 
e da Escola de Artes Marciais Coreanas
POR TIAGO CARVALHO

As estruturas do dis-
trito de Castelo Branco da 
Associação de Taekwondo 
e a Escola de Artes Marciais 
Coreanas realizaram um al-
moço de confraternização 
na passada sexta-feira, dia 
29 de março.

Durante o evento, que 
decorreu no restaurante A 
Messe do Marinheiro, em 
Castelo Branco, foi feita 
a entrega de diplomas de 
graduação e de prémios aos 
melhores atletas de 2012. 

Vários deles têm-se distin-
guido em competições re-
gionais, nacionais e interna-

cionais.
Ao POVO DA BEIRA 

foi conferido o Diploma de 

Divulgador da Modalidade, 
pelo seu papel em prol da di-
vulgação destes desportos. 

O POVO DA BEIRA recebeu o Diploma de Divulgador da Modalidade
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Novas notas de 5 euros entram em circulação dia 2
Entram em circulação 

na próxima 5ª feira, dia 2, 

novas notas de 5 euros. O 

desenho das notas da série 

“Europa” continua a ser su-

bordinado ao tema “épocas 

e estilos na Europa” e a ter 

como principais elementos 

janelas, portas e pontes.

O aspeto visual das no-

tas foi alterado para incor-

porar elementos de segu-

rança mais sofisticados. Há 

novos elementos impressos 

em relevo, a marca de água, 

o filete de segurança e o ho-

lograma foram transforma-

dos e foi acrescentado um 

número esmeralda.

Dia 2 entra na circula-

ção a nova nota de 5 euros, 

as restantes notas da série 

“Europa” serão colocadas 

em circulação de forma 

gradual, por ordem cres-

cente de denominação, ao 

longo de vários anos. Ou 

seja, depois da nota de 5 € 

será introduzida a nota de 

10 € e assim sucessivamen-

te.

A cor dominante da 

nota de cada denominação 

mantém-se, cinza na nota 

de 5 €, vermelho na de 10 €, 

azul na de 20 €, laranja na 

de 50 €, verde na de 100 €, 

amarelo-torrado na de 200 

€ e púrpura na de 500 €.

Os desenhos da série 

“Europa” foram atuali-

zados para considerarem 

os países que aderiram à 

União Europeia desde o 

lançamento da primeira 

série. 

As notas da série 

“Europa” apresentam, o 

nome da moeda em cirílico 

(EBPO), além das designa-

ções em latim e em grego, 

(como resultado da adesão 

da Bulgária à União Euro-

peia em 2007); um mapa re-

visto da Europa, incluindo 

Malta e Chipre; e as iniciais 

de Banco Central Europeu 

em nove variantes linguís-

ticas (quatro variantes no-

vas). 

Com o aparecimento de novas notas, 
não tem que trocar as já existentes

Beira Baixa é marca para vender região
POR CRISTINA VALENTE

O Secretário de Estado 

do Turismo, Adolfo Mes-

quita Nunes, terminou em 

Castelo Branco, a sua pri-

meira visita oficial ao ter-

ritório regional do Centro.

A visita, que teve 

como objetivo promove o 

conhecimento da região, 

a apresentação de novos 

projetos turísticos diferen-

ciadores, e promover o en-

contro com os agentes re-

gionais do sector, começou 

em Aveiro, passou Coim-

bra, Viseu, Serra da Estre-

la, e terminou em Castelo 

Branco. 

Na nossa cidade, 

Adolfo Mesquita Nunes 

deixou o desafio para que, 

“toda a comunidade con-

tribua para a promoção da 

cidade”.

O turismo é uma ati-

vidade económica que a 

nível nacional representa 

9,5% do PIB,  8% do em-

prego é gerado pelo sector 

do turismo, “é uma ativi-

dade que gera receitas, mas 

pode trazer muito mais di-

nheiro, se todos se envolve-

rem” afirmou Adolfo Mes-

quita Nunes.

O secretário de Estado 

defende que a promoção 

turística tem que envolver 

todas as áreas da socieda-

de, “quem gerir o turismo 

o fizer apenas do ponto de 

vista de atração turística 

está a fazer um trabalho in-

completo”. O responsável 

defende o envolvimento 

de todos na promoção da 

região, “desde os empre-

sários que à partida nada 

tenham a ver com turismo, 

mas que na realidade têm” 

e lembra o turismo empre-

sarial, “até às áreas liga-

das diretamente ao sector, 

como restauração, dormi-

das, animação”.

E tal como defende a 

colaboração de todos na 

promoção da região, de-

fende também a promoção 

conjunta , “ninguém vem 

à região para provar um 

queijo, mas se ao promo-

ver o queijo promovermos 

também a história e a tra-

dição, e outras mais valias 

da região estamos a ofere-

cer um produto completo” 

sabendo escolher o que é 

estratégico para a região.

Adolfo Mesquita Nu-

nes, lembra que o governo 

está a promover um novo 

modelo para promover o 

país e os vários destinos do 

país. Pretende-se um mo-

delo ágil, “para responder 

rapidamente aos desafios” 

que não tenha sobrepo-

sições, ou seja que cada 

agente saiba qual é o seu 

papel, e em que as marcas 

regionais tenham um peso 

importante na definição do 

modelo.

“Espero que este seja 

um modelo que permita 

que haja um tratamento di-

ferenciado entre as várias 

regiões” afirma Adolfo 

Mesquita Nunes.

Joaquim Morão, au-

tarca de Castelo Branco, 

quer apostar forte no tu-

rismo, “tivemos a infelici-

dade de nunca pertencer 

a uma região de turismo, 

mas está na hora de mudar 

e apostar forte na promo-

ção da nossa região” afir-

ma o autarca.

Para além de todo o 

património histórico, o 

autarca destaca as poten-

cialidades dos produtos da 

região, “atrativos também 

turísticos, porque são pro-

dutos de qualidade.” 

A marca Beira Baixa é 

para Joaquim Morão “for-

te” e com potencialidades, 

por isso a aposta da autar-

quia passa pela promoção 

dessa marca, “essa sem-

pre foi a nossa tradição, e 

por isso vamos divulgar a 

marca, promovendo a re-

gião”.

Adolfo Mesquita Nu-

nes, diz que mais impor-

tante que ter uma marca 

com o nome da região é ter 

produtos estratégicos, “po-

demos querer vender turis-

mo de saúde, de natureza, 

cultural ou empresarial, 

isso é que é preciso definir, 

porque para o turista é-lhe 

indiferente a região onde 

se encontra”. O respon-

sável politico pela pasta 

do Turismo explica que o 

facto de as entidades regio-

nais terem uma dimensão 

maior tem como objetivo 

criar sinergias com outras 

regiões, “na Beira Baixa 

há muito produtos estraté-

gicos que devem fazer par-

cerias com outras zonas 

do país para ganhar escala 

e dimensão”. 

Produtos estratégicos e parcerias 
para ganhar escala

Hortense Martins, de-

putada do PS eleita pelo 

distrito de Castelo Branco, 

tem sido uma voz critica 

em relação à politica do 

atual governo para o sec-

tor do turismo. Admite 

que ainda há muito a fazer 

na promoção da cidade e 

da região.

“Os responsáveis po-

líticos têm que ajudar a 

promover estas regiões, 

nos mercados interessados 

neste tipo de produto, mais 

rural, diferente da capital, 

Lisboa, e do Algarve” afir-

ma a deputada do Partido 

Socialista.

Para Hortense Mar-

tins, Castelo Branco em 

grandes potencialidades 

para promover, “desde 

logo o Museu Cargaleiro, 

que tem que ser promovi-

do não só a nível nacional, 

mas também internacio-

nalmente. Temos muitos 

produtos que devem ser 

incluídos numa estratégia 

nacional de desenvolvi-

mento do turismo”.

“O que pedimos ao 

governo é que tenha uma 

estratégia para o setor e 

onde os agentes privados 

se revejam” afirma Hor-

tense Martins. 

Secretário de Estado, Adolfo Mesquita Nunes, conheceu potencialidades turísticas de Castelo Branco

Abril 2013



Edição 999  30 de abril de 2013    Povo da Beira      · 15·Oleiros

POR PAULO JORGE MARQUES

PUBPUB

Ajude o ARROZ SELVAGEM COM 
FRUTOS SECOS 

a ser eleito o arroz de Portugal!
Vote através da página no facebook: 

https://www.facebook.com/
melhorarrozdeportugal

Grupo Maltez Desportivo do Mosteiro

VIII Mostra de Sopas Tradicionais 
do Mosteiro no próximo domingo
POR PAULO JORGE MARQUES

É já no próximo do-
mingo (dia 5 de maio) que 
terá lugar a muito afamada 
Mostra de Sopas Tradicio-
nais promovida pelo Gru-
po Maltez Desportivo do 
Mosteiro. O almoço-conví-
vio está agendado para as 
12h30 e pelas 13h00 está 
prevista a abertura ao pú-
blico das tasquinhas com a 
participação garantida de 4 
restaurantes com uma mos-
tra de 18 sopas tradicio-
nais. Pelas 14h00 inicia-se 
a Tarde de Folclore, com a 
participação de 3 ranchos 
floclóricos, seguindo-se pe-
las 16h00 o 6.º Festival de 
Acordeões. A entrada nesta 
iniciativa, onde não falta-
rão o folclore e a cultura 
popular é gratuita.

Agrande atracção des-
te evento é, sem dúvida, 
as tasquinhas abertas ao 
público, onde poderão ser 
saboreadas as seguintes 
sopas: sopa de peixe, sopa 
de pedra, sopa de casta-
nha seca, sopa à lavrador, 

sopa à camponesa, sopa de 
pedra à Zé António, sopa 
de grão, sopa de abóbora, 
caldo verde, sopa de canja, 
sopa 3/1, sopa da matança, 
sopa de cabeça de nabo, so-
pas de cavalo cansado, sopa 
da avó e sopa de pedra, etc. 

Como atracções des-
ta edição refira-se ainda o 
fumeiro tradicional, onde 
não faltarão os enchidos da 
região. Quem quiser pode 
comprar. 

A freguesia do Mostei-
ro possuía outrora diverso 
artesanato. Ao vivo haverá 
um artesão. Quem vier ao 
Mosteiro poderá ainda ob-
servar algumas mulheres a 
peneirar a farinha de milho 
e a cozer a broa em forno 
a lenha. Junto à entrada do 
Pavilhão Gimnodesportivo 
foi instalado um pequeno 
forno, onde tem acontecido 
a demonstração da coze-
dura do pão de milho. As 
mulheres amassam a fari-
nha, tendem e colocam no 
forno. Depois de cozidos, 
quem quiser pode com-
prar.

Cardosa

Pés, Cabeça e Estômago IV

A Associação Recrea-
tiva “Amigos da Cardosa” 
(ARAC) leva a efeito, no 
próximo dia 4 de maio, o 
seu convívio anual intitu-
lado “Pés, Cabeça e Estô-
mago IV”, aberto à popu-
lação. 

O programa é bastante 
aliciante e tem início pelas 
9:00h com um passeio pe-
destre (“Pés”) que preten-
de privilegiar dois aspetos: 
a paisagem natural e o pa-
trimónio histórico, atraves-
sando a aldeia da Cardosa 
e contemplando a visita às 

ruinas do lagar de azeite 
do princípio do século XX 
e de um moinho de água 
da mesma altura. Parte 
deste passeio atravessa a 
magnífica paisagem natu-
ral do Moradal e da ribeira 
da Magueija. 

A segunda parte des-
te convívio tem início às 
13:00h com a inaugura-
ção de uma exposição de 
fotografia cujo tema são 
as aves oriundas da região 
(“Cabeça”*). O almoço 
de convívio está marcado 
para as 13:15h. 

Jantar Medieval com teatro ao vivo 

GeoRota do Orvalho no próximo dia 25 de maio
POR PAULO JORGE MARQUES

Está agendada para o 
próximo dia 25 de maio a 
oitava edição do já mítico 
passeio pedestre promovi-
do pela Junta de Freguesia 
do Orvalho, a GeoRota 
do Orvalho. Inserida na 
Semana Europeia dos Ge-
oparques e no Festival da 
Paisagem, este é um evento 

que conta com o apoio do 
Município de Oleiros e da 
Naturtejo. 

O programa tem iní-
cio com o passeio pedestre, 
pelas 15:00h, havendo lan-
che e surpresas pelo meio. 
Pelas 19h00 terá lugar, no 
Miradouro do Mosquei-
ro, o Jantar Medieval com 
teatro ao vivo a cargo da 
Viv´Arte. No local, haverá 

ainda uma exposição de ar-
maria da época constituída 
por elmos, escudos, coifas e 
cotas de aço. A animação, 
a cargo da companhia de 
teatro Viv´Arte, será uma 
constante e inclui música 
(com caixas e instrumentos 
de sopro), bailarina (com 
número de fogo, correntes 
e garras), grupo de espadas, 
apresentação de armaria da 

época, exercício de esgrima 
simples de grupo, combate 
apeado, combate de espa-
das de fogo.

Para mais informações 
e inscrições (limitadas até 
350 pessoas), contacte a 
Junta de Freguesia de Or-
valho por e-mail (fregue-
siaorvalho@gmail.com / 
geral@jf-orvalho.pt) ou por 
telefone 272 746 399. 

Comemorações do 25 de abril 

Ao sabor dos dias 
de Pinheiral Bravo

No âmbito das come-
morações do 25 de abril 
em Oleiros, uma data em 
que se celebra a liberdade 
de expressão, oral e escrita, 
o município de Oleiros as-
sinalou a efeméride com a 
apresentação do livro “Ao 
sabor dos dias de Pinheiral 
Bravo”, da autoria de Fáti-
ma Fidalgo. 

A autora residiu alguns 
anos em Oleiros, terra onde 

tem ligações familiares e a 
qual descreve no livro com 
recurso ao seu imaginário 
infantil e pela mão de per-
sonagens ficcionadas. Nes-
ta obra romanceada, são 
relatadas vivências e expe-
riências sensoriais sentidas 
na primeira pessoa. O livro 
está disponível para ven-
da, consulta ou requisição 
na Biblioteca Municipal | 
Casa da Cultura. 
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Maio com agenda cheia em Idanha-a-Nova
A autarquia de Idanha-a-Nova continua a apostar nas atividades culturais e desportivas 
para promover o concelho, o mês de maio vai ser “em grande”. Atividades em várias 
freguesias do concelho prometem atrair turistas e ajudar a economia local.

POR CRISTINA VALENTE

Passeios pedestres, fes-
tas tradicionais, festival das 
Sopas e das Flores, e um 
torneio internacional de té-
nis, são algumas das ativi-
dades promovidas durante 
o mês de maio no concelho 
de Idanha-a-Nova. 

Para o Vice-Presidente 
da autarquia Idanhense 
esta atividade cultura e 
desportiva promovida pela 
autarquia, ou em parceria 
com agentes privados, tem 
sempre como fim prin-
cipal promover e “trazer 
gente ao território, para 
que aqui fiquem a dor-
mir, a consumir os nossos 
produtos, deixando di-
nheiro na nossa economia 
local”.

As atividades come-
çam logo no dia 1 com o 
Passeio entre Alares e Ros-
maninhal, passeio integra-
do numa iniciativa mais 
ampla, Grande Rota da 
Transumância,  que decor-
re em colaborações com 
outros municípios . A Rota 
da Transumância começa 
precisamente com este pas-
seio, e pretende recriar as 
rotas dos pastores desde as 
terras de Idanha até á Serra 
da Estrela. 

O primeiro passeio, 
Alares-Rosmaninhal, co-
meça às 8 horas, com a 
concentração, depois às 
8:30 será servido aos parti-
cipantes a “bucha do Pas-
tor” e às 9 horas começa 
a viagem ligando a Alares 
aos Rosmaninhal.

A chegada ao Rosma-
ninhal está prevista para 
as 12 horas, onde haverá 
uma demostração de fei-
tura do queijo e de tos-
quia manual.  Às 13:30 
será servido o almoço de 
convívio e durante a atar-
de os participantes vão ter 
oportunidade de conhecer 
mais sobre a temática, em 
conversas com pastores 
locais, visionamento de 
filme e podem ainda ad-
quirir produtos típicos do 
concelho numa pequena 
feira.

As inscrições, são gra-
tuitas e podem ser efetua-
das através do telefone 277 
202 900.

Festa da Divina Cruz 
transforma Monsanto 
em Vila Templária

Monsanto vai estar em 
festa de 3 a 5 de maio, com 
a Festa da Divina Santa 
Cruz.

Armindo Jacinto diz 
que esta é das atividades 
que mais gente trás à re-
gião, “são três dias mui-
to animados, com muita 
participação popular e que 
enche por completo as uni-
dades hoteleiras do conce-
lho”. 

Um programa rechea-
do de iniciativas que inclui 
dois jantares medievais, 
um deles já esgotado, onde 

participarão muitos ope-
radores turísticos nomea-
damente Alemães e Espa-
nhóis, que escolheram este 
fim de semana para conhe-
cer a região e as suas po-
tencialidades. “Para além 
destes operadores estarão 
presentes vários grupos 
de turistas que vão apro-
veitar este fim de semana 
para conhecer o território” 
adianta Armindo Jacinto.

Festival das Sopas 
este ano com Encontro 
de Acordeonistas

O festival das Sopas de 
Proença-a-Velha, que este 
ano se realiza a 11 e 12 de 

maio, acontece em simul-
tâneo com o Encontro de 
Acordeonistas e tocadores 
de concertina.

“Este festival é o que 
tem a nível nacional o 
maior número de sopas a 
concurso, este ano ganha 
outro atrativo com o en-
contro de acordeonistas” 
afirma Armindo Jacinto.

Para além da prova 
as sopas a concurso, do-
mingo, dia 12, o festival, 
que vai já na 11ª edição, 
inclui ainda Workshops 
com produtos locais, Live 
Cooking, gastronomia 
Tradicional, com as Sopas 
Raianas, onde participam 
os restaurantes do conce-

lho. Paralelamente decorre 
o X Encontro de Acordeo-
nistas e Tocadores de Con-
certina , com muita ani-
mação musical, arruadas e 
desgarradas.

No domingo de ama-
nhã vai decorrer uma visita 
temática “Horta Tradicio-
nais - do Cultivo ao pala-
dar”. As inscrições podem 
realizar-se no Gabinete do 
Turismo de Natureza atra-
vés do telefone 277 202 
900.

Aldeia de Santa 
Margarida, 
Uma aldeia Florida

A Aldeia de Santa 
Margarida prepara há qua-
se um ano o fim de semana 
de 25 e 26 de maio, quan-
do decorre o Festival das 
Flores. Toda a população 
está envolvida na prepara-
ção desta iniciativa, “a ca-
racterística deste festival, é 
mesmo essa, incluir toda a 
população na organização, 
fazendo flores de papel, 
mas também plantando 
flores que vão ornamentar 
a aldeia nesses dias”.

Este ano para além das 
flores de papel, muitas vão 
ser as flores “de verdade” 
que vão colorir as ruas 
da localidade. Animação 
também não vai faltar ao 
longo desses dois dias. Os 
responsáveis apostam nos 
grupos de animação de rua 
que vão ao longo do fim 
de semana proporcionar 
momentos divertidos aos 
visitantes. 

Autarquia de Idanha-a-Nova continua a apostar na cultura e desporto para promover o concelho

Termas de Monfortinho recebe torneio Internacional de Ténis
POR CRISTINA VALENTE

As Termas de Mon-
fortinho recebem de 11 a 
19 de maio, aquela que é 
a primeira prova profissio-
nal de ténis do concelho de 
Idanha-a-Nova.

A prova organizada 
pela Associação de Ténis 
de Castelo Branco, Câma-
ra Municipal de Idanha-
-a-Nova e Ô Hotels & Re-
sorts, vai contar com atletas 
oriundos de 26 países e terá 
um Prize Money de 10 mil 
dólares.

 Nuno Pissarra, diretor 
da prova destaca a presen-
ça de vários profissionais, 

“queremos que esta pro-
va se venha a realizar nos 
próximos anos, tornando-

-se uma referencia para a 
região e país”. Garantida 
está a presença de Frede-

rico Ferreira Silva, “a co-
queluche do ténis nacional, 
atual número 9 no ranking 
mundial de juniores”.

A prova vai ser dispu-
tada nas variantes de singu-
lares e pares masculinos e é 
pontuável para o Ranking 
ATP masculino.

Nuno Pissarra diz que 
o Ô Hotels & Resorts das 
Termas de Monfortinho 
reúne todas as condições 
para receber uma prova 
deste cariz, “não só porque 
tem excelentes courts, mas 
porque tem também ótimas 

infraestruturas de apoio, 
como alojamento, gabinete 
de massagem e fisiotera-
pia” afirma o responsável.

Para além do torneio 
a organização tem prepa-
rado um vasto programa 
que vão também promover 
a modalidade e incentivar à 
sua prática, “teremos jogos 
onde patrocinadores vão 
jogar com alguns craques, 
temos também programa-
das diversas atividades para 
crianças, orientadas pelos 
jogadores profissionais” 
explica Nuno Pissarra. 
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No sul do concelho

prosperar pecuária
POR PAULO JORGE MARQUES

O Inverno prologado 

que se registou este ano, 

com muita chuva, veio fa-

vorecer o crescimento dos 

pastos para a alimentação 

de gado caprino, ovino e 

bovino. No sul do conce-

lho, nas freguesias de Peral 

e São Pedro do Esteval, os 

produtores não poderiam 

estar mais satisfeitos, pois, 

assim, têm conseguido 

poupar muitos euros em 

ração e palha.

Em Estevês, José Ma-

nuel, grande produtor de 

ovinos e bovinos, diz que 

desde os Santos (Novem-

bro) que não alimenta o 

gado bovino que pastoreia 

numa vedação, ou seja, 

com as chuvas prolonga-

das, os pastos têm sido sufi-

cientes para a alimentação 

do gado que prospera.

No entanto, nem tudo 

foi deixado ao critério d na-

tureza, pois no sentido dos 

pastos de azevém, aveia, 

speed mix e as ervas espon-

tâneas como o pampilho, 

crescerem mais, procedeu 

à adubação. O azevém e 

a aveia são semeados, em-

bora haja muitas ervas e 

plantas de crescimento es-

pontâneo.

O produtor, com um 

rebanho de 180 ovelhas, 

diz que no ano passado 

particamente não choveu, 

o que obrigou a grandes 

gastos em rações e palha, 

aumentando em muito os 

custos de produção. Este 

ano as ovelhas merinas 

pastam livremente nas três 

vedações que possui, em al-

ternância, sem necessidade 

de outro tipo de alimenta-

ção. A erva fresca e tenra 

faz a delícia dos animais.

Assim, pensa aumen-

tar o efetivo quer de bovi-

nos quer de ovinos.

No caso de não chover 

mais, e os pastos secarem, 

diz que o verão está “safo”, 

pois as ervas depois de se-

cas pelo sol continuam a 

ser apetecíveis para as ove-

lhas, o que não acontece 

por exemplo para os capri-

nos. “ As cabras são mais 

esquisitas”, realça, desta-

cando ainda que se o verão 

apertar e faltar os pastos, 

recorre ao sistema de tran-

sumância, ou seja, leva as 

ovelhas para pastar nos lei-

tos das ribeiras da Sarzedi-

nha e Freixada, onde não 

falta a erva fresca no verão, 

em virtude da presença de 

água nas ribeiras. Assim, 

encontra novamente erva 

fresca para o gado e evita 

recorrer a rações e palha. 

Na verdade, é o único a 

praticar a transumância no 

concelho.

O produtor lamenta 

ninguém querer dedicar-

-se a estes trabalhos e criar 

gado. “Como um ano 

como este, com muitas e 

boas pastagens, não é di-

fícil engordar os animais 

e ganhar algum dinheiro. 

Mas preferem o fundo de 

desemprego ou estar em 

casa a fazer estes traba-

lhos”, lamenta. Assim, diz 

que o trabalho como este 

é uma oportunidade e não 

aceita que alguém possa 

passar fome ou não tenha 

trabalho.

Adelino Lourenço 

também de Estevês pasto-

reia um rebanho de mais de 

100 cabras da raça murcia-

na, mais aptas para produ-

zir leite. Todos os dias pas-

toreia o rebanho e se o ano 

passado não havia nada 

para o gado trincar, este 

ano há pastos em abundân-

cia. Diz que não se recorda 

de um ano com tanta erva. 

Desde outubro sempre cho-

veu, de modo que diz que 

quem ceifasse a erva que 

cresce nos pastos teria co-

mida para os animais para 

todo o verão.  Ainda assim, 

lamenta que a chuva atra-

sasse as sementeiras de pri-

mavera: milho e hortícolas.

José Dias, produtor de 

ovelhas da raça Laconne, 

com apetência para leite, 

também em Estevês, , diz 

que embora mantenha o 

gado fechado num pavi-

lhão onde recebe ração e 

feno, também pratica o 

pastoreio de vez em quan-

do. Mas semeia grandes 

quantidades de azevém, 

aveia e outros, que depois 

corta, seca e enfada, ser-

vindo de alimento durante 

o verão e inverno. Este ano 

o trabalho é acrescido pois 

prevê recolher mais de cin-

co mil fardos de feno, ao 

contrário dos pouco mais 

de mil do ano passado. 

Inverno rígido 
devasta apicultura

POR PAULO JORGE MARQUES

O Inverno prolongado 

teve um efeito devastador 

na actividade apícola, com 

a morte de muitas colmeias. 

Como explica um dos espe-

cialistas em apicultura, a 

chuva duradoura afectou o 

aparecimento de flores, o 

que fez que as abelhas não 

tivessem comida. Esgota-

das as reservas da colmeia, 

acabaram por desaparecer, 

levando à morte de diversas 

colmeias. 

Com a chuva, as abe-

lhas estavam também im-

possibilitadas de sair para 

procurar comida, uma vez 

que precisam do sol e das 

temperaturas amenas para 

procurar o pólen pelos cam-

pos. O frio que se fez sentir 

também impediu a saída 

daquele insecto para o cam-

po. Por tudo isto, a situação 

não é favorável.

Por exemplo, Luís 

Dias, de S. Pedro do Este-

val diz que perdeu cinco 

das 10 colmeias que pos-

suía. Em comparação com 

o ano passado, afirma que 

este ano foi muito mau. Em 

2012, logo a partir de Ja-

neiro, começaram a apare-

cer flores e mato florido, o 

que proporcionou um bom 

ano apícola. Já Mário Dias 

Marques conta que em 20 

colmeias quatro morreram.

Assim, em S. Pedro 

do Esteval a situação é de 

desmotivação para muitos 

apicultores. Nesta freguesia 

o mel atinge grande quali-

dade, uma vez que abunda 

o rosmaninho, embora seja 

extraído em menor quanti-

dade do que os apicultores 

do Norte do Concelho. 

Revista Açafa divulga antigos fortes

Publicação digital destaca linha 
defensiva da Serra das Talhadas
POR PAULO JORGE MARQUES

A 5º edição da revista 

Açafa online, com o tema 

das invasões francesas e da 

linha defensiva da Serra das 

Talhadas em destaque, foi 

já apresentada na cafetaria 

municipal. Jorge Gouveia, 

vice-presidente da Asso-

ciação de Estudos do Alto 

Tejo (AEAT), destacou o 

alcance da revista a nível 

internacional, já que tem 

vindo a ser consultada em 

países como Canadá, Brasil 

e os mais diversos pontos 

da Europa, afirmando-se 

em centros de investigação 

e universidades.

O principal tema da 

publicação, que conta com 

cerca de 700 páginas, co-

meçou a desenhar-se em 

novembro, nas II Jornadas 

alusivas às invasões que 

assinalaram os 250 anos 

da construção dos fortes 

e baterias na região. Ao 

apresentar as intervenções 

reunidas na revista, João 

Caninas descreveu os fortes 

como “um património com 

relevância nacional” e com 

elevado potencial do ponto 

de vista da captação de tu-

ristas.

Em vésperas do Dia 

Internacional da Terra – 

que se assinalou dia 22 –, 

Jorge Gouveia acentuou o 

trabalho insistente e esfor-

çado dos colaboradores que 

palmilham a região, mos-

trando-se satisfeito com “os 

temas que vão arrancando 

à terra”. Arqueologia, bio-

logia, etnografia e gastro-

nomia são apenas alguns 

dos universos abordados na 

Açafa, que cumpre cinco 

números em formato digi-

tal depois de terem sido pu-

blicados sete em papel.

Embora concordando 

que o alcance do online é 

muito maior no curto pra-

zo, João Caninas alertou 

para os riscos de a informa-

ção digital se perder mais 

facilmente, não estando, ao 

contrário do que acontece 

com o papel, testada a sua 

durabilidade ao longo do 

tempo. O vereador João 

Manso, que assina um dos 

artigos publicados na edi-

ção, aplaudiu o trabalho 

desenvolvido pela AEAT 

na valorização do patrimó-

nio do concelho. 
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Paulino Fernandes é candidato à Câmara de Oleiros 
POR PAULO JORGE MARQUES

"O PINHAL SOMOS 
TODOS NÓS " é o título 
charneira da candidatura 
encabeçada pelo director 
do Jornal de Oleiros, Pau-
lino Fernandes, à Câmara 
de Oleiros. O candidato 
iniciou contactos com a 
população em diferentes 
pontos do Concelho e já 
reuniu com empresários es-
truturando as quatro ideias 
fortes que vão balizar a sua 
candidatura. 

Anunciou também que 
durante a campanha e pos-
teriormente de acordo com 
a decisão da população em 
termos de resultados eleito-
rais, suspenderá a direcção 

do Jornal e será substituído 
na função.

“A Candidatura não 
tem por objectivo a concen-
tração do poder político, o 
núcleo duro anunciou que 
apoiará candidaturas nas 
Juntas de Freguesia oriun-
das da população aí residen-
te, podendo naturalmente 
concorrer directamente a 
algumas",anunciou.

O candidato já está na 
estrada, a dar os primeiros 
passos da sua campanha 
eleitoral. Dia 4 de Abril 
passou o dia na ETPZP 
num certame seguido de 
jantar.

Dia 4, em Oleiros 
houve duas reuniões com 
apoiantes já em Oleiros;

Dia 5, aconteceu um 
percurso diurno em Olei-
ros para contactos com a 
população, seguido de des-
locação a Cambas e ao Or-
valho.

Nessa mesma noite 
houve reuniões em castelo 
Branco com apoiantes.

O candidato iniciou 
a recolha de assinaturas 
que autorizam apenas a 
participação e não vincu-
lam a voto. Por outro lado 
destinam-se ao Tribunal, 
são confidenciais e não co-
locam em causa ninguém. 
Não receiem o apoio, es-
tamos em Democracia. A 
concorrência entre listas e 
projectos é algo saudável.

"O Pinhal Somos todos 

nós" é o mote para uma 
candidatura que Paulino 
Fernandes diz ser aberta, 
livre de compromissos que 
deseja uma Câmara trans-
parente, um orçamento 
Participativo e que lutará 
para levar Oleiros mais 
além, mais longe. 

“A inclusão social é a 
principal preocupação num 
momento em que o país de-
saba fragorosamente. Uma 
candidatura aberta como 
se afirma, aceita todas as 
contribuições balizadas pe-
los princípios defendidos 
incluindo a igualdade de 
tratamento e as oportuni-
dades para jovens e fixação 
de famílias”,realça o candi-
dato. ■

Grande capacidade de atração de visitantes 

5.º Festival Gastronómico do Cabrito Estonado  
e do Maranho bate recordes
POR PAULO JORGE MARQUES

A realização da quinta 
edição do Festival Gastro-
nómico do Cabrito Estona-
do e do Maranho, em nove 
restaurantes do concelho, 
bateu recordes em termos 
de número de estabeleci-
mentos aderentes, pessoas 
participantes, cabritos esto-
nados assados e maranhos 
confecionados. A grande 
afluência de público deveu-
-se ao empenho dos profis-
sionais aderentes, os quais 
quiseram dar o seu melhor 
na afirmação de duas igua-
rias gastronómicas únicas e 
com grande capacidade de 

atração de visitantes e tu-
ristas àquele concelho. 

Pelos restaurantes 
Callum (Hotel Santa Mar-

garida – Oleiros), Casa Pei-
xoto (Oleiros), Encosta do 
Sol (Orvalho), Ideal (Olei-
ros), Maria Pinha (Olei-

ros), Prontinho (Oleiros), 
Regional (Oleiros), Salina 
(Oleiros) e Slide (Ponte de 
Cambas), durante os dois 
fins-de-semana do Fes-
tival, fruto de uma forte 
campanha de divulgação, 
passaram centenas de pes-
soas oriundas de vários 
pontos do país. Também o 
número de cabritos e ma-
ranhos servidos excedeu 
os números de anteriores 
edições, revelando que esta 
é uma aposta em que mui-
tos acreditam e que cada 
vez mais é encarada como 
uma oportunidade para os 
empresários Oleirenses da 
restauração.■

No restaurante  da 
recente unidade hoteleira 
de 4 estrelas do concelho, 
o restaurante Callum, fo-
ram servidos os dois pratos 
mais emblemáticos da co-
zinha tradicional Oleiren-
se, assim como uma versão 
inovadora de maranhos en-
voltos em folha de couve, 
ao invés de pele como habi-
tualmente é confecionado.

Face ao sucesso da ini-

ciativa, a partir da realiza-
ção do Festival, nos almo-
ços de domingo, vai passar 
a haver Cabrito Estonado 
na ementa daquele restau-
rante. Assim, se ainda não 
conhece o Hotel e nunca 
provou o afamado Cabrito 
Estonado de Oleiros, não 
deixe de ir até àquela vila 
do Pinhal e prove um ca-
brito assado como nenhum 
outro. ■

No Hotel Santa Margarida 
Cabrito Estonado  
nos almoços de domingo 

António Fernandes
Capitão Piloto Aviador António 
Fernandes cessa funções

POR PAULO JORGE MARQUES

António Fernandes 
deixa hoje a Presidência 
dos Bombeiros, por vonta-
de própria. 

Deixa uma obra no-

tável e uma dedicação e 
capacidade de realização 
que impressiona, nomea-
damente a estabilidade que 
trouxe à Instituição.  José 
Marques é o novo Presi-
dente. ■

Empreendimento turístico do concelho de Oleiros

Hotel Santa Margarida eleito uma das cinco  
sugestões da Turisver para esta Primavera
POR PAULO JORGE MARQUES

Uma das maiores pu-
blicações de referência na 
área do turismo, a Revista 
Turisver, elege o Hotel San-
ta Margarida, o recente em-
preendimento turístico do 
concelho de Oleiros, como 
uma das 5 sugestões para 
“viver a Primavera no 25 
de abril”. Segundo aquela 
publicação, “com a data à 

porta, é preciso começar 
a pensar na melhor forma 
de aproveitar uns dias de 
descanso não só porque se 
espera que o sol volte a bri-
lhar em breve, convidando 
a umas curtas e relaxantes 
férias, mas também por-
que o feriado calha a uma 
quinta-feira, permitindo 
um fim-de-semana alarga-
do. De Norte a Sul do país 
não faltam hotéis capazes 

de proporcionar momen-
tos inesquecíveis mas a 
Turisver deixa aqui cinco 
sugestões de unidades onde 
a calma e o relaxamento 
imperam”.

Juntamente com outros 
empreendimentos de qua-
tro regiões distintas, desde 
a Madeira ao Algarve, o 
primeiro hotel de 4 estre-
las do concelho de Oleiros 
é apresentado como “um 

paraíso para os amantes 
da natureza, localizando-
-se numa região conhecida 
pela paisagem verdejante e 
pelas inúmeras praias flu-
viais. Tirando partido da 
gastronomia e das tradições 
beirãs, o Hotel Santa Mar-
garida conta com um res-
taurante especializado nos 
sabores regionais, além de 
cafetaria exterior, piscina 
exterior, ginásio e Spa. ■
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Autoestrada da Beira Interior perdeu 36%  
do tráfego desde a introdução de portagens

A autoestrada da Beira 
Interior (A23) perdeu em 
média 36% do tráfego des-
de a introdução de porta-
gens em dezembro de 2011.

O número foi avança-
do por Pinho Martins, o di-
retor geral da Scutvias, que 
tem a concessão da via que 
liga Abrantes à Guarda.

"É muito preocupante, 
porque esta infraestrutura 
não foi feita para ficar va-
zia, porque assim não serve 
para nada", afirmou, em 
conferência de imprensa, 
Pinho Martins, acrescen-
tando que, “o tráfego na 
A23 continua a cair” e não 
acredita na resolução do 
problema.

"A retoma não vai 
acontecer nem ao mesmo 
ritmo nem ao mesmo ní-
vel", disse Pinho Martins.

A empresa está em 
conversações com o Go-
verno, que deverão termi-
nar em maio, mas ainda 

não recebeu propostas de 
medidas de discriminação 
positiva.

Pelo contrário, "o Go-
verno está a pensar em re-
ordenar os pórticos através 
do desvio da localização ou 

introdução de novos pór-
ticos", o que poderá signi-
ficar o fim de troços ainda 
gratuitos, como o que per-
mite o acesso ao túnel da 
Gardunha, no Fundão.

Para o diretor geral da 

Scutvias, a existência da 
A23 sem portagens é "uma 
questão de princípio", mas 
reconhece que pouco pode 
fazer para inverter a posi-
ção do Governo, "porque 
é um facto consumado". ■

Conselho de Ministros  
aprova constituição do Parque 
Internacional Tejo-Tajo

O Conselho de Minis-
tros aprovou acordo en-
tre Portugal e Espanha de 
constituição do Parque In-
ternacional Tejo-Tajo para 
gestão conjunta daquela 
área natural transfronteiri-
ça.

O entendimento entre 
os dois países já tinha sido 
subscrito no Porto, em 09 
de maio de 2012, e foi apro-
vado pelo Congresso dos 
Deputados espanhol a 22 
de outubro de 2012.

O acordo estabelece o 
regime jurídico aplicável à 
gestão do Parque Interna-
cional, em domínios como 
os da "conservação do pa-
trimónio natural, promo-
ção do desenvolvimento 
socioeconómico" e "uso 
sustentável dos recursos 
biológicos", refere o comu-
nicado do Conselho de Mi-
nistros.

Estão também previs-
tas ações de "promoção do 
uso público e turismo de 
natureza, investigação e de-
senvolvimento do conheci-
mento, educação ambiental 
e vigilância coordenada da 
área".

Segundo dados revela-
dos no último ano pelo en-
tão diretor do Parque Natu-
ral do Tejo Internacional, 
Armando Carvalho, o acor-
do prevê a gestão articulada 
de um território de 50 mil 
hectares e uma candida-
tura à UNESCO para que 
toda a área seja classificada 
como Reserva da Biosfera.

O Parque Internacio-
nal Tejo-Tajo inclui ter-
ritórios da província de 
Cáceres, da Comunidade 
Autónoma de Extremadu-
ra, em Espanha, e do dis-
trito de Castelo Branco, em  
Portugal. ■

Festival de Música da Beira Interior este ano  
em Mação, Vila Velha de Ródão e Covilhã

O Festival de Música 
da Beira Interior decorre 
este ano em três localida-
des dos distritos de Castelo 
Branco e de Santarém, com 
o envolvimento de oito es-
colas de música das regiões 
atravessadas pela A23, a 
autoestrada da Beira Inte-
rior.

O festival começa a 13 
de abril no Centro Cultural 
de Mação, prossegue em 
Vila Velha de Ródão a 11 
de maio e termina na Covi-
lhã a 8 de junho.

A Associação Cultu-
ral da Beira Interior abre o 
festival com o seu Grupo 
de Percussão da Beira Inte-
rior, que apresenta a Suite 
Espanhola composta pelo 
maestro Luís Cipriano, que 
acrescenta instrumentos 
tradicionais daquele país 
como o cajón ou as casta-
nholas.

"O objetivo é tentar 
motivar os mais novos para 
perceberem que com aque-
les instrumentos é possível 
fazer música", refere Luís 
Cipriano.

A associação regressa 
a Mação, onde apresentou 

o seu 13.º disco, dedicado 
à música latino-americana.

Na mesma noite atua 
o Conservatório Regional 
da Covilhã, que apresenta a 
obra Mass of  the Children, 
do compositor britânico 
John Rutter. Em palco, vai 
estar um coro de 50 crian-
ças dirigido pelo maestro 
João Pedro Delgado.

Rogério Peixinho, o 
diretor pedagógico do Con-
servatório Regional da Co-
vilhã, considera o festival 
"muito importante para a 

participação das crianças 
em apresentações profissio-
nais".

O festival continua a 11 
de maio na Casa de Artes 
e Cultura do Tejo, em Vila 
Velha de Ródão, com os 
concertos da Escola Pro-
fissional de Artes da Beira 
Interior e do Conservató-
rio de Música São José da 
Guarda.

Encerra a 8 de junho, 
no auditório da Faculdade 
de Medicina da Covilhã, 
com os concertos da Aca-

demia de Música e Dança 
do Fundão e do Conserva-
tório Regional de Castelo 
Branco.

O festival vai na oitava 
edição e é para continuar, 
garantiu o diretor geral da 
Scutvias, a empresa conces-
sionária da autoestrada da 
Beira Interior.

"Implica algum inves-
timento, mas há oito anos 
que o fazemos e isto é uma 
matéria que nunca esteve 
em causa na empresa", afir-
mou Pinho Martins. ■

União de Sindicatos anuncia
Marcha contra  
o Empobrecimento e ações  
no 25 de abril e 1 de maio

A União de Sindi-
catos de Castelo Branco 
(USCB) anunciou que vai 
convocar uma Marcha 
Contra o Empobrecimen-
to, para o dia 9 de Abril, 
integrada na marcha que 
a CGTP-IN levará a efeito 
de 6 a 13 de abril, em todo 
o país, “por uma mudança 
de política e de Governo”.

Em comunicado, a 
USCB exorta ainda “to-
dos os trabalhadores e 
todos os democratas para 
participarem nas come-
morações do 25 de Abril e 
no 1º de Maio”.

No 25 de Abril, “a par 
da participação nas tradi-
cionais arruadas do Torto-
sendo e do Fundão e das 
comemorações das Minas 
da Panasqueira, a USCB/

CGTP-IN está a adotar 
medidas excecionais para 
garantir que também em 
Castelo Branco e na Co-
vilhã se realizem grandes 
ações de rua”.

Quanto ao 1º de 
Maio as comemorações 
“assumirão uma dimen-
são muito especial na 
luta dos trabalhadores e 
realizar-se-ão na Covilhã, 
em Castelo Branco, no 
Tortosendo e nas Minas 
da Panasqueira”, refere a 
USCB.

“Estamos certos que, 
o 25 de Abril e o 1º de 
Maio serão grandiosas 
jornadas de luta nacionais 
contra a política de direita 
e pela demissão do Gover-
no PSD/CDS”, conclui a 
estrutura sindical. ■
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António José Cardoso, de Maxiais, continua desaparecido

Pais continuam a procurar o fi lho em toda a parte
POR PAULO JORGE MARQUES

Encontra-se ainda de-
saparecido António José 
Cardoso, natural de Es-
pinho Pequeno, mas resi-
dente em Maxias, Castelo 
Branco. Relembra-se que 
no dia 6 de Janeiro, o rapaz 
de 40 anos saiu da casa dos 
pais, em Maxiais, para Cas-
telo Branco e nunca mais 
regressou a casa. Na segun-
da-feira, 7, comunicaram o 
desaparecimento do filho 
às autoridades. Na quarta-
-feira seguinte, a viatura 
que conduzia era encon-
trada junto à ponte de Vila 
Velha para Nisa. Depen-
durado nas grades estava o 
casaco. Na carrinha estava 
o telemóvel e a carteira. 
Nas semanas seguintes a 
GNR, equipas cinotécni-
cas e bombeiros bateram as 
margens da barragem, mas 
nada encontraram. Mergu-
lhadores passaram a pente 
fino o fundo do rio desde a 
ponte às Portas de Ródão. 
Nada encontraram igual-
mente.

Os pais continuam à 
procura do filho, encetando 
diversas acções. Coloca-
ram, pessoalmente, carta-
zes, em diversas localida-
des, até do norte alentejano; 
avisaram os pescadores da 
Barragem do Fratel para es-

tarem atentos. António de 
Jesus Dias, o pai, diz que os 
pescadores destacam que 
se o filho estivesse no rio 
o corpo já tinha aparecido, 
o que de certa forma é mo-
tivo de alívio, embora não 
retire a agonia de não saber 
se António José está morto 
ou vivo. O pai continua a 
ir a Vila Velha saber novas 
junto dos pescadores, que 
até agora nada encontra-
ram mas continuam alerta. 

A mãe Maria do Car-
mo coloca a hipótese do 
filho ter sido raptado e 
mantido em cativeiro em 
qualquer lugar, por exem-
plo a praticar trabalho for-
çado. Assim, alertaram a 
GNR de Nisa para fazer 
uma vistoria junto da et-
nia cigana da zona, para 
vislumbrar alguma pista de 
rapto. A progenitora fala 
também de um possível 
rapto para retirar órgãos. 
Conta que, como o filho 
atravessa uma depressão 
nervosa, tendo diversas re-
caídas que o deixam sono-
lento e sem reacção, podia 
ter sido alvo fácil de rapto-
res.

Os pais chegaram a 
alugar um barco e vascu-
lharam as portas de Ródão; 
também bateram as mar-
gens e nada encontraram, 
nem corpo, nem roupa ou 

outro indício. Também já 
estiveram na central eléc-
trica da barragem do Fra-
tel, junto ao paredão, onde 
se acumula a boiar, todo o 
lixo que vem no rio. Nada 
viram ali. Os funcionários 
da central continuam aten-
tos a tudo o que ali aflui 
vindo nas águas. 

O pai diz que se o fi-
lho estiver vivo, como tem 
sobrevivido sem comida e 

dinheiro.
Os progenitores vivem 

momentos difíceis, com 
muito sofrimento no cora-
ção. Em casa, o telemóvel, 
o quarto, entre outros, fa-
zem lembrar o filho. A mãe 
diz que chora pouco, a sua 
dor é interior. “Choro pou-
co, mas às vezes grito alto”, 
conta, sublinhando que 
“ainda estamos à procura 
dele”.

No domingo em que 
desapareceu, a mãe ligou-
-lhe às três da manhã de 
segunda feira. Ainda aten-
deu. Disse que estava longe 
e logo telefonava. Na terça 
feira ainda falaram com 
ele. Disse que estava em 
Vila Velha. Terça feira à 
tarde, depois da chamada, 
o pai parte para Vila Velha. 
Bateu todos os cantos e re-
cantos, mas não o viu nem 
a ele nem à viatura. Num 
supermercado disseram-
-lhe que entrou lá, com-
prou uma garrafa de água 
e saiu, pouco falou. Terça-
-feira ainda atendeu o tele-
fone. Disse que estava em 
Vila Velha, tinha frio, esta-
va bem e prometeu voltar 
para casa. Mas não voltou. 
A mãe diz que nos ultimas 
semanas tem recebido cha-
madas estranhas. Uma das 
vezes ligara, ela atendeu, 
mas ninguém falou. 

Os pais contam que, 
no início do verão do ano 
passado, António José de-
parou com um problema 
urológico, a nível da be-
xiga. Foi consultado por 
um médico particular em 
Castelo Branco que lhe re-
ceitou um medicamento. 
Logo que começou a tomar 
os comprimidos, apresen-
tou sintomas de sonolên-
cia, falar pouco, adorme-

cimento e não conhecia as 
pessoas. Maria do Carmo 
diz que até então o filho 
era saudável, calmo, ale-
gre e sem depressões. Mas 
a partir do momento em 
que tomou os comprimidos 
tudo mudou. Assim, realça 
que o estado de sonolência 
que passou a ter, se deve 
aos efeitos secundários do 
medicamento. Logo que 
depararam com estes sinto-
mas, em que o filho “estava 
quase morto” chamaram 
o INEM. Ficou uma noite 
no Amato Lusitano. Quan-
do o foram buscar, os pais 
reparam que não vinha 
bom. Apresentava fadiga, 
sonolência e olhos tristes. 
Passado algum tempo foi 
a uma consulta de psiquia-
tria, onde a médica diag-
nosticou-lhe uma depres-
são nervosa grave. Esteve 
internado duas semanas no 
Amato Lusitano. Passado 
um mês de estar em casa 
voltou a ter os mesmos sin-
tomas: sonolência e apatia. 
Durante três dias não co-
meu nem bebeu. A mãe la-
menta o facto dos médicos 
numa terem admitido que 
o ter tomado aqueles me-
dicamentos para a bexiga 
o tivessem deixado naquele 
estado. Mas os pais acredi-
tam que o medicamente foi 
dado erradamente. ■

Pavilhão leva 150 mil galinhas

Derovo inicia instalação de galinhas
POR PAULO JORGE MARQUES

As primeiras galinhas 
do complexo Derovo II já 
chegaram e estarão a pro-
duzir ovos ao ritmo espe-
rado dentro de duas a três 
semanas. A instalação das 
150 mil galinhas do primei-
ro pavilhão do complexo 
irá continuar durante as 
próximas três semanas, ini-
ciando-se a esperada labo-
ração da unidade, que está 
projetada para vir no futuro 
a produzir 290 milhões de 
ovos por ano.

Com construção fasea-
da, o complexo terá no total 
11 pavilhões, em terrenos 
localizados nas imediações 
do Parque Empresarial de 
Proença.

Apontado como o 
projeto de avicultura mais 
importante dos últimos 20 

anos, o investimento ultra-
passa os 20 milhões de eu-
ros.

A médio prazo está 
prevista a criação de cerca 
de 60 postos de trabalho, 
embora a contratação este-
ja dependente da evolução 
do complexo e da entra-
da da produção em ritmo 
cruzeiro. Nos termos do 
acordo assinado com a Câ-

mara Municipal, será dada 
preferência a residentes no 
concelho. O presidente da 
Câmara, João Paulo Cata-
rino, congratula-se com a 
entrada em funcionamento 
da unidade, que teve um li-
cenciamento difícil e se ini-
cia num contexto económi-
co desfavorável, sendo por 
isso um marco importante 
para o concelho. ■

Exposição “A Evolução da Floresta em Portugal”
POR PAULO JORGE MARQUES

Está patente no Centro 
Ciência Viva da Floresta, 
a exposição “A Evolução 
da Floresta em Portugal”, 
sob a Coordenação de João 
Pais da Faculdade de Ciên-
cias e Tecnologia da Uni-

versidade Nova e a cola-
boração de Mário Mendes 
do Centro de Investigação 
em Ciência Engenharia 
Geológica da mesma Es-
cola, é uma mostra sobre 
a evolução das plantas e da 
floresta em território por-
tuguês ao longo da história 

da Terra.
A exposição conta 

com um conjunto de fós-
seis de vegetais, alguns 
com mais de 300 milhões 
de anos. Estarão também 
patentes algumas plantas 
atuais descendentes desses 
exemplares primitivos. ■

Erosão hídrica dos solos - do equilíbrio 
natural à Insustentabilidade
POR PAULO JORGE MARQUES

O CCVF recebe no dia 
12 de Abril, pelas 21 horas, 
o Café de Ciência “Ero-
são Hídrica dos solos-do 
equilíbrio natural à Insus-
tentabilidade”.  A erosão 
hídrica dos solos, com a 
consequente perda des-
te recurso, representa um 
custo para a agricultura já 
que significa perda de terra 
produtiva, nutrientes e ma-
téria orgânica, bem como 

uma degradação ambiental 
do meio hídrico a jusante.

Esta trajetória de in-
sustentabilidade levará, 
a prazo, a uma desertifi-
cação física dos lugares 
acompanhada de uma 
desertificação humana. 
Torna-se indispensável a 
compreensão do processo, 
a forma de influência de 
cada um dos fatores de que 
depende, para a adoção 
das medidas mais eficazes 
na sua prevenção.

A compatibilização do 
uso do solo pela atividade 
humana, com a salvaguar-
da do seu inestimável valor 
enquanto recurso natural, 
configura-se como um dos 
grandes desafios ambien-
tais da atualidade.

António Canatário 
Duarte, da Escola Superior 
Agrária de Castelo Bran-
co vem ao Centro Ciência 
Viva da Floresta ajudar-
-nos a compreender me-
lhor todas estas questões ■

DESAPARECIDO
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Cristina Granada candidata a Alcains 

POR CRISTINA VALENTE

A atual vereadora Cris-
tina Granada, é o nome 
escolhido pelo PS para 
assumir a candidatura do 
partido à Junta de Fregue-
sia de Alcains. 

“ Politicamente este é 
o meu maior desafio, desde 
logo porque é a primeira 
vez que sou cabeça de lista, 
e depois porque é na minha 
terra, o que aumenta o de-
safio” diz Cristina Grana-
da ao POVO DA BEIRA.

Desde que a sua candi-
datura foi conhecida, Cris-
tina Granada tem recebido 
“imensas” mensagens de 
solidariedade e apoio, “tem 
sido bom de mais, o que até 

me assusta um pouco, por-
que demostra a responsabi-
lidade que tenho” afirma.

A candidata sempre se 
confessou “uma bairrista” 
e diz que agora tem que 
olhar para Alcains com 
outros olhos, esse é um 
trabalho que começa já, 
“Alcains precisa da minha 
dedicação, agora preciso 
conhecer a vila e as gentes 
de outra forma, e acima de 
tudo tenho que saber ouvir 
os Alcainenses”.

Contrariando aqueles 
que dizem que em Alcains 
está praticamente tudo fei-
to, a candidata socialista 
diz que “ainda se pode fa-
zer muito por Alcains, até 
obras”. 

Cristina Granada 
entrou na politica como 
membro da Assembleia de 
Freguesia de Alcains entre 
1998-2002. Atualmente, 
e desde 2005, é vereadora 
em regime de tempo intei-
ro do Município de Castelo 
Branco, com os pelouros 
da Educação, Cultura e 
Ação Social. 

Entre a Assembleia de 
Freguesia de Alcains e o 
atual cargo na Câmara de 
Castelo Branco, Cristina 
Granada foi  membro da 
Assembleia Municipal de 
Castelo Branco de 2002 a 
2005 e deputada do PS na 
Assembleia da República 
na IX e X legislaturas, en-
tre 2002 e 2005.

Durante os seus man-
datos como deputada à 
Assembleia da Repúbli-
ca foi membro da Co-
missão de Educação, 
Ciência e Cultura, Secre-
tária do Grupo Parlamen-
tar de Amizade Portugal 
– Moçambique, Vice-Presi-
dente do Grupo Parlamen-
tar do Partido Socialista, 
Membro da Comissão de 
Educação, Ciência e Cul-
tura e Membro da Co-
missão de Assuntos 
Europeus. Em 2009 
integrou a lista de 
Candidatos do PS 
ao Parlamento Eu-
ropeu em lugar de 
suplente.

Fez parte da 

equipa fundadora da Uni-
versidade Sénior de Caste-
lo Branco desde o primeiro 
ano – 2005 – designada 
por: Universidade sénior 
Albicastrense (USALBI) 
onde em regime de volun-
tariado assegura a coor-

denação pedagógica e 
a aula de Francês. ■

Confessa que este é o seu maior desafio politico. Anunciada a  candidatura de Cristina Granada 
à Junta de Freguesia de Alcains, a candidata diz que tem recebido muitas manifestações de apoio 
e carinho, o que faz com que sinta, ainda mais, a responsabilidade do desafio que abraçou

Alcafozes / Idanha-a-Nova 

Inverno chuvoso fértil em Espargos, Criadilhas e Tortulhos 
Num fim de semana de primavera Alcafozes acolheu centenas de visitantes que quiseram 
conhecer, provar e comprar três dos produtos silvestres mais conhecidos do concelho Raiano. 
Os Espargos, as Criadilhas e os Tartulhos foram os reis da festa.

POR CRISTINA VALENTE

Num ano com um in-
verno de chuva o Festival 
dos Espargos, Criadilhas 
e Tortulhos fez ainda mais 
sentido, “este foi um inver-
no muito húmido e por isso 
há muitos destes produtos 
nos campos” explica José 
Almeida, de Alcafozes, que 
dedica muito do seu tempo 
a percorrer os campos à 
procura destas iguarias.

Participante deste a 
primeira hora no Festival, 
José Almeida diz que ainda 
há algum receio na compra 

dos tortulhos, “muitas pes-
soas não conhecem estes 
produtos silvestres, vem 
aqui para conhecer, mas na 
hora de comprar preferem 
as Criadilhas e os espargos 
aos tortulhos. Ainda há al-
gum receio” afirma.

Com muitos anos dedi-
cados à apanha destes pro-
dutos, José Almeida, diz 
que todos os tortulhos que 
não se venderem por cá, já 
têm destino, “vão para Es-
panha, para uma empresa 
que os seca e embala para 
os colocar no mercado”.

Para Armindo Jacin-

to, vice-presidente da au-
tarquia Idanhense, a pro-
moção e comercialização 
destes produtos prova que 
o mundo rural é um mun-
do de oportunidades, “este 
mundo pode criar um gran-
de conjunto de possibilida-
des, que a partir do mundo 
rural, e de Idanha-a-Nova 
têm aqui oportunidades 
para criar a sua oportuni-
dade”.

Este trabalho há muito 
que tem vindo a ser desen-
volvido pela autarquia, e os 
resultados começam a ser 
visíveis, “temos conseguido 

atrair muitíssima gente” e 
lembra que o projeto Terras 
de Idanha, de promoção 
dos produtos do concelho, 
tem conseguido colocar 
no mercado nacional os 
produtos da região, “hoje 
estamos em mais de 150 lo-
jas em Lisboa, em mais 45 
no Algarve e em  mais de 
30 lojas no norte do país, e 
continuamos a promover e 
a levar os nossos produtos, 
de grande qualidade, aos 
consumidores dos grandes 
centros urbanos” afirma 
Armindo Jacinto.

Este terceiro festival é 

o último que Alcafozes re-
cebe como freguesia, recor-
de-se que a povoação vai 
ser anexada à freguesia de 
Idanha-a-Nova, por isso o 
autarca, Pedro Lopes, dei-
xou o apelo, “espero que o 

trabalho que tem sido rea-
lizado, tenha continuidade, 
porque o mais importante 
continuará cá, em Alcafo-
zes, as pessoas. Espero que 
não se esqueçam desta al-
deia.” ■

Sinais dos tempos 
modernos, os cogumelos 
podem agora nascer em 
qualquer casa, saindo de 
uma caixa (KIT) prepara-
do por uma jovem empre-
sa do Fundão.

   Fernando Castro ex-
plica que o processo é fácil 
e que cada caixa pode dar 
até quatro colheitas, “sem 
grande manutenção, o 
preparado que está dentro 
da caixa apenas precisa de 
ser borrifado de manhã e 
à noite” no espaço de 10 
a 20 dias os cogumelos es-
tão a crescer.

Estes são cogumelos 
que podem ser cozinha-
dos de várias formas, e 
têm a vantagem, diz Fer-
nando Castro “de serem 
bons e não fazerem mal à 
saúde”.

O jovem empresário, 
destaca o facto de a em-
presa se preocupar com 
a questão ambiental e o 
preparado que é coloca-
do dentro do KIT é o re-
aproveitar de substancias 
como borras de café e 
rolhas de cortiça, “depois 
tudo é biodegradável e 
pode ser utilizado como 
fertilizante, incluindo a 
caixa de cartão” acrescen-
ta. ■

Cogumelos nascem em caixa
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Próspero dos Santos é o mandatário da candidatura 
do CDS em Castelo Branco 

João Manuel Próspe-
ro dos Santos, presidente 
da Assembleia Distrital do 
CDS-PP , senador e mili-
tante histórico do partido, 
é o mandatário da candi-
datura dos centristas aos 
órgãos autárquicos de Cas-
telo Branco. 

Médico-cirurgião co-
nhecido, Próspero dos 
Santos tem ampla ativi-
dade política e cultural no 
âmbito da SEDES, entre 
outras ligadas à discussão 
e à promoção de políticas 
de desenvolvimento econó-
mico e social no distrito de 
Castelo Branco. 

Ana Camilo Martins, 
candidata do CDS-PP à câ-
mara municipal, refere que 
a escolha de Próspero dos 
Santos surgiu naturalmente 
na última reunião de dire-
ção de campanha, “o nome 
de Próspero dos Santos 
mereceu o consenso da 

parte de todos os elemen-
tos que compõem a can-
didatura do CDS. Trata-se 
de uma escolha natural e é 
um privilégio, para todos, 
contar com o apoio de al-
guém que muito tem dado 
ao concelho e ao distrito de 
Castelo Branco”. 

A candidata à câmara 
municipal congratula-se 
ainda pelo facto de o CDS 
ter sido a primeira força 
partidária em Castelo Bran-
co a revelar publicamente o 
seu mandatário, “aliás, à 
semelhança do que acon-
teceu com a apresentação 
dos candidatos e respetivo 
programa eleitoral”.  

Ana Camilo Martins 
lamenta, por isso, a atitude 
de “autêntico plágio” que o 
candidato do PSD à câma-
ra de Castelo Branco reve-
lou numa entrevista recen-
te,  “todo o programa que 
o candidato referiu não é 

mais do que uma cópia fiel 
do programa autárquico do 
CDS, anunciadas no iní-
cio de março na imprensa 
regional, numa altura em 
que os sociais-democratas 
ainda não tinham anuncia-
do o seu candidato”. 

“Ainda bem que há 
mais gente a pensar como 
nós” afirma Ana Camilo, 
acrescentando “queremos 
o bem-estar da nossa terra 
e das nossas gentes. Aliás, 
não se trata de ver quem 
tem o exclusivo das ideias, 
mas tão só de acentuar 
algo que já se sabia há mui-
to: que esta candidatura 
do PSD não tem ideias e, 
como não esteve para fa-
zer o trabalho de casa, ne-
cessitou de apresentar as 
linhas de força que o CDS, 
o primeiro partido a fazê-
-lo, preconiza para o con-
celho”, frisa.  

Relativamente ao can-

didato do PS, Ana Camilo 
Martins destaca o facto de 
não existir uma ideia, uma 
atitude, uma expectativa, 
até porque, salienta, “tudo 

leva a crer que o candida-
to do PS é um género de 
“figurante”, isto é, aparece 
sempre na fotografia, vai 
aos eventos, acompanha, 

é certo, mas nada diz, nem 
se sabe o que pensa para 
o município e para os ci-
dadãos. Pelo contrário, 
esquiva-se ao papel de can-
didato, uma insuficiência 
política que é já a sua ima-
gem de marca”.  

Da coordenação da 
campanha do CDS aos 
órgãos autárquicos de Cas-
telo Branco fazem parte 
António Santos, relações 
públicas e gestor numa 
multinacional; João Nuno 
Jerónimo, estudante uni-
versitário e membro da 
assembleia de freguesia de 
Póvoa de Rio de Moinhos; 
Luís Duque Vieira, tam-
bém membro da assem-
bleia de freguesia de Póvoa 
de Rio de Moinhos e diri-
gente associativo; António 
Pires, comercial; Sandra 
Manso e Ana Paula Cas-
tela ambas professoras no 
ensino superior. ■

Próspero dos Santos mandatário da candidatura do CDS-PP

Inaugurado Núcleo Museológico do Linho e da Tecelagem
Vila Velha de Ródão inaugurou uma nova unidade museológica, 
situada em Foz do Cobrão, dedicada ao linho e à tecelagem.

POR TIAGO CARVALHO

O Núcleo Museológi-
co: Linho e Tecelagem, em 
Foz do Cobrão, concelho 
de Vila Velha de Ródão, 
foi inaugurado na passada 
sexta-feira, reunindo ferra-
mentas e equipamentos re-
lacionados com a produção 
têxtil.

No ato inaugural, o 
museólogo António Na-
bais, coordenador do pro-
jeto, explicou que o novo 
equipamento não represen-
ta o ciclo do linho, “que é 
algo já patente em vários 
outros espaços” da região, 
mas expõe “objetos e ins-
trumentos que as popula-
ções locais usavam antiga-
mente”, que conduzem a 
“um conhecimento da rea-
lidade cultural”.

“É um apontamento 
sobre o linho e a tecelagem, 
um ponto de partida para 
a descoberta do restante 
património do território”, 
sintetiza António Nabais.

O Núcleo Museológico 

funciona nas antigas insta-
lações de uma fábrica de la-
nifícios, atividade industrial 
que desde o século XIX 
surge como especialmente 
importante na economia de 
Foz do Cobrão. O edifício, 
em ruínas, “foi completa-
mente requalificado” no 
âmbito do programa das 
Aldeias do Xisto, explicou 
a presidente da Câmara de 

Vila Velha de Ródão, Maria 
do Carmo Sequeira. 

O espólio do museu foi 
doado pela população local 
e várias entidades. Além 
das peças relacionadas 
com o linho e a tecelagem, 
também estão expostos ou-
tros utensílios usados pela 
comunidade rural de Foz 
do Cobrão, aldeia situada 
entre duas linhas de água: 

o rio Ocreza e o ribeiro do 
Cobrão.

Para Joaquim Tomé, 
da associação local Grupo 
dos Amigos de Foz do Co-
brão (Gafoz), a nova uni-
dade museológica permite 
“avivar e preservar a me-
mória” dos antepassados, 
ao mesmo tempo que dina-
miza o turismo na aldeia.

A próxima intervenção 

em Foz do Cobrão passa 
pela “recuperação e preser-
vação dos moinhos de água 
que se inserem no núcleo 
urbano da aldeia”, ambi-
ciona Joaquim Tomé.

‘Terras de Oiro’ 
promovem 
produtos locais

‘Terras de Oiro’ é o 
mote da estratégia que a 
Câmara de Vila Velha de 
Ródão tem desenvolvido 
na promoção dos ‘produtos 
de oiro’ locais, como o mel, 
o azeite, o ouro ou o linho. 

“Durante esta últi-
ma década, temos vindo a 
construir vários espaços, 
que têm a ver com a nossa 
cultura e a nossa história”, 
afirma a presidente da Câ-
mara de Vila Velha de Ró-
dão.

Maria do Carmo Se-
queira exemplifica com as 
inaugurações do Centro de 
Interpretação da Arte Ru-
pestre do Vale do Tejo e do 
Lagar de Varas, ambas no 

ano passado, e avança que 
em breve serão abertas a 
Rota do Contrabando, nos 
Perais, e a História de uma 
Comunidade Rural, no Fra-
tel.

O projeto culmina com 
a apresentação de todo o 
trabalho realizado na Feira 
da Gastronomia e Ativida-
des Económicas de Vila Ve-
lha de Ródão. ■

Um grupo de alu-
nos do Agrupamento de 
Escolas de Vila Velha de 
Rodão distribuiu plantas 
do linho pelas pessoas 
presentes na inauguração 
do Núcleo Museológico: 
Linho e Tecelagem. Os 
visitantes foram desafia-
dos a cuidar das plantas 
até à realização da Feira 
da Gastronomia e Ativi-
dades Económicas, onde 
as deverão entregar. ■

Alunos distribuem 
planta do linho

Maria do Carmo Sequeira apresenta o projeto museológico

Vila Velha de Ródão
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José Manuel Alves

O concelho de Idanha-a-Nova
acolhe, durante o mês de Maio,
vários eventos culturais, lúdicos
e de lazer. A Rota da Transu-
mância no dia 1 de Maio, na fre-
guesia do Rosmaninhal, será o
mote para esta panóplia de acti-
vidades, com a presença de 200
ovelhas, demonstração da feitu-
ra de queijo e tosquia manual.

Segue-se a passagem de um
filme da transumância, conver-
sa com pastores locais e uma fei-
ra de produtos locais.

A vila templária de Monsan-
to, será palco da tradicional Fes-
ta da Divina Santa Cruz, com
início no dia 3, pelas 20h00, com
um jantar medieval. No dia
seguinte, o destaque vai para as
várias actividades, sendo de
realçar, pelas 18h30, a realização
na Igreja Matriz, do Concerto
Medieval - CORELIS - Coro do

Tribunal da Relação de Lisboa.
Para a noite, estão marcadas
(21h00), a arrematação de escra-
vos e cativos de guerra para apa-
relhamento do fossado. A con-
cluir, às 22h00, terá lugar o Pre-
gão dos cavaleiros e vilões, escu-
deiros e peões para o fossado. 

No dia 5 de Maio, o momento
mais marcante destas festas,
decorrerá no alto do castelo da
vila, com o lançamento do pote,
assalto ao castelo por uma mes-
nada castelhana e batalha cam-
pal para rechaçamento dos
invasores. Às 18h00, será o jul-
gamento dos prisioneiros, sen-
tença e castigo.

Festival das Sopas 
No fim-de-semana de 11 e 12 de
Maio, realiza-se em Proença-a-
Velha, o XI Festival das Sopas,
com a participação dos restau-
rantes do concelho raiano, além
da componente musical com

vários grupos etnográficos.
Para domingo, além do XI

Encontro de Acordeonistas e
Tocadores de Concertina, às
13h00, após a prova das sopas a
concurso, decorrerá a respectiva
votação para apurar a vencedo-
ra. Na vertente desportiva, entre
os dias 13 e 19 de Maio, decorrerá
um torneio de ténis com jogado-
res nacionais e internacionais,
prova que terá lugar nos hotéis
Astória e Fonte Santa, nas Ter-
mas de Monfortinho.

Para culminar este ciclo de
eventos, a freguesia de Aldeia de

Santa Margarida, realiza a 25 e
26 de Maio, o seu 4º Festival das
Flores.

Desenvolver a economia 
Armindo Jacinto, vice-presi-
dente da Câmara de Idanha-a-
Nova, realça a importância des-
tes eventos para o desenvolvi-
mento da economia do conce-
lho. "Apesar da crise instalada
no país, é importante apostar e
desenvolver a economia das
nossas aldeias, pelo que em cola-
boração com várias entidades,
desde o Geoparque Naturtejo ao
Turismo Centro Portugal,
potenciamos um mês de activi-
dades, levando a que os portu-
gueses e os espanhóis, além de
cidadãos de outros países, se
desloquem a Idanha-a-Nova",
argumenta.

Para o autarca, num ano difí-
cil na vida dos portugueses, a
realização destas actividades,
"apenas é possível com boa ges-
tão dos fundos comunitários,
com um bom trabalho a nível de
execução". Por isso apela "à
grande participação das pessoas
nestes dias, assistindo e partici-
pando, nas  actividades desen-
volvidas durante o mês de
Maio". l

Música "a queimar" durante 
oito dias em Coimbra
Aposta na diversidade, em ano de orçamento mais baixo, leva 
melhores Dj's e outras bandas à Praça da Canção

Ana Margalho

Com um orçamento "relativa-
mente mais baixo" do que no ano
passado, (cujo valor a organiza-
ção se recusou a revelar) mas
com uma assumida preocupa-
ção "na diversidade" e em "agra-
dar a todos", o cartaz oficial da
Queima das Fitas deste ano foi
finalmente anunciado sexta-
feira e, como não poderia deixar
de ser, apresentou-se como "um
dos melhores dos últimos anos".

A demora na apresentação de
todos os grupos que actuarão, de
3 a 10 de Maio, na Praça da Can-
ção foi, afinal, "opção da organi-
zação". O que importa é que, a
partir da próxima sexta-feira, e
durante oito noites, não faltarão,
no palco Fórum Coimbra (onde
ontem o cartaz foi anunciado)
vários estilos musicais, atracções
internacionais e algumas novi-

dades.
Uma delas é, como sublinhou

Manuel Chau, responsável pela
produção e escolha das bandas, o
facto de este ano serem duas as
noites de Dj's. Depois da verda-
deira enchente, no ano passado,
na noite que trouxe a Coimbra o
dj Steve Aoki, a comissão organi-

zadora decidiu apostar nas noi-
tes de dança e de batida, preen-
chendo o cartaz de segunda-feira
(dia 6) e quarta-feira (dia 8) com
alguns dos melhores nomes da
dance music internacional.

Esta é, de acordo com Manuel
Chau, uma aposta especialmente
importante para a noite de

segunda-feira que, tradicional-
mente, "é a mais calma". "Há sem-
pre uma quebra no dia a seguir
ao cortejo. A ideia é tentar cha-
mar mais gente", explicou o res-
ponsável, convicto de que, junta-
mente com a sua equipa, conse-
guiu apresentar "um cartaz de
grande qualidade" para esta edi-
ção da festa dos estudantes em
Coimbra.

Um cartaz "ecléctico", como
revelou Manuel Chau, onde não
falta música portuguesa, através
do incontornável Quim Barrei-
ros, mas também dos Xutos e
Pontapés, dos Linda Martini, dos
Expensive Soul, dos Souls of Fire,
Richie Campbell e Amor Electro,
mas também atracções interna-
cionais, como é o caso de de
Maxim, dos The Prodigy (que
está em Coimbra no dia ) ou dos
já anunciados Gogol Bordello,
que encerram a festa. l

PROGRAMA Margarida Veiga e Manuel Chau mostraram o cartaz
oficial no Forum Coimbra

As autoridades policiais por-
tuguesas e espanholas anuncia-
ram a apreensão, em Vilar For-
moso, Almeida, de 54,9 quilos
de haxixe e a detenção de dois
homens, de 67 e 47 anos, resi-
dentes em Espanha.

A apreensão da droga, avalia-
da em meio milhão de euros e
suficiente para 275 mil doses
individuais, foi efectuada na
quarta-feira, na fronteira de
Vilar Formoso, por elementos
da GNR e da Guardia Civil
Espanhola, durante a realização
de um controlo móvel.

Segundo o tenente-coronel
Cunha Rasteiro, chefe da secção

de operações, formação e inves-
tigação criminal do Comando
Territorial da GNR da Guarda, a
droga era transportada num
veículo ligeiro, de matrícula
espanhola, e estava "dissimula-
da em sacos de plástico".

Em conferência de imprensa
realizada em Vilar Formoso,
referiu que o produto estupefa-
ciente era transportado para
território espanhol, mas as
autoridades desconhecem qual
a proveniência e o seu destino
exacto.

Os dois detidos já tem antece-
dentes criminais por tráfico de
estupefacientes. l

Apreendidos 54 quilos de
haxixe em Vilar Formoso 

VISEU

José Carlos Silva

"Foi mais um sucesso que, aliás,
já esperávamos. Recebemos gen-
te de todo o lado e absorvemos
mais um recorde de participa-
ções". O comentário, em jeito de
balanço, é do presidente da Urva
Bike Team, Aquiles Ferreira,
sábado, no final da prova ciclotu-
rística Rota das Adegas de Canta-
nhede, visivelmente satisfeito
por mais esta iniciativa e já a pen-
sar na próxima edição.

A partida, bem cedo, no par-
que urbano da cidade, levou os
350 "betetistas" a percorrer uma
extensão de cerca de 40 quilóme-
tros por terras e vinhedo, "peda-
lados" em modo de passeio, pois a
Rota das Adegas de Cantanhede
"nasceu" há cinco anos com o

espírito de aliar o desporto à gas-
tronomia, à degustação de
vinhos, à cultura e à preservação
do ambiente. Daí o seu crescente
sucesso, de ano para ano.

Esta foi a edição mais partici-
pada da Rota das Adegas, com
350 inscrições que esgotaram em
apenas quatro horas, às quais se
juntam familiares e amigos dos
ciclistas, o que levou a Cantanhe-
de mais de meio milhares de pes-
soas.l

Um mês de Maio 
em cheio por terras
de Idanha-a-Nova

ROTA DA TRANSUMÂNCIA

Rotas das Adegas em BTT 
atinge dimensão nacional

CANTANHEDE

ARMINDO JACINTO na
apresentação dos eventos que
vão marcar o mês de Maio

PROVA contou com 350
inscrições
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