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POR ALEJANDRA RAMOS

Unos 50 kilómetros del cauce del río

Tajo sirven de frontera entre España y

Portugal en una zona natural

valiosísima. En esa porción de la

Península tenemos a un lado

Extremadura, y al otro, el geoparque

Naturtejo: son 460.000 hectáreas de

alto valor geológico, natural y

patrimonial. El pasado más remoto de

Portugal puede rastrearse en un

territorio perfecto para el turismo

activo.

El geoparque
Naturtejo

Hace millones de
años, en Portugal...

El geoparque
Naturtejo

Hace millones de
años, en Portugal...
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a carretera  EX-207 vie-

ne desde casi la ciudad

de Cáceres con direc-

ción noreste, entre res-

tos de dehesa, cultivos

de secano y berrocales, jalonada en oca-

siones por chumberas, a veces rectilínea

y luego ondulante, siempre llana y senci-

lla, nada llamativa. Una simple carretera

comarcal que cruza varios arroyos y tam-

bién nos hace pasar por Alcántara, que

quizá nos frene en nuestro camino: puen-

te romano, casas palaciegas, conventos,

capillas, recinto amurallado... Pero, sin

despistarnos demasiado, seguimos avan-

zando poco a poco, apenas unos kilóme-

tros: ahora el terreno se va plegando

levemente, como anticipando algo, y sin

muchos aspavientos la carretera se re-

tuerce hasta que, superada una curva, se

topa con el cauce de un río. Casi por sor-

presa, al otro lado del puente tenemos

Portugal. Ese río/frontera que acabamos

de cruzar se llama Erges, pero aquí ya es-

tamos en realidad en los dominios del

Parque Natural do Tejo Internacional,

26.484 hectáreas alimentadas por las

aguas del río más largo de la Península,

al que el Erges rinde sus aguas 20 kiló-

metros más abajo de ese puente. De he-

cho, la Raya que separa España de Portu-

gal sigue el curso de este río hasta que se

encuentra con el Tajo, y después es este

gran río el que marca la divisoria interna-

cional a lo largo de 50 kilómetros. Toda

esa área es la que está protegida con la fi-

gura de parque natural, y con razón. Ha-

blamos de un paisaje riquísimo y de gran

biodiversidad, dominado por las encinas y

los alcornoques, un terreno en el que los

sauces ganan protagonismo en cuanto

nos acercamos al agua. La mejor manera

de apreciar esto es caminando, como ve-

remos enseguida.

El parque natural abarca parte de los

municipios de Castelo Blanco e Idanha-a-

Nova, en una zona de transición gradual

entre las montañas de la región Centro de

Portugal y las llanuras del Alentejo. Al la-

do de pequeñas colinas que no alcanzan
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L
El buitre leonado domina 

los cielos de esta región.

El buitre leonado domina 

los cielos de esta región.

El Jardín del Paço, en Castelo Branco.El Jardín del Paço, en Castelo Branco.
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En esta página, tres imágenes del Tajo.En esta página, tres imágenes del Tajo.
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Una calle de Martim Branco.Una calle de Martim Branco.

La campiña de Idanha-a-Nova.La campiña de Idanha-a-Nova.
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los 400 metros de altura sobre el nivel del

mar, deliciosas para el senderismo, algu-

nas laderas abruptas forman paisajes

agrestes junto al río Tajo y sus afluentes

(Pônsul, Erges y Aravil). Esos son los ro-

quedos que salvaguardan el río y a la vez

son refugio de las aves: hablamos de una

importante zona de nidificación de algu-

nas de las 154 especies catalogadas en

este parque. Aficionados a la ornitología,

poned rumbo a este destino. Esta zona es

excelente para la observación de colonias

de cigüeñas negras (símbolo del parque y

muy raras en el resto de Portugal), águi-

las y búhos reales, sin olvidar el águila de

Bonelli y los buitres leonado y de Egipto.

Una descripción breve del parque nos

obliga a mencionar también a los mamí-

feros, que sin embargo son mucho más

difíciles de ver: hay ejemplares, entre

otros, de nutria europea, gato montés,

ciervo y gineta.

CAMINANDO

El pueblo de Soalheiras, una pequeña

aldea que roza los límites del parque en

su zona central, resulta perfecto para cal-

zarnos las botas y saborear el paisaje de

primera mano. Aquella carretera EX-207

/ / / / /

Si no conoces el Geopark Naturtejo
y quieres hacerlo de una manera
cómoda, sin necesidad de
organizarte, en www.naturtejo.com
puedes consultar las rutas
preparadas para ti. Todos los
programas incluyen material
informativo sobre el territorio del
Geopark Naturtejo, dos noches de
alojamiento con desayuno,
acompañamiento de todas las
actividades llevadas a cabo por los
guías locales con un profundo
conocimiento de la región y seguro
de accidentes (para las actividades).
El programa Geotrails, por ejemplo,
incluye dos rutas de senderismo
para visitar algunos de los
geomonumentos de la región por
73 euros por persona, con dos
almuerzos picnic incluidos. Hay
programas de aventura (kayak,
escalada, senderismo...),
observación de aves, bienestar,
patrimonio... Todos cuestan entre
59 y 102 euros por persona.

600 millones
de años 
e historias por 
descubrir

La torre del Reloj de Castelo Branco.La torre del Reloj de Castelo Branco.
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Parque Icnológico de Penha Garcia //

Idanha-a-Nova

La historia del Parque Icnológico de Penha
Garcia se remonta a hace 480 millones de
años, cuando la región estaba bañada por
un océano lleno de vida. Actualmente es vi-
sible una sucesión de esos fondos oceánicos
transformados en capas cuarcíticas vertica-
les repletas de fantásticos vestigios de la ac-
tividad de los trilobites, las cruzianas y otros
seres marinos.

Monumento natural de las Puertas de

Almourão // Proença-a-Nova y Vila Vel-

ha de Rodão

Es impensable sentir indiferencia ante este
geomonumento, un lugar encantado donde
el río Ocreza fragmentó las fragas cuarcíti-
cas (otrora fondos oceánicos repletos de vi-
da), intensamente deformadas a lo largo del
tiempo. En este lugar, el silencio de las con-
vulsiones geológicas de antaño solo es inte-
rrumpido por el vuelo del buitre leonado.

Garganta Epigénica de Malhada Velha

// Oleiros

Las escarpas cuarcíticas de la garganta son
impresionantes capas sucesivas de cuarzo
puro erguidas verticalmente, inclinadas por
depósitos de sedimentos que llegaron hasta

a las orillas del río Zêzere. Son el resultado
de una colisión entre continentes en el pa-
sado, y luego el río Zêzere fue sucesivamen-
te excavando y encajando su cauce.

Ruta de las Minas de Segura // Idanha-

a-Nova

Segura es una tierra de granitos de mineros
donde por mucho tiempo se buscó en el
subsuelo la subsistencia que la tierra no
siempre daba. Las Minas de Segura nos lle-
van a través del tiempo y del espacio a Cou-
to Minero de Segura, de donde se
extrajeron wolframio, estaño, oro, zinc y
plomo. Son muchas las historias marcadas
en el paisaje de quienes vivieron en siglos
pasados.

Inselbergs graníticos de Monsanto //

Idanha-a-Nova

Por entre la superficie de la llanura de Cas-
telo Branco surgen estos inselbergs como
un archipiélago de granito en un vasto océ-
ano de pizarra. Estos granitos se instalaron
en las rocas ya existentes hace cerca de 300
millones de años y llevan sufriendo la ero-
sión desde hace unos 250 millones de años.

Escarpe de falla del Pônsul // Nisa, Vila

Velha de Ródão, Castelo Branco, Idan-

ha-a-Nova

Desde la Serrinha, en el Arneiro, hasta
Monfortinho, prolongándose hacia España,
la falla es una de las más importantes es-
tructuras activas geológicas de la región. Su
presencia, materializada por un gigantesco
escalón en el paisaje, se prolonga por más
de 120 kilómetros. Su origen se remonta a
hace cerca de 300 millones de años, cuando

todos los continentes se aproximaron y coli-
sionaron para formar el supercontinente
Pangea. 

Tronco fósil de Perais // Vila Velha de

Ródão

Estos fósiles raros corresponden a troncos
de árboles del grupo de las anoneiras, que
vivieron en la región hace más de 15 millo-
nes de años, cuando el clima de floresta tro-
pical así lo permitía. 

Cañones fluviales del Erges // Idanha-a-

Nova

El Erges es aún un río salvaje con gran capa-
cidad erosiva que llevó a la formación de
tres impresionantes gargantas en una corta
distancia. Descubrir estos cañones, donde el
río corre a 150 metros de profundidad, es
encontrar un mundo oculto de granito en el
que aún se sienten los ecos de muchas his-
torias de guerras y contrabandos.

Monumento natural de las Puertas del

Ródão // Vila Velha de Ródão

Las Puertas de Ródão son una gran incisión
de 260 metros de profundidad en el Tajo
que ha servido para la creación de una gran
comunidad biológica de aves rupícolas, con-
cretamente 116 especies. Con paciencia infi-
nita, aprovechando el hueco dejado por la
acción de las fallas tectónicas, el Tajo ha ido
creando semejante incisión a lo largo de los

54 MAY 2013

Algunos geomonumentos de Naturtejo
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últimos 2,6 millones de años, a razón de
unos diez centímetros cada mil años.

Morfologías graníticas de Castelo Vel-

ho // Castelo Branco

Un coloso de granito se yergue abrupta-
mente sobre la llanura de Castelo Branco,
alcanzando los 1.227 metros en su altitud.
Rodeada de un anillo de pinos hasta a los
800 metros, sus cimas desnudas parecen
castillo en ruinas. Son frecuentes estas acu-
mulaciones de morfologías graníticas, blo-
ques moldeados y suavizados por la
circulación de agua subterránea, respetan-
do el sistema de fracturas que les dan ori-
gen, conocidas como Caos de Bloques

Bloques pedunculados de Arês-Alpal-

hão // Alpalhão, Nisa

Los bloques son como enormes champiño-
nes de granito. Su origen ocurrió en dos
etapas: una primera que se da después de la
exposición a la superficie de una porción
granítica, en la que ocurre una rápida alte-
ración química de la roca al nivel del suelo,
con aguas subterráneas ricas en ácidos orgá-
nicos, y una segunda etapa desarrollada du-
rante un periodo de lluvias más intensas en
que los suelos sufren una erosión acelerada.

Antiguo complejo minero de Monforte

da Beira // Castelo Branco

La Mina de la Tinta es un gran recinto sub-
terráneo cuyas paredes se encuentran reves-
tidas por minerales de hierro. Las grandes
concavidades que se ven junto a la entrada
indican la utilización de la técnica de des-
monte a fuego, muy practicada por los ro-
manos. Algunas decenas de metros más
abajo se encuentra la entrada de la Mina
del Polvo. Un antiguo complejo minero que
muestra una intensiva explotación minera
en las serranías.

En el territorio del geoparque hay 34 rutas
señalizadas de todas las distancias y dificul-
tades, destinadas a todos los públicos y que
sirven para llevarse una gran impresión del
terreno. Aquí destacamos tres de ellas que
sirven para conocer algunos de los elemen-
tos más interesantes de Naturtejo.

PR 1 IDN - Ruta de los buitres

Punto de partida y de llegada: Salvaterra do
Extremo. Distancia: 10,5 kilómetros. Dura-
ción: 3h30. Dificultad: baja/media.  
El itinerario se inicia junto a la iglesia parro-
quial de Salvaterra del Extremo (noreste de
Naturtejo), al lado de una caseta de guar-
dia. Allí mismo existe un observatorio de
aves desde el cual se avista el castillo de Pe-
ñafiel, en territorio extremeño, además de
una importante colonia de buitres leona-
dos. El recorrido prosigue hasta a la Fuente
de la Ribeira, junto al río Erges, donde el
cauce forma varios rápidos. Luego la ruta

marcha hacia el norte, por un pequeño sen-
dero en paralelo al río, hasta llegar a un si-
tio donde termina una carretera de asfalto
y donde otrora existió un azud. Estamos en
el valle de la Idanha, punto de confluencia
de la ribeira de Arades con el río Erges. De
aquí toma rumbo noroeste, hacia los Corra-
les de la Arvéola y después para el valle de
las Eiras, donde existe un antiguo campo de
fútbol. Se gira entonces a la izquierda por
la carretera de asfalto, que se recorre du-
rante 800 metros; entonces se toma a la de-
recha un camino muy antiguo, entre muros.
Tras una pequeña incursión en la carretera
de Segura, se toma a la izquierda la “Quel-
ha de Segura", camino empedrado del que
solamente queda uno tramo de 1.500 me-
tros hasta Salvaterra. Una vez en la aldea,
solo queda un pequeño recorrido por calles
antiguas y estrechas hasta regresar a la igle-
sia.

PR 3 IDN - Ruta de los fósiles

Punto de partida y de llegada: Penha Gar-
cia. Distancia: 3 kilómetros. Duración: 1h00.
Dificultad: baja.
Un pequeño itinerario que sirve para cono-
cer unos restos fósiles de lo más curiosos. La
ruta parte del pueblo de Penha Garcia y va,
por el camino que parte del castillo,  en di-
rección a la presa del embalse de Penha
Garcia. En esta primera parte de este corto

recorrido, las rocas exhiben por aquí y por
allá una gran cantidad de vestigios de los
seres que vivían en esta región en el Paleo-
zoico, cuando los caminos que hoy pisamos
eran fondos marinos. 

PR 5 IDN - Ruta de los berrocales

Punto de partida y de llegada: Monsanto.
Distancia: 4,5 kilómetros. Duración: 2h00.
Dificultad: media/baja.
La ruta arranca junto a la oficina de turismo
de Monsanto y enseguida abandona el pue-
blo para entrar en un paisaje formado por
bloques de granito pedunculado, es decir,
pedruscos con forma de champiñón como
emergidos de la tierra; una curiosa manifes-
tación geológica formada a lo largo de mi-
llones de años. Además de esto, la senda se
tropieza también con las ruinas de las capi-
llas de San Miguel y de San Juan, y una su-
bida algo accidentada permite el acceso al
castillo de Santa María a través de la puerta
de la Traición. Una vez visto el castillo, la ru-
ta regresa hacia el pueblo entre berrocales,
pero después deja de nuevo la población
para recorrer un estrecho sendero que lleva
hasta la llamada Piedra Bolideira: centena-
res de toneladas que se mantienen en un
extraño equilibrio y que podemos hacer
tambalear con una sola mano. De regreso,
el itinerario nos lleva de visita a la capilla de
San Pedro de Venirla-Corço. 
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Paseos en barco. Si decides hacer un
viaje en barco por las tranquilas aguas
del Tajo, tendrás la oportunidad de
observar de cerca una de las mayores
colonias de buitres de Portugal, así
como ejemplares de cigüeña negra y
de otras especies de la fauna salvaje.
La empresa Incentivos Outdoor
(www.incentivosoutdoor.com) navega
hasta el Monumento Nacional Puertas
del Ródão y también al Complejo de
Arte Rupestre del Valle del Tajo.
Escalada. Las colinas y sierras de
Naturtejo invitan a los amantes de los
deportes extremos a practicar
escalada y rápel. La sierra de Penha
Garcia es el lugar ideal.
Piragüismo. Si te gusta el agua,
puedes alquilar una canoa y hacer un
descenso por el río Tajo, el Zêzere, el
Ocreza o el Erges. Si prefieres algo
más tranquilas, tienes a tu disposición
varios embalses: Marechal Carmona,
Fratel, Santa Águeda, Pracana o
Marateca.
Parapente. Las laderas de la sierra de
Penha Garcia son tan apropiadas para
la escalada como para el parapente.

Deportes en la 
naturaleza
en Naturtejo

La muralla de Idanha-a-Velha.La muralla de Idanha-a-Velha.

Una calle de Monsanto.Una calle de Monsanto.
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que nos hizo cruzar la frontera se mete en

Portugal unos 30 kilómetros y nos trae

hasta aquí, y por aquí pasa el sendero de

gran recorrido GR 29 - “Rota dos Veados”

(‘Ruta de los Ciervos’), un itinerario circu-

lar de 53 kilómetros que pisa el corazón

del parque. El sendero nace y muere en el

pueblo de Rosmaninhal (la carretera pasa

antes por él, de hecho), aunque Soalhei-

ras parece mejor punto de partida pues

está más cerca del río. Caminando en di-

rección sur, hacia el cauce, que está a

unos seis kilómetros, vamos avanzando

entre encinas y alcornoques, y pronto to-

pamos con un par de ramales del GR que

nos aproximan aún más al Tajo. El pri-

mero de ellos, el GR 29.2, no alcanza los

tres kilómetros sumando la ida y la vuel-

ta, y el breve esfuerzo además se ve re-

compensado en cuanto vemos el porte

sereno de las aves: buitres, águilas y ci-

güeñas negras muestran su figura desde

el magnífico observatorio dos Alares, so-

brevuelan el río, colonizan árboles, ocu-

pan huecos en las rocas, vuelan como

dibujándose en el aire... Y ahí mismo se

ve Extremadura, simplemente al otro lado

del Tajo, donde hay, por cierto, otras

25.000 hectáreas protegidas. De vuelta, el

otro ramal es el GR 29.3, cuatro kilóme-

tros circulares de bosque mediterráneo y

de ribera que nos trasladan hasta donde

el arroyo de Fonte Santa se funde con el

Tajo, entre los sauces de los que antes

hablábamos, y así tenemos ya un resu-

men bastante completo de lo que ofrece el

parque. Por supuesto que hay más, como

rutas en barco por el río y otros mirado-

res magníficos, pero, más allá del Tajo,

también hay más. 

Los kilómetros del GR, desandados ya

los ramales, abandonan el Parque Natu-

ral do Tejo Internacional y poco a poco,

por un territorio donde toma sentido el

nombre del sendero (recuerda: la ruta de

los ciervos), vamos cayendo en la cuenta

de que ese espacio protegido solo era una

parte de lo mucho que se nos ofrece en el

distrito de Castelo Branco, al sur de la re-

gión Centro portuguesa: estamos en el ge-

oparque Naturtejo, 4.600 kilómetros

cuadrados integrados en la Red Mundial

de Geoparques. El objetivo abstracto de

esa red es distinguir las áreas naturales

de alto valor geológico e implantar “estra-

tegias de desarrollo sostenible fundamen-

tado en la geología y otros valores

naturales y humanos”. En definitiva, deli-

mitar una zona y explotar sus recursos

turísticos de la mejor manera posible. Na-

turtejo engloba los municipios de Castelo

Branco, Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros,

Proença-a-Nova y Vila Velha de Ródão, y

en ellos hay castillos, villas históricas, es-

pacios naturales de gran valor (el Tajo y

su espacio protegido son un ejemplo),

museos, iglesias... y geomonumentos,

que justifican la existencia del geoparque.

Pero vamos a dejar lo más curioso para

un cuadro aparte y nos vamos a centrar

en lo que ofrecen, al margen de los geo-

monumentos, los municipios de Idanha-

a-Nova y Castelo Branco, los más

cercanos a Extremadura. 

HISTORIA EN PIEDRA

A 35 kilómetros de la frontera, sobre

un cerro asomado al río Pônsul, Idanha-

a-Nova es un pueblo que muestra su ori-

gen medieval en las calles estrechas y en

las ruinas de un castillo construido en

1187, alrededor del cual creció la pobla-

ción. Casas señoriales como la de los Cu-

ñas (siglos XVI/XVII) y la del Corso (siglo

XVIII), la capilla de la Misericordia (XVI),

la iglesia de San Francisco (XVIII) o la to-

/ / / / /

Basada en los recursos agrícolas y
ganaderos, la gastronomía en el
territorio de Naturtejo es vasta y
diversificada. La excelencia de la
carne producida en el territorio está
garantizada por varios certificados
de calidad: así, tienen la protección
de Indicación Geográfica Protegida
el cabrito asado de Oleiros, el
cordero de la Beira y el del Alentejo
Nordeste, mientras que la carne de
cerdo del Alentejo tiene
Denominación de Origen Protegida.
El pescado de río también es una
delicia. Entre los platos típicos de
carne, destacan algunos como
cabrito asado, cabrito relleno,
ensopado de cabrito, ensopado de
cordero, cabrito tostado, ensopado
de jabalí, sopa de matanza del
cerdo, buche relleno o pierna de
cerdo con castañas. Si hablamos de
pescado, hay que mencionar la
trucha a la parrilla, la sopa de
pescado, el arroz de lamprea, el
estofado de anguilas, las migas de
pescado y la sopa de pescado. Y
entre los postres, hay dulces secos
(broas, cavacas, borrachões...),
dulces fritos (filhós, sonhos,
argollas, azevias...) y dulces de
cuchara (papas de carolo, tigelada,
requesón con mermelada de

La 
gastronomía

Maio 2013
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rre del Reloj (hecha, dicen, con piedras

del castillo) dan motivos para un paseo

sosegado por la localidad, aunque lo me-

jor está en los alrededores. Muy cerquita

de este pueblo, a 20 minutos en coche y

con la albufera Barragem Marechal Car-

mona a medio camino (buen paisaje y de-

portes náuticos), está el núcleo histórico

de Idanha-a-Velha, donde han dejado su

huella visigodos, romanos, árabes, gue-

rreros medievales y caballeros del Tem-

ple. La catedral visigoda (originalmente

construida sobre un templo paleocristia-

no), con un baptisterio externo, sigue im-

presionando por su tamaño y su riqueza.

Hoy en día alberga uno de los conjuntos

de inscripciones más importantes del pe-

ríodo romano en la Península. Las mura-

llas y la torre principal (vestigios

romanos) fueron reconstruidas en la épo-

ca medieval, para la protección y la segu-

ridad del pueblo, y la torre de planta

cuadrada se basa en una columna de un

El antiguo Ayuntamiento 

de Castelo Branco.

El antiguo Ayuntamiento 

de Castelo Branco.

El embalse de Penha Garcia.

Abajo, un detalle del

El embalse de Penha Garcia.

Abajo, un detalle del

Piragüismo en el Tajo.Piragüismo en el Tajo.

El castillo de Penha Garcia.El castillo de Penha Garcia.
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templo romano. La puerta y el puente ro-

mano del río Pônsul, la picota (siglo XVI),

la capilla de San Dámaso (siglo XVIII) y el

museo Egitaniense (dividido entre la cate-

dral y la capilla) completan el catálogo del

pueblo. Otra villa histórica es la de Mon-

santo, separada de Idanha-a-Velha por 13

entretenidos kilómetros de carretera lo-

cal. Y estamos ante el “pueblo más portu-

gués de Portugal”, según título de 1938,

con un imponente castillo medieval, par-

cialmente destruido por la explosión acci-

dental del depósito de municiones, en

una noche de Navidad del siglo XIX; aho-

ra solo existen dos torres (del Peón y la

Principal), y también las hermosas ruinas

de la capilla románica de San Miguel (si-

glo XII). Monsanto también es conocido

por sus adufes y marafonas. El adufe es

un instrumento de percusión, de origen

árabe, hecho de piel de oveja. Las marafo-

nas son muñecas de trapo, con el traje re-

gional, sin rostro. Durante la fiesta de

Nuestra Señora del Castillo, o de las Cru-

ces (3 de mayo, o el domingo siguiente),

las chicas solteras portan sus marafonas

en la procesión.

Las ruinas del castillo de Monsanto,

construido en el primer cuarto del siglo

XIII, no son únicas en el municipio de In-

danha-a-Nova. En Penha Garcia quedan

restos de murallas de un castillo cons-

truido por los Templarios sobre una forta-

leza romana, que a su vez fue precedida

por un fuerte prehistórico. Del castillo de

Castelo Branco (ojo, hemos cambiado de

municipio), construido por los templarios

en el siglo XIII, poco existe, ya que su lo-

calización fronteriza llevó a su participa-

ción en sucesivas guerras a lo largo de los

siglos. En el recinto de esta fortaleza está

la iglesia de Santa María del Castillo.

Abajo, en el centro histórico, un recorrido

a pie nos permite conocer palacios como

el de la familia Tavares Persona Amorim,

el de los Cuña o el de los Baroes de Cas-

telo Novo, así como la torre del Reloj, la

capilla de San Antonio, el arco del Obis-

po, el parque de la Ciudad, el jardín del

palacio Episcopal, la catedral o la ermita

de Nuestra Señora de Mércoles, a las

afueras de la ciudad.

SABOR RURAL

La misma sensación de tranquilidad y

pureza que se siente en el Parque Natural

do Tejo Internacional (o en las alturas de

la sierra de Penha Garcia o en la sierra

de La Gardunha) se encuentra en otros

dos lugares de esta zona de Portugal, am-

bos dentro del municipio de Castelo

Branco. Se trata de los encantadores

pueblos de pizarra Sarzedas y Martim

Branco, última etapa de este recorrido

por el geoparque Naturtejo. Aunque las

posibilidades son mucho más amplias,

nosotros nos vamos con el sabor a pue-

blo. Sarzedas se distingue por las líneas

de color en las fachadas de algunas de

sus casas, mientras que otras muestran

la reciedumbre y autenticidad de la piza-

rra. La picota, la plaza, las iglesias y las

capillas destacan entre las casas, y en lo

alto de la loma de San Jacinto, cerca de

la iglesia, la torre del campanario, solo

un campanario, se yergue en la altura.

Un poco más al norte, las casas de Mar-

tim Branco no se sabe si ganan en belleza

o en carácter rural, edificios, en todo ca-

so, donde el granito y la pizarra se alían

muy eficazmente, con preciosas fachadas

en las que cuelgan herramientas de la-

briegos o artesanos. Y entonces, después

de un sosegado paseo por el Portugal ru-

ral más auténtico, abandonamos Martim

Branco y el Geoparque con el rumor de

fondo de las aguas del arroyo de Almace-

da, que brinca y hace cantar a los pája-

ros, mientras en el aire nos acompaña el

olor del pan recién horneado.                 

CÓMO LLEGAR: aparte de la carretera EX-

207, en coche también se puede llegar

por la EX-A1. 

DÓNDE DORMIR: Casa de Santa Catarina

(Penha Garcia),

www.casasantacatarina.com. Casa do

Forno (Salvaterra do Extremo),

www.casadoforno.com.pt. Hotel de

Monsanto (Monsanto),

www.naturtejo.com. Casa das Jardas

(Idanha-a-Nova),

www.casadasjardas.com. Hotel Tryp

Colina do Castelo (Castelo Branco),

www.trypcolinacastelo.com. PARA MÁS

INFORMACIÓN: www.naturtejo.com

DATOS DE INTERÉS

Una mujer de Monsanto 

con una “marafona”.

Una mujer de Monsanto 

con una “marafona”.

Senderismo entre

piedras milenarias.

Senderismo entre 

piedras milenarias.
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A primeira pedra numa R
Abrangendo uma
área de cerca
de 4600 quilómetros
quadrados, o
Geopark Naturtejo
da Meseta
Meridional é o
primeiro geoparque
português a
integrar as Redes
Europeia e Global
de Geoparques,
da UNESCO.

Integrado nos concelhos de
Castelo Branco, Idanha-a-
Nova, Nisa, Oleiros, Proen-

ça-a-Nova e Vila Velha de Ródão,
o Geopark Naturtejo da Meseta
Meridional engloba uma vasta re-
gião com uma grande variedade
de produtos turísticos.

Tendo como mais-valia a natu-
reza e infraestruturas de apoio
para as atividades promovidas,
o Geopark Naturtejo apresenta
"diversos pacotes temáticos que
mostram o património abrangido
pelo espaço", refere fonte do
Geopark.

Sendo o "primeiro geoparque
português inserido na Rede Euro-
peia e Global da UNESCO" o Geo-
park Naturtejo apresenta duran-
te todo o ano vários programas
que permitem aos visitantes a
escolha de locais e de diferentes

ambientes. "Aldeias Históricas, à
procura do Xisto, abutres, veados,
arte rupestre, Gardunha, aventu-
ra no ar, templários, segredos do
Vale Mourão, equitação e bir-
dwatching são alguns dos temas"
apresentados aos turistas, declara
a fonte referida.

Vila V
Festh
Nisa"
des q
patrir

No
Geop
núme
"pass
sos pE
passe
todo-
skvsin
fonte

81 J)escla Suplemento

o que de mais genuíno
existe em Portugal

Ao longo de todo o ano existe
por todo o Geopark "uma diver-
sidade de eventos que oferecem
a possibilidade de o visitante
conhecer e apreciar o que de
mais genuíno e autêntico este
território tem", conta. Segundo a
fonte do Geopark Naturtejo "as
festividades das aldeias históri-
cas, que decorrem em Monsanto
e Idanha-a-Velha, a Raia Tejo, em

Biol
ran

Segi
apres
Natu
desc
posto

Maio 2013



ede
Vila Velha de Ródão, o Boom
Festival e a Bienal da Pedra, em
Nisa", são algumas das ativida-
des que destacam e divulgam o
património do nosso país.

No ramo desportivo, o
Geopark apresenta um vasto
número de atividades desde
"passeios de barcos, percur-
sos pedestres, percursos BTI,
passeios equestres, passeios de
todo-o-terreno, paraquedismo,
skysurf e parapente", refere a
fonte referida.

Biodiversidade: Espécie
rara da Península Ibérica

Segundo a fonte, as "rotas
apresentadas pelo Geopark
Naturtejo permitem ao visitante
descobrir o seu território, com-
posto por 16 geossítios, com um

•aciona
Granitos do Alto Alentejo

Quanto ao distrito de Portalegre,
o Geopark Naturtejo localiza-se
em Nisa e demarca-se pela exis-
tência de locais de granitos do Alto
Alentejo, caracterizados por um
relevo de peneplanície, com cabe-
ços coroados por grandes blocos.
Relativamente à flora, a região é
abrangida pelo carvalho-negral,
pelo sobreiro ou mesmo o azinha!.
No que respeita à fauna, Nisa
apresenta uma grande diversidade
localizada essencialmente em S.
Mamede, onde o lagarto-de-água,
o rato-de-cabrera e a lontra pre-
dominam a área. Destaque para o
facto de o local ser uma área onde
existe o lince-ibérico.

exuberante património natural,
histórico-cultural e uma biodi-
versidade esplêndida", afirma.

Demarcado pela diversidade
de aves, o Geopark Naturtejo
possibilita a visualização de
uma "enorme quantidade de
aves características de regiões
mediterrânicas, entre as quais a
Águia Imperial Ibérica, espécie
rara e emblemática da Penín-
sula Ibérica, o Abutre Negro, a
Cegonha Negra, o Abutre Egito,
os Grifos, o Melro Azul e muitas
outras espécies", sublinha.

Mas não é só da natureza que
vive o Geopark Naturtejo. A
riqueza de "locais únicos, com
percursos ricos em castelos, al-
deias e vilas milenares e os vales
profundos e tranquilos", é outra
das características que destaca
o local, declara a fonte.

Texto: Raquel Morais

Fotografias cedidas por: Geopark Naturtejo

Suplemento J)escla /9
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REGIÃO DAS BEIRAS

CONDEIXA-A-NOVA Encer-
rou ontem mais uma edição do
fim-de-semana do cabrito, in-
tegrado na iniciativa “Sabores
de Condeixa”.

Ao longo de três dias, o ponto
de encontro foi a Praça da Re-

pública, onde uma tenda gi-
gante acolheu a iniciativa e
onde os visitantes puderam de-
liciar-se com uma das tradições
gastronómicas mais genuínas
do concelho. Beneficiando de
características muito próprias

da região, sobretudo, da zona
serrana, no maciço de Sicó, onde
abunda a erva de Santa Maria,
que serve de alimento aos re-
banhos e confere um sabor
muito aprimorado ao produto.

Na sessão de abertura do
certame, Jorge Bento aprovei-
tou o momento para uma pe-
quena resenha do que foi feito
em Condeixa nos últimos 20
anos. “Depois do que foi feito
nos últimos 20 anos, onde a
aposta passou pela constru-
ção de equi pamentos públicos
que dessem resposta ao au-
mento de população, chegou
a altura de dar o salto para so-
lidificar a identidade da terra”,
adiantou.

O edil não deixou, porém, de
agradecer aos seis restaurantes
que aderiram à iniciativa, uma
vez que sem a sua presença
não seria possível demonstrar
uma das relíquias mais precio-
sas do concelho a nível da gas-
tronomia: o cabrito. |

Aposta na gastronomia surge
como marca de afirmação

SIMULACRO Sábado, 4 de
Maio. O dia que nasce soa-
lheiro e tranquilo na Marinha
Grande rapidamente se trans-
forma num inferno. Poucos mi-
nutos passavam das nove ho-
ras quando um F16 da Base Aé-
rea de Monte Real ao sobre-
voar a cidade embate contra
aves. 

O piloto, que sofre ferimentos
graves, consegue ejectar-se an-
tes de perder a consciência,
mas o avião despenha-se em

plena cidade. 
Gera-se o caos. Passageiros

encarcerados nas viaturas, pes-
soas desorientadas, um avião
em chamas. Poucos segundos
depois soam as sirenes de alar -
me e começam a confluir para
o local meios de socorro e tam-
bém muitos populares. O caso
é grave: dois mortos, nove feri-
dos graves e 15 ligeiros.

Felizmente não era sério. Tra-
tava-se de uma encenação,
com vista a testar a capacidade

de resposta . 
O simulacro pôs em acção

centena e meia de pessoas, en-
tre bombeiros de todo o dis-
trito, agentes da PSP, militares
da Força Aérea, bombeiros,
INEM, elementos do Comando
Distrital de Operações de So-
corro (CDOS), escuteiros, vo-
luntários da autarquia, o Gabi-
nete de Protecção Civil e acto-
res de teatro de grupos de as-
sociações do concelho que en-
carnaram o papel de feridos. |

“Acudam, caiu um avião 
no parque da Cerca”

Jorge Bento, edil de Condeixa, dá as boas-vindas ao júri

Peças de teatro
pelas escolas 
de Oliveira
Durante este mês de Maio, as
escolas do concelho de Oliveira
do Hospital vão apresentar as
suas peças de teatro no âmbito
das VI Jornadas de Teatro Es-
colar “Dramatizando”, organi-
zadas pela Câmara de Oliveira
do Hospital em parceria com
os agrupamentos de escolas,
Escola Secundária, EPTOLIVA,
bibliotecas municipais e docen-
tes das Actividades de Enrique-
cimento Curricular.

No total serão apresentadas
18 peças de teatro. |

CINCO BANDAS A sede d’ “Os
Ílhavos” acolhe, no próximo dia
14, a partir das 21h00, mais uma
edição do Blindagem Metal
Fest. Nesta noite dedicada aos
sons mais pesados, será possí-
vel ouvir cinco bandas: “Mata-
Ratos”, “Gates of Hell”, “Mono-
lyth”, “Ol’Jolly Roger” e “De-
mentia 13”.

“Mata-Ratos” nasceu nos su-
búrbios de Lisboa, influencia-
dos pelo punk rock britânico e
americano de finais dos anos
70 e início dos anos 80. Já os

“Os Gates Of Hell” remontam
ao início de 2008, no Porto.

Por sua vez, “Monolyth” é
uma banda de Aveiro, com bas-
tantes influências, tais como
“Lamb Of God”, “Meshuggah”,
“Opeth”, “Gojira”, “Machine
Head”, “Tool”, “Karnivool”, “De-
vin Townsend”, entre outras. 

Finalmente, “Dementia 13” é
uma banda de Death Metal que
presta tributo a bandas mais
“old school” e letras baseadas
nos mais clássicos filmes de
terror. |

Blindagem volta a 
trazer o Metal a Ílhavo

José Manuela Alves

O evento arrancou sexta-feira
com o tradicional jantar me-
dieval, seguido de um espec-
táculo de fogo e simulado um
serão no palácio do emir.

No sábado, os visitantes, as-
sistiram a várias actividades,
entre as quais a cerimónia ri-
tual capitular da Comenda da
Idanha, da Ordem do Tempo,
que, decorreu, na Igreja da Mi-
sericórdia. Durante a ordem
dos trabalhos, Armindo Ja-
cinto, presidente da Comenda,
falou sobre o mundo rural nas
terras raianas, lembrando que
numa altura em que o país
atravessa uma grave crise eco-
nómica e social, seria "impor-
tante" que os jovens regressas-
sem à produção agrícola,
como acontece no concelho de
Idanha-a-Nova, onde mais de
30 jovens são actualmente em-
presários agricultores, desen-
volvendo os respectivos pro-
jectos a que se candidataram. 

"Este é um belo exemplo da-
quilo que deverá acontecer no
presente, semeando o futuro.

Por este testemunho, apelo a
todos aqueles que queiram de-
dicar-se ao mundo rural, re-
gressem aos campos, onde po-
dem viver com qualidade e
dignidade", reiterou.

Armindo Jacinto, anunciou
ainda que vai ser constituída
em breve a Federação Portu-
guesa do Turismo Rural, para
reforçar ainda mais a motiva-
ção das pessoas, despertando-

as para a actividade agrícola.
"Em Portugal temos o hábito
de depreciar o mundo rural,
mas hoje assistimos a que pes-
soas licenciadas, são pastores,
quando ainda existe a menta-
lidade de que exercer a pasto-
rícia será para gente iliterada.
Esta é a prova daquilo que po-
derá servir de mote para pro-
mover os produtos portugue-
ses", considera o responsável,
que também exerce as funções

de presidente da Câmara Mu-
nicipal de Idanha-a-Nova, face
à renúncia ao mandato do an-
terior edil, Álvaro Rocha.

Ainda no sábado, decorreu,
na Igreja da Misericórdia, uma
palestra sobre os forais outor-
gados a Monsanto, por D. Afon -
so Henriques e D. Manuel I.
Posteriormente teve lugar um
concerto medieval, com o Coro
do Tribunal da Relação de Lis-
boa, Corelis. O segundo dia dos
festejos terminou com uma
ceia medieval, e a arrematação
de escravos e cativos de guerra
para aparelhamento do fos-
sado e o pregão dos cavaleiros
e vilões, escudeiros e peões.

Ontem, actuou o Orfeão de
Arouca e o Quarteto de Metais
da Banda Musical de Arouca.
O Rancho Folclórico de Mon-
santo fez a saudação à Senhora
do Castelo, seguindo-se a eu-
caristia. O momento alto do
evento, aconteceu às 16h00,
com o lançamento do pote, al-
tura em que o castelo da vila
templária foi invadido e assal-
tado por uma mesnada de cas-
telhanos. |

Presidente 
da Comenda 
da Idanha exortou 
os jovens a apostar
na agricultura

Monsanto viajou
no tempo durante
o fim-de-semana
Idanha-a-Nova Milhares de pessoas visitaram durante 
três dias, a Festa da Divina Santa Cruz, em Monsanto

JOSÉ MANUEL ALVES

Monsanto recuou no tempo durante três dias, atraindo a curiosidade de muitos visitantes
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Pedro Abrunhosa num mês
com “sabor” a chocolate
Figueira da Foz Casino aposta em nomes conhecidos da música nacional 
para “rechear” a “doce” programação de Junho que não esquece as crianças

CASTELO BRANCO A pri-
meira edição da Mostra de Arte
e Artesanato intitulada "Arte re-
ciclada" decorre, amanhã, entre
as 10h00 e as 18h00, no Parque
da Cidade, em Castelo Branco. 

Organizada pela VALNOR,
em parceria com o Projecto re-
Mix, os Serviços Municipaliza-
dos e Câmara Municipal de
Castelo Branco e o Centro de
Informação Europe Direct
Beira Interior Sul, a mostra
conta com o apoio da Escola
Profissional Albicastrense e do
Restaurante English Savoy.

Segundo a VALNOR, o prin-
cipal objectivo do evento é cha-
mar a atenção para a produção
excessiva de resíduos, mostrar

a eficiência da reciclagem e reu-
tilização de resíduos, através da
manifestação cultural da arte e
artesanato. «Com este tema
pretendemos demonstrar que,
a diminuição do volume do lixo
é um dos principais benefícios
da reutilização e reciclagem e,
que esta prática poderá cons-
tituir um princípio que tem
como base uma espécie de
ecologia da cultura».

Ao longo do dia, os artesãos
para além de fazerem a divul-
gação dos seus trabalhos, tam-
bém pretendem sensibilizar a
população para a cultura do ar-
tesanato sustentável, realizado
através da utilização de resí-
duos sólidos urbanos.J.M.A.

“Arte reciclada” alerta
para excesso de resíduos

INVULGAR “Inside Music Ma-
chine - Anatomia musical: do
visível ao invisível” é o nome
do espectáuclo que dá o pon-
tapé de saída para a 31.ª edição
do Festival Música em Leiria.

Até dia 28 de Junho, o festival
apresenta uma programação
que se desenrola em torno dos
contrastes rural/urbano e‘tra-
dicional/contemporâneo. 

Amanhã, a partir das 21h30,
Inside Music Machine promete
desvendar aos mais curiosos o
que acontece dentro do corpo
do artista quando este actua
em cima do palco.

A abertura do Festival faz-se
assim com um espectáculo in-
vulgar, que junta três artistas: o
violino, a música electrónica, o
teclado e uma câmara termo-
gráfica, para mostrar a activi-
dade neurológica e muscular,
directamente e em simultâneo,
no palco.

O festival prossegue do-
mingo, no Mosteiro da Batalha
onde, pelas 21h30, actua o
grupo Sete Lágrimas. |

Música em Leiria mostra
interior físico do artista

RAVINA Um homem foi on-
tem encontrado morto na
Serra da Estrela, após o veículo
que conduzia ter caído para
uma ravina, na Estrada Nacio-
nal 338, no acesso à Torre.

Segundo o comandante do
sub-agrupamento de monta-
nha da GNR, sargento-ajudante
Fernandes, o alerta foi dado às
8h30, por elementos do Centro
de Limpeza de Neve, após ve-
rificarem que os “rails” de pro-
tecção da via se encontravam
danificados.

O responsável referiu que o
veículo despistou-se para a ra-
vina e o corpo do condutor, um
homem com cerca de 40 anos,
«foi projectado da viatura a
meio da encosta».

«O acidente terá ocorrido du-
rante a noite, possivelmente de-
vido ao nevoeiro e à chuva»,
vaticina a fonte. Ocorpo da ví-
tima só seria retirado da en-
costa após a peritagem dos in-
vestigadores da GNR e com re-
curso a técnicas de resgate de
montanha.|

Condutor projectado após
despiste no acesso à Torre

Espectáculo mostra actividade
neurológica e muscular

O Casino Figueira aposta para
a programação de Junho em
quatro grandes espectáculos,
começando já no dia 7 com a
“Tertúlia dos 40”, com Filipe
Fonseca (músico), Carlos Da-
niel (jornalista) e João Ricardo
Pateiro  (jormalista). Dia 14, é
Pedro Abrunhosa «que tem es-
gotado todas as salas por onde
tem passado», disse Fernando
Matos, quem sobe ao palco.
Dia 21 actua Márcia e no dia
28, “The Casino Royal”.

Mas o mês dos santos po-
pulares, vai também ter um
doce sabor com o “Chocolat
Fest”, que, desde o dia 7 até 29,
vai proporcionar deliciosas ex-
periências com exposições,
menus de chocolate e cock-
tails, mostra e venda, works-
hops, degustação, e showcoo-
king, culminando dia 29, com
a confecção de uma torta gi-
gante (7 a 8 metros de com-
primento), que será oferecida
aos visitantes. As inscrições
para workshops e showcoo-
king são gratuitas, obrigatórias
e limitadas. 

No “mundo” das letras, a rú-
brica “Andam pela terra os
poetas” regressa ao Salão Caffé,
dia 10, às 21h30, desta vez com
António Arnaut e no dia se-

guinte, às 22h00, na Sala Fi-
gueira, é a vez de “Letras em
Jogo”, com Ana Paula Arnaut
a conversar com o escritor Al-
meida Faria, que será apresen-
tado por Carlços Reis. Já no dia
13, às 18h30, no espaço Álea,
António Vilhena apresenta o
seu livro de poesia “Templo do
Fogo Insaciável”.

Numa vertente virada para
os mais pequenitos, a partir de
hoje e até dia 14, está patente
no hall do Casino, a exposição
“A fábrica dos sonhos e seus
guardiões”, com pintura de Isa-
bel Barbas e artesanato de Fá-
tima Silva. Por outro lado, ce-

lebrando o Dia Mundial da
Criança, amanhã às 17h00,
com entrada livre, há música
para dançar e brincar com a
orquestra Orff do Porto. En-
tretanto, no dia 8, às 15h30,
sobe ao palco “CantaStórias-
O segredo da floresta”  da au-
toria de Margarida Fonseca
Santos e direcção musical de
Francisco Cardoso.

O dia 22, vai ser bastante agi-
tado, com o “International Fit-
ness Weekend featuring
Zumba”, em que haverá uma
aula de Zumbatomic de pre-
paração para o recorde do
mundo da maior aula de Zum-

batomic, mas também diver-
sos workshops.

Ainda nesse dia, a partir das
21h30, regressa o Festival In-
ternacional de Tunas Acadé-
micas da Figueira da Foz, or-
ganizado pela Imperial Nep-
tuna Académica, que já vai na
sua XVI edição.

As actividades fruto do pro-
tocolo firmado com a Associa-
ção de Colectividades do Con-
celho da Figueira também
marcam presença, “Ao som
das bandas” dia 9, “Encantos
de Vozes” dia 16, “Teatro ao
Luar” dia 17 e a 30, “Infantes
das Colectividades”.|

D.R.

Tertúlia dos 40 inicia ciclo de espectáculos do próximo mês

Detidos por
furto de metais
não preciosos
A Guarda Nacional Republi-
cana deteve em Vila Nova Aci-
prestes, no concelho de Sátão,
dois jovens, de 21 e de 15 anos
(este com base na lei tutelar
educativa), por furto de metais
não preciosos.

A detenção ocorreu na pas-
sada terça-feira, depois de um
alerta dado por populares ao
posto da GNR do Sátão.

Os suspeitos foram encon-
trados ainda na posse dos ob-
jectos furtados.

Segundo aquela força de se-
gurança, os dois jovens são
«suspeitos de vários furtos de
materiais não preciosos em re-
sidências e na capela da locali-
dade».|

Tentou agredir
enfermeira
em Mangualde
Um homem de 38 anos foi de-
tido pela GNR num café do
centro da cidade de Man-
gualde, onde estava a provocar
desacatos, pelo crime de amea-
ças e tentativa de agressão.

Em comunicado, a GNR ex-
plica que, às 23h20 de terça-
-feira, o homem, «que aparen-
tava sinais de embriaguez, es-
tava a provocar desacatos no
estabelecimento», tendo amea-
çado os militares que acorre-
ram ao local. «O detido foi
transportado pelos Bombeiros
Voluntários de Mangualde ao
centro de saúde, onde injuriou
e ameaçou os bombeiros e ten-
tou agredir a enfermeira de ser-
viço», acrescenta.|

Turismo rural
apresenta
Federação
A cerimónia de escritura pú-
blica de constituição da Fede-
ração Portuguesa de Turismo
Rural decorre hoje, no Rosma-
ninhal, concelho de Idanha-a-
Nova. 

No âmbito do evento, que
contará com a presença do se-
cretário de Estado de Turismo,
Adolfo Mesquita Nunes, serão
apresentados os órgãos sociais
e as estratégias orientadoras da
Federação Portuguesa de Tu-
rismo Rural. A escritura tem lu-
gar às 11h45, no Hotel Rural
Herdade da Poupa, no Rosma-
ninhal. 

A anteceder a cerimónia será
inaugurada a unidade de Agro-
Turismo Monte Vale Mosteiro.|

Feira Sabores
de Perdição com
entrada grátis
A Câmara de Castelo Branco
promove, de 21 a 23 de Junho,
a Feira Sabores de Perdição,
que vai reunir mais de uma
centena de produtores locais,
disse ontem o presidente da au-
tarquia, Joaquim Morão, adi-
natando que o evento decor-
rerá na Devesa, numa tenda gi-
gante, e «terá actividades a de-
senvolver em todo o centro cí-
vico e será visitado por milha-
res de pessoas».

A entrada é gratuita e nas noi-
tes de sexta-feira e de sábado
haverá dois espectáculos: o pri-
meiro com as bandas filarmó-
nicas do concelho e o segundo
com um grupo nacional a di-
vulgar oportunamente.|
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Andrea Trindade

A partida estava prevista para
as 16h30, mas meia hora antes
ainda havia quem tentasse le-
vantar kits de participação.
13.267 foi o número atribuído à
última inscrita na Color Run -
Maria Inês Serra, de apenas 12
anos -, evento que bloqueou to-
dos os acessos ao Estádio Uni-
versitário e à Portagem e fez, li-
teralmente, tremer a Ponte de
Santa Clara. 

Um mar de gente fez da cor-
rida realizada em Coimbra, a se-
gunda em Portugal e na Europa
um verdadeiro sucesso. Os 15
euros que pagavam os elemen-
tos de grupos e os 17 euros que
pagavam participantes a título
individual não impediram uma
enorme adesão ao evento, mos-
trando que, apesar da crise ou
por causa dela, os portugueses
querem convívio e diversão. 

As 16h30 já lá iam e na Ponte
de Santa Clara não cabia mais
ninguém. Kapinha dava as ins-
truções, numa “torre” onde ca-
biam o organizador Jorge Aze-

vedo, o vereador Luís Providên-
cia e o presidente Barbosa de
Melo. O DJ puxava pelos parti-
cipantes e vários animadores ao
longo da ponte dirigiam o
“aquecimento”. O tabuleiro da
ponte tremia. 

De copo de fino na mão, «para
manter o ritmo», todas com saia
à bailarina, estavam antigas es-

tudantes de Cardio-pneumolo-
gia, que regressaram a Coimbra
para um “dois em um”: color
run de dia, jantar de curso à
noite. «Isto é quase um cortejo»,
concordavam Joana Rebelo e
Marta Penas. 

«Não há relógios nem cronó-
metros, há felicidade», lembrou
Jorge Azevedo, pouco antes de

João Paulo Barbosa de Melo dar
ordem de partida ao primeiro
grupo. Seguiram-se várias par-
tidas, por questões de segurança
e para garantir que todos fica-
vam devidamente pintados nas
quatro estações de cor espalha-
das pelo percurso (pela Rua Ci-
dade Aeminium, Açude-Ponte,
avenida marginal, Parque, ponte
pedonal e Universitário).

Num fim-de-semana em que
todos os destinos vieram dar a
Coimbra, Luís Providência mos-
trava-se satisfeito: «As pessoas
precisam de momentos de con-
vívio e descontração». Jorge
Azevedo concorda e já tem
abertas as inscrições para o Co-
lor Run de Braga (15 Junho) e
de Lisboa (6 Julho).

Pelas 17h30, no Universitário,
já se dava música aos que aca-
bavam a corrida. Aos italianos
Daniele e Alessio, ao finlandês
Jani e ao alemão Lars, todos es-
tudantes de Erasmus em Aveiro,
juntou-se António Silva. Apesar
das diferentes nacionalidades
correram lado a lado e não pou-
param na animação. |

Amigos coloridos fizeram 
tremer Ponte de Santa Clara  
Color Run Mais de 13 mil pessoas percorreram sábado “os cinco quilómetros
mais felizes do planeta” e esqueceram vidas mais ou menos cinzentas

CARLOS ARAÚJO

Alegria contagiou os milhares de participantes na corrida

Iguarias foram apreciadas pelos visitantes

TONDELA A freguesia convi-
dada da V edição do “Ao’Sabor”
foi Mosteiro de Fráguas, que
trouxe as suas iguarias tradicio-
nais, atraindo muitos aprecia-
dores. O Grupo de Cantares da
Associação Desportiva Cultural
e Recreativa local deu ritmo ao
evento, acompanhado pelas
danças do seu rancho infantil.

Antes da actuação do Grupo
de Cantares, realizou-se uma
largada de pombos pelo director
da “Tondela Columbófila”, Fran-
cisco Cardoso.

O presidente da Junta de Fre-
guesia de Mosteiro de Fráguas,
Roberto Carvalho, disse estar
“honrado” pelo convite do Mu-
nicípio e, assim, poder a fregue-
sia «mostrar e dar a provar al-
guns produtos, como por exem-
plo o caldo de cebola, que tão
bem sabia ao “mata-bicho” dos
tempos mais recuados».

No recinto pôde ser apreciado
o trabalho de um ferrador, de
80 anos. Chama-se Eduardo de
Matos Ferreira, é conhecido por

“Cortez”, e executou, com mes-
tria, duas ferraduras.

«Sempre trabalhei o ferro, des -
de os 12 anos de idade. Fui para
uma oficina de ferrador, em Frá-
guas, onde resido. Andei um ano
sem ganhar nada e, no fim desse
tempo, passei a ganhar um es-
cudo por mês, sendo aumen-
tado mais tarde para 30 escu-
dos. E assim fui andando até ir
para a tropa. Nessa oficina fazia
ferraduras, ferrava bois, cavalos,
jericos, era o meu trabalho. Ha-
via muitos bois, cavalos e burros
e hoje pouco ou nada se vê, pois
os tractores acabaram por ditar
o fim dos trabalhos feitos pelos
animais. Éramos três ferradores
a trabalhar, de manhã até à
noite», contou.

Diz que «a vida agora não é
melhor do que antigamente.
Ganhei mais dinheiro com a ofi-
cina do que a partir da altura
em que os tractores substituí-
ram os animais. Tive que com-
prar um tractor, para  sustentar
o meu filho», concluiu. Z.B.

Mosteiro de Fráguas
mostrou sabores da terra 

TENDA Encerrou ontem mais
uma edição do fim-de-semana
do cabrito, integrado na inicia-
tiva “Sabores de Condeixa”.

Ao longo de três dias, o
ponto de encontro foi a Praça
da República, onde uma tenda
gigante acolheu a iniciativa e
os visitantes puderam deli-
ciar-se com uma das tradições
gastronómicas mais genuínas
do concelho. Beneficiando de
características muito próprias
da região, sobretudo, da zona
serrana, no maciço de Sicó,
onde abunda a erva de Santa
Maria, que serve de alimento
aos rebanhos e confere um sa-
bor muito aprimorado ao pro-
duto.

Na sessão de abertura, Jorge
Bento aproveitou para uma pe-
quena resenha do que foi feito
em Condeixa nos últimos 20
anos. A intenção do presidente
da Câmara não foi entrar numa
senda de campanha eleitoral,
mas sim efectuar uma pequena
introdução para chamar a
atenção da importância dos
produtos endógenos na afir-
mação de um território.

O edil de Condeixa agrade-
ceu aos seis restaurantes que
aderiram à iniciativa, uma vez
que sem a sua presença não
seria possível demonstrar uma
das relíquias mais preciosas do
concelho a nível da gastrono-
mia: o cabrito. |

Fim-de-semana do cabrito
nos “Sabores de Condeixa”

MONSANTOMilhares de pes-
soas visitaram durante três
dias, a Festa da Divina Santa
Cruz, em Monsanto, concelho
de Idanha-a-Nova. O evento
arrancou na sexta-feira com o
tradicional jantar medieval, se-
guido de um espectáculo de
malabares de fogo e simulando
um serão no palácio do emir.

No sábado, teve lugar a ceri-
mónia ritual capitular da Co-
menda da Idanha, da Ordem
do Tempo, que, decorreu na
Igreja da Misericórdia. Ar-
mindo Jacinto, presidente da
Comenda, falou sobre o mun -
do rural nas terras raianas, lem-
brando que numa altura em
que o país atravessa uma crise
económica e social, seria «im-
portante» que os jovens regres-
sassem à produção agrícola,

como acontece no concelho de
Idanha-a-Nova, onde mais de
30 jovens são actualmente em-
presários agricultores, desen-
volvendo os respetivos projec-
tos a que se candidataram.

«Este é um belo exemplo da-
quilo que deverá acontecer no
presente, semeando o futuro.

Por este testemunho, apelo a
todos aqueles que queiram de-
dicar-se ao mundo rural, re-
gressem aos campos, onde po-
dem viver com qualidade e dig-
nidade», reiterou Armindo Ja-
cinto, que também exerce as
funcções de presidente da Câ-
mara Municipal de Idanha-a-

Nova, devido à recente renún-
cia de Álvaro Rocha.

Ainda no sábado, decorreu  a
palestra sobre os forais outor-
gados a Monsanto, por D.
Afonso Henriques e D. Manuel.
Posteriormente teve lugar o
Concerto Medieval, com o Co -
ro do Tribunal da Relação de
Lisboa, Corelis. O segundo dia
dos festejos, ficou concluído
com uma ceia medieval, e a ar-
rematação de escravos e cati-
vos de guerra para aparelha-
mento do fossado e o pregão
dos cavaleiros e vilões, escu-
deiros e peões.

Ontem, actuou o Orfeão de
Arouca e o Quarteto de Metais
da Banda Musical de Arouca.
O Rancho Folclórico de Mon-
santo fez a saudação à Senhora
do Castelo, seguindo-se a eu-
caristia. O momento alto acon-
teceu às 16h00, com o lança-
mento do pote, altura em que
o castelo da vila templária foi
invadido por uma mesnada de
castelhanos. J.M.A.

Festa da Divina Santa Cruz
atraiu milhares de pessoas

D.R.

Igreja da Misericórdia recebeu algumas das iniciativas

D.R.
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Procissão do Divino
Espírito Santo recriada
em Castelo Branco

José Manuel Alves

GEMINAÇÃO A recriação da
Procissão do Divino Espírito
Santo foí,ontem, o ponto mais
alto da cerimónia de geminação
entre Castelo Branco e a locali-
dade açoriana com o mesmo
nome, participando no cortejo
centenas de albicastrenses.

A procissão percorreu várias
artérias da cidade, terminando
na SéConcatedral, onde decor-
reu a Missa da Santíssima Trin-
dade.
Seguiu-se, num dos salões do

Nereab,um ahnoço típicodo Es-
púito Santo, confeccionado por
cozinheiros açorianos, mere-
rendo dos presentes os mais ras-
gados elogios, nomeadamente
as sopas e a carne de vaca estu-
fada. No final do repasto, teve
lugar uma conferência subordi-
nada aotena "Oculto doDivino
Espúito Santo na Beira Baixa e
nos Açores", sendo oradores
MariaAdelaide Salvado e o pa-
dre Marco Carvalho.Aconcluir
o programa, actuou o Orfeão de
Castelo Branco (Beira Baixa), e
foram oferecidas várias lem-
branças aos "irmãos aIbicastren-
ses"do concelho da Horta, Ilha
do Faial,Açores.

Jorge Neves, presidente da
Junta de Freguesia de Castelo
Branco, realçou a importância
de ta gemínação, com o seu
primeiro acto a ser realizado na
capital da BeiraBaixa «Esteen-
contro com os nossos irmãos
açorianos superou as expecta-
tivas, nos mais variados domí-
nios, em que a procissão re-
criada foium acta pleno de dig-
nidade, com os albicastrenses
a participarem em elevado nú-
mero, cuIminando com arnissa,
que nos encheu a alma, com
uma homilia profundamente
escutada por todos aqueles que
encheram o espaço do culto»,
referiu emocionado o autarca.
Por sua vez.LuísBotelho,pre-

sidente da Junta de Freguesia
de Castelo Branco (Açores), te-
ceu rasgados elogios à hospi-
talidade dispensada à comitiva
composta por cerca de três de-
zenas de açorianos, conside-
rando que, «foram momentos
que serviram para reforçar
ainda mais os laços que nos
unem», sublinhou
O segundo acta da gemína-

ção decorrerá no mês de Junho
com uma comitiva de Castelo
Branco a deslocar-se à llha do
FaiaL~
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Paleontóloga turca
no Geopark Naturtejo

Mujde Gursoy visita Portugal ao abrigo do programa Erasmus

VISITA Apaleontóloga Mujde
Gursoy da Faculdade de Enge-
nharia da Universidade de Tun-
celí,Turquia, encontra-se a fa-
zer uma visita de cinco dias ao
Geopark aturtejo. Esta visita
enquadra- e nas formaçõe
disponibilizadas pelo Geopark

aturtejo a professores univer-
sitários oriundo deste país ao
abrigo do programa europeu
Erasmus para mobilidade dos
profes ores, que já têm vindo
a decorrer ao longo da Prima-
vera.

Ainvestigadora passará pelo
Parque Jcnológico de Penha
Garcia, reconhecido interna-
cionalmente pelos icnofó seis
que permitem entender o há-
bitos de vida de animai que
aqui viveram há quase SOO mi-
lhões de ano e pelo vale do Er-
ges, em Salvaterra do Extremo,
onde foram achados alguns

dos fó seis mais antigos da Pe-
nínsula Ibérica.

ão perdendo a oportuni-
dade de vi itar geornonumen-
tos que são conhecidos inter-
nacionalmente, como o monte-
ilha granitico de Monsanto ou
o Monumento Natural das Por-
tas de Ródão, ou lugares da his-
tória como ldanha-a-velha ou
Castelo Branco, Mujde Gursoy
fará ainda pesquisas na Serra
do Morada! (Oleiros) e em Sar-
zedas acompanhada pelo coor-
denador científico do Geopark,
Cartos Neto de Carvalho.

A inve tigadora terá ainda
oportunidade de visitar um dos
e paços interpretativo mais
dinãrnico e voltado para o fu-
turo, o Centro Ciência Viva da

. Floresta de Proença-a-Nova,
.onde e encontra actualmente
a expo ição "A Evolução da
floresta em Portugal". J.MA
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Não há solução milagrosa
para se aceder ao crédito
Leiria Presidente do IAPMEI defende que as empresas devem ter uma
"maior preocupação com o relacionamento com os seus financiadores"

o acesso ao crédito e ao finan-
ciamento bancário continua a
ser um problema que o tecido
empresarial português tem de
enfrentar face à actual conjun-
tura económica, mas que po-
derá ser minimizado se as em-
presas se preocuparem em fo-
mentar uma «relação mais re-
gular com os seus bancos», re-
feriu Luís Filipe Costa, presi-
dente do Instituto de Apoio às
Pequenas e Médias e à Inova-
ção (IAPMEI), que considera,
no entanto, não existir "uma
solução milagrosa" para o pro-
blema do financiamento.
De acordo com o responsá-

vel, que participou ontem na Conferência decorreu ontem no Teatro José Lúcioda Silva
conferência "As empresas e o
fi Itllm- ('f)mnetitivid:ulp p pm- ~('hl~m p<:<:pn('i~ITTlpntp nn "ht-o•...,..;;,...rio ~i." c,... ...•." ...•._

Rosmaninhal recebe
Festival do Borrego
José Manuel Alves

a.R.

FEIRA o Festival do Borrego
decorre este fim-de-semana
em Rosmaninhal. O evento é
organizado pela Câmara Mu-
nicipal de Idanha-a-Nova e são
esperados milhares de portu-
gueses e espanhóis, devido à
proximidade com o país vizi-
nho. No certame, que abre no
sábado, às 17h00, não faltarão
as tasquinhas com chefes in-
ternacionais, cozinha grega,
marroquina, espanhola, portu-
guesa ejudaica
No âmbito do festival,terá lu-

gar a Feira de Produtos Regio-
nais, uma quinta pedagógica
com animais e animação de
rua, com vários grupos musi-
cais e um workshop subordi-
nado ao tema "Produção Ma-
nual do Queijo". A partir das
20hOO,a vertente musical volta
novamente ao palco do recinto,
com a actuação do Grupo Mu-

GastI ollomia deve atrair
milhares de visitantes

sical do Rosmaninhal "Quinta
Art", Dança Sufi - demonstra-
ção de dança oriental, e a fina-
lizar o dia, actua o artista Fer-
nando Correia Marques.
Para domingo, logo pela ma-

nhã haverá um passeio pedestre
denominado "Pastagens do
meu rebanho", seguindo-se um
colóquio sobre a origem do Po-
voamento do Médio Tejo (AM-
BlTEJO). Às lihOO abrem as
portas do festival,com destaque
para as 15hOO,com a tosquia
manual.
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Nova ciclovia e caminho
pedonal junto à Ria
Aveiro A requalificação do Caminho do Praião, entre as gafanhas da Nazaré
e do Carmo, irá também proteger os campos e casas da água salgada

CASTELO BRANCO A pri-
meira edição da Mostra de Arte
e Artesanato intitulada "Arte re-
ciclada" decorre, amanhã, entre
as 10h00 e as 18h00, no Parque
da Cidade, em Castelo Branco. 

Organizada pela VALNOR,
em parceria com o Projecto re-
Mix, os Serviços Municipaliza-
dos e Câmara Municipal de
Castelo Branco e o Centro de
Informação Europe Direct
Beira Interior Sul, a mostra
conta com o apoio da Escola
Profissional Albicastrense e do
Restaurante English Savoy.

Segundo a VALNOR, o prin-
cipal objectivo do evento é cha-
mar a atenção para a produção
excessiva de resíduos, mostrar

a eficiência da reciclagem e reu-
tilização de resíduos, através da
manifestação cultural da arte e
artesanato. «Com este tema
pretendemos demonstrar que,
a diminuição do volume do lixo
é um dos principais benefícios
da reutilização e reciclagem e,
que esta prática poderá cons-
tituir um princípio que tem
como base uma espécie de
ecologia da cultura».

Ao longo do dia, os artesãos
para além de fazerem a divul-
gação dos seus trabalhos, tam-
bém pretendem sensibilizar a
população para a cultura do ar-
tesanato sustentável, realizado
através da utilização de resí-
duos sólidos urbanos.J.M.A.

“Arte reciclada” alerta
para excesso de resíduos

INVULGAR “Inside Music Ma-
chine - Anatomia musical: do
visível ao invisível” é o nome
do espectáculo que dá o pon-
tapé de saída para a 31.ª edição
do Festival Música em Leiria.

Até dia 28 de Junho, o festival
apresenta uma programação
que se desenrola em torno dos
contrastes rural/urbano e‘tra-
dicional/contemporâneo. 

Amanhã, a partir das 21h30,
Inside Music Machine promete
desvendar aos mais curiosos o
que acontece dentro do corpo
do artista quando este actua
em cima do palco.

A abertura do Festival faz-se
assim com um espectáculo in-
vulgar, que junta três artistas: o
violino, a música electrónica, o
teclado e uma câmara termo-
gráfica, para mostrar a activi-
dade neurológica e muscular,
directamente e em simultâneo,
no palco.

O festival prossegue do-
mingo, no Mosteiro da Batalha
onde, pelas 21h30, actua o
grupo Sete Lágrimas. |

Música em Leiria mostra
interior físico do artista

RAVINA Um homem foi on-
tem encontrado morto na
Serra da Estrela, após o veículo
que conduzia ter caído para
uma ravina, na Estrada Nacio-
nal 338, no acesso à Torre.

Segundo o comandante do
sub-agrupamento de monta-
nha da GNR, sargento-ajudante
Fernandes, o alerta foi dado às
8h30, por elementos do Centro
de Limpeza de Neve, após ve-
rificarem que os “rails” de pro-
tecção da via se encontravam
danificados.

O responsável referiu que o
veículo despistou-se para a ra-
vina e o corpo do condutor, um
homem com cerca de 40 anos,
«foi projectado da viatura a
meio da encosta».

«O acidente terá ocorrido du-
rante a noite, possivelmente de-
vido ao nevoeiro e à chuva»,
vaticina a fonte. O corpo da ví-
tima só seria retirado da en-
costa após a peritagem dos in-
vestigadores da GNR e com re-
curso a técnicas de resgate de
montanha.|

Condutor projectado após
despiste no acesso à Torre

Espectáculo mostra actividade
neurológica e muscular

João Peixinho

Já começaram as obras de re-
qualificação do Caminho do
Praião, na margem direita do
Canal de Mira, entre a ponte
da Barra, na Gafanha da Na-
zaré, e o extremo sul da Gafa-
nha do Carmo, uma emprei-
tada no âmbito do Polis Litoral
Ria de Aveiro.

Ribau Esteves, presidente da
Câmara Municipal de Ílhavo e
vogal do Conselho de Admi-
nistração da Polis Litoral Ria
de Aveiro, destaca, nesta inter-
venção, a protecção dos terre-
nos e zonas urbanas das inun-
dações da água salgada,
quando ocorrem as marés-vi-
vas, a valorização ambiental e
paisagística, e a primazia a dar
à circulação a pé e de bicicleta,
no caminho e ciclovia em
construção.

A obra, adjudicada por 400
mil euros, incluindo IVA, pela
“Polis Litoral Ria de Aveiro -
Sociedade para a Requalifica-
ção e Valorização da Ria de
Aveiro, S.A.” tem uma compar-
ticipação comunitária em 70%,
e deverá estar concluída no
próximo mês de Agosto. 

Desenvolve-se numa exten-
são de cerca de cinco quilóme-

tros e a maior parte do cami-
nho será para “uso exclusivo”
pedonal e para circulação de
bicicletas, embora alguns tro-
ços sejam destinados para
trânsito automóvel como os
acessos às marinas ou às ex-
plorações de ostra e amêijoa
instaladas no canal.

Torre para observação
de aves
A obra em curso terá, também,
como objectivo, uma interven-
ção nas valas hidráulicas, a ins-
talação de uma torre para ob-
servação de aves, situada a Sul
da “Bruxa”, bem como pavi-
mentação, requalificação am-
biental e sinalização de segu-
rança.

O caminho, que segue para-
lelamente à margem da Ria,
cuja cota será elevada, conti-
nuará a garantir o acesso aos
terrenos agrícolas. A elevação
fará a retenção da água salgada
que tem galgado o caminho
durante o ciclo de marés-vivas. 

Será ainda construído um
enrocamento nas zonas em
que a erosão foi mais forte e
provocou mais estragos, para
que «o caminho se aguente
mais tempo», segundo Ribau
Esteves.|

RICARDO CARVALHAL

Obra deverá estar concluída durante o mês de Agosto

Detidos por
furto de metais
não preciosos
A Guarda Nacional Republi-
cana deteve em Vila Nova Aci-
prestes, no concelho de Sátão,
dois jovens, de 21 e de 15 anos
(este com base na lei tutelar
educativa), por furto de metais
não preciosos.

A detenção ocorreu na pas-
sada terça-feira, depois de um
alerta dado por populares ao
posto da GNR do Sátão.

Os suspeitos foram encon-
trados ainda na posse dos ob-
jectos furtados.

Segundo aquela força de se-
gurança, os dois jovens são
«suspeitos de vários furtos de
materiais não preciosos em re-
sidências e na capela da locali-
dade».|

Tentou agredir
enfermeira
em Mangualde
Um homem de 38 anos foi de-
tido pela GNR num café do
centro da cidade de Man-
gualde, onde estava a provocar
desacatos, pelo crime de amea-
ças e tentativa de agressão.

Em comunicado, a GNR ex-
plica que, às 23h20 de terça-
-feira, o homem, «que aparen-
tava sinais de embriaguez, es-
tava a provocar desacatos no
estabelecimento», tendo amea-
çado os militares que acorre-
ram ao local. «O detido foi
transportado pelos Bombeiros
Voluntários de Mangualde ao
centro de saúde, onde injuriou
e ameaçou os bombeiros e ten-
tou agredir a enfermeira de ser-
viço», acrescenta.|

Turismo rural
apresenta
Federação
A cerimónia de escritura pú-
blica de constituição da Fede-
ração Portuguesa de Turismo
Rural decorre hoje, no Rosma-
ninhal, concelho de Idanha-a-
Nova. 

No âmbito do evento, que
contará com a presença do se-
cretário de Estado de Turismo,
Adolfo Mesquita Nunes, serão
apresentados os órgãos sociais
e as estratégias orientadoras da
Federação Portuguesa de Tu-
rismo Rural. A escritura tem lu-
gar às 11h45, no Hotel Rural
Herdade da Poupa, no Rosma-
ninhal. 

A anteceder a cerimónia será
inaugurada a unidade de Agro-
Turismo Monte Vale Mosteiro.|

Feira Sabores
de Perdição com
entrada grátis
A Câmara de Castelo Branco
promove, de 21 a 23 de Junho,
a Feira Sabores de Perdição,
que vai reunir mais de uma
centena de produtores locais,
disse ontem o presidente da au-
tarquia, Joaquim Morão, adi -
an tando que o evento decor-
rerá na Devesa, numa tenda gi-
gante, e «terá actividades a de-
senvolver em todo o centro cí-
vico e será visitado por milha-
res de pessoas».

A entrada é gratuita e nas noi-
tes de sexta-feira e de sábado
haverá dois espectáculos: o pri-
meiro com as bandas filarmó-
nicas do concelho e o segundo
com um grupo nacional a di-
vulgar oportunamente.|
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João Paulo Silva

Poucos minutos passavam das
9h00 de sábado quando um
F16 da Base Aérea de Monte
Real ao sobrevoar a Marinha
Grande embate contra aves. O
piloto, que sofre ferimentos gra-
ves, consegue ejectar-se, mas o
avião despenha-se em plena ci-
dade, no parque da Cerca. 

Gera-se o caos. Passageiros
encarcerados dentro de viatu-
ras, pessoas desorientadas, um
avião em chamas. Uma mulher
em pânico grita "acudam, caiu
um avião no parque da Cerca",
outra, desesperada, tenta encon-
trar o filho. Poucos segundos
depois soam as sirenes de
alarme e começam a confluir
para o local meios de socorro e
também muitos populares. O
caso é grave: dois mortos, nove
feridos graves e 15 ligeiros.

Felizmente não era sério. Tra-
tava-se de uma encenação, com
vista a testar a capacidade de
resposta se a desgraça nos bater
à porta. 

O simulacro pôs em acção

centena e meia de pessoas, entre
bombeiros de todo o distrito,
agentes da PSP, militares da
Força Aérea, bombeiros, INEM,
elementos do Comando Distri-
tal de Operações de Socorro
(CDOS), escuteiros, voluntários
da autarquia, o Gabinete de Pro-
tecção Civil e actores de teatro
de grupos de associações do
concelho que encarnaram o pa-
pel de feridos.

Durante toda a manhã, uns

fingiram estar feridos ou mes -
mo mortos, outros fizeram de
tudo para os salvar. Se correu
bem, só depois de se fazerem as
avaliações se saberá.

Como explicou Álvaro Pe-
reira, presidente da Câmara e
responsável pela Protecção Civil
do concelho, a acção permitiu
testar o plano municipal de pro-
tecção civil e, depois de anali-
sados os resultados, efectuar
propostas de alteração, ten-

tando melhorar a capacidade de
resposta em situação de catás-
trofe. «Esperamos que nunca
aconteça [a queda de uma aero-
nave], mas não estamos livres,
tanto mais que a Marinha Gran -
de está no trajecto de aproxi-
mação e descolagem na Base
de Monte Real», explicou, mos-
trando-se convicto que este tipo
de actividades pode ajudar a sal-
var vidas em cenários reais de
catástrofe. |

“Acudam, caiu um avião
no parque da Cerca”  
Marinha Grande Sirenes acordaram a população que, “alarmada” acorreu 
ao local onde caiu uma aeronave. Falso alarme, era apenas um simulacro

D.R.

F16 da Base Aérea de Monte Real foi actor principal do simulacro

Iguarias foram apreciadas pelos visitantes

TONDELA A freguesia convi-
dada da V edição do “Ao’Sabor”
foi Mosteiro de Fráguas, que
trouxe as suas iguarias tradicio-
nais, atraindo muitos aprecia-
dores. O Grupo de Cantares da
Associação Desportiva Cultural
e Recreativa local deu ritmo ao
evento, acompanhado pelas
danças do seu rancho infantil.

Antes da actuação do Grupo
de Cantares, realizou-se uma
largada de pombos pelo director
da “Tondela Columbófila”, Fran-
cisco Cardoso.

O presidente da Junta de Fre-
guesia de Mosteiro de Fráguas,
Roberto Carvalho, disse estar
“honrado” pelo convite do Mu-
nicípio e, assim, poder a fregue-
sia «mostrar e dar a provar al-
guns produtos, como por exem-
plo o caldo de cebola, que tão
bem sabia ao “mata-bicho” dos
tempos mais recuados».

No recinto pôde ser apreciado
o trabalho de um ferrador, de
80 anos. Chama-se Eduardo de
Matos Ferreira, é conhecido por

“Cortez”, e executou, com mes-
tria, duas ferraduras.

«Sempre trabalhei o ferro, des -
de os 12 anos de idade. Fui para
uma oficina de ferrador, em Frá-
guas, onde resido. Andei um ano
sem ganhar nada e, no fim desse
tempo, passei a ganhar um es-
cudo por mês, sendo aumen-
tado mais tarde para 30 escu-
dos. E assim fui andando até ir
para a tropa. Nessa oficina fazia
ferraduras, ferrava bois, cavalos,
jericos, era o meu trabalho. Ha-
via muitos bois, cavalos e burros
e hoje pouco ou nada se vê, pois
os tractores acabaram por ditar
o fim dos trabalhos feitos pelos
animais. Éramos três ferradores
a trabalhar, de manhã até à
noite», contou.

Diz que «a vida agora não é
melhor do que antigamente.
Ganhei mais dinheiro com a ofi-
cina do que a partir da altura
em que os tractores substituí-
ram os animais. Tive que com-
prar um tractor, para  sustentar
o meu filho», concluiu. Z.B.|

Mosteiro de Fráguas
mostrou sabores da terra 

ÁGUEDAO Festival i tem a sua
5.ª edição marcada para 18 e 19
de Maio, em pleno centro da
cidade de Águeda. 

As artes performativas vol-
tam a conquistar o público in-
fantil e familiar nesta iniciativa
d'Orfeu, cada vez mais enrai-
zada na agenda cultural da re-
gião. A programação apresenta
muita da criação artística na-
cional, com uma oferta cultural
diversificada e para todos os
gostos: música, teatro, dança,
poesia e animação. 

Águeda vai ser contagiada
por mais um fim-de-semana

“non-stop” de artes para pú-
blico infantil e familiar, com es-
pectáculos hora a hora em vá-
rios espaços: Auditório Ana
Paula Silva, Auditório do CE-
FAS, Espaço d’Orfeu e pelas
próprias ruas.

Durante toda a semana, até
17 Maio, o i interage também
com a comunidade escolar do
concelho, com apresentações
para as turmas escolares de al-
guns espectáculos desta edição,
a terem lugar na Biblioteca Mu-
nicipal Manuel Alegre, no Es-
paço d’Orfeu e nos próprios
Agrupamentos de Escolas. |

Festival i apresenta
artes performativas
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MONSANTOMilhares de pes-
soas visitaram durante três
dias, a Festa da Divina Santa
Cruz, em Monsanto, concelho
de Idanha-a-Nova. O evento
arrancou na sexta-feira com o
tradicional jantar medieval, se-
guido de um espectáculo de
malabares de fogo e simulando
um serão no palácio do emir.

No sábado, teve lugar a ceri-
mónia ritual capitular da Co-
menda da Idanha, da Ordem
do Tempo, que, decorreu na
Igreja da Misericórdia. Ar-
mindo Jacinto, presidente da
Comenda, falou sobre o mun -
do rural nas terras raianas, lem-
brando que numa altura em
que o país atravessa uma crise
económica e social, seria «im-
portante» que os jovens regres-
sassem à produção agrícola,

como acontece no concelho de
Idanha-a-Nova, onde mais de
30 jovens são actualmente em-
presários agricultores, desen-
volvendo os respetivos projec-
tos a que se candidataram.

«Este é um belo exemplo da-
quilo que deverá acontecer no
presente, semeando o futuro.

Por este testemunho, apelo a
todos aqueles que queiram de-
dicar-se ao mundo rural, re-
gressem aos campos, onde po-
dem viver com qualidade e dig-
nidade», reiterou Armindo Ja-
cinto, que também exerce as
funcções de presidente da Câ-
mara Municipal de Idanha-a-

Nova, devido à recente renún-
cia de Álvaro Rocha.

Ainda no sábado, decorreu  a
palestra sobre os forais outor-
gados a Monsanto, por D.
Afonso Henriques e D. Manuel.
Posteriormente teve lugar o
Concerto Medieval, com o Co -
ro do Tribunal da Relação de
Lisboa, Corelis. O segundo dia
dos festejos, ficou concluído
com uma ceia medieval, e a ar-
rematação de escravos e cati-
vos de guerra para aparelha-
mento do fossado e o pregão
dos cavaleiros e vilões, escu-
deiros e peões.

Ontem, actuou o Orfeão de
Arouca e o Quarteto de Metais
da Banda Musical de Arouca.
O Rancho Folclórico de Mon-
santo fez a saudação à Senhora
do Castelo, seguindo-se a eu-
caristia. O momento alto acon-
teceu às 16h00, com o lança-
mento do pote, altura em que
o castelo da vila templária foi
invadido por uma mesnada de
castelhanos. J.M.A.

Festa da Divina Santa Cruz
atraiu milhares de pessoas

Igreja da Misericórdia recebeu algumas das iniciativas
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Aposta na gastronomia surge como
marca de afirmação de Condeixa

Ricardo Busano

 Terminou ontem mais uma
edição do fim-de-semana do
cabrito, integrado na iniciativa
"Sabores de Condeixa". 

Ao longo de três dias, o ponto
de encontro foi a Praça da
República, onde uma tenda
gigante acolheu a iniciativa e
onde os visitantes puderam
deliciar-se com uma das tradi-
ções gastronómicas mais genu-
ínas do concelho de Condeixa. 

Beneficiando de característi-
cas muito próprias da região,
sobretudo, da zona serrana, no
maciço de Sicó, onde abunda a
erva de Santa Maria, que serve
de alimento aos rebanhos e
confere um sabor muito apri-
morado ao produto. 

Na sessão de abertura do

certame, Jorge Bento aprovei-
tou o momento para uma
pequena resenha do que foi
feito em Condeixa nos últimos
20 anos. A intenção do presi-
dente da Câmara não foi entrar
numa senda de campanha elei-
toral, mas sim efectuar uma
pequena introdução para cha-
mar a atenção da importância
dos produtos endógenos na
afirmação de um território.

"Depois do que foi feito nos
últimos 20 anos, onde a aposta
passou pela construção de
equipamentos públicos que
dessem resposta ao aumento

de população, chegou a altura
de dar o salto para solidificar a
identidade da terra", adiantou.

Jorge Bento sublinhou que "a
marca Condeixa assenta num
passado e numa tradição", ao
mesmo tempo que considerou
que a aposta nos produtos
endógenos "é uma forma de
animar a economia local e de a
tornar competitiva".

O edil de Condeixa não dei-
xou, porém, de agradecer aos
seis restaurantes que aderiram
à iniciativa, uma vez que sem a
sua presença não seria possí-
vel demonstrar uma das relí-

quias mais preciosas do conce-
lho a nível da gastronomia: o
cabrito.

Antes do almoço de degusta-
ção da iguaria, o júri,  que inte-
grava o chef Chakall, provou o
cabrito confeccionado pelos
seis restaurantes presentes e
atribui-lhes uma pontuação,
no objectivo de eleger o melhor
prato. 

Chakall é um dos mais con-
ceituados e prestigiados chefs
da actualidade e a sua presença

na mostra de cabrito de Con-
deixa elevou, e de que maneira,
o prestígio do certame. l

IDANHA-A-NOVA

AUTARCA JORGE BENTO
cumprimenta o chef Chakall e Mário

Rasteiro, membros do júri

Não terá sido a primeira vez
que uma mulher, de 35 anos,
residente na zona de Leiria, se
punha a caminho do Estabele-
cimento Prisional de Coimbra
levando haxixe consigo. 

O objectivo era entregar a
droga ao namorado, um
homem da zona da Nazaré, que
cumpre a pena máxima - 25
anos - por homicídio. 

A Polícia Judiciária já estava
em "estado de alerta" relativa-
mente à situação e pediu a cola-
boração dos Serviços Prisionais,
no sentido de dar uma especial
atenção às visitas da suspeita. 

O resultado foi a sua deten-
ção, quinta-feira ao princípio
da tarde, naquela que, certa-
mente, foi a última visita da
mulher ao namorado.

Com efeito, a suspeita foi
submetida a uma "inspecção"
atenta e o resultado "deu positi-
vo", com a detecção de dois

"tacos" de haxixe, com cerca de
60 doses (equivalente a cerca de
30 gramas), que a mulher
"aconchegava" entre as náde-
gas.

A visitante, sem profissão
conhecida e sem antecedentes
criminais, foi detida por sus-
peita da prática de um crime de
tráfico de estupefacientes. Pre-
sente ao Tribunal de Instrução
Criminal de Coimbra, sábado,
ao princípio da tarde, a mulher,
que também tem laços familia-
res em Coimbra, ficou em liber-
dade, mas obrigada a apresen-
tar-se semanalmente às autori-
dades policiais da sua zona de
residência. 

Além desta medida de coac-
ção, o tribunal entendeu, tam-
bém, proibi-la de visitar o
namorado, o que significa que
não pode voltar a entrar no
Estabelecimento Prisional de
Coimbra.l 

Mulher de Leiria 
apanhada a levar  
droga para prisão
em Coimbra

DETENÇÃO

José Manuel Alves

Milhares de pessoas visita-
ram, durante três dias, a Festa
da Divina Santa Cruz, em
Monsanto, concelho de Ida-
nha-a-Nova. 

O evento arrancou na sexta-
feira com o tradicional jantar
medieval, seguido de um espec-
táculo de malabares de fogo e
simulando um serão na palácio
do emir.

No sábado, os visitantes,
assistiram a várias actividades,
entre as quais a cerimónia ritu-
al capitular da Comenda da
Idanha, da Ordem do Tempo,
que decorreu na Igreja da
Misericórdia. 

Durante a ordem dos traba-
lhos, Armindo Jacinto, presi-
dente da Comenda, falou sobre
o mundo rural nas terras raia-

nas, lembrando que numa altu-
ra em que o país atravessa uma
grave crise económica e social,
seria "importante" que os
jovens regressassem à produ-
ção agrícola, como acontece no
concelho de Idanha-a-Nova,
onde mais de 30 jovens são
actualmente empresários agri-
cultores, desenvolvendo os res-
pectivos projectos a que se can-
didataram. 

"Este é um belo exemplo
daquilo que deverá acontecer
no presente, semeando o futu-
ro. Por este testemunho, apelo a
todos aqueles que queiram
dedicar-se ao mundo rural,
regressem aos campos, onde
podem viver com qualidade e
dignidade", reiterou.

Armindo Jacinto anunciou
ainda que vai ser constituída
em breve a Federação Portu-

guesa do Turismo Rural, para
reforçar ainda mais a motiva-
ção das pessoas, despertando-
as para a actividade agrícola. 

"Em Portugal temos o hábito
de depreciar o mundo rural,
mas hoje assistimos a pessoas
licenciadas que são pastores,
quando ainda existe a mentali-
dade de que exercer a pastorícia
será para gente iletrada. Esta é a
prova daquilo que poderá ser-
vir de mote para promover os
produtos portugueses", consi-
dera o responsável, que tam-
bém exerce as funções de presi-
dente da Câmara Municipal de
Idanha-a-Nova, devido à
recente renúncia ao mandato
do anterior edil, Álvaro Rocha.

Ainda no sábado decorreu,
na Igreja da Misericórdia, uma
palestra sobre os forais outor-
gados a Monsanto, por D.

Afonso Henriques e D. Manuel
I. Posteriormente teve lugar um
Concerto Medieval, com o Coro
do Tribunal da Relação de Lis-
boa, Corelis. 

O segundo dia dos festejos
fechou com uma ceia medieval
e a arrematação de escravos e
cativos de guerra para apare-
lhamento do fossado e o pregão
dos cavaleiros e vilões, escudei-
ros e peões.

Ontem actuou o Orfeão de
Arouca e o Quarteto de Metais
da Banda Musical de Arouca.
O Rancho Folclórico de Mon-
santo fez a saudação à Senhora
do Castelo, seguindo-se a euca-
ristia. O momento alto do
evento aconteceu às 16 horas,
com o lançamento do pote,
altura em que o castelo da vila
templária foi invadido e assal-
tado por uma mesnada de cas-
telhanos.l

Festa da Divina Santa Cruz
atraiu milhares a Monsanto

REGIÃO
12 6 DE MAIO DE 2013 SEGUNDA-FEIRA

WWW.DIARIOLEIRIA.PT

DURAMNTE A FESTA é recreada a invasão do castelo 
por castelhanos

Concelho apos-
ta nos produ-
tos endógenos
para solidificar
a identidade
local

PRESIDENTE DA
COMENDA APELOU
AO REGRESSO DOS
JOVENS À PRODU-
ÇÃO AGRÍCOLA
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Feira do Livro
de Manteigas 
arranca sábado
A 14.ª Feira do Livro de Man-
teigas vai ter lugar de 11 e 19 de
Maio, no Centro Recreativo e
Cultural de Santa Maria. A aber-
tura oficial terá lugar sábado,
às 16h00, dia que integra a ex-
posição de trabalhos do 10.º
Concurso de Ilustração e Ban -
da Desenhada, a entrega de
pré mios da 14.ª edição do Con-
curso Literário e 10.º Concurso
de Ilustração e Banda Dese-
nhada. A animação da leitura
estará a cargo do Grupo de Tea-
tro da Banda Boa União – Mú-
sica Velha. A Feira do Livro irá
decorrer aos sábados das
16h00 às 22h00, domingos en-
tre as 15h00 e as 22h00 e dias
úteis das 10h00 às 12h00,
14h30 às 17h30 e 20h30 às
22h00. No dia 19 de Maio o en-
cerramento é às 20h00.

EDP investiu
2,6 milhões 
na Guarda
A EDP anunciou ontem que in-
vestiu cerca de 2,6 milhões de
euros, durante o ano de 2012,
no concelho da Guarda.

Segundo a empresa, o valor
diz respeito ao investimento
realizado nas redes de alta, mé-
dia e baixa tensão, iluminação
pública e postos de transfor-
mação. A empresa  instalou 368
relógios astronómicos em vá-
rios pontos do concelho. |

Hortícolas
frutos e flores
em análise

A Biblioteca Municipal Eugénio
de Andrade, no Fundão, acolhe
hoje a segunda sessão de tra-
balho da Fileira das Hortícolas,
Frutos e Flores.

A iniciativa surge no âmbito
do projecto In_Agri, que visa
promover a partilha de conhe-
cimentos e a adopção de práti-
cas geradoras de sustentabili-
dade e competitividade no sec-
tor agro-industrial da zona
Cen  tro do país.

A sessão decorre entre as
10h00 e as 17h00. |

FORNOS DE ALGODRES A
Guarda Nacional Republicana
(GNR) anunciou ontem a de-
tenção, em Figueiró da Granja,
concelho de Fornos de Algo-
dres, de um homem de 60
anos, por posse ilegal de arma.

O suspeito foi detido na se-
gunda-feira por elementos do
Núcleo de Investigação Crimi-
nal da GNR de Gouveia, após a
realização de uma busca a um
barracão, em Quinta do Moiti-
nho, localidade pertencente à
freguesia de Figueiró da Granja.

A busca foi efectuada na se-
quência de várias ameaças pro-
feridas pelo suspeito a um vi-
zinho, com recurso ao uso de
uma caçadeira, adianta a força
de segurança.

No âmbito da busca foi apre -
endida uma caçadeira de cali-
bre 12 mm e sete cartuchos de
bala, chumbo e zagalote.

O homem, residente na loca-
lidade de Figueiró da Granja,
foi detido e notificado para
comparecer no Tribunal Judi-
cial de Fornos de Algodres. |

Homem detido 
por posse ilegal de arma

TODO-O-TERRENO Pelo
quinto ano consecutivo, a Casa
do Forno de Salvaterra do Ex-
tremo, concelho de Idanha-a-
Nova, em parceria com a Na-
turtejo, organizaram o TTrans-
Geopark, percurso de todo-o-
terreno turístico com uma vo-
cação ambiental, que se reali-
zou no passado sábado. 

Com o objectivo de dar a co-
nhecer a diversidade da paisa-
gem e da cultura do território
classificado sob os auspícios da
UNESCO, permitindo ao visi-
tante compreender a história

natural e local, provar e adquirir
produtos locais da mais ele-
vada qualidade, experimentar
a tradição e reduzir a pegada
ecológica, o TTransGeopark
tornou-se uma referência para
a região.

A caravana percorreu demo-
radamente a região compreen-
dida entre a Serra do Moradal
e a Serra da Pedragueira, pa-
rando ocasionalmente para ob-
ter fotografias das paisagens
maquilhadas pela intensidade
das cores primaveris no seu
apogeu.  |

À descoberta
da paisagem raiana

LUSO O desemprego cres-
cente que se tem verificado no
Luso constitui, actualmente,
uma das preocupações princi-
pais dos autarcas locais, que
apontam “a constante e signi-
ficativa redução de trabalha-
dores na Sociedade da Água de
Luso” como uma das causas
primeiras para este cenário.

Os lamentos foram transmi-
tidos pelos eleitos locais da
Junta de Freguesia, num en-
contro que mantiveram com
Gonçalo Louzada, candidato

independente à Câmara da
Mealhada, apoiado pelo PSD.

Para os autarcas do Luso,
esta redução de postos de tra-
balho tem “afectado grave-
mente o desenvolvimento da
vila, sendo que, hoje em dia, ao
contrário do que aconteceu no
passado, a chaga do desem-
prego afecta gravemente o
Luso”. A estratégia e aposta tu-
rística no Luso, quer na ver-
tente termal, quer na cultural,
desportiva e de natureza, foi
outro tema do encontro.  |

Desemprego preocupa
autarcas locais

A paisagem revelou-se com toda a exuberência primaveril
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REGIÃO DAS BEIRAS

Numa semana que a Câmara
dedica exclusivamente às te-
máticas da economia, em-
prego e empreendedorismo,
Filipe Camelo encontra-se a vi-
sitar um conjunto de empresas
que, independentemente da di-
mensão, se evidenciam pela
qualidade do produto e inova-
ção, mas também pela inves-
tigação e desenvolvimento,
bem como pela estratégia com
que se têm vindo a afirmar-se
e a vencer no mercado. 

No primeiro dia, o presidente
da autarquia visitou uma nova
unidade de produção de queijo
Serra da Estrela, em constru-
ção na Zona Empresarial da
Abrunheira (Vila Chã), um es-
paço criado pelo Município,
que vem, acolhendo, gradual-
mente, novas iniciativas em-
presariais. 

A mais recente é a Queijaria
Lagos, um investimento de 1,2
milhões de euros, que estará
concluída em Setembro, pre-
vendo numa fase inicial, uma
dezena de postos de trabalho,
com grande probabilidade de

crescimento e expansão.
A Queijos Lagos é o resul-

tado de uma tradição familiar
que transformou a família La-
gos, ao longo de várias gera-
ções, especialista na produção
de queijos e requeijão com leite
cru. 

“Trata-se de mais um exce-
lente exemplo neste sector de
actividade onde o Concelho de
Seia continua a liderar, através
de empresários criativos e ino-
vadores, que conjugam tradi-
ção com inovação, aliando o
saber fazer às melhores técni-
cas de fabrico”, refere nota de
imprensa da autarquia.

Recauchutagem Senense,
uma referência

Ainda no primeiro dia, o au-

tarca visitou a Recauchutagem
Industrial Senense (RIS), refe-
rência no sector desde 1966. A
empresa, com uma dezena de
trabalhadores, é especialista
em renovação de pneus de ca-
mião e autocarro, produzindo
cerca de 10 mil pneus pesados
por ano, com uma carteira de
clientes diversificada, forte-
mente vocacionada para os
sectores de transporte de pas-
sageiros, mercadorias e obras
públicas.

Com as novas instalações, si-
tuadas na Zona Empresarial da
Abrunheira, para onde se mu-
dou em definitivo, recente-
mente, a RIS modernizou-se e
expandiu-se, criando novas
condições para continuar a
manter e a melhorar os seus
indicadores de produção. 

Dos 40 lotes de terreno na
Zona Empresarial da Abru-
nheira, apenas 15 estão por
atribuir. Os restantes já se en-
contram ocupados e com em-
presas em plena laboração (15),
outros em construção e os de-
mais prestes a iniciarem-se. |

Dos 40 lotes de
terreno disponíveis
na Zona Empresarial 
da Abrunheira, 
no concelho de Seia,
apenas 15 estão 
por atribuir

Seia recebe 
investimento de 1,2
milhões de euros
Jornada de economia Presidente da Câmara mostra casos 
de sucesso de empresas do concelho

DR

Filipe Camelo at odi ad ut omnimus eosmre es quia cust, cond necte et volut utremas
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“A extinção  
de freguesias não 
foi recomendação 
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Câmara Municipal de Idanha-a-Nova

 “TODAS AS ESTAÇÕES DO ANO TÊM AQUI 
UMA REPRESENTAÇÃO ÚNICA E ESPECIAL QUE 
CONVIDAM À EXCELÊNCIA DE UM PARAÍSO A 
VISITAR E USUFRUIR 365 DIAS POR ANO!”

Rumo à coesão económica e social é neces-

-

ral”, que tanto tem sido esquecido nas políticas 

do país. “No campo não se promove o empreen-

-

-

lidades”, as críticas são de Armindo Jacinto, vi-

ce-presidente da câmara municipal de Idanha

-a-Nova e candidato à autarquia nas próximas 

eleições. De fortes convicções e com uma pai-

num esforço voltado para os benefícios e quali-

dade de vida de todos os cidadãos do município. 

“Com as nossas energias e a partir dos nossos 

recursos, trabalharemos na procura de progra-

mas, estratégias e respostas integradas de de-

O projecto “Não emigres, migra” é sem dú-
vida um projecto inovador. Como tem cor-
rido?

-

-

rio alertar para esta questão do desenvolvimen-

oeste, e que é importante termos uma outra no-

ção e uma outra imagem do mundo rural. Uma 

imagem diferente, não depreciativa, não mise-

rabilista do mundo rural. Culturalmente, preci-

-

ma de Portugal é que precisa de gente, somos 

-

acompanhar. Neste enquadramento, temos de-

nunciado esta situação, mas também temos to-

mamos algumas iniciativas com os nossos par-

cos recursos.

E que passos têm sido dados, nesse sentido?

teve por base uma incubadora de empresas de 

base rural, uma incubadora de indústrias cria-

-

rio, para produção de produtos de excelência. 

Este é um território que tem características que 

devem ser promovidas. A estratégia é estarmos 

-

ting territorial, porque o território é de excelên-

cia. Essa acção não passa apenas pelo turismo, 

não é só porque tem um património excelente, é 

unidades hoteleiras, circuitos turísticos devi-

-

-

tes, os vinhos, os frutos silvestres… No conce-

de caça, portanto, a caça e as carnes de caça, a 

actividade cinegética, enquanto actividade é em 

como são as carnes de caça, os patês, enchidos, 

os produtos silvestres, o cogumelo silvestre, en-

-

parceiros que têm vindo para esta incubadora, 

-

lha de conhecimentos e experiências é essencial. 

Portanto, o balanço é positivo?
O balanço é de muito trabalho, principalmente. 

Quanto a ser positivo, espero que sim, trabalha-

mos para isso, para que dê frutos e tenhamos 

-

ciar o Estado, porque é o nosso maior oposi-

tor, ao encerrar-nos as nossas entidades públi-

cas. Estamos constantemente a lutar contra es-

-

quem mais a vida! Quando nos fecham as ins-

O problema de 
Portugal é que precisa 
de gente, somos 
dez milhões, mas 
somos poucos e, se 
não evoluímos mais 
de-nhamos. Agora 
a política terá que 
acompanhar. 

Armindo Jacinto
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tituições públicas do concelho, é a câmara mu-

nicipal que as substitui, com recursos próprios. 

Porto pagam os portugueses todos. Temos que 

pagar para aqui vivermos.

O próprio Gabinete de Acção Social e Saú-
de também foi implementado nesse sentido 
de se substituírem ao Estado e apoiarem a 
população?
Entendemos que a população deve ter direito a 

uma vida digna com qualidade de vida, com ex-

pectativas de futuro e isto acontece aos mais 

idosos e mais novos, obviamente, que estamos a 

-

-

-

-

tivo é incentivar a população para que se sintam 

motivadas a viver aqui, a investir, empreender, e 

a enriquecer aqui os seus homens, a formarem-

se culturalmente, para que tenhamos cidadãos 

-

parados para a vida.

Na questão das freguesias que se extinguem 
perante a Lei da Reforma Administrativa, 
como %cará o concelho?

-

pagar a factura. Isto é uma questão simbóli-

ca, de autonomia, é mais uma machadada que 

-

têm uma carga histórica importantíssima. Ter-

nenhum, porque em termos económicos não vai 

-

se sabe que “Lisboa é Portugal e o resto é pai-

sagem.” Naturalmente que a paisagem é boni-

ta, mas é preciso ser cuidada. Se olharmos para 

isto nesta perspectiva seria óptimo, mas tem-se 

As termas de Monfortinho continuam a ser 

um cartão-de-visita?
Não apenas as termas, como as aldeias 

históricas, as aldeias de xisto, os geo-mo-

-

-

tos, que trabalhamos ao longo de todo 

-

batam a contracção da economia, assim 

como os custos que acrescem para virem 

visitar o nosso território.

Na vereação da Câmara Municipal de 
Idanha este é o seu 3º mandato, é tam-
bém o actual vice-presidente. Vai can-
didatar-se à presidência?
Sou candidato ao próximo mandato, estou 

assumi a candidatura. Devo ter sido dos 

primeiros a apresentar a candidatura!

Uma mensagem e um convite para uma 
visita a Idanha-a-Nova!
Independentemente da altura do ano e das 

como a paisagem, o património, os nossos 

usos, costumes e tradições riquíssimos, te-

-

Idanha, tudo isto representa um patrimó-

nio histórico-cultural muito grande e for-

te. Depois ao longo de ano, vamos arran-

-

-

sionais, a gastronomia, as praias. Este 

concelho dispõe dum site, que através das 

suas newsletters leva os nossos eventos por 

todo o mundo, de modo a que as pessoas 

possam vir usufruir de um produto portu-

guês de qualidade. Dispomos de uma oferta 

diversificada de observação do nosso patri-

-

so desafio e melhor cartão-de-visita. Todas 

as estações do ano têm aqui uma represen-

tação única e especial que convidam à ex-

celência de um paraíso a visitar e usufruir 

365 dias por ano.

Geo Park Naturtejo 

junta seis Municípios 

pela Natureza

-

temos uma estratégia de desenvolvimento sus-

-

-

sos de 6 municípios, dada a autonomia muni-

-

to pela UNESCO, tem sido um grande desa-

-

cípios. Temos conseguido atingir os nossos ob-

-

de e estamos na luta para obtermos rentabi-

obviamente, que temos conseguido aumentar 

o número de visitas, a ocupação dos nossos es-

paços hoteleiros, até num período de crise vai 

-

num ponto estratégico entre Lisboa, Porto e 

Madrid. A nossa saída tem sido crescer em Es-

panha…”

“Estamos num ponto 
estratégico entre 
Lisboa, Porto e 
Madrid. A nossa saída 
tem sido crescer em 
Espanha…”
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Passeios dos Idosos
estão de volta a Oleiros
ACâmara de Oleiros, através do
seu Gabinete de Ação Social,
volta a realizar, uma vezmais, os
já habituais Passeios dos Idosos,
os quais estão agendados para o
trimestre de maio a julho. As-
sim, durante este período, cada
freguesia irá proceder à marca-

ção desternítico passeio anual,
pelo que os interessados deverão
dirigir-se à jun ta de freguesia da
sua área de residência. Recorde-
se que esta é uma iniciativa que
se destina a todas as pessoas
com mais de 60 anos, residentes
no Concelho de Oleiros.

ertá
Alunos premiados
no Festival de Acordeão

Seis alunos da Escola de Acor-
deão da Sertã obtiveram lugares
dep6dionoXVllFestivaldeAcor-
deão de Santiago da Guarda,
Concelho deAnsião, Quecontou

foi inteiramente composto por
alunos da escola sertaginense,
com Patricia Farinha a obtero pri-
meiro lugar, DavidAntunes ficou
emsegundo lugareVasco Santos

INSCRiÇÕES ESTÃO LIMITADAS A 350

GeoRota de Orvalho
decorre a 25 de maio
A animação
esta rá a ca rgo
da companhia
de teatro
Viv'Arte

Aoitava edição do já lIÚtiCOpas-
seio pedestre promovido pela
Iunta de Freguesia do Orvalho,
GeoRota do Orvalho, decorre no
próximo dia 25 de maio.

Inserida na Semana Euro-
peia dos Geoparques erro Festi-
val da Paisagem, este é um even-
to que conta com o apoio do
Município de Oleiros e da Na-
turtejo, O programa tem início
com o passeio pedestre, pelas 15
horas, havendo lanche e surpre-
sas pelo meio.

Pelas 19horas terá lugar, no

Miradouro do Mosqueiro, o Jan-
tar Medieval com teatro ao vivoa
cargo da Viv' Arte.No local, have-
rá ainda urna exposição de ar-
maria da época, constituída por
eImos, escudos, ceifas e cotas
de aço.Aanímação, a cargo da
companhia de teatro Viv'Arte,
será uma constante e inclui mú-
sica, bailarina (com número de
fogo, correntes e garras), grupo
de espadas, apresentação de
armaria da época, exercício de
esgrima simples de grupo, com-
bate apeado e combate deespa-
das de fogo. Os interessados em
participar devem efetuar a sua
inscrição contactando alunta de
Freguesia de Orvalho por e-mail
(freguesiaorvalho@gmail.com /
geral@jf-orvalho.pt)ouportelefo-
ne272746399.

Recorde-se que as inseri-
ções estão limitadas a 350.
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o PROGRAMA TEM INíCIO COM AS FESTAS DO DIVINA SANTA CRUZ EM MONSANTO

Idanha com muitos eventos em maio
o Concelho de Idanha-a-Nova
acolhe, durante o mês de maio,
vários eventos culturais, hídicos
e de lazerARota da Transurnân-
cia no dia 1demaio, na Fregue-
sia do Rosrnaninhal, será o mote
para esta panóplia de edições,
com a presença de 200 ovelhas,
demonstração da feitura de
queijo e tosquia manual. Segue-
se a passagem de 11m filme da
transumância, conversa com
pastores locais e uma feira de
produ tos locais.

Avila templária de Monsan-
to será palco da tradicional Festa
da Divina Santa Cruz, com iní-
cio no dia 3, pelas 20 horas, com
lml jantar medieval. No dia se-
guinte, o destaque vai para as
várias ativídades, sendo de real-
çar pelas 18h30, a realização na
Igreja Matriz, do Concerto Medi-
eval- COREUS - Coro do Tribu-
nal da Relação de Lisboa. Para a

noite, estão marca das, para as
21 horas, a arrematação de es-
cravos e cativos de guerra para
aparelhamento do fossado. A
concluir, às 22horas, terá lugar o
Pregão dos Cavaleiros e Vilões,
Escudeiros e Peões para o fossa-
do. No dia 5 de maio, o momen-
to mais marcante destas festas,
decorrerá no alto do castelo da

. vila, com o lançamento do pote,
assalto ao castelo por uma rnes-
nada castelhana e batalha cam-
pal para rcchaçamentodos inva-
sores. Às 18 horas, será o julga-
men to dos prisioneiros, senten-
ça e castigo.

No fim de semana de 11 e
12de maio, realiza-se em Proen-
ça-a- Velha, o XlFestival das So-
pas, com a participação dos res-
taurantes do concelho raíano,
para além da cornponentemu-
sical com vários grupos etno-
gráficos. Para domingo, para

além do Xl Encontro de Acor-
deonistas e Tocadores de Con-
cortina, às 13horas, após a pro-
va das sopas a concurso,
decorrerá a respetiva votação
para apurara vencedora.

Na vertente desportiva, en-
tre os dias 13e 19demaio, decor-
rerá um torneio de ténis com jo-
gadores nacionais e interna-
cionais, prova que terá lugar nos
hotéis Astõria e Fonte Santa, nas
Termas de Monfortinho. Para
culminar este ciclo de eventos, a
Freguesia de Aldeia de Santa
Margarida, realiza nos dias 25 e
26 de maio, o seu 4° Festival das
Flores. Armindo Jacinto, vice-
presidente da Câmara de Ida-
nha-a-Nova, realça a importân-
cia destes eventos para o
desenvolvimento da economia
do Concelho. "Apesar da crise
instalada no País, é importante
apostar e desenvolver a econo-

mia das nossas aldeias, pelo que
em colaboração com várias enti-
dades, desde o Geoparque Na-
turtejo ao Turismo Centro Portu-
gal, potenciarnos urn mês de
atívidades, levando a que os por-
tugueses e os espanhóis, para
além de cidadãos de outros paí-
ses, se desloquem a Idanha-a-
Nova", argumenta.

Para o autarca, num ano díã-
cilna vida dos portugueses, a
realização destas ativídades,
"apenas é possível devido à boa
gestão dos fundos comunitários,
com um bom trabalho a nível de
execução, permitindo-nos pos-
SlÚI alguns recursos financeiros
para apoiar estas iniciativas,
pelo que apelo à grande partici-
pação das pessoas nestes dias,
assistindo e participando, nas
atividades desenvolvidas du-
ranteo mês de maio", concluiu.
JMA Armindo Jacinto
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A PARTIR DE SEXTA-FEIRA ATÉ 16 DE JUNHO

Geopark Naturtejoorganiza
Festival da Paisagem
oGeoparkNaturtejo. no âmbi-
to da Semana Europeia dos
Geoparques, vai organizar a
partir de sexta-feira eaté 16 de
junho. o Festival da Paisagem
2013 - Geopark Naturtejo, que
tem como objetivo a promoção
integrada para os mercados
interno e externo.

Durante o Festival da Paisa-
gem aNaturtejo vai promover 28
atividades, apostando nas prin-
cipais referências da região de
Castelo Branco. Idanha-a-Nova,
Nísa, Oleiros. Proença-a-Nova e
VilaVelha deltõdão, em termos
de turismo de natureza egeotu-
risrno, produtos locais de exce-
lência. sustentabilidadeecon6-
míca e ambiental.

O Festival tem início sexta-
feiracom o novo Festivaldas So-
pas de Peixe de Vila Velha de
Rõdão, realçando os recursos do
Tejo nestas Terras do Oiro. No
mesmo dia. decorre o Simp6sio
Nacional de Biodiversidade e
Apicultura. na Escola Superior
Agrária (ESA)de Castelo Branco.

Em Proença-a-Nova éorga-
nizado o Festival da Cereja 2013

de Montes da Senhora. que reú-
ne um conjunto de atividades
tradicionais e turisticas.

Os percursos na natureza
têm oseu inícionodomingo. com
uma caminhada na Isna, poren-
tre castanheiros seculares. um
percurso a pé guiado pelo Sol. a
partírdcfhãodeêalego.enl'ro-
ença-a-Nova, ao longo da Ribeira
da Frõía.ea illRota dos Lagartos.
na Iardosa, um percurso de BIT
orientado porGPS.

Dia 24.iniciam-se os progra-
mas educativos pelo Geopark
com uma visita sénior ao Parque
Icnol6gico de Penha Garcia, re-
petindo-se no dia 28 para um
grupo bastante mais jovem que
vem propositadamentedeCáce-
res.Nesse fim de semana decor-
re o colorido Festival das Flores
da Aldeia de Santa Margarida.
para além de um leque diversifi-
cado de opções em termos de
descoberta das paisagens natu-
rais: o Passeio no Milrico, o per-
curso pedestre de Vale do Sou-
to, e aVIIIGeoRota do Orvalho.
um clássico do pedestrianismo
português, para além de uma ati-

vidade de cicloturismo em Mos-
teiro, todos em Oleiros, e ainda
uma oficina de fotografiaorgani-
zada pelo Centro Ciência Viva
da F1orestà, em Proença-a-
Nova.

No dia 31 realiza-se o NEn-
contro de Sistemas de informa-
ção Geográfica, na Escola Supe-
rior Agrária (ESA) de Castelo
Branco, onde se discutirá a apli-
cação de tecnologias no planea-
mento' gestão e ordenamento
do territ6rio.

No fim de semana de 1e 2
de junho realiza-se a Feira
Quinhentista de Oleiros e 05°
Festival do Borrego do Rosma-
ninhal, que celebra a tradição
pastoril, que culminará com
mais um percurso pedestre
de descoberta.

O GoIdFest-FestivaldaGan-
daia do Ouro, único em Portu-
gal, é realizado pela empresa
Casa do Forno entre Salvaterra
do Extremo e a antiga mina de
ouro romana do Conhaldo Ar-
neiro, junto do RioTejo.

No dia 4 de junho, Dia da
RedeEuropcia dcGeoparques, O

Comboio da Educação trará a
Comissão da Educação, Ciência
e Cultura diretamcnte da As-
sembleia da República para o
Geopark Naturtejo, com reuni-
ões e visitas em Vila Velha de
R6dão e Proença-a-Nova, para
terminar com um seminário
aberto no Centro de Ciência
Vivada Floresta.

O fim de semana éalargado
em Salvaterra do Extremo entre
os dias 7 e 10 dc Iunho, com a
segunda edição do Salva a Ter-
ra-EcoFestival de Música, pelo

CERAS.Para além de muita rnú-
sica, percursos pedestres. ba-
nhos no Rio Erges, uiorkshops e
ações desensibilização ambien-
tal, a exposição Quando a gente
andava ao Menério - o caso de
Salvaterra do Extremo estará
patente nos antigos Paços do
Concelho e propõe-se uma visi-
ta temática sobre a hist6ria da
exploração de recursos geol6gi-
cos entre o romano Gorroal da
Veiga e os poços mineiros dos
Currais da Arvela.

Nodomingo, dia 9,realiza-se

a 3" Maratona de BIT AlenET-
Terra, em Nisa e o 7° Passeio Pe-
destre Trilhos do Estreito, em
Oleiros.

Aúltima semana do Festival
da Paisagem tem início dia 12
de junho com a proposta de des-
coberta das origens da vida no
interior das antigas minas de
volfrâmio das Fragas do Cavalo,
em Oleiros. O Festival do Des-
porto na Natureza da Zebreira
culmina o programa deste
ano do Festival da Paisagem-
Geopark Naturtejo.
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I FESTIVAL DECORRE ENTRE SEXTA-FEIRA E DOMINGO E CONTA COM SETE RESTAUR"ANTES ADERENTES

Vila Velha de Ródão
e a capital da 80
A autarca
recorda
a importância
deste prato
na região
e nomeada mente
na sua infância

Carlos Castela

Vila Velha de Ródão vai ser
palco do IFestival das Sopas
de Peixe, que decorre no
Concelho entre sexta-feira e
domingo.

A iniciativa é promovida
pela Câmara de VilaVelha de
Ródão à qual se juntaram
ainda a Adraces, NaturTejo e
Progestur.

Numa conferência deIm-
prensa realizada quinta-feira,
Maria do Carmo Sequeira su-
blinhou a importância de se
apostar nos recursos endóge-
1}0S da região e nomeadamen-

aae e

Luís Pereira, Maria do Carmo Sequeira e José Manuel Alves

te nas sopas de peixe tradicio-
nais de Rõdão, como um pro-
duto dífcrenciador.

A presidente da Câmara
sublinha ainda que o principal
objelivo desta iniciativa é
atrair visitantes para o seu

concelho e, se possível, tomar
maio o mês das sopas de peixe
na região da BeiraBaixa.

Aautarca recordou ainda
a importância deste prato na
região de Ródão e nomeada-
mente na sua infância, sem

nunca esquecer a ligação
que VilaVelha de Ródão teve
aos três rios que marcam pre-
sença no Concelho (Tejo,
Ponsul e Ocreza), fazendo
com que o peixe do rio e no-
meadarncnte as sopas de peí-

xe tivessem sido a base de
sustento de várias gerações
de famílias rodenses.

Por outro lado, como re-
cordou o vereador José Ma-
nuel Alves, este evento tem
ainda um objetivo muito claro
no sentido da dinamização
do comércio local, sobretudo
a restauração.

Contudo, José Manuel Al-
ves sublinha que a iniciativa
quer ressuscitar um prato tí-
pico muito apreciado. "Se
queremos ter um turismo de
qualidade temos também
que ter uma restauração que
acompanhe essa qualidade
do turismo", refere.

E como a qualidade é o
lema para o turismo que se
faz e promove na região, o
executivo quer envolver as
diferentes áreas de negócio
do Concelho ligadas ao turis-
mo, bem como todos os seus
agentes, desde produtores,
artesãos, artistas ou chefes
de cozinha.

Neste sentido, o progra-
ma apresentado o I Festival
das Sopas de Peixe ser trans-
versal, com atividades lúdi-
cas, animação de rua e ani-
mação musical, iuorkshops e
shouicooking.

Maria do Carmo Sequeira
deixou bem claro que quer
não só promover este prato
típico regional. como lhe
quer associar outros produ-
tos regionais de excelência,
como o azeite, mel, queijos e
enchidos que estarão paten-
tes numa mostra na Casa de
Artes e Cultura do Tejo, du-
rante todo o Festival. mas
cuja ligação será feita aos
próprios produtores e co-
merciantes, no sentido de
estes produtos estarem tam-
bém disponíveis para aquisi-
ção.

Recorde-se ainda que
esta primeira iniciativa vai
contar com a participação de
sete restaurantes do Conce-
lho de VilaVelha de Ródão.
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Eco Festív
eeressa a S

deMúsica
vaterra do Extremo

AQuercus - Núcleo de Cas-
telo Branco, os Velha Gaiteira
e a Câmara de Idanha-a-
Nova, organizam, entre 7 e 10
de Junho, em Salva terra do
Extremo, Concelho de Ida-
nha-a-Nova, o Salva a Terra-
Eco Festival de Música pelo
CERAS.

Esta é a terceira edição
deste festival bianual, que
tem como principal objetivo a
angariação de fundos para o
Centro de Estudos e Recupe-
ração de Animais Selvagens
(CERAS).

Outros objetivos do festi-
val são "divulgar a música
desenvolvida em Portugal e
no Mundo ao nível de fu-
sões, descobertas, confluên-
cias e reuniões de vários gé-
neros musicais como: jazz,
folk, blues, fusão, tradicional

e Ianfarra", bem como "im-
plicar os participantes de
uma forma ativa na conserva-
ção da natureza, fomentan-

do o espírito participativo
como única forma de verda-
deiramente conhecer e com-
preender o meio natural,

amá-lo de defendê-lo".
Por outro lado, pretende

"dar a conhecer o patrim6nio
natural desta região, assim
como as suas tradições e
costumes, reavivar Salva ter-
ra do Extremo envolvendo os
participantes no quotidiano
da adeia, alertando para as
problemáticas do despovoa-
mento associadas à deserti-
ficação e pedra da biodiver-
sidadc",

Aorganização acrescenta
que "nesta edição contamos
com 30 projetos musicais mUll
total de mais de 100artistas e
atividades tão distintas como
fazer pão de bolota, garimpar
no rio, yoga, workshops de
dança, percussão, percursos
pedestres, banhos no rio, ci-
nema documental e curtas-
rnetragens, entre outros".

~jidanha estreia
A Deriva

AAssociação de Juventude de
Idanha-a-Nova (Ajidanha) es-
treiasábado, às 21h30,na Junta
deFreguesiadeldanha-a-Nova,
a peça de teatro À Deriva", sen-
do que no mesmo dia também
comemora o 15°aniversário da
sua fundação.

Anova peça, que também
poderá ser vista domingo e se-
gunda-feira, tem encenação de
JoséCarlosGarcia,assistênciade
encenação a cargo de Nádia
Santos econta cornaínterpreta-
ção deAnaGrilo,Bruno Esteves
e Rui Pinheiro, tratando-se de

uma adaptação livredo textoEm
Alto Mar, deSlawomir Mrozek.

Partindo do texto original,
em À Deriva, de acordo com a
Ajidanha,"criou-seurna drama-
rurgia pr6pria, lillla linguagem
c6mica evisual, capaz de dialo-
garcom a profunda crise deva-
lares (sociais e institucionais)
em que Portugal, eoMundo em
geral, estão mergulhados".

Osbilhetes para o espetácu-
lo, classificado para maiores de
seis anos, podem ser reservados
através do telem6ve1938983960
ou ajidanha@gmail.com.
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Caminhar I ALDEIA DE SANTA MARGARI DA

pela
biodiversidade
em Prol da
Humanidade
emOledo
oGabinete de Turismo de Ida-
nha-a-Nova, com o apoio Asso-
ciação Desportiva e Recreativa
de Oledo, Cruz Vermelha Dele-
gação de Castelo Branco elunta
de Freguesia de Oledo, organi-
zou um passeio pedestre, dia7de
abril, em 01000.

• No início do passeio foram
feitos rastreios de glicémia eme-
dição da pressão arterial aos par-
ticipantes. A caminhada de 10
quilómetros percorreu azona dos
Vales,RIbeirode Oledo, Tapada
da SerraeBarreiro Branco, termi-
nando com um almoço convívio
na Casa do Povo de Oledo.

Biblioteca
de Idanha
comemora
o Dia da Mãe

o Festival das
Flores tem este
ano a quarta
edição, sendo
que de ano para
ano tem vi ndo
a crescer
e a impor-se

Ant6nio Tavares

A Aldeia de Santa Margarida,
no Concelho de Idanha-a-
Nova, está em festa no fim de
semana, com a realização do 4°
Festival das Flores, que já é
urna referência nas atividades
primaveris da Região.

A Festa da Flor tem como

objetivo celebrar a vida e a pri-
mavera, o que é conseguido
através, claro está das flores,
que nesta época do ano estão

por todo o lado ..
Para embelezara localida-

de nos dias da festa, os habi-
tantes da Aldeia de Santa Mar-

se
Tapori a Bornbar, Grupo de
Bombos da Iardosa, Don Bon-
ínon e o Grupo de Cantares

de Aldeia de Santa Margarida.
A isto há a juntar a atuação do
grupo Troca Peles, do grupo Os
Mariachi, da charanga Clave
de Sol edo Grupo de Concerti-
nas da Associação Recreativa e
Cultural deAlcains (ARCA).

À noite, às 20 horas, sobe ao
palco o grupo Alafurn, seguin-
do-se-lhe, às 21h30, o grupo 2"
Geração.

Domingo, as atividades
começam às 9h30, com o pe-
ddy paper, As peripécias da
professora Margarida e duran-
te todo o dia repete-se a ani-
mação de rua do dia anterior. A
partir das 21horas ama o grupo
Nuno & os Português Suave.

garida, ao longo do ano, fazem
flores em papel que, depois,
são utilizadas pelas ruas, quer
para decorar as janelas e as
portas das casa, quer as pró-
prias ruas, nas quais os visi-
tantes podem encontrar ta-
petes feitos com flores de
papel, que demoram horas a
ser construidos.

Assim, ao longo dos dois
dias, não faltará nas ruas de Al-
deia de Santa Margarida muita
cor, oferecida pelas flores, não
faltando também a animação.

O programa tem início sá-
bado, às 10horas, com a expo-
sição de flores pelas ruas, ex-
posição de produtos regionais
e a abertura das tasquínhas, ao
que se junta a animação de rua
com o Grupo de Bombos Os
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VI LA VELHA DE RÓDÃO

Festival das Sopas
e Peixe foi um êxito

Certame reuniu
restauração,
enologia,
gastronomia,
artesanato,
hotelaria
e outras áreas

o 10Festival das Sopas de Peixe
que decorreu de 17 a 19 de

maio, em VilaVelha de Ródão,
foi um autêntico êxito.

O evento, cuja organiza-
ção esteve a cargo da Câmara
de Vila Velha de Ródão, Pro-
gestur, Adraces e Naturtejo,
aliou a gastronomia à tradição
e à cultura, valorizando deste
modo um prato tfpico e
diferenciador, as sopas de pei-
xe.

Os sete restaurantes que
aderiram a este 10 Festival das

Sopas de Peixe, (Estalagem das
Portas de Rõdão, Ponte do
Enxarrique, O Júlio, O Man-
gual, a Varanda da Vila, o Rato
e o Vale Mourão), mostraram-
se bastante sausíeitos com a
adesão dos visitantes durante
os três dias do Pestival, sendo
que o fluxo de refeições au-
mentou exponencialrnente
em torno das sopas de pei-
xe, bem como de outros pra-
tos típicos da gastronomia

Populares assistem a demonstração

do Concelho.
Recorde-se que este foi um

certame multidisciplinar que
reuniu a restauração, enologia,
gastronomia, artesanato, hote-
latia, produtores, artesão, artis-
tas e chefs com alividades
lúdico-sociais, atuações de
grupos de música e dança tra-
dicionais, teatro, workshopse
degustações.

A Casa de Artes e Cultura
do Tejo foio ponto de encontro
para lodas estas ações, sendo
que foram ainda realizadas vá-
rias visilas a pontos de interes-
se turístico do Concelho de
VilaVelha de Ródão e passeios
de barco ao Monumento Natu-
ral Portas de Ródão.

Refira-se ainda que no pri-
meiro dia do Festival, o progra-
ma Portugal no Coração, da

RTP,levou VilaVelha de Ródão
fora de portas, abordando di-
versos temas que caraterizam
o Concelho.

Foram vários os convida-
dos que apareceram no pro-
grama, transmitido entre as 15
e as 18horas, dos quais se des-
tacam a presidente da Câmara
de Vila Velha de Ródão, Maria
do Carrno Sequeira.

Na manhã do dia 18 de
maio foi a vez da TSFemitiro
programa Terra-a-Terra,a par-
tir da Casa de Artes e Cultura
do Tejo, com o jornalista
Amadeu Araújo, que durante
três horas entrevistou várias
personalidades, autarcas e
empresários de Vila Velha de
Ródão.
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o TEMPO
QUINTA max. 201 mino 8 :'o.!
céu limpo "••••

SEXTA max. 241 mino 9 lO.!
céu limpo *.0'·

SÁBADO max. 251 mino 11 :".!
céu limpo "••••

DO I GO max. 281 mino 13 .'O~*
céu limpo ~••• :

DO INTERIOR

Durant a tardehav rãrnuí-
ta música com a Fanfarra Nem
Fá Nem Furn, Carvalhada com
a Comi ão de Fe ta de ão
João do Rosmaninhal, Folia e
Bailias, atuação do Grupo de
Adufeira da oalheira e do
Rancho Folclórico de Penha
Garcia. Às18hora atua a Filar-
mónica Idanhense e às 19horas
é a vez do grupo arca Band.

NO FIM DE SEMANA

Festival do Borrego no Rosmaninhal
Alocalidade de Rosmaninhal é
palco, ábado e domingo, do
Festival do Borrego.

a programa tem início sába-
do, às 17horas, com a abertura
do Festival, em que não faltarão
tasquinhas com cheft internaci-
onais e haverá também uma fei-
ra de produtos regionais. Na
Quinta doValado pode er visi-
tada uma quinta pedagógica.

Aanirnação dcrua eráa egu-
rada p lo grupo Velha Gaiteira,
pela Folia Bailia e por tuna
acadérnica . Apartir da 18ho-
ra realiza-se um workshop o-
bre produção manual de queijo.

Arnúsica esta de regr o à
20 hora, com o grupo Quinta
Art,do Ro maninhal, eguíndo-
eurnademon traçãod dança

oriental pela Dança Sufi.

Às22 hora sobe ao palco o
arti ta Fernando Correia Mar-
que . Domingo, a atividades
começam à 7h30, com o pa -

io ped tr Pastagens do meu
rebanho, que inclui a observa-
ção de veado .a F tivalabre à
11hora com um programa igual
ao do dia anterior, endo que a
partir das 15 horas e realiza um.
uotkshop obre tosquia manual.
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MONTES DA SENHORA

Festival da Cereja atrm
visitantes de todo o País
Para além do
fruto que dá nome
ao Festival, foram
divulgadas outras
iguarias regionais
num total de
catorze produtores

o tempo frio não a sustou vi i-
tantes de todo o País que, no fim
de semana de 18 e 19 de maio,
levaram cereja do Concelho de
Proença-a-Nova para locais dis-
tantes como Fafe ou a ilha da
Madeira.

O Festiva1daCerc:jadeMontes
da Senhora éoprimeiro a realizar-
se a nível nacional e o amadure-
cimento precoce do fruto marca
a diferença.

No total, o 14 produtore
presentes na iniciativa escoa-

do e vinhos, passando por apre-
entaçõesinovadora da cereja,

nomeadamente em bombons
confecionados artesanalmente.

A marca Proença-a-Nova
Origem fez também a promoção
do produto e serviço aderen-

Foram escoados mais de 2.500 quilos de cereja

ram perto de 2.500 quilo .
Embora a cereja seja o prin-

cipal atrativo do evento, outro
produtores divulgaram sabor
regionais, desde as compota'
aos licores, do bolo finto ao bi -
coitos, do artesanato aos enchi-

tes e disponíveis na loja on-tine.
O programa do festival in-

cluíu urn passeio de cicloturis-
mo, organizado pelo Club O
Pênêvês.

Com um percurso de cerca
de 25 quilómetro, cruzou al-
guns dos maiores cerejais da
zona, com passagens pelas loca-
lidades de Fróia, Catraia e Chão
do Galego. Também o pa eio
turístico guiado, realizado no

ábado, incluiu uma visita ao
recinto do festival.

O roteiro do passeio iniciou-
se no Centro Ciência VIVada flo-
resta, com atividades que assi-
nalaram o Dia do Fascínio das
Plantas, prosseguindo com visi-
ta ao Espaço Ribeiro Farinha e
Museu Isilda Martins.

A tarde de domingo foi de
folclore, com um encontro pro-
movido pelo Grupo de Danças e
Cantares.
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Festival das Sopas
no fim de semana
emProença-a- Velha
Proença-a-V lha, no Concelho
de Idanha-a- ova, acolhe no
fim de emana, o XI Fe tival
da opa e Encontro de Acor-
deoni ta eTocadorcs de Con-
certina.

Recorde-se que de de
2003, o Festival das opa
ajuda a manter viva a recei-
ta deste prato tão caracterís-
tico da culinária das gente

desta região.
Para além de todas a so-

pa que e encontram a con-
curso, para provare aborear, o
fe tival promete muita mú i-
ca, animação, arte anato, co -
tumes e produto locai , não
faltando também a animação
proporcionada pelo Encontro
d Acordeoni taseTocadores
d Con ertina.
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Muitas crianças
vieram para
a rua, para
poderem
ver passar

.o rebanho

António Tavares

Castelo Branco voltou atrás no
tempo. Sexta-feira algumas mas
da cidade voltaram a ser per-
corridas por um rebanho de
ovelhas, como acontecia até
meados do século pas ado, al-
tura em que essa prática caiu
em desuso.

Esta viagem ao passado só
foi possível. fruto da iniciativa
Grande Rota da Transurnãncía,
que con i te num conjunto de
10 caminhadas com rebanhos,
que recriam as antigas rotas dos
pastore ,quando, no passado,
com a aproximação do verão
subiam à SeITada Estrela com
os seus rebanhos, em busca de
melhore pa tagens. Uma via-
gem em que eram unidas as

o que ainda
pode ver .

Para o fi naI da Grande Rota
da Transumância ainda
falta cumprir cinco viagens,
que são na Covilhã, intitu-
lada Na cidade fábrica (sex-
ta-feira); de Valhelhas a
Fernão Joanes, A aldeia
dos pastores (sábado); da
Senhora do Soito a Fernão
Joanes, Pela fé dos pasto-
res (domingo); de São Ga-
briel a Manteigas, No cami-

planícies a Norte 40 Rio Tejo,
passando pela SeITada Gardu-
nha até à SeITada E trela

A Grande Rota da Tran u-
mância con i te em 10 viagens,
envolvendo mai de dua mil
ovelha e 12 rebanhos, tratan-
do- e de uma inicia tiva orçada
em 50 mil euros, que é cornpar-
ticipada em 85 por cento pelo
Programa de Valorização dos
Recurso Endógeno (PROVE-
RE),no âmbito da estratégia da
marca iNature. Um projeto que
tem como objetivo a promoção
das área protegidas unindo a
gentes e agentes do Geoparque
do Tejo Internacional. da Pai-
sagem Protegida da Serra da
Gardunha, da Reserva Natural
da erra da Malcata e do Par-
que Natural da SeITada Estrela.

Ne te enquadramento,
Castelo Branco recebeu a se-
gunda viagem, intitulada Na
cidade-campo, com o rebanho
a sair da enhora de Mércole ,
percorrendo depois a cidade.

Assim, um rebanho com
mais de 100 ovelha da pécie
autóctone Merino da Beira Bai-

nho do Zêzere (18 de maio);
e de Manteigas às Penhas
Douradas, A última subi-
da (19 de maio).

As atividades continuam
em junho, com o Festival
do Borrego, no Rosmani-
nhal, Concelho de Idanha-
a-Nova, dias 1 e 2; com a
Festa do Borrego, em Esca-
los de Baixo, Concelho de
Castelo Branco, dias 8 e 9;
e com a Festa dos Pasto-
res da Transumância, em
Seia, de 21 a 29 de junho.

xa, p rtencente ao efetivo da
Escola uperior Agrária (ESA)de
Castelo Branco, partiu deste

tabelecirnento de Ensino Su-
perior às nove hora, viajando
até junto da Rotunda da Euro-
pa, onde fez uma pausa. Daí a
viagem continuou pelas rua
da cidade, passando junto à
Sé, em direção ao Chafariz da
Graça, na saída Norte.

Um trajeto longo, ma que
foi acompanhado por muita
pe oas, principalmente crian-
ças, que não perd ram a opor-
tunidade de ver tUll rebanho ao
vivo, em plena cidade.

O mais pequenos, de res-
to, foram os que mostraram
mais entusiasmo com a passa-
gem do animais, admirando-
o e não deixando de reparar
que no meio do rebanho havia
urna ovelha diferente da ou-
tra . Uma ovelha negra, que ao
contrário do que as pessoas
pensam não tem um sentido
depreciativo. Muito pelo con-
trário, por questões de supers-
tição, no pas ado, tudo era fei-
to para que o rebanho tivesse
uma ovelha negra, porque se
acreditava que dava sorte ao
rebanho.
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--\.lueremos uarurn granue
empurrão ao Turismo" -
No decorrer da
visita foi realçada
a importância
da união
de todos
na promoção
do Turismo

António Tavares

o presidente da Câmara de
Castelo Branco, Joaquim Mo-
rão, revelou na última quarta-
feira, dia 23 de abril, que no
Concelho de Castelo Branco
"queremos dar um grande em-
purrão ao Turismo".

Aafirmação foifeita durante
a visita do secretário de Estado
do Turismo, Adolfo Mesquita
Nunes, no decorrer da qual foi
realizada uma apresentação PIO-

mocional do Concelho, em ter-
mosde Turismo, no SalãoNobre
da Câmara.

Joaquim Morão refere que
"oTurismo no Pais está em reor-
ganização e nós também, por-
que queremos fazer do Turismo
um ativo económico importante
e fazer de Castelo Branco lU11

destino turístico".
Para alcançar esse objetivo

considera que "temos condi-
ções", mas alerta que "também
é necessário envolvermo-nos
todos, criar condições de infra-
estruturas", não esquecendo

Pedro Machado, Adolfo Mesquita Nunes, Joaquim Moráo e Valter Lemos durante a
apresentação promocional do Concelho de Castelo Branco

que "para haver Turismo tem
que haver coisas que as pessoas
visitem".

Joaquim Morão afirma que

para ser dado este passo" conta-
mos com os operadores para o
salto qualitativo" e quanto ao
que pode ser visitado dá como

Federação de Turismo Rural
será cá constituída
o secretário de Estado do
Turismo, Adolfo Mesqui-
ta Nunes, no decorrer da
visita a Castelo Branco foi
convidado para de deslo-
car de novo ao Distrito,
para presenciar a assinatu-
ra da escritura pública de
constituição da Federação
Portuguesa de Turismo
Rural. Uma cerim6nia que
ainda não tem uma data
definida, mas que já é

garantido que decorrerá no
Hotel Rural da Poupa, no
Parque Natural do Tejo
Internacional.

O convite foi-lhe feito
pelo presidente da Natur-
tejo, Armindo Jacinto, em
nome da Turi Portugal -
Associação de Turismo de
Portugal e pelas outras en-
tidades cofundadoras da
Federação, entre as quais
a Naturtejo.

exemplos a Zona Histórica da
cidade, osmuseus, oTejo Inter-
nacional, a paisagem mas, "mais
que isso, ternos os nossos produ-
tos regionais, como o azeite e o
queijo da Beira Baixa".

O autarca reconhece tam-
bém o que correu menos bem
no passado, ao afinnarque "nos
distraímos com aBeira Interior e
perdemos algumas coisas", con-
cluindo que "a Beira Baixa é que
é uma coisa nossa".

Na resposta, Adolfo Mes-
quita Nunes realçou que o
Turismo é uma atividade im-
portante, para alertar que "é
preciso que toda a região per-
ceba isso", sublinhando que
"o Turismo traz dinheiro, mas
pode trazer mais se toda a ci-
dade se envolver".

Osecretário de Estado tarn-

"Atividade
importantíssima"
A deputada do Partido
Socialista (PS) eleita pelo
Círculo de Castelo Bran-
co, Hortense Martins, à
margem da visita, afirma
que "o Turismo é uma
atividade importantíssima
em que temos ainda
multo que fazer".

Nessa ótica refere-se
a Portugal "visto e pro-
movido externamente",
dando como exemplo de
uma potencialidade local
o Museu Cargaleiro.

Hortense Martins de-
fende que tem que haver
"uma estratégia para o
desenvolvimento do Turis-
mo", acrescentando que "o
Governo deve ter uma es-
tratégia para o setor em
que as entidades se reve-
jam na promoção",

bém alerta que "quem gerir o
Turismo, seo gerir de um ponto
de vista de atração turistica, está
a fazer lUD trabalho incompleto,
não envolvendo os outros".

Acrescenta que "tem deser
a cidade toda a perceberadinâ-
mica que o Turismo traz", bem
como que "para se ter uma visão
completa tem que ser alguém
que conheça bem o território".

E depois da Revolu-
ção dos Cravos o Dia
Internacional do Tra-
balhador.

Passadas as come-
morações do 25 de
Abril, esta quarta-fei-
ra comemora-se o l°
de Maio, Dia Interna-
cional do Trabalha-
dor. Dois feriados,
mas também outros
tantos dias que são
sempre motivo para a
população portugue-
sa criticar aquilo que
está menos bem. Algo
que ganha urna força
redobrada, resultado
do momento de crise
que o País atravessa.

Assim foi no 25 de
Abril, com o Governo
no centro das críticas.
Mas não sõ, conse-
quência do discurso
proferido nas come-
morações oficiais do
25 de Abril. também o
Presidente da Repú-
blica, Cavaco Silva,
tem vindo a ser alvo
de duras críticas.

Com a crise e o
mundo laboral como
pano de fundo, esta
quarta-feira reúne to-
das as condições para

Maio 2013



IFestival das
Sopas de Peixe com
grande promoção e

participação

De 17 a 19 de maio, no âmbito do I Festival das Sopas de Pei e, o concelho de Vila Velha de
Ródâo foi alvo de variadíssimas atenções.

No 10 dia de festival o programa Portugal no Coração da RTP, das 15hOOà 18hOO. levou Vila
Velha de Ródão fora de portas abordando variadíssimos temas que caracterizam o concelho. Vários
convidado (Maria do Carmo Sequeira, pre idente da autarquia; Luis Raposo, património; José
Henriques, Rodoliv e Confraria do Azeite; Sebastião Canelas, gastronomia local; Adelaide Dias, Escola
de Bordados da Junta de Freguesia de V.V.Ródão e Modas de Ródão) estiveram nos estúdios da RTP,
em Lisboa, com José Carlos Malato e Marta Leite de Castro e em simultâneo a SereneIla Andrade e a
equipa de exteriores mostraram alguns pontos de interesse turístico deste território ao som da música
e dança do Rancho Folclórico de Sarnadas de Ródão, entrevi tando produtores locais e artesã (Vitor
Claro-mel, Presuntos Rodrigue , Queijaria de Ródão, Queijaria Lourenço eAlice Ribeiro), Nuno Coelho,
da empresa de turismo de Natureza; José Domingues, pe cador e Miguel Belo, proprietário de um
restaurante. (.'),Ii;_

Feira da Gastronomia e Atividades Económicas
28, 29 e 30 de Junho de 2013

Agradecimento à Dr" Alexandra Fernandes,
que interrompe a sua colaboração -..
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I Festival das Sopas de Peixe com
grande promoção e participação

Depois da televisão foi a vez
da rádio dar o devido destaque
a Vila Velha de Ródão. No
sábado de manhã a TSF emitiu
o programa Terra-a-Terra, a
partir da Casa deArtes e Cultura
do Tejo, com o jornalista
AmadeuAráujo durante 3 horas
vários convidados ( Maria do
Carmo Sequeira, autarquia de
Vila Velha de Ródão; Jorge
Gouveia,AEAT;HelderFerreira
Porgestur; António Realinho,
Adraces; Nuno Coelho,
Incentivos Outdoor; Francisco
Rodrigues, Queijaria de Ródão;
Júlio Marques, restaurante o
Júlio; António Carmona,
Presuntos Rodrigues; Carlos
Lourenço, Rodoliv; llda Pires,
bióloga e autora do livro
"Crónicas daminha Infância, os
sentidos da memória"; José
Silva, especialista em
gastronomia;SebastiãoCanelas,
doçaria local) conversaram em
direto em tomo da temática das
potencialidades do concelho e
do programa do I Festival das
Sopas de Peixe.

O I Festival das Sopas de
Peixe, organização Câmara
Municipal de V. v. Ródão,
Progestur, Adraces e Naturtejo,
aliou a gastronomia,a tradição
e a cultura, valorizando um
prato típico e produto
diferenciador, as Sopas de
Peixe.

Recorde-se que a
gastronomia de Vila Velha de
Ródão conserva os sabores de
outros tempos com os pratos
mais típicos da região a
variarem entre o cabrito assado
no fomo, as sopas de peixe, a
lampreia, a caldeirada de
enguias, as sopas de boda (prato
confecionado com borrego) e
feijão-frade com salada de
almeirão. Quanto à doçaria, o
destaque vai para as tigeladas,
nógados e pantufas.

Tratou-se de um certame
multidisciplinar que reuniu a
restauração, enologia,

gastronomia, artesanato,
hotelaria, produtores, Chefs,
artesãos e artistas com
atividades lúdico-sociais,
atuações de grupos de música e
danças tradicionais, teatro,
workshops, showcooking e
degustações.

A Casa de Artes e Cultura
do Tejo(CACTEJO) foi o ponto
de encontro para todas estas
ações sendo que foram ainda
realizadasvárias visitas a pontos
de interesse turístico do
concelho e passeios de barco ao
Monumento Natural Portas de
Ródão.

A animação musical do
Festival das Sopas de Peixe teve
início na 6"feira,na CACTEJO,
com o espetáculo «Salvem a
Viola Beiroa», a cargo de
Miguel Carvalhinho, seguida
nos outros dias com animação
de rua dos BombosToee Ródão
do Grupo de Bombos da

Associação Gentes de Ródão,
Domingos e Dias Santos e
Rancho Folclórico do CMCD e
Rancho Folclórico de Samadas
de Ródão.
Os restaurantes aderentes (a
Estalagem das Portas de Ródão,
a Ponte do Enxarrique, o Júlio,
o Mangual, a Varanda da Vila,
o Rato e o Vale Mourão)
mostraram-se muito satisfeitos
com a adesão dos visitantes e
durante os dias de festival o
fluxo de refeições aumentou
exponencialmente em torno das
Sopas de peixe e de outros
pratos típicos do concelho.

O I Festival das Sopas de
Peixe teve assim uma grande
adesão e captou a atenção de
meios locais e nacionais que
projetaram e promoveram as
potencialidade de Vila Velhade
Ródão, tomando este concelho
um destino turístico
privilegiado.

" 'y ;, /+ M: ~t"
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Grande Rota da Transumância

Rebanho de ovelhas atravessa Castelo Branco
POR TIAGO CARVALHO

Um rebanho de ove-

lhas percorreu, na manhã 

da passada sexta-feira, al-

gumas das principais ruas 

da cidade de Castelo Bran-

co.

A iniciativa, denomi-

nada a Grande Rota da 

Transumância, consiste 

num conjunto de 10 cami-

nhadas com rebanhos que 

recriam as antigas rotas dos 

pastores.

Até 19 de maio, a rota 

está a passar por vários mu-

nicípios da Beira Interior, 

nomeadamente Idanha-

-a-Nova, Castelo Branco, 

Fundão, Covilhã, Mantei-

gas e Seia.

Em Castelo Branco, 

140 ovelhas da raça Merino 

da Beira Baixa, pertencen-

tes ao efetivo da Escola Su-

perior Agrária, recriaram a 

passagem de rebanhos por 

ruas da cidade. 

A prática caiu em de-

suso no século XX, no en-

tanto, a zona da Devesa, 

atual centro cívico de Cas-

telo Branco, foi em tempos 

um espaço pastoril.

“O Foral de Castelo 

Branco [de 1212] revela 

que a passagem do gado 

se fazia por aqui” e há 

“documentos fotográficos 

que o comprovam”, recor-

da Hugo Domingues, da 

Gardunha XXI, agência de 

desenvolvimento respon-

sável pela organização do 

evento.

Antigamente, com a 

aproximação do verão, os 

pastores do interior de Por-

tugal subiam até à Serra da 

Estrela na procura das me-

lhores pastagens; quando 

chegava o inverno e a neve, 

os pastores desciam o terri-

tório e passavam a estação 

na planície.

Em Castelo Branco, as 

ovelhas fizeram um percur-

so entre a zona de Senho-

ra de Mércoles e a Mina, 

acompanhadas por deze-

nas de pessoas, sobretudos 

crianças da cidade.

A Grande Rota da 

Transumância está orçada 

em 50 mil euros, compar-

ticipada a 85% pelo pro-

grama Provere, no âmbito 

da estratégia iNature de 

promoção das áreas prote-

gidas.

A Gardunha XXI está, 

neste momento, a promo-

ver um conjunto de inicia-

tivas que visam criar um 

produto turístico ligado à 

transumância, recriando 

artesanato e produtos gas-

tronómicos associados à 

atividade pastoril. 

Clinica de terapêuticas não convencionais

VitaClinic inaugura espaço 
em Castelo Branco

A VitaClinic, uma uni-

dade de saúde privada di-

recionada para as terapêu-

ticas não convencionais, 

abriu ao público na passada 

quinta-feira, dia 2.

A clínica disponibiliza 

serviços especializados em 

acupunctura (clínica, ema-

grecimento e antitabágica), 

mesoterapia homeopática, 

osteopatia, homeopatia, 

naturopatia, quiropraxia, 

reflexologia e diversas mas-

sagens terapêuticas. Dispõe 

ainda de consultas de pe-

diatria.

Anabela Martins, que 

faz parte da direção técni-

ca da VitaClinic, além de 

ser também acupunctora, 

acredita que “este projeto 

diferenciador é o resultado 

de um acompanhamento 

contínuo da evolução e pro-

cura do mercado, procuran-

do privilegiar os benefícios 

da saúde natural como um 

complemento eficaz aos 

tratamentos clínicos con-

vencionais”.

Acrescenta que a Vi-

taClinic foi fundada “nos 

princípios de qualidade e ri-

gor, possuindo uma equipa 

de terapeutas competente e 

orientada para as necessi-

dades de cada paciente”.

Ainda segundo Ana-

bela Martins, a seleção dos 

tratamentos disponíveis foi 

“baseada na procura de so-

luções eficazes em todo o 

tipo de patologias”.

Durante o mês de 

maio, a VitaClinic irá ofe-

recer a primeira consulta 

de acupunctura clínica ou 

uma massagem terapêutica 

a todos os clientes. O horá-

rio de funcionamento é de 

segunda a sexta-feira entre 

as 10:00 e as 19:00 e aos 

sábados das 09:00 às 13:00.

A VitaClinic está lo-

calizada na Avenida 1º de 

Maio, Nº 59, 1º Dto, em 

Castelo Branco. 

José Barata de Castilho recupera edifício e inaugura pinacoteca

Palácio dos Cardosos acolhe acervo de pinturas
POR TIAGO CARVALHO

O pintor José Barata 

de Castilho inaugurou, 

sexta-feira passada, uma 

pinacoteca, instalada no 

antigo Palácio dos Cardo-

sos, em Castelo Branco, 

adquirido e restaurado 

pelo próprio.

A pinacoteca consiste 

num museu que contém 

um acervo de pinturas da 

autoria de José Barata de 

Castilho e de artistas con-

vidados pelo antigo pro-

fessor catedrático de eco-

nomia, aposentado desta 

atividade em 2004.

A casa, localizada na 

Rua do Arco do Bispo, foi 

comprada em 2009, quan-

do José Barata de Casti-

lho, natural de Castelo de 

Castelo Branco, “procura-

va um espaço para expor 

os quadros”, contou ao 

POVO DA BEIRA.

Segundo o pintor, “de 

acordo com documentos 

históricos o palácio terá 

sido construído entre 1580 

e 1609”, e “estava em ruí-

nas”. Restaurado, o edifí-

cio acolhe agora dezenas 

de obras representativas 

do percurso artístico de 

José Barata de Castilho.

O pintor acompanhou 

a inauguração da pinaco-

teca com o lançamento 

do livro ‘Cardosos e Cas-

tilhos abicastrenses – à 

volta dos palácios”, onde 

apresenta uma investiga-

ção histórica sobre as fa-

mílias Cardoso e Castilho.

“O livro surgiu por-

que o edifício que comprei 

tem um brasão dos Cardo-

sos e eu quis conhecer a 

sua história, estudando a 

vida das pessoas que nele 

viveram. Acabei por des-

cobrir a história desta e 

de outras casas”, explicou 

José Barata de Castilho, 

que revela, nesta obra, 

material inédito sobre os 

palácios de Castelo Bran-

co.

O livro está à venda 

nas livrarias da Câmara 

de Castelo Branco e em 

outras localizadas na cida-

de, bem como em Lisboa, 

nas lojas Fnac e Bertrand.

A cerimónia de inau-

guração da pinacoteca e 

lançamento do livro con-

tou com a presença do 

presidente da Câmara de 

Castelo Branco. Joaquim 

Morão aplaudiu José Ba-

rata de Castilho por “in-

vestir dinheiro na recupe-

ração de uma casa” e, com 

isso, criar “um bem cultu-

ral” em Castelo Branco.

Joaquim Braz, descen-

dente de Cardosos e Casti-

lhos, foi convidado para 

dizer algumas palavras. 

“Este é o livro que nunca 

pensei ler”, começou por 

afirmar. “Ler sobre os nos-

sos antepassados faz-nos 

sentir que somos parte de 

algo maior”, precisou. 

José Barata de Castilho na inauguração da pinacoteca
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Dias 16 e 17 de maio

Atividade “Mamã  
conta-me uma história”  
na Biblioteca Municipal

O Município do Fun-
dão irá realizar, nos dias 
16 e 17 de maio, às 10.30h, 
na Biblioteca Municipal 
Eugénio de Andrade, no 
Fundão, uma nova edição 
da atividade “Mamã conta-
-me uma história”, com 
a creche “O Cantinho do 
Mimo”.

O livro selecionado 
para esta atividade é o 
“Pipo e o arco-íris”, de Eli-
zabeth Baugley, e insere-se 
na política de promoção 
do livro e da leitura junto 
do público mais jovem do 
Concelho.

Este livro conta a his-
tória de Pipo, um ratinho 
muito envergonhado, que 
queria brincar com Micas 
e Gui, mas tinha vergonha 

de lhes pedir. Foi então que 
viu um arco-íris e pensou 
em dar-lhes de presente 
para que quisessem ser seus 
amigos, mas por mais que 
tentasse o arco-íris estava 
muito longe de o alcançar, 
num livro sobre a amiza-
de, demonstrando que a 
mesma não exige nada em 
troca. ■

Candidaturas até dia 31 de maio

Concurso de Ideias para  
a Conceção Gráfica  
do Living Lab da Cova da Beira

O Município do Fun-
dão irá proceder à abertura 
de um “Concurso de Ideias 
para a Conceção Gráfica 
do Living Lab da Cova da 
Beira”, com o intuito de 
incentivar a apresentação 
de ideias para a criação da 
imagem – símbolo e logóti-
po – para o Living Lab. 

Com este concurso 
pretende-se mobilizar to-
dos os interessados para a 
definição de uma imagem 
estimulante e apelativa que 
transmita de forma sim-
ples e eficaz os valores es-
truturais específicos deste 
território: qualidade, au-
tenticidade, personalidade, 
ruralidade e sustentabilida-
de. 

As propostas deverão 
ser apresentadas até dia 31 
de maio de 2013, através de 

correio registado com aviso 
de receção para: Gabinete 
de Apoio ao Presidente, 
Município do Fundão, Pra-
ça do Município, 6230-338 
Fundão, ou por correio 
eletrónico livinglab@cm-
-fundao.pt. 

A proposta vencedora 
irá receber um prémio pe-
cuniário líquido de 1.500€, 
ao segundo classificado 
será atribuído um prémio 
de 750€ e o terceiro prémio 
será de 350€, sendo que 
será ainda atribuído um 
espaço de trabalho a título 
gratuito no Cowok A Mo-
agem, pelo período de seis 
meses, aos três premiados.

Para mais informações 
e acesso ao Manual de Nor-
mas do Concurso deverá 
consultar o site www.cm-
-fundao.pt. ■

Festival da Paisagem 2013 

Geopark Naturtejo numa promoção integrada  
para os mercados interno e externo

A Semana Europeia 
dos Geoparques celebra-se 
entre Maio e Junho, em zo-
nas rurais de 18 países eu-
ropeus, em 54 geoparques 
reconhecidos pela UNES-
CO. No Geopark Natur-
tejo celebra-se a Paisagem 
geológica reconhecida in-
ternacionalmente, natural 
e cultural, de uma enorme 
riqueza e diversidade que 
celebriza o encontro entre 
as montanhas do Centro e 
a raia da Meseta.

São 28 os eventos pro-
movidos pela Naturtejo no 
âmbito do Festival da Pai-
sagem, entre os dias 17 de 
Maio e 16 de Junho, apos-
tando nas principais refe-
rências da região de Caste-

lo Branco, Idanha-a-Nova, 
Nisa, Oleiros, Proença-a-

-Nova e Vila Velha de Ró-
dão, em termos de turismo 

de natureza e geoturismo, 
produtos locais de excelên-
cia, sustentabilidade eco-
nómica e ambiental. 

No ano passado, cerca 
de 80 000 europeus parti-
ciparam em centenas de 
atividades realizadas em 
mais de 35 geoparques. 
Este ano, e uma vez mais, 
a Naturtejo faz a promo-
ção do programa do Fes-
tival da Paisagem com o 
apoio da Entidade Regio-
nal de Turismo Centro de 
Portugal, Roteiro de Mi-
nas e Pontos de Interesse 
Geológico de Portugal e 
da Rede Europeia de Ge-
oparques, sob os auspícios 
da UNESCO, para o mer-
cado externo. ■

Monsanto

Jorge Azinheiro culpa autarquia  
por instalação polémica de antena

O movimento ‘Com as 
pessoas, por Idanha’, lide-
rado por Jorge Azinheiro, 
candidato independente à 
Câmara de Idanha-a-Nova, 
emitiu um comunicado so-
bre “a polémica originada 
com a construção de uma 
antena”, que substitui a 
existentes, em Monsanto.

No comunicado, lê-se 
que “embora só a partir 
de 16 de abril tivesse sido 
anunciada a intenção deste 
movimento se apresentar a 
eleições”, a polémica já era 
do conhecimento de “vá-
rios dos seus membros”, 
nomeadamente o abaixo-
-assinado “subscrito por 
centenas de pessoas indig-
nadas”.

Contudo, só a 27 de 
abril, a autarquia, na sua 
reunião em Assembleia 
Municipal “divulgou a sua 
posição pública definitiva, 
embora o presidente de 
câmara já anteriormente 
tenha feito vários apon-
tamentos sobre o tema”, 
acrescenta a nota de im-
prensa.

O movimento ‘Com 
as pessoas, por Idanha’ 
defende que “era do co-
nhecimento do executivo 
da autarquia, pelo menos 
desde meados de 2010 que 

se iria construir e instalar 
uma antena agregando vá-
rios serviços e substituin-
do as existentes , uma das 
quais inaugurada em junho 
desse ano, com a presença 
de todo o órgão executivo 
autárquico (com exceção 
da vereadora da oposição) 
e propriedade da Monsan-
torádio”.

Jorge Azinheiro realça 
que a “Câmara Municipal 
tem conhecimento e parti-
cipação direta em todos e 
quaisquer licenciamentos 
ocorridos e a ocorrer em 
todo o território que admi-

nistra, sem os quais tudo o 
que se instalar é clandesti-
no”.

O candidato refere ain-
da que o SIRESP “não é 
nenhum papão mas apenas 
a Rede Nacional de Emer-
gência e Segurança” e que 
“um parecer negativo da 
Câmara Municipal obriga-
ria a uma tomada de força 
deste serviço impondo a 
solução”.

Jorge Azinheiro con-
sidera que o executivo 
autárquico da Câmara de 
Idanha-a-Nova deveria “ter 
convocado a população de 

Monsanto em tempo opor-
tuno, no verão de 2009, 
para se pronunciar pelo 
impacto que adviria desta 
instalação, convocando a 
empresa responsável, a em-
presa instaladora e através 
dos serviços camarários de-
veria ter apresentando uma 
simulação do que seria de 
futuro o impacto visual”.

Assim sendo, o mo-
vimento responsabiliza a 
Câmara de Idanha-a-Nova 
“pelo sucedido, pois de-
veriam ter liderado desde 
o início junto da popula-
ção todo este processo e 
seguido e acompanhado a 
obra”. 

“Sabemos agora que 
existe uma arqueóloga da 
autarquia que estava a par 
do caso. Porque não acom-
panhou a obra no terreno? 
Porque não impediu os 
tais ‘crimes’ que aconte-
ceram?”, questiona Jorge 
Azinheiro.

“E o senhor vereador 
da cultura, tem alguma 
opinião sobre este caso? 
Ou não pode porque agora 
é candidato e convém não 
entrar em polémicas para 
assegurar que ninguém se 
lembra dele?”, conclui o lí-
der do movimento ‘Com as 
pessoas, por Idanha’. ■

Foto: w
w

w
.autarquicas2013.pt
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POR PAULO JORGE MARQUES

PUB PUB

Roteiro Mais Centro – Pinhal Interior 
Sul apresentado
POR PAULO JORGE MARQUES

Foi apresentada na 
Casa da Cultura da Sertã, 
pela Comissão Diretiva do 
Programa Mais Centro e 
a Comunidade Intermuni-
cipal do Pinhal, o Roteiro 
Mais Centro Pinhal Inte-
rior Sul. Este é um Roteiro 
que integra um conjunto de 
itinerários de cariz turísti-
co e cultural, tendo como 
matriz os projetos apoiados 
pelo programa passíveis de 
serem visitados pelo públi-
co. 

A existência destes 
roteiros em cada uma das 
sub-regiões do Centro, 
pressupõe a criação de um 
programa turístico de dois 
dias, o qual irá funcionar 
como vetor de atração de 
turistas e visitantes aos 
territórios. Para além dos 
projetos “visitáveis”, o 
Roteiro faz também uma 
referência aos restantes 
projetos apoiados em cada 
sub-região.

Por outro lado, estes 
roteiros têm a vantagem de 

dar a conhecer melhor o 
centro de Portugal à luz do 
investimento concretizado, 
dos objetivos estratégicos 
delineados e assim, do ca-
minho traçado pelos resul-
tados da aplicação dos fun-
dos comunitários na região.

De entre os 4 conce-

lhos que integram o Ro-
teiro Mais Centro Pinhal 
Interior Sul, em Oleiros 
destacam-se os equipamen-
tos visitáveis: Sede da Fi-
larmónica Oleirense, Zona 
Envolvente ao Hotel Santa 
Margarida, Aldeia do xisto 
de Álvaro e Parque Despor-

tivo e de Lazer de Oleiros, 
assim como a referência ao 
projeto do Jardim de Infân-
cia de Oleiros.

A versão digital dos 
roteiros publicados pode 
ser consultada em: http://
maiscentro.qren.pt/rotei-
ros/ . ■

Desfile de Moda em Oleiros 

“Vestindo Tradições… da Chita ao Sorrebeque”
POR PAULO JORGE MARQUES

O Município de Olei-
ros pretende levar a efeito 
um desfile de moda utili-
zando tecidos que fazem 
parte da história da indu-
mentária das gentes daque-
le concelho. Em tempos 
idos, o vestuário tendia 
à simplicidade, sendo a 
maioria das vestes utilizada 
no quotidiano da lavoura e 
constituída essencialmente 
por tecidos como a chita, a 
lã, o tirilene, o algodão e o 

sorrebeque.
O evento está agenda-

do para o início do próxi-
mo mês de agosto e vem 
apelar à imaginação de 
cada um, tentando adap-
tar materiais a modelos de 
antigamente à moda atual, 
ao mesmo tempo que pre-
tende evidenciar os saberes 
das costureiras do conce-
lho de Oleiros, atestados 
no talento das 11 represen-
tantes que aderiram a esta 
iniciativa.

A participação pode 

ser individual ou em grupo 
(ex. casal, casal e filho(s), 
associação, grupo), sendo 
a inscrição gratuita e ad-
missível até ao dia 31 de 
maio, na Casa da Cultura 
de Oleiros, por intermédio 
do preenchimento de um 
formulário próprio para o 
efeito. 

Os tecidos, linhas, bo-
tões, fechos e elásticos a 
utilizar para a confeção 
dos trajes, ficam a cargo 
do Município, mediante 
a apresentação de fatura 

nos serviços camarários 
(o mesmo não se aplica 
à aquisição de acessórios 
(colares, pulseiras, anéis, 
calçado)). Quanto à con-
feção, no ato da inscrição 
é entregue a cada partici-
pante a lista de costureiras 
do concelho disponíveis 
para a confeção dos trajes, 
pelo que cada um terá total 
autonomia na sua escolha, 
sendo também responsável 
pelos custos inerentes aos 
contactos com a costureira 
(tirar medidas e provas). ■

Piscinas Municipais de Oleiros 
em Movimento

Promovido pelas Pisci-
nas municipais de Oleiros, 
arrancou no dia 3 de maio o 
Ciclo de Caminhadas "Olei-
ros em Marcha", o qual terá 
lugar durante o mês de maio, 
às sextas-feiras, alternada-
mente. Assim, esta iniciativa 
realizar-se-á novamente nos 
dias 17 e 31 de maio, sendo 
o ponto de encontro para as 
caminhadas o Jardim Muni-
cipal, pelas 21H.

Aula Aberta de Jump 

Entretanto, no próximo 
dia 15 de maio, as Piscinas 
Municipais de Oleiros levam 

a efeito uma aula aberta de 
Jump, com início marcado 
para as 18H45. 

Férias Desportivas  

A sexta edição das Fé-
rias Desportivas Verão 2013 
está já agendada para o pe-
ríodo de 17 de junho a 5 de 
julho. 

Piscinas exteriores

As piscinas exteriores 
do Complexo Desportivo 
Municipal de Oleiros abrem 
ao público no dia 18 de ju-
nho. ■

8.ª GeoRota do Orvalho
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 even-
to que conta com o apoio 

do Município de Oleiros e 
da Naturtejo. 

Para mais informa-
ções e inscrições (limita-
das até 350 pessoas), con-
tacte a Junta de Freguesia 
de Orvalho por e-mail 
(freguesiaorvalho@gmail.
com / geral@jf-orvalho.
pt) ou por telefone 272 746 
399. ■

4.ª Caminhada no Milrico
Vai ter lugar no pró-

ximo dia 25 de maio a 4.ª 
caminhada – passeio pedo-

nal, promovida pelo Grupo 
Desportivo e Recreativo do 
Milrico. ■

Passeio pedestre promovido pela 
Associação do Vale do Souto

A Associação Recre-
ativa e Cultural do Vale 
do Souto (ARCVASO), 
do concelho de Oleiros, 

leva a efeito, no próximo 
dia 26 de maio, o seu já 
habitual passeio pedes-
tre.■

Passeio de Cicloturismo 
O Grupo Maltez 

Desportivo do Mostei-
ro (Oleiros) promove no 

próximo dia 26 de maio 
um Passeio de Cicloturis-
mo. ■
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POR TIAGO CARVALHO

O Dispositivo Especial 
de Combate a Incêndios 
Florestais (DECIF) do 
distrito de Castelo Branco 
conta, para este ano, com 
o reforço de mais um heli-
cóptero.

Na fase ‘Charlie’, de 1 
de julho a 30 de setembro, 
considerada a mais crítica, 
os meios aéreos de ataque 
inicial do distrito são com-
postos por quatro helicóp-
teros ligeiros. O novo meio 
aéreo resulta da substitui-
ção do helicóptero médio 
que, nos últimos anos era 
atribuído ao distrito, por 
dois ligeiros.

Esta novidade traduz-
-se num reforço “muito im-
portante” para “consubs-
tanciar o sucesso do ataque 

inicial aos incêndios flores-
tais”, refere o comandante 
distrital de operações de 
socorro de Castelo Branco, 
realçando que, atualmen-
te, “cerca de 98 por cento 

dos incêndios são extintos 
numa fase inicial”.

Rui Esteves, que apre-
sentou na semana passa-
da o DECIF do distrito, 
explicou que enquanto o 
helicóptero médio trans-
portava oito passageiros, 
os dois ligeiros transpor-
tam, em conjunto, dez ele-
mentos e “possuem maior 
capacidade de largada de 
água”.

Estes meios aéreos são 
“mais versáteis, mais rápi-
dos e pensamos que mais 
eficazes”, enfatizou.

Os quatro helicópteros 
ligeiros vão estar sedeados 
nos Centros de Meios Aé-
reos de Moitas (Proença-
-a-Nova), Cortes do Meio 

(Covilhã) e dois em Caste-
lo Branco, na nova Base de 
Apoio Logístico à Proteção 
Civil, na Feiteira, junto ao 
aeródromo.

A opção por posicionar 
dois helicópteros ligeiros 
em Castelo Branco deve-se 
à “maior centralidade” do 
concelho, que permite uma 
“maior cobertura de todo 
o distrito”, com ganhos na 
rapidez da intervenção, ex-
plicou Rui Esteves.

O dispositivo do distri-
to conta ainda, como tem 
acontecido nos últimos 
anos, com o apoio de um 
helicóptero com brigada 
disponibilizado pela Afo-
celca, sedeado em Pena-
macor.

Já o apoio da Força 
Aérea permite, este ano 
pela primeira vez, a pos-
sibilidade de se recorrer a 
um avião, com autonomia 
de 10 horas, que permite 
gravar imagem em tempo 
real, facilitando a tomada 
de decisões no teatro de 
operações.

O dispositivo terrestre 
disponível durante a fase 
‘Charlie’ conta com 684 
operacionais, apoiados por 

146 veículos, envolvendo 
142 equipas de entidades 
com responsabilidades na 
defesa da floresta contra 
incêndios.

Este dispositivo “é 
aquele que os comandan-
tes dos corpos de bom-
beiros idealizaram”, disse 
o comandante distrital 
de operações de socorro. 
“Não houve cortes, nem 
constrangimentos”, garan-
tiu. ■

Destaque

O ano passado, dois 
dos quatro aviões anfí-
bios existentes no país es-
tiveram posicionados no 
Centro de Meios Aéreos 
de Proença-a-Nova. Este 
ano, contudo, foram des-
localizados para Ponte de 
Sor.

Estes meios, de nível 
nacional, não são usados 
no ataque inicial aos in-
cêndios florestais, mas 
apenas quando é ativado 
o ataque ampliado, isto é, 
se forem atingidos 90 mi-
nutos de incêndio sem que 
este tenha sido dado como 
circunscrito.

Segundo o coman-
dante distrital de opera-
ções de socorro de Castelo 

Branco, o posicionamen-
to dos quatro aviões (que 
atuam sempre dois a dois) 
em Vila de Real (como já 
acontecia o ano passado) e 
em Ponte de Sor, permite 
“uma maior cobertura do 
território nacional” e “evi-
tar a sobreposição [das 
áreas de intervenção]”.

Proença-a-Nova passa 
a ser uma das três “bases 
alternativas” para estes 
meios pesados, refere Rui 
Esteves. Isto significa que, 
caso seja necessário, estes 
meios aéreos podem ser 
deslocalizados das duas 
bases permanentes para os 
Centros de Meios Aéreos 
de Proença-a-Nova, Beja e 
Seia. ■

Aviões passam de Proença-a-Nova 
para Ponte de Sor

Incêndios Florestais

Dispositivo distrital reforçado com mais um helicóptero
O dispositivo distrital de Castelo Branco conta, este ano, com quatro 
helicópteros ligeiros para combater os incêndios durante a fase ‘Charlie’. 

A formação espe-
cializada de bombeiros 
envolveu, este ano, 489 
operacionais e 30 ações de 
treino. 

Os bombeiros recebe-
ram formação em áreas 
como a operacionalização 
de máquinas de rasto em 
incêndio florestal (na qual 
o distrito foi pioneiro), 

técnicas de combate aos 
fogos com ferramentas 
manuais, condução de ve-
ículos de intervenção, uti-
lização de redes de rádio, 
utilização de ferramentas 
mecânicas (motosserras e 
motorroçadoras), técnicas 
de apoio à decisão, e co-
mando e controlo de ope-
rações aéreas. ■

Bombeiros frequentam 
30 ações de treino

Rui Esteves apresenta o dispositivo de combate a incêndios

Vila Velha de Ródão

Autarquia promove fi m de semana para divulgar a “Peixada”
POR CRISTINA VALENTE

A Câmara Municipal 
de Vila Velha de Ródão vai 
promover, no próximo fim 
de semana, de 17 a 19 de 
maio, o I Festival das Sopas 
de Peixe.

Maria do Carmo Se-
queira, autarca de Ródão, 
explicou em conferência de 
imprensa que esta "é uma 
aposta nos recursos endóge-
nos da região, valorizando 
um produto diferenciador e 
típico como as Sopas de pei-
xe de Vila Velha de Ródão".

A particularidade deste 
prato é que "não é a sopa 
de peixe, da forma como 
se conhece hoje em dia nos 
restaurantes, nem é miga de 
peixe. Trata-se de um prato 

muito típico do concelho, 
também conhecido por 
peixada, e que  foi, devido 
à proximidade com os rios 
Tejo, Ocreza e Ponsul, a 
base do sustento de várias 
gerações noutros tempos".

O objetivo da autarquia 
é, dar visibilidade a um pra-
to que ao longo dos últimos 
anos a foi perdendo, “a res-
tauração adulterou muito as 
ementas tradicionais, hoje 
queremos voltar a promo-
ver este prato” José Manuel 
Alves, vereador do Turismo 
afirma mesmo que, “se que-
remos um turismo de qua-
lidade, temos que ter uma 
restauração e economia 
local que acompanhe essa 
qualidade”.

 O vereador responsável 

pelo turismo,  adianta que 
com este evento vai dina-
mizar-se a economia local, 
“desde logo a restauração, 
e depois os produtores de 
outros produtos locais, que 
vamos promover ao longo 
do fim de semana”.

Ao longo de todo o fim 

de semana a Casa de Artes 
e Cultura do Tejo vai ser 
palco de vários eventos as-
sociados ao Festival.  Vão 
realizar-se Showcooking 
com vários chefs convida-
dos, debates, workshops e 
haverá também degustação 
e promoção de vários pro-

dutos, como vinhos, enchi-
dos, queijo.

A animação  também 
não vai faltar, com a realiza-
ção de vários espetáculos e 
passeios. O evento, que tem 
organização conjunta da 
autarquia de Vila Velha de 
Ródão, Progestur, Adraces 

e Naturtejo. 

Sopas de Peixe 
ou Peixada

No concelho de Vila 
Velha de Ródão a alimenta-
ção foi durante muitos anos 
orientada por princípios de 
frugalidade. Comia-se o que 
se produzia na horta, na ca-
poeira, nos campos, e o que 
os rios davam. 

As Sopas de Peixe, ou 
Peixada faziam parte des-
ses pratos.  As fatias de pão 
eram colocadas num reci-
piente de cortiça (para man-
ter a temperatura) e embebi-
das com o caldo em que se 
cozia o peixe que acompa-
nhava estas sopas, o barbo 
ou a carpa. ■

Autarquia promove I Festival das Sopas de Peixe
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Festival

Três mil litros de sopa consumidos em Proença-a-Velha
O maior festival de sopas do país regressou este fim de semana a Proença-a-Velha, 
concelho de Idanha-a-Nova. O evento, que todos os anos leva milhares de pessoas 
a esta aldeia, contou com uma centena de sopas a concurso.

POR TIAGO CARVALHO

Mais de três mil litros 
de sopa foram distribuídos 
pelas milhares de pessoas 
que aproveitaram o fim de 
semana para visitar a 11ª 
edição do Festival das So-
pas, segundo números da 
organização.

O evento que decorre 
anualmente em Proença-a-
-Velha aliou-se, este ano, ao 
11º Encontro de Acordeo-
nistas e Tocadores de Con-
certina, que habitualmente 
acontece em outubro.

O domingo foi o dia 
mais concorrido, com a 
prova das sopas a concurso 
a encher o recinto do fes-
tival. Milhares de pessoas 
saborearam e votaram num 
total de 100 sopas tradicio-
nais, quase todas do conce-
lho de Idanha-a-Nova.

“É o maior festival de 
sopas do país, com uma 
centena de sopas a concur-
so. Tudo somado são mais 
de três mil litros de sopa, 
oferecidas a todos os que 
vêm a Proença-a-Velha 
provar esta riqueza gastro-
nómica da região e de Por-
tugal”, disse ao POVO DA 
BEIRA o vice-presidente 
da Câmara de Idanha-a-
-Nova.

Armindo Jacinto, que 
saboreava uma das sopas 
a concurso, afirmou que 
estas receitas têm um “ele-

vado valor cultural, que 
não se pode perder”. “Em 
tempos difíceis, quando 
as carnes não chegavam 
a casa de muitas famílias, 
as mulheres recorriam à 
criatividade para alimentar 
bem a família. Usavam nas 
sopas muitas leguminosas, 
por serem ricas em proteí-
nas”, recordou.

Particulares, institui-
ções e restauração de todo 
o concelho de Idanha-a-
-Nova competiram no apu-
ramento das melhores so-
pas. A maior representação 
foi, como habitualmente, 
da freguesia de Proença-a-
-Velha, que apresentou 53 
sopas a concurso.

O presidente da Jun-
ta local, Francisco Silva, 
revelou-se satisfeito com 

o evento: “Foi a edição 
mais concorrida de sem-
pre e com maior afluência 
de público. Quase todos os 
participantes esgotaram a 
sopa”.

O Festival das Sopas 
teve, nesta edição, um atra-
tivo extra, coincidindo, 
pela primeira vez, com o 
tradicional Encontro de 
Acordeonistas e Tocadores 
de Concertina. “Foi uma 
junção que fez sentido, 
dado que estes instrumen-
tos e esta animação musi-
cal também fazem parte da 
cultura etnográfica e cultu-
ral do concelho”, explicou 
Armindo Jacinto.

Como todos os eventos 
temáticos organizados pela 
Câmara de Idanha-a-Nova, 
em parceria com as fregue-

sias do concelho, este festi-
val também visou “estimu-
lar a economia” local, disse 
o autarca.

“Nestes tempos di-
fíceis, conseguimos com 
as feiras trazer pessoas ao 

nosso território, onde po-
dem comprar produtos da 
região, tais como queijos, 
enchidos, pães, bolos ou 
artesanato. Ajudam os 
produtores, mas também 
a hotelaria, a restauração 

e a animação turística”, 
concluiu o vice-presidente 
da Câmara de Idanha-a-
-Nova.■

O festival recebeu muitos visitantes Armindo Jacinto na prova das sopas

Restauração: Tas-
quinha do Manteigas 
(Idanha-a-Nova), com 
uma Sopa de Cogumelos

Instituições: ACDL 
do Ladoeiro, com uma 
Sopa de Peixe

Particulares: Joana 
Dias (Proença-a-Velha), 
com uma Sopa de Peixe

 
Joana Dias, de 12 

anos, fez a sopa vence-
dora com a ajuda da avó. 
Há três anos que Joana 
participa no festival. No 
domingo a sua sopa foi a 
mais votada. ■

As sopas 
vencedoras

Castelo Branco

Museu apresenta exposição 
“Desporto Motorizado é Cultura”
POR CRISTINA VALENTE

O Museu Francisco 
Tavares Proença Júnior de 
Castelo Branco vai ter pa-
tente de 18 de maio a 9 de 
junho a exposição “Des-
porto motorizado é Cul-
tura” em parceria com a 
Escuderia Castelo Branco.

Para Aida Rechena, 
diretora do Museu, esta 
parceria, “à primeira vis-
ta improvável” surge das 
vontades das duas insti-
tuições, “o Museu de quer 
ser uma instituição aberta 
à comunidade, e a Escu-

deria em valorizar o des-
porto motorizado como 
elemento cultural”.

Na perspetiva Mu-
seológica, pretende-se 
abordar o desporto mo-
torizado, como expres-
são cultural, “que têm 
acompanhado a história 
da humanidade durante o 
século XX” explica Aida 
Rechena.

A exposição, que vai 
ser inaugurada sábado, é 
composta por uma mos-
tra documental e histórica 
sobre a Escuderia Castelo 
Branco. Na parte exterior 

do museu estarão em ex-
posição vários veículos de 
18 a 24 de maio, carros de 
rally, de 25 a 31 de maio 
carros todo o terreno e de 
1 a 9 de junho as motos.

Paralelamente às mos-
tras vão realizar-se pales-
tras e workshops. No dia 
1 de junho realiza-se um 
Campeonato Juvenil de 
Rally Virtual, para jovens.

Com o objetivo de in-
cluir mais instituições da 
cidade o museu convidou 
para elaborar o cartaz da 
iniciativa a APPACDM 
de Castelo Branco. ■
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IPCB e SFLAG apresentam  
inovações para “Data Center”

O Instituto Politécnico 

de Castelo Branco (IPCB) 

e a empresa albicastrense 

SFLAG - Sistemas de In-

formática associaram-se 

para organizar no próximo 

dia 24 de Maio, o encontro 

"Inove o seu Data Cen-

ter". A iniciativa tem como 

público-alvo os gestores de 

sistemas de informação e 

bases de dados e por obje-

tivo apresentar as últimas 

novidades das empresas 

Cisco, Netapp e VMware 

nas áreas de armazenamen-

to de dados, servidores e 

virtualização.

Num ambiente que 

se pretende de partilha de 

conhecimento, durante o 

evento "Inove o seu Data 

Center" serão apresentadas 

pelos três fabricantes solu-

ções ideais para ambientes 

críticos, nomeadamente 

hospitais e outras institui-

ções que laboram 24 sobre 

24 horas, pois garantem 

alta disponibilidade e flexi-

bilidade a um custo reduzi-

do.

De referir que a Neta-

pp é uma das maiores em-

presas a nível mundial em 

armazenamento de dados, 

a Cisco tem soluções de 

servidores de alta dispo-

nibilidade e eficiência e a 

VMware é a líder mundial 

em sistemas de virtualiza-

ção.

Durante o encontro 

será, também, apresentado 

o caso de estudo do centro 

de dados do IPCB que é 

composto por equipamen-

tos das três empresas.

Ao longo do evento 

estarão expostos equipa-

mentos da Cisco, NetApp e 

VMware.  

Vila Velha de Ródão

Agrupamento de Escolas visita o Geopark
A atividade letiva re-

alizada no passado dia 8 

de maio, no castelo de Ró-

dão, em contexto de aula 

na natureza, envolveu as 

disciplinas de Geografia, 

História, Ciências Naturais 

e Matemática. Esta última 

disciplina associou-se pela 

1ª vez a uma atividade que 

replicou a realizada no ano 

letivo anterior.

O local em questão, 

situado em pleno Monu-

mento Natural das Portas 

de Ródão, constitui um es-

paço único para desenvol-

ver atividades de natureza 

pedagógica nas áreas das 

referidas disciplinas.

Foram trabalhados os 

temas da tectónica e das 

formações geológicas, do 

relevo e da orientação no 

espaço; desenvolveu-se a 

relação entre o espaço na-

tural, a fixação das primei-

ras comunidades humanas 

e a exploração dos recursos 

naturais; caracterizou-se 

a flora a fauna do local e 

desenvolveram-se concei-

tos matemáticos relacio-

nados com a organização 

do espaço, com os sólidos 

geométricos e o cálculo de 

perímetros e áreas.  

Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão  
dá as boas-vindas à Primavera

A Associação de Pais 

e Encarregados de Edu-

cação e o Clube de Jardi-

nagem do Agrupamento 

de Escolas de Vila Velha 

de Ródão promoveram, 

pelo segundo ano conse-

cutivo, uma ação de em-

belezamento do espaço 

da escola-sede. Desta vez 

o espaço escolhido foi a 

zona envolvente ao bloco 

do 1º ciclo. Assim, nas 

suas traseiras foram ar-

rancadas muitas ervas que 

transformavam o espaço 

numa pequena “selva” 

onde agora nasceu um 

"belíssimo canteiro".

O Diretor do Agru-

pamento, professor Luís 

Costa, destaca a “sorte 

[que tem] em pertencer 

a uma escola cuja comu-

nidade educativa, apesar 

de pequena em tamanho, 

é enorme em dedicação e 

empenho” e agradeceu a 

todos os intervenientes a 

participação na iniciativa, 

que espera vir a repetir-se 

nos próximos anos.  

Sarau da Amato "do cine-teatro para todos "
A Escola Secundá-

ria/3 Amato Lusitano 

organizou, tal como já é 

tradição, o Sarau relativo 

ao ano letivo 2012/2013. 

Perante uma audiência que 

encheu o espaço do Cine-

-Teatro, alunos e professo-

res da escola delinearam 

um conjunto de apresen-

tações que encantaram os 

que estiveram presentes e 

não só. Pela primeira vez, 

este evento foi transmitido 

pela internet para todos os 

que, por várias razões, não 

se puderam deslocar ao es-

paço onde o mesmo decor-

reu. O Diretor da Escola, 

Professor João Belém assi-

nala que “foi a forma que 

encontrámos para permitir, 

verdadeiramente, a todos 

os nossos alunos, professo-

res e comunidade em geral, 

assistir a este momento da 

vida da escola”. De facto, 

há alunos da ESAL que 

não podem deslocar-se à 

escola, assistindo às aulas 

através de uma ligação di-

gital de áudio e vídeo. As-

sim, a sua presença na sala 

de aulas é virtual. Como 

tal, “considerámos que era 

nosso dever encontrar uma 

forma de manter a possibi-

lidade virtual de, quem o 

desejar, assistir a determi-

nados eventos promovidos 

pela escola”, assinalou o 

Diretor. 

O espectáculo foi diver-

sificado integrou música, 

fado, ginástica acrobática, 

dança, declamação, poesia, 

teatro, “beat-box”,  entre 

outras atuações de índole 

artística, não foi possível 

integrar no sarau todos os 

alunos que o desejavam. 

Numa organização que foi 

liderada pelo aluno João 

Artur e pelo Professor Hél-

der Rodrigues, foi possível 

verificar que, para além das 

aprendizagens formais ine-

rentes à actividade escolar, 

há muitas outras potencia-

lidades que podem até as-

sumir contornos profissio-

nais, na “família Amato”. 

O DN no Agrupamento de  
Escolas Faria de Vasconcelos

O Agrupamento de 

Escolas Faria de Vasconce-

los foi no dia 7 , terça-feira 

contemplado com a presen-

ça do Diário de Notícias, 

numa conversa calorosa e 

interessante entre a comu-

nidade escolar e o conhe-

cido jornalista João Céu 

Silva.

A iniciativa foi promo-

vida pelo DN no âmbito do 

projeto educativo “Profes-

sor do Ano do DN”.

Estiveram presentes 

cerca de uma centena de 

alunos e professores em 

permanente diálogo e con-

versação com o jornalista. 

Das dezenas de questões 

colocadas, destacaram-se 

as relacionadas com o jor-

nalismo do século XXI; a 

importância e credibilidade 

das fontes no jornalismo; o 

papel dos jornalistas na ela-

boração e transmissão das 

notícias. Fizeram também 

parte outras que tendencial-

mente aguçaram a curiosi-

dade dos alunos, principal-

mente as relacionadas com 

a imparcialidade e sensa-

cionalismo noticioso.

Neste encontro, os alu-

nos puderam ainda ouvir, 

na primeira pessoa, teste-

munhos de profissionais 

da área. Desta forma, os 

alunos contactaram com 

uma realidade que é muito 

pertinente nos nossos dias 

que passa pelo acesso à in-

formação e divulgação de 

notícias, através dos vários 

meios de comunicação.  

Maio 2013



Edição 1002   !!21 de maio de 2013     Povo da Beira      · 3·Destaque

EDITORIAL

PUB

Rua Conselheiro Albuquerque nº 4 - R/C Esq. - Castelo Branco

COMMÉDICOS
CUIDADOS MÉDICOS LDA

Telefone: 272 346 482 | Telm: 961 843 412
Marcações de Consultas: Das 14h às 20 horas

Dr.ª Ana Maria Soares - Clínica Geral

Dr. José Mendes Gil - Dermatologia/Venerologia

Dr. José Carvalhinho - Psiquiatria (Doenças nervosas)

Dr. Mário Dionísio - Ginecologia/Obstetrícia

Dr. Marquez de La Peña - Clínica Geral

Dr. Carlos Mendes - Fisioterapeuta/Osteopatia

Dr. Pedro Abreu - Reumatologista

Dr.ª Patrícia Bernardo - Psicologia Clínica

Dr.ª Joana P. Oliveira - Nutrição Clínica

Drª Joana Serra- Psiquiatria/ Doenças do Sono

Dr.ª Sofia Lourenço - Acupunctura/Fitote-

rapia/ Emagrecimento

PUB

PUB

Limpeza e Inspeção

CHAMINÉS
Fornecimento da Declaração de Limpeza
Fornecimento do Relatório de Inspeção

Contatos: Tel.: 962 423 673
Email: geral.joao@hotmail.com

Orçamentos
GRÁTIS

O Cansaço
DIRETOR 

JOÃO TAVARES CONCEIÇÃO

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS - AVISO

Bolsa de Recrutamento para a carreira de Técnico Superior 
Área de Ciências Farmacêuticas

Conforme deliberação do Conselho de Administração de 02.05.2013, encontra-se aberto con-

curso para bolsa de recrutamento, pelo prazo de três dias úteis após a publicação deste aviso, 

para contratação de um Técnico Superior, licenciado em Ciências Farmacêuticas, com experiência 

na área hospitalar e especialista em análises clínicas pela Ordem dos Farmacêuticos, em regime 

de contrato individual de trabalho sem termo, ao abrigo do Código do Trabalho, com a carga ho-

 ! "#$%&$'($)* #+$+&,#-#"+.$/01#$/&2&3 #45*$6$/#$/*-%"/"*-#%#$7$#08* "9#45*$+0:& "* $%#$808&2#;

Requisitos essenciais:

1 - Licenciatura em Ciências Farmacêuticas;

'$<$=>802*$: *6$++"*-#2$#8 "30>%*$:&2#$? %&,$%*+$@# ,#/A08"/*+;$

Formalidades:

A candidatura deverá ser apresentada em requerimento dirigido ao Presidente do Conselho de 

Administração da ULSCB, EPE, de onde conste nome, idade, residência, telemóvel, habilitações, 

&B:& "A-/"#$: *6$++"*-#2.$3&,$/*,*$*08 *+$&2&,&-8*+$C0&$102D# $:& 8"-&-8&+$:# #$#$#E#2"#45*$%*$

seu mérito e acompanhado de:

a) Três exemplares do curriculum vitae;

3F$@*8*/G:"#$%*$/& 8"6$/#%*$%&$)#3"2"8#4H&+$2"8& ! "#+I

/F$@*8*/G:"#$%#$JK%02#$L *6$++"*-#2$%&6$-"8"E#;

M$* %&-#45*$6$-#2$%*+$/#-%"%#8*+$+& !$#6$B#%#$-*$:2#/# %$10-8*$#*$N& E"4*$%&$O&/0 +*+$P0,#<

nos e obedecerá aos seguintes critérios:

- Avaliação curricular;

Em cumprimento da al. h) do art.° 9o da Constituição, a Administração Pública, enquanto entida-

de empregadora, promove activamente uma politica de igualdade de oportunidade entre homens e 

,02)& &+$-*$#/&++*$#*$&,: &D*$&$-#$: *D &++5*$: *6$++"*-#2.$: *E"%&-/"#-%*$&+/ 0:02*+#,&-8&$

no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

O Presidente do Conselho de Administração da ULSCB

Dr António Vieira Pires

PUB

ERRATA no último parágrafo

AVISO: o prazo para a bolsa de recrutamento já terminou.

Idanha-a-Nova

Aldeia de Santa Margarida, 
Uma aldeia Florida
POR CRISTINA VALENTE 

 

A Aldeia de Santa 

Margarida prepara há 

quase um ano o fim de se-

mana de 25 e 26 de maio, 

quando decorre o Festival 

das Flores. Toda a popu-

lação está envolvida na 

preparação desta iniciati-

va, “a característica deste 

festival, é mesmo essa, in-

cluir toda a população na 

organização, fazendo flo-

res de papel, mas também 

plantando flores que vão 

ornamentar a aldeia nes-

ses dias” afirma Armindo 

Jacinto.

Este ano para além 

das flores de papel, muitas 

vão ser as flores “de verda-

de” 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 ao longo do fim 

de semana vão proporcio-

nar momentos divertidos 

aos visitantes.  
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Sarnadas de Ródão

Encontro de Folclore anima localidade
O Rancho Folclórico 

de  Sarnadas de Ródão 

organiza no próximo dia 

25 o  II Encontro de Ran-

chos Folclóricos.

O encontro contará 

com a participação do 

Rancho "As Cantarinhas 

de Nisa", Rancho Folcló-

rico de Oleiros, Rancho 

"Os Loureiros" da Lardo-

sa e do Rancho folclórico 

de Aranhas, Penamacor, 

além, do Rancho anfi-

trião.

A receção aos grupos 

está marcada para as 17 

horas, seguindo-se um 

lanche de convívio, de-

pois da troca de lembran-

ça começam as atuações 

às 19 horas, no recinto de 

festas da localidade.

Haverá serviço de bar 

com várias iguarias quen-

tes para quem quiser jan-

tar durante as atuações. 

A organização do 

evento é da Associação 

“As nossas Gentes” As-

sociação Rancho Folcló-

rico de Sarnadas de Ró-

dão.  

E
sta semana tivemos 

um assomo do can-

saço governamen-

tal. Estamos num estágio 

de descrença das medidas 

que se pretendem tomar 

e somos desgastados pelo 

diz que disse, que parece 

ser só para passar o tempo. 

As hipotéticas medidas pro-

vocam rombos enormes na 

coligação, todos procuram 

protagonismo e cada vez 

mais, não temos uma alter-

nativa credível.

As sociedades estão em 

franca transformação. A ve-

locidade de comunicação 

provocou uma globalização 

efetiva. Se qualquer acon-

tecimento é imediatamente 

dado a conhecer, também 

as informações dúbias ou 

as inexatas correm mundo 

em segundos. Por isso tudo 

está em mudança: países, 

regimes, pessoas e hábi-

tos. E nestes hábitos estão 

os comportamentos, onde 

aquilo que ontem era erra-

do, não tolerado ou mesmo 

impensável, hoje é aceite 

recorrentemente. Perdeu-

-se a vergonha de ser troca-

-tintas, quando não de ser 

deliberadamente mentiro-

so. Criam-se cenários irre-

alistas como fatores distra-

tores, chamando de danos 

colaterais todos os custos 

inerentes ao faz de conta. 

Insistimos nas velhas recei-

tas mesmo sabendo que es-

tão ultrapassadas e não nos 

levam a lado algum. Vemos 

os intocáveis (os banqueiros 

e os políticos) fazerem con-

tínuos apelos ao que lhes in-

teressa, ignorando de forma 

quase sarcástica a realidade 

vivida pelas pessoas. E uns 

dizem que não se faz nada, 

que se ganha muito, que se 

gasta acima das possibilida-

des, e esquecem-se que foi 

por esse caminho que en-

cheram os bolsos. Ganha-

ram mais com o mercado 

interno dos empréstimos do 

que com o apoio às empre-

sas, que quisessem apostar 

na exportação. E contaram 

com os políticos para lhes 

dar cobertura, garantindo-

-lhes um estatuto de impu-

nidade. Os políticos eleitos 

nunca deveriam sentir os 

seus poderes legítimos cer-

ceados pelo poder econó-

mico. Mas também sabe-

mos que a qualidade dos 

nossos políticos é reduzida. 

A política paga menos que 

qualquer bom emprego e 

os cargos públicos, que de-

veriam ser olhados com o 

respeito devido a um ser-

vidor do bem comum, são 

olhados de lado, de forma 

desconfiada. 

Em resumo, havendo 

necessariamente alterna-

tivas, estas cada vez são 

menos visíveis. Mas, com 

todo o respeito que a reli-

gião católica nos merece, é 

de bradar aos céus aquele 

comentário que associa a 

Senhora de Fátima com a 

sétima avaliação da troika. 

Será por ter sido feito por 

um pensionista incomoda-

do com os cortes programa-

dos só para troika ver?
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POR CRISTINA VALENTE

A Escuderia Castelo 

Branco vai organizar mais 

uma prova de desporto 

motorizado, desta vez o 

Enduro Alegro- Castelo 

Branco.

A prova, a contar para 

o Campeonato Nacional 

de Enduro, vai ter lugar no 

próximo fim de semana de 

25 e 26 de maio e poderá 

ser um teste para a cidade 

receber um mundial da 

modalidade.

“Foi preciso haver 

quem sonhasse muito alto 

para que esta prova se pu-

desse realizar na nossa 

cidade” afirma António 

Sequeira, presidente da Es-

cuderia Castelo Branco.

Hélder Esteves, da di-

reção da Escuderia, e dire-

tor da prova afirma que o 

sonho é mesmo organizar 

em Castelo Branco uma 

prova do Mundial , “pro-

curámos ter um trajeto 

com dureza, porque é disto 

que os pilotos gostam” ex-

plica o responsável.

Pela primeira vez os 

Albicastrenses vão poder 

assistir a uma prova do 

Campeonato Nacional, 

com três especiais de gran-

de qualidade, Cross Test 

(na quinta da Talagueira) 

, Extreme Test ( no Barro-

cal) e Enduro Test (junto 

ao Alegro Castelo Branco).

Uma das preocupa-

ções de Hélder Esteves, 

foi fazer um percurso de 

forma a que o público te-

nha condições para assis-

tir a todo o espetáculo, “é 

importante que o público 

tenha locais para ver os 

pilotos”. Uma das preocu-

pações da organização do 

Enduro Alegro foi que o 

público possa sem grandes 

dificuldades assistir às três 

especiais, “com fáceis aces-

sos, estacionamento e com 

locais próprios para assistir 

à especial”. 

Para que o público 

posso tirar o maior partido 

da prova e assistir a todas 

as especiais, Hélder Este-

ves aconselha a que come-

cem por assistir à Cross 

Test  e depois façam o 

percurso das especiais, “os 

pilotos dão 4 voltas, logo o 

público pode ver todos os 

pilotos em cada especial, e 

ainda tem uma volta para 

ver os pilotos na especial 

que mais gostar”.

O Centro nevrálgico 

da prova vai ser no Centro 

Comercial Alegro, onde 

ficarão os parques, onde 

começa e termina a prova, 

e onde tem lugar a cerimó-

nia do pódio. 

A saída dos pilotos co-

meça cerca das 11 horas. 

Quanto ao percurso 

o responsável diz que tem 

troços com grande dificul-

dade, “a especial Extreme 

(Barrocal) é de grande di-

ficuldade, por isso a pri-

meira volta não vai contar 

para pontuação, é uma 

volta para que os pilotos 

possam conhecer o trajeto 

e escolher o local por onde 

querem passar nas voltas 

seguintes” explica Hélder 

Esteves. 

Outra zona com grau 

de dificuldade acrescida 

é a antiga carreira de tiro, 

na zona do Valongo, “é 

uma zona onde também 

haverá espetáculo, porque 

a dificuldade é grande. O 

público pode acompanhar 

esse troço na nova variante 

que liga a zona industrial à 

Carapalha”.

A prova de Castelo 

Branco é a 4ª do campe-

onato nacional, não é por 

isso decisiva, mas para a 

Escuderia Castelo Branco 

é um excelente teste para 

as próximas organizações 

nesta modalidade.

As Especiais 
e as classes

A Cross Test que se 

realiza na Quinta da Tala-

gueira tem cerca de 4 qui-

lómetros de distancia, com 

pequenos saltos e curvas 

bem delineadas.

A extreme realiza-se 

no Barrocal, são cerca de 

800 metros de percurso 

num terreno com grandes 

pedras.  A Enduro Test vai 

realizar-se junto ao Cen-

tro Comercial Alegro, são 

quatro quilómetros num 

espaço natural com pe-

quenos relevos do próprio 

terreno.

O Enduro Alegro – 

Castelo Branco tem cinco 

classes a concorrer; Elite, 

Open, Verdes, Veteranos e 

Hobby. 

A Elite e a Open cor-

rem quatro voltas, com cer-

ca de 50 quilómetros cada 

uma. Os Verdes e Vetera-

nos três voltas  e Hobby 

duas voltas.  

Destaque

Barrocal recebe uma das especiais do Enduro

Escuderia acelera no Enduro
As pessoas sonham e os sonhos podem tornar-se realidade. 
O sonho existiu e a prova vai ser uma realidade no próximo fim de semana. Castelo Branco 
vai receber, pela primeira vez, uma prova de Enduro do Campeonato Nacional da modalidade. 
A Escuderia sonha já com o Mundial.

Vila Velha de Ródão

Festival das Sopas de Peixe foi um sucesso
POR CRISTINA VALENTE

Foi um sucesso o Festi-

val das Sopas de Peixe que 

decorreu durante o fim de 

semana em Vila Velha de 

Ródão. Chegaram de vá-

rios pontos do país os visi-

tantes para provar este pra-

to e conhecer o concelho.

Maria do Carmo Se-

queira, autarca de Ródão 

não esconde a satisfação de 

ver aderir ao Festival pra-

ticamente todos os restau-

rantes do concelho.

“As espectativas não 

eram muito elevadas, nas 

estamos muito satisfeitos 

com a adesão dos restau-

rantes e do público” para 

além de promover as Sopas 

de Peixe e dinamizar a res-

tauração do concelho, a ini-

ciativa serve também para 

promover e divulgar outros 

produtos, “antes das Sopas 

temos as entradas com pro-

dutos também de qualida-

de e do concelho, como os 

queijos e enchidos” explica 

a autarca.

Maria do Carmo Se-

queira diz que esta é uma 

iniciativa que tem poten-

cialidade para continuar e 

“até para crescer”, porque 

o concelho tem hoje con-

dições para acolher os tu-

ristas, “há 10 anos isto não 

era possível, hoje temos in-

fraestruturas de qualidade 

em todas as freguesias para 

acolher quem nos visita, e 

temos muitos motivos para 

que os turistas fiquem no 

concelho vários dias”.

E para quem durante o 

passado fim de semana visi-

tou o concelho, com o pre-

texto de provar as Sopas de 

Peixe, a autarquia preparou 

outras atividades como pas-

seios no rio, debates, provas 

de vinho, showcooking e 

animação cultural. 

Fernanda Geraldes é 

cozinheira no Restauran-

te Ponte do Enxarrique, 

aprendeu a fazer as Sopas 

de Peixe em Vila Velha de 

Ródão, onde trabalha há 

mais de 10 anos, “apesar 

de ser cozinheira há mui-

tos anos, quando vim para 

aqui, não sabia fazer estas 

Sopas, aprendi com uma 

senhora já com bastante 

idade, e hoje continuo a fa-

zer como ela me ensinou”.

 As sopas são fei-

tas com peixe do rio, Barbo 

ou Carpa, e o restaurante 

tem alguns pescadores que 

durante todo o ano traba-

lham, “quase em exclusi-

vo” para assegurar que este 

ingrediente imprescindível 

para as Sopas de Peixe não 

falte na cozinha de Fernan-

da Geraldes.  

Fernanda Geraldes faz as Sopas de Peixe como 
as aprendeu com uma "senhora de muita idade"
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Ajidanha estreou  
“À Deriva”

A Associação de Ju-
ventude de Idanha-a-Nova, 
Ajidanha, estreou no fim de 
semana a peça “À Deriva”.

Com encenação de 
José Carlos Garcia, assis-
tência de encenação a cargo 
de Nádia Santos e interpre-
tação por Ana Grilo, Bruno 
Esteves e Rui Pinheiro, esta 
produção teatral consiste 
numa adaptação livre do 
texto “Em Alto Mar” de 
Slawomir Mrozek.

“À Deriva” conta a 
história de dois homens e 
uma mulher perdidos em 
alto mar, após o que se jul-
ga ter sido uma catástrofe 
natural. O enredo da peça 
gira em torno da maneira 
como estes três náufragos, 
circunscritos ao espaço de 
uma balsa (jangada) e ao 

mesmo tempo rodeados 
pela imensidão do mar, 
enfrentam o problema da 
fome.

As três personagens 
principais, o Gordo, o Mé-
dio e o Magro, uma vez que 
os mantimentos acabaram, 
fazem tentativas de campa-
nhas eleitorais, alianças, in-
vestidas políticas, apelo ao 
auto-sacrifício numa série 
de pequenos e significativos 
eventos para justificar uma 
escolha fundamental: quem 
deverá ser comido em prol 
da sobrevivência.

Um espectáculo ca-
racterizado pelo nonsense, 
pela comédia visual e pela 
implícita sátira do sistema 
social e político que, muitas 
vezes, se revela absurdo e 
profundamente injusto. ■

Aldeia de Santa Margarida veste-se de flores

POR TIAGO CARVALHO

As ruas de Aldeia de 
Santa Margarida voltaram 
a ser decoradas com milha-
res de flores, durante o pas-
sado fim de semana. 

Na sua quarta edição, 
o Festival das Flores con-
tinua a ser um sucesso, 
encantando os milhares de 
pessoas que, anualmente, 
visitam a pequena aldeia 
do concelho de Idanha-a-

-Nova.
Todos os anos a popu-

lação local envolve-se neste 
evento, fazendo flores de 
papel e plantando flores 
que ornamentam a aldeia 
durante os dias do festival.

Em Aldeia de Santa 
Margarida houve ainda 
animação musical e de rua, 
animação infantil, tasqui-
nhas e mais de uma cente-
na de expositores de produ-
tos tradicionais. ■
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POR PAULO JORGE MARQUES

São Pedro do Esteval 
acolheu um curso interna-
cional de busca e resgate de 
cinotecnia k9. Organizada 
pelo Corpo de Voluntários 
Rádio Emergência e pela 
OIDETAM – Organização 
Internacional de Emergên-
cias Terrestres, Aéreas e 
Marítimas, a ação juntou 
23 participantes e incluiu 
demonstrações práticas, 
além da formação teórica. 
Alargar as valências ao ní-
vel de emergências será o 
objetivo de uma segunda 
formação que as entidades 

organizadoras perspetivam 
mais uma vez realizar no 
concelho.

Perla Boecker, da Es-
cola Internacional de For-
mação em Emergências, 

e Pedro Pablo Villanueva, 
presidente da OIDETAM, 
destacaram-se entre os for-
madores presentes. No que 
diz respeito aos forman-
dos, estiveram presentes 

elementos dos Bombeiros 
Voluntários de Constância 
e do Grupo de Operação 
e Resgaste Cinotécnico 
(GORC), além de partici-
pantes a título individual.

A GNR de Proença-a-
-Nova assegurou a guarda 
dos cães das equipas pre-
sentes, incluindo uma uni-
dade vinda de Espanha, e 
a segurança do evento. O 
curso decorreu nas instala-
ções do pólo da Biblioteca 
de São Pedro do Esteval e 
contou com apoios do Mu-
nicípio de Proença-a-Nova, 
Junta de Freguesia de São 
Pedro e Ecomarché. ■

Proença-a-Nova

POR PAULO JORGE MARQUES Verbas para equipar lar em Moçambique

Representante da embaixada  
reuniu-se com empresários
POR PAULO JORGE MARQUES

Angariar verbas para 
construir uma padaria num 
lar de crianças órfãs em 
Moçambique foi o objetivo 
de um almoço de solida-
riedade que se realizou, no 
último domingo, no salão 
paroquial do Pergulho. Du-
rante a manhã decorreu, 
no Centro Ciência Viva 
da Floresta, uma reunião 
entre empresários do con-
celho de Proença-a-Nova 
e um representante da Em-
baixada de Moçambique, 
que participou na iniciati-
va.

O encontro, com par-
ticipação do presidente da 

Câmara, João Paulo Cata-
rino, decorreu em ambien-
te informal e permitiu ao 
adido de Defesa da Em-
baixada, Carlos Paradona, 
apresentar algumas oportu-
nidades e enquadramento 
para eventuais investimen-
tos em Moçambique. 

O representante da 

embaixada participou de-
pois no almoço de recolha 
de fundos, que juntou cer-
ca de uma centena e meia 
de pessoas. A iniciativa, 
que contou com apoios do 
Município e da Junta de 
Freguesia de Proença-a-
-Nova, partiu de José Este-
ves, natural da Murteira e 

que tem vindo a dinamizar 
diversos projetos sociais 
em Moçambique. O pro-
jeto em curso visa instalar 
dois fornos, uma amassa-
deira e um gerador no lar 
Arco-Íris, em Gurué, assim 
como uma bomba com 
painéis fotovoltaicos, para 
abastecimento de água. ■

Em horário pós-laboral

Curso para jovens agricultores
POR PAULO JORGE MARQUES

Estão abertas as inscri-
ções para uma formação 

especializada de jovens 
agricultores, em horário 
pós-laboral. 

Com data de início 
ainda a definir, o curso 
destina-se a jovens com 
projeto de investimento 
aprovado ou submetido ao 
programa de desenvolvi-
mento rural Proder, na me-
dida de apoio “Instalação 
de jovens agricultores”.

Com quatro módulos 
distintos, perfazendo um 
total de 213 horas, o curso 
inicia-se com uma forma-
ção básica de agricultura, 
seguindo-se noções sobre 
a orientação produtiva da 

instalação. Gestão da em-
presa agrícola e prática em 
contexto empresarial são 
os dois módulos que fina-
lizam as sessões, que serão 
ministradas nas instalações 
do Centro Ciência Viva da 
Floresta.

Dada a existência de 
vários jovens do conce-
lho com projetos de in-
vestimento aprovados e 
submetidos, o Município 
de Proença-a-Nova viu a 
necessidade de promover 
esta ação de formação 
que é condição obrigatória 
para acesso aos fundos de 
comparticipação ao inves-

timento do Proder. A for-
mação contempla subsídio 
de alimentação e de trans-
porte (se aplicável). Para 
inscrições e esclarecimen-
tos, contacte o Gabinete de 
Apoio ao Empresário e ao 
Agricultor, através do tele-
fone 274 672 740 ou e-mail 
gapemp@cm-proencano-
va.pt. ■

Prof. Darame
Astrólogo - Grande Médium Vidente

ESPIRITUALISTA CIENTISTA INTERNACIONAL | Espiritualista de todos os 
trabalhos ocultos, resultados rápidos em apenas 3 dias. Você têm um problema? Venha 
consultar-me, 15 anos de experiência graças ao seu dom hereditário ele resolve todos os 
seus problemas mesmo os casos mais desesperados: amor, protecção, fidelidade absoluta 

entre casais, retorno imedato ao contacto com a pessoa que ama, impotência sexual,  
concurso, exames, cura de doenças desconhecidas. Facilidade de pagamento ou  

pagamento depois do resultado, depende da sua possibilidade.

Travessa 5 de Outubro, Nº1, 3º Esq. - 6000 - 290 Castelo Branco
Telem.: 967 953 033

PUB

Curso internacional de busca e resgate

Formação incluiu demonstrações práticas com cães de busca

Terça, dia 4
Dia da Rede Europeia  
de Geoparques

A semana europeia 
dos geoparques celebra-se 
em maio e junho, em 54 
geoparques de 18 países 
europeus. A 4 de junho, 
no âmbito do Festival da 
Paisagem, o “Comboio da 
Educação” trará a Comis-
são da Educação, Ciência 

e Cultura diretamente da 
Assembleia da República 
para o Geopark Naturtejo, 
com reuniões e visitas em 
Proença-a-Nova e Vila Ve-
lha de Ródão, culminando 
num seminário aberto ao 
público no Centro Ciência 
Viva da Floresta. ■

Sábado, dia 1
16º Festival de Folclore

A noite é de folclore, 
com ritmos de diferentes 
regiões do país. O Grupo 
de Danças e Cantares do 
Centro Social, Cultural e 
Recreativo da Freguesia 
de Montes da Senhora 
recebe o Grupo Folclóri-
co do Divino Salvador de 

Tebosa (Braga), o Grupo 
Etnográfico De Danças e 
Cantares da Freguesia de 
Mioma (Viseu), o Grupo 
Etnográfico de Danças 
e Cantares de Alpiarça e 
o Rancho Folclórico dos 
Casais,Vale Porco e Mon-
tinho. ■

Sexta, dia 7
Dia do Agrupamento

O dia do Agrupamento 
é assinalado com ativida-
des desportivas, culturais e 
ateliers, num programa que 
termina com um sarau, pe-

las 18 horas, aberto a toda 
a comunidade. Realizado 
no auditório dos Paços do 
Concelho, inclui a opereta 
“Nos Montes de Viriato”. ■

Sexta 21 a domingo 23
Festa de Santo António

Sardinhada, música, 
torneios de sueca e malha, 
peddy paper e um passeio 
pedestre na manhã de do-
mingo são alguns dos ingre-
dientes da Festa de Santo 
António, cujos

Lucros revertem a fa-
vor das obras da Capela 
de São Sebastião. A missa 
campal realiza-se às 15ho-
ras de domingo, seguida 
de procissão animada pela 
Bandinha da Alegria. ■

Sexta, dia 14 às 21h30 
Tertúlia com Luís Miguel Rocha

Luís Miguel Rocha 
nasceu em 1976 no Porto 
e foi repórter de imagem, 
tradutor e  guionista. Atu-
almente dedica-se em ex-
clusivo à escrita e “A Filha 
do Papa” é o seu  sexto li-
vro, um pretexto para uma 
conversa que percorre o 

seu universo, centrado no 
Vaticano e nos corredores 
dos seus poderes. As suas 
obras estão publicadas em 
mais de 30 países e “O últi-
mo Papa”, bestseller inter-
nacional, vendeu mais de 
meio milhão de exemplares 
em todo o mundo. ■
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Proenca-a- Velha
c

5
Uma centena de concor-

rentes confecionaram mais
de três mil litros de varia-
das sopas, para satisfazer
o paladar e reconfortar os
estômagos dos visitantes
do 11.0 Festival de Sopas
de Proença-a- Velha, um dos
maiores certames realizados
nas freguesias do concelho
de Idanha-a-Nova.

A Tasquinha do Man-
teigas, de Idanha-a-Nova,
venceu a categoria Res-
tauração, com a Sopa de
Cogumelos; a Associação
Cultural e Desportiva de
Ladoeiro, venceu a cate-
goria Instituições, com a
Sopa de Peixe; e Joana
Dias, de Proença-a- Velha,
foi a vencedora da categoria
Particulares, também com a
Sopa de Peixe.

Este ano, excecional-
mente, como esclareceu o
presidente da Junta de Fre-
guesia, junta-se a este cer-
tame "o Encontro de Acor-
deonistas que se realizava,
também há 11 anos, mas
em outubro. Dado que este

Monsanto

as , e e estac "a

ano outubro será dedicado
às eleições Autárquicas,
juntou-se aqui o tributo a
este instrumento tão tradi-
cional que durante décadas
animou as festas das terras
raianas".

Num discurso inflama-
do, uma vez que é o ultimo
certame das sopas que or-

ganiza enquanto presidente
da Junta, Francisco Silva
afirma, por isso que "é es-
pecial".

Fez um balanço muito
positivo deste Festival, uma
aventura que começou há
11 anos e recordou CJ,ue,na
altura, o presidente Alvaro
Rocha, que apoiou esta

realização deste a primeira
hora, ficou também ele
muito satisfeito. "Xico, este
festival das sopas pegou
de estaca, disse-me ele,
reconhecendo a importân-
cia deste evento que é hoje
uma referência em Proença-
a-Velha, no concelho de
Idanha-a-Nova e em toda

a região", frisa Francisco
Silva.

O autarca destaca ainda
que "às sopas estão aliados
os produtos tradicionais.
Este foi, sem dúvida, um
novo alento para os pro-
dutores que ficaram nestas
terras e apostaram no de-
senvolvimento e promoção
destes produtos locais. Tal
como os restaurantes os
começaram a introduzir nas
suas ementas".

Reiterou o seu agrade-
cimento a Álvaro Rocha,
que vai renunciar ao seu
mandato de presidente de
Câmara em junho, e deixa
um desafio a Arrnindo Ja-
cinto, atual vice presidente
da autarquia idanhense, de
que "é preciso coragem para
continuar estes certames,
que a população merece e
que são iniciativas com as
quais já conta".

Armindo Jacinto reco-
nhece que o Festival das
Sopas de Proença-a- Velha é
dos que tem maior expres-
são no concelho. "É desta

forma que temos de investir
e dinamizar as 1100 camas
que temos no concelho, a
restauração e o comércio,
os empresários e produtores
locais. Num país em dificul-
dades que 'só chora, esta é a
forma de vender lenços para
enxugar as lágrimas".

Aceitou o repto que lhe
foi lançado e deixou claro
que Francisco Silva, apesar
de ter de deixar de ser pre-
sidente da Junta de Proença-
a-Velha, devido à lei que li-
mita o número de mandatos
autárquicos, confirmou que
"vai continuar a trabalhar
em prol de Proença-a- Velha
e do concelho de Idanha-a-
Nova", já que integrara a
sua lista que se vai subme-
ter a votos para a Câmara
Municipal Mas garante que
também Álvaro Rocha vai
continuar a ajudar no desen-
volvimento do concelho, já
que nas próximas eleições
será candidato àAssembleia
Municipal.

Lídia Barata
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Monsanto

A Festa da Divina Santa
Cruz teve lugar em Mon-
santo (Idanha-a-Nova) ten-
do constituído um momen-
to importante para a sua
divulgação turística com
repercussão nas atividades
económicas do concelho.

Monsanto voltou aos
tempos de vila templária e
vestiu-se a rigor, para rece-
ber inúmeros forasteiros. A
presença de mais de uma
centena de expositores que
em grande parte representa-
ram a economia do conce-
lho e da região permitiram
a exibição e venda dos
produtos locais, artesanais
e tradicionais.

Dois jantares medievais
(o número de inscrições le-
vou ao segundo) marcaram
também um evento que foi
sempre animado por espetá-
cuIos e recriações históricas
em plena rua.

No Largo da Igreja Ma-
Uiz procedeu-se ao desfile

espanhóis como foi este
ano o caso, que connosco
irão trabalhar no futuro".

Uma cerimónia ritual
capitular da Comenda das
Idanha, da Ordem oTemplo,
teve lugar no dia inaugural
na Igreja da Misericórdia
de Monsanto. Seguindo-se
uma palestra sobre os forais
outorgados por D. Afonso
Henriques e D. Manuel I, a
carga de Elias Vaz, autor do
livro "Monsanto nas Fragas
do Tempo, de baluarte con-
celhio a aldeia histórica".

No domingo teve lugar
a tradicional procissão da
Senhora do Castelo, com a
atuação do Rancho Folclóri-
co de Monsanto naquele lo-
cal. Seguiu-se o lançamento
do pote, "fazendo alusão à
bezerra que outrora libertou
esta população", como lem-
brou a organização destes
festejos.

José Júlio Cruz

•lae

inaugural, tendo as boas
vindas estado a cargo de
Armindo Jacinto, vice-pre-
sidente da autarquia ida-
nhense. O autarca elogiou
a participação de todos e
destacou "a recriação his-
tórica da lenda da bezerra e
da atividade templária", de
entre o recheado programa
que ao longo de dois dias ali
se desenrolou. "A defesa e
a divulgação deste tipo de
património fazem parte da
estratégia da autarquia em
termos turisticos, tendo em
consideração que este setor
é uma mola impulsionadora
do nosso tecido económi-
co", adiantou o mesmo
responsável.

Monsanto, pelas suas
características muito singu-
lares, pelo casario e ruelas
tipicamente medievais,
constitui um cenário natu-
ral ímpar para este tipo de
realização. Armindo Jacin-
to considera, também por

#ftiIt6ç

isso, que "a economia desta
zona tem muito a ganhar

com estes eventos, com os
quais conseguimos também

atrair diversos operadores
turísticos, nomeadamente
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Candidatura será apresentada no próximo mandato

Monsanto e ldanhu-a-Velha
a património mundial

Afreguesia de
Monsanto e lda-
nha-a- Velha vai ser
candidatada a pa-
trimónio mundial
da UNESCO. A ga-
rantia foi dada ao
Reconquista pelo
vice-presidente da
Câmara de Idanha-
a-Nova, Armindo
Jacinto.

Miandidaturaa patri-
mónio mundial da

SCO da fregue-
sia de Monsanto e Idanha-a-
Velha vai ser feita durante o
próximo mandato, pela au-
tarquia idanhense. A garantia
foi dada pelo vice-presidente

da Câmara de Idanha-a-Nova
e candidato do PS à presi-
dência daquele municfpio,
Armindo Jacinto. O autarca
já tinha abordado o assunto
ao Reconquista à margem da
feira medieval de Monsanto,
tendo confirmado essa candi-
datura esta semana ao nosso
jornal.

Armindo Jacinto explica
que "foram criadas condi-
ções para reunir um grupo
científico e multidisciplinar
para a elaboração de uma
candidatura vencedora".

O processo será coorde-
nado pelo responsável téc-
nico do Geopark Naturtejo,
Carlos Neto Carvalho, o qual
também elaborou a candida-
tura à Unesco da constituição
do primeiro geoparque portu-
guês, a qual foi aprovada por
aquele organismo mundial.

"Esta é uma candidatura
feita para as pessoas e com

as pessoas", diz Armindo
Jacinto, vice-presidente da
autarquia. O objetivo é pre-
servar o património natural
e histórico-cultural da fre-
guesia, tomando-o um fator
determinante de desenvolvi-
mento".

As duas aldeias são hoje
monumentos nacionais e ao
serem classificadas de patri-
mónio mundial pela UNES-
CO constituirá uma mais
valia em muitos aspetos. "Há
uma grande preocupação
da nossa parte em servir as
pessoas e em promover a ati-
vidade económica, através da
preservação do património",
explica.

Paralelamente àquela
candidatura, Armindo Jacin-
to anuncia ainda a intenção
de criar uma loja municipal
do cidadão em cada fregue-
sia. "Trata-se de um espaço
público onde os técnicos

da Câmara se deslocarão
e onde podem ser tratados
assuntos relacionados com a
preservação do património ,
comércio, turismo ou licen-
ciamentos", refere.

Uma das apostas desses
espaços será a realização de
ações de formação e sensi-
bilização para o sector da
construção. "Seguindo a
mesma lógica de preservação
do património, haverá ações
de sensibilização sobre, por
exemplo, os materiais dis-
poníveis no mercado que
podem ser utilizados tendo
em conta o ambiente e o
património".

Com as lojas do cidadão,
"fica também desburocratiza-
do o acesso das pessoas aos
serviços da Câmara. Deste
modo ajudamos as pessoas, o
pequeno comércio e as ativida-
des turísticas e económicas".
João Carrega
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24 terras da beira
De 17 de maio a 16 de junho

Festival da Paisagem
no Geopark
Nnaisagem geológica é

o tema assumido pelo
eopark Naturtejo,

nas comemorações da Semana
Europeia dos Geoparques, que
decorre entre maio ejunho, em
zonas rurais de 18 países e 54
territórios autenticados pela
UNESCO.

Reconhecida internacio-
nalmente, a paísagem natural
e cultural do Geopark, de urna
enorme riqueza e diversidade,
celebriza o encontro entre as
montanhas do Centro e a raía
da Meseta, como refere nota
enviada à redação.

A Naturtejo preparou 28
eventos para assinalar esta
iniciativa, que decorrem no
âmbito do Festival da Paisa-
gem, entre os dias 17 de maio
e 16 de junho, apostando
nas principais referências da
região de Castelo Branco,
Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros
Proença-a-Nova e Vila Velha
de Ródão, em termos de turi -
mo de natureza e geoturismo,
produtos locais de excelência,
sustentabilidade económica e
ambiental.

Aprimeira iniciativa, agen-
dada para dia 24, é uma visita
sénior ao Parque Icnológico
de Penha Garcia, repetindo-se
no dia 28 para um grupo mais
jovem que vem proposita-
damente de Cáceres. Dá-se
assim o pontapé de saída para
os programas educativos pelo
Geopark no âmbito do Festival
da Paisagem.

É também nesse fim-de-
semana que decorre o Festival

das Flores, em Aldeia de Santa
Margarida. Entre outras pro-
po tas destacam- e, ainda, o
Pas eio no Milrico, o percurso
pedestre de Vale do Souto, e
a vm GeoRota do Orvalho,
um clássico do pedestrianismo
português, para além de urna'
atividade de cicloturismo em
Mosteiro, todos em Oleiros,
e ainda uma oficina de foto-
grafia organizado pelo Centro
Ciência Viva da Floresta, em
Proença-a-Nova.

A partir de 31 de junho
decorre o IV Encontro de
Sistemas de Informação Ge-
ográfica, na Escola Superior
Agrária de Castelo Branco,
onde e discutirá a aplicação
de tecnologias no planeamen-
to, gestão e ordenamento do
território.

Ainda neste fim-de-se-
mana a Feira Quinhentista
de Oleiros promete mais um
sucesso e o 5° Festival do
Borrego do Rosmaninhal ce-
lebra a tradição pastoril, que
culminará com um percurso
pedestre de descoberta.

O "Gold Fest - Festival
da Gandaia do Ouro", único
em Portugal é realizado pela
empresa Casa do Fomo entre
Salvaterra do Extremo e a an-
tiga mina de ouro romana do
Conhal do Arneiro, junto do
Tejo. Um festival que decorre
nas margens dos rios Tejo e
Ocreza, com muito ouro e
banhos à mistura.

O festival prolonga-se até
16 de junho e Reconquista irá
dando conta do programa.
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Vila Velha de Ródão e Proença-a-Nova

16 de maio de 2013

Portas do A mourão a
ralmonume

As autarquias de Vila
Velha de Ródão e de

. Proença-a-Nova cria-
ram uma equipa técnica que,
com o apoio da Quercus estão
a preparar a candidatura, para
classificação, das Portas do
Almourão como monumento
natural.

Os dois municípios, que
partilham este território, pre-
tendem ver aquele monumento
natural classificado, como
forma de valorizar também a
região. Se tal candidatura tiver
luz verde, Vila Velha de Ródão
e Proença-a-Nova poderão
aproveitar, no próximo Quadro
Comunitário de Apoio, fundos
do Programa Life, que se desti-
na a estas zonas classificadas.

Refira-se que as Portas de
Almourão, situam-se entre
Foz do Cobrão (Vila Velha

na

Portas do Almourão, paisagem geolôgica e natural
de Ródão) e Sobra! Femando habitat de espécies importantes
(Proença-a-Nova), na garganta como o melro azul, a lontra, o
do rio Ocreza. A paisagem texugo e o esquilo. Também
mantém-se intacta, junto às se destaca naquele território a
escarpas quartzíticas que se conheira de Sobral Femando,
impõem no vale do Ocreza. A antiga exploração aurífera ro-
paisagem geológica suporta mana de aluvião e as galerias
ecossistemas bem preservados, de origem desconhecida, que
sendo também uma área de ni- se encontram ao longo da mar-
dificação de aves de rapina e gem direita do Ocreza.

18 e 19 de maio

Festival da
Cereja em
Montes da
Senhora

A Liga dos Amigos de
Montes da Senhora e o Gru-
po de Danças e Cantares
promovem, dia 18 e 19 de
maio, mai uma edição do
Festival da Cereja, um cer-
tame que é já uma referência
no concelho de Proença-a-
Nova.

Animação, ta quinhas
e muita cerejas sã os in-
gredientes deste evento,
cuja abertura oficial está
agendada para as 13HOO de
sábado, dia em que também
há uma oficina de compo tas
de cereja.

No domingo, durante a
manhã, haverá um Passeio
de BTT, com concentração
no largo da Igreja de Montes
da Senhora.
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Acordeões juntaram-se às festa

16 de maio de 2013

Sopas "pegaram de estaca"

Alvaro Rocha "despediu-se" em Proença-a- Velha

Pelo 11. o ano con-
secutivo Proença-
a-Velha voltou a
ser a rainha das
sopas. Este ano,
excecionalmente,
juntaram-se o
Festival das Sopas
e o Encontro de
Acordeonistas.

Uma centena de con-
correntes confecio-
naram mais de três

mil litros de variadas sopas,
para satisfazer o paladar e
reconfortar os estômagos dos
visitantes do 11.° Festival de
Sopas de Proença-a- Velha,
um dos maiores certames
realizados nas freguesias do
concelho de Idanha-a-Nova.

A Tasquinha do Mantei-
gas, de Idanha-a-Nova, ven-

Autárquicas, juntou-se aqui
o tributo a e te instrumento
tão tradicional que durante
décadas animou as festas das
terras raianas".

Num discurso inflamado,
uma vez que é o ultimo cer-
tame das sopas que organiza
enquanto presidente da Junta,
Francisco Silva afirma, por
isso que "é especial".

Fez um balanço muito
positivo deste Festival, uma
aventura que começou há
11 anos e recordou que, na
altura, o presidente Álva-
ro Rocha, que apoiou esta
realização deste a primeira
hora, ficou também ele muito
satisfeito. "Xico, este festival
das sopas pegou de estaca,
disse-me ele, reconhecendo
a importância deste evento
que é hoje uma referên-
cia em Proença-a- Velha, no
concelho de ldanha-a-Nova
e em toda a região", frisa
Francisco Silva.

O autarca destaca ainda

certames, que a população
merece e que são iniciativas
com as quais já conta".

Arrnindo Jacinto reco-
nhece que o Festival das So-
pas de Proença-a- Velha é dos
que tem maior expressão no
concelho. ''É desta forma que
temos de investir e dinamizar
as 1100 camas que temos no
concelho, a restauração e o
comércio, os empresários
e produtores locais. Num
país em dificuldades que
só chora, esta é a forma de
vender lenços para enxugar
as lágrimas".

Aceitou o repto que lhe

Na sua última interven-
ção pública, que aconteceu
em Proença-a- Velha, num
discurso emotivo, Álvaro
Rocha afirmou que o Festival
das Sopas "sempre foi exem-
plo para as outras freguesias
seguirem, pelo que surgiram
depois os festivais das Flores
em Aldeia de Santa Marga-
rida, do Vinho e dos Licores
em São Miguel d' Acha, do
Borrego no Ladoeiro, das
Criadilhas e Espargos emAl-
cafozes ou a Caça nas Termas
de Monfortinho".

Sai, mas diz que sai satis-
feito com a obra feita. "Antes
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Sopas de Proença-a- Velha,
um dos maiores certames
realizados nas freguesias do
concelho de Idanha-a-Nova.

A Tasquinha do Mantei-
gas, de Idanha-a-Nova, ven-
ceu a categoria Restauração,
com a Sopa de Cogumelos;
a Associação Cultural e Des-
portiva de Ladoeiro, venceu
a categoria Instituições, com
a Sopa de Peixe; e Joana
Dias, de Proença-a- Velha,
foi a vencedora da categoria
Particulares, também com a
Sopa de Peixe.

Este ano, excecionalmen-
te, como esclareceu o presi-
dente da Junta de Freguesia,
junta-se a este certame "o
Encontro de Acordeonista
que se realizava, também há
11 anos, mas em outubro.
Dado que este ano outubro
será dedicado às eleições

-- .._-,---- --- ..- --~.•.- _ .. -_ ..-
que é hoje uma referên-
cia em Proença-a- Velha, no
concelho de Idanha-a-Nova
e em toda a região", frisa
Francisco Silva.

O autarca destaca ainda
que "às sopas e tão aliados
os produtos tradicionais. E te
foi, sem dúvida, um novo
alento para o produtores que
ficaram nestas terras e apos-
taram no desenvolvimento
e promoção destes produtos
locais. Tal como o re tau-
rante o começaram a intro-
duzir na suas ementa ".

Reiterou o eu agradeci-
mento a Álvaro Rocha, que
vai renunciar ao seu mandato
de pre idente de Câmara em
junho, e deixa um desafio
a Armindo Jacinto, atual
vice presidente da autarquia
idanhen e, de que "é preciso
coragem para continuar e te

••.• " •..•. .&......- •. ""''''', ,,'"" ••..• .L..L.I..t'..1. ••••~ •.••. &_0

e produtores locais. Num
pais em dificuldades que
só chora, esta é a forma de
vender lenços para enxugar
as lágrimas".

Aceitou o repto que lhe
foi lançado e deixou claro
que Francisco Silva, apesar
de ter de deixar de ser pre-
sidente da Junta de Proença-
a-Velha, devido à lei que
limita o número de mandatos
autárquico , confirmou que
"vai continuar a trabalhar em
prol de Proença-a- Velha e do
concelho de Idanha-a-Nova",
já que integrara a sua li ta
que se vai submeter a voto
para a Câmara Municipal.
Mas garante que também
Álvaro Rocha vai continuar
a ajudar no desenvolvimento
do concelho, já que nas pró-
ximas eleiçõe será candidato
à Assembleia Municipal.

'-"LU. U'"V .•..•..•..•.6'""'''' .•. u .c-"\.IllU) \.I.V

Borrego no Ladoeiro, das
Criadilhas e Espargos em Al-
cafozes ou a Caça nas Termas
de Monfortinho".

Sai, mas diz que sai satis-
feito com a obra feita. "Antes
de mim outros trabalharam
em prol do concelho. Joa-
quim Morão montou grande
parte das estruturas, pelo que
a nossa obra foi mais centra-
da na área social. Cresceu o
número de lares, centros de
dia, grupos de adufeiras e de
folclore, porque só desta for-
ma podemos responder às ne-
ce sidades das populações",
esclarece, acrescentando que
"a agricultura, a área ocial e
o turismo foram as grandes
bandeiras deste executivo e
a aposta foi ganha em todas
as vertentes".

Lídia Barata
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De '17 a 19 de maio em Vila Velha de Ródão

Sopas de peixe
conquistam turistas

A par das paisa-
gens, património e
condições de aloja-
mento, a gastrono-
mia de excelência
pode assumir-se
como um fator de
atração turística.
Vila Velba de Ró-
dão quer conquis-
tar mais visitantes,
usando os seus
paladares únicos.

'ouve bem ó minha
amiga/Não é sopa não
é migalEste prato que

aqui temoslE açorda muito
menos./lsto aqui é beira-Tejo/
Inda não é além-Tejo/Chamar
mi as ningu m d ix A
sopas de peixe".

É assim que Ilda Pires
apresenta as Sopas de Peixe,
um prato típico de Vila Velha
de Ródão, que deram o mote
para o município promover,
de 17 a 19 de maio, um evento
dedicado a esta iguaria. Nasce
assim o I Festival das Sopas
de Peixe, apresentado quinta-
feira, dia 9 de maio, pelo exe-
cutivo municipal.

A presidente da câmara
explica que esta "é uma aposta
nos recursos endógenos da re-
gião, valorizando um produto
diferenciador e típico como as
sopas de peixe de VilaVelha de
Ródão". O objetivo é "através
da gastronomia de excelência,
atrair visitantes e tomar maio
o mês das sopas de peixe na
região da Beira Baixa", afirma
Maria do Carmo Sequeira. A
iguaria pode ser provada nos
restaurantes aderentes, em Vila

As sopas de peixe são o chamariz para outras visitas
Velha de Ródão, Alfrívida e
Foz do Cobrão.

Aparticularidade deste pra-
to é que "não é a sopa de peixe,
da forma como se conhece
hoje em dia nos restaurantes,
n ' roi a de peix. rata-
de um prato que foi, devido
à proximidade com os rios
Tejo, Ocreza e Ponsul, a base
do sustento de várias gerações
noutros tempos". Maria do
Carmo Sequeira lembra que
este prato esteve presente na
sua infância. "Era uma festa
quando se faziam as sopas de
peixe, aproveitando o pão duro,
que sobrava do que se cozia
semanalmente" .

As fatias de pão eram colo-
cadas num recipiente de cortiça
(para manter a temperatura) e
embebidas com o caldo em que
e cozia o peixe que acompa-
nhava estas sopas, sobretudo
o barbo ou a carpa. E é eta
iguaria que Vila Velha de R6-
dão quer replicar e promover,
num evento ao qual associa a
divulgação de outros produtos
regionais considerado de
excelência, como o azeite, o
mel, os queijos e os enchidos,

patentes numa mostra na Casa
deArtes e Cultura do Tejo, du-
rante os dias do Festival, mas
disponíveis para aqui ição no
comércio local ou d.iretamente
nos produtores.

O evento, qu tem organí-
zação conjunta da autarquia de
Vua Velha de Ródão, Proges-
tur, Adraces e Naturtejo, "pre-
tende envolver as diferentes
áreas de negócio do concelho
ligadas ao turismo, como a
restauração, enologia, gastro-
nomia, artesanato, hotelaria.
E todos os eus agentes, desde
produtores, chefs de cozinha,
artesãos e artistas". O I Festival
das Sopas de Peixe apresenta
uma programação transversal,
com atividades lúdicas, anima-
ção de rua, anírnação musical e
danças tradicionais, workshops
e howcooking. Confirmadas
estão já as presenças do chef
Igor Martinho e do especialista
em vinhos José Silva.

O certame inicia sexta-fei-
ra, às 21HOO, com o concerto
"Salvem a Viola Beiroa", com
Miguel Carvalhinho, na Casa
de Artes e Cultura do Tejo.

O vereador José Manuel

Alves, referiu-se ainda a um
outro parceiro, a CP, "que vai
oferecer nestes dias descontos
especiais a quem viajar atéVila
Velha de Ródão de comboio.
Tal como a Incentivos Outdoor
tem preço reduzido no pas-
seios de barco e alojamento".

O vice presidente da autar-
quia, Luis Pereira, realça ainda
que "os temas ligados ao rio
são naturais e espontâneos nes-
te concelho, mas este Festival
convida, além da degustação
dos produtos regionais e, em
especial, das sopas de peixe, à
visita de outros locais, como o
Centro de Interpretação daArte
Rupestre do Tejo e Complexo
de Arte Rupestre do Vale do
Tejo, o Lagar de Varas, os nú-
cleos museológicos do Linho e
Tecelagem na Foz do Cobrão
e o do Contrabando em Perais,
o monumento natural Portas de
Ródão, o castelo do rei Wamba
ou ainda as Portas do Almou-
rão, que se encontram em pro-
cesso de classificação, nwna
parceria com a Câmara Muni-
cipal de Proença-a-Nova.

Lídia Barata
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diversos utensílios e material
escolar utilizado na altura.
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Amostra é inaugurada n dia 3
de maio, pelas lOH30.

FILME: ESTRELAS

1 - Regra de Silêncio

2 - Esquecido

3 - Não

4 - Comboio Noturno Para Lisboa

reconquista 2 de maio de 2013

Núcleo mostra história de amizade entre povos
I da ausência' - cine teatro
avenida - castelo branco
-21H30;

dia 9 de maio - música
- julio resende (piano) -
matt penrnan (contrabaixo )
- cine teatro avenida - cas-
telo branco - 21H30;

dia 23 demaio-dança-
quórum baIlet - 'o lago dos
cisnes' - cine teatro avenida
- castelo branco - bilhetes
dez euros- 21H30;

dia31 demaio-musica
- gnr - 'afetivamente' -
cine teatro avenida - castelo
branco - bilhetes: primeira
pla teia 18 euros; segunda
plateia 16 euros; balcão 14
euros - 21H30;

até final de maio - ex-
posição - pinturas de mes-
tre manuel cargaleiro -
quadros a óleo e painéis de
azulejos - galeria municipal
de arte de abrantes - organi-
zação da galeria municipal
de arte de abrantes e funda-
ção manuel cargaleiro, de
castelo branco - abrantes;

até 30 de junho - ex-
posição - 'a evolução da
floresta em portugal' - co-
ordenação de joão pais
- colaboração de mário
mendes= centro de ciência
viva da floresta - proença-
a-nova;

Contrabando tem
museu em Perais

Ücontrabando, as suas
histórias, peripécias
e a ajuda que as po-

pulações de Perais, em Vila
Velha de Ródão e Cedilho
(ou Casalinho), do outro lado
da fronteira, mantinham fo-
ram o mote para a criação do
Núcleo Museológico dedica-
do ao contrabando, naquela
freguesia rodense.

Para abrir o espaço, foi
escolhido o dia 25 de abril,
e o museu ocupa, agora, as
instalações da antiga escola
primária da localidade.

Para fugir aos guardas
eram utilizados todos os tipos
de estratagemas e as imagens
da época e peças utilizadas
no contrabando receiam o
local.

O museólogo António
Nabais, explica que as fu-
gas eram perpetradas com
um grande espírito de entre
ajuda de ambas as popula-
ções. Tudo isto se passava

o novo espaço mostra histórias de outros tempos
no decorrer da Guerra Ci-
vil de Espanha, época de
muita miséria e fome, com
os portugueses a ajudar os
vizinhos.

Foi a este rnuseólogo que
coube parte da investigação
que pode ser vista em Perais.
Era daqui que saia para o
país vizinho o famoso café
de Campo Maior.

A autarca de Vila Velha
de Ródão avisa que este é
apenas o início de uma série

de apostas, mas espera que
o museu venha a receber
muitas visitas. Apelou, ainda,
à população que d-e o seu
contributo para que todo o es-
pólio possa ser enriquecido.

Maria do Carmo Sequeira
recorda que a Câmara está a
instalar em todas as fregue-
sias núcleos temáticos que te-
nham a ver com a história de
cada local. Há duas semanas
foi aberto o Núcleo do Linho,
em Foz do Cobrão.
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destaque 3
Festa da Divina Santa Cruz

daqui instala-se a folia, com
merendas e petiscos nas ta-
bernas do burgo para c ame-
sendamento do viandantes',
terminando pela noite dento
com bailias e folguedos nas
ruas e ruelas de Monsanto.

Está ainda programada
a arrematação de escravos e
cativos de guerra para apare-
lhamento do fossado e o pre-
gão dos cavaleiros e vilões,
escudeiro e peões.

O domingo começa cedo,
com encanto e recanto de
Monsanto, estando a abertu-
ra da feira marcada para as
11HOO.Ao meio dia atua o
Orfeão de Arouca e o Quar-
teto de Metais da Banda
Musical de Arouca. Pelas
12H30 o Rancho Folclórico
de Mon anto faz a saudação
à Senhora do Castelo e depois
da eucanstia, marcada para as
13HOO,decorre o cortejo dos
cavaleiro templário e toca a
rebate para recrutamento de
homens de arma para defe a
do castelo.

Depoi da atuação do
Rancho de Monsanto, pro-
cede- e ao lançamento do
pote, pela 16HOO.O castelo
erá invadido e a altado por
uma me nada de castelhanos,
decorrendo a batalha campal
para rechaçamento dos inva-
sores e posterior julgamento
dos prisioneiros, com senten-
ça e castigo.

Será mais um dia cheio de
tradição em Mon anto, uma
festa que abre o mês de maio,
recheado de diversas romarias
no concelho raiano.

Monsanto veste-se
de vila templária
~

esta da Divina San-
ta Cruz decorre este
im-de-semana em

Monsanto, no concelho de
Idanha-a-Nova. De 3 a 5 de
maio, a localidade regressa
aos tempos de vila templária
e veste-se a rigor, para receber
inúmeros forasteiros.

A noite de 3 de maio abre
os festejos com o tradicional
jantar medieval, seguido de
espetáculo de malabares de
fogo e simulando um serão
no palácio do emir.

A cerimónia de abertura
oficial das festas da Vila Tem-
plária de Monsanto acontece
no dia 4 de maio. a partir das
14H30, com concentração no
Largo da Igreja Matriz. De-
pois disto e a partir das 15HOO
abre o mercado, com a leitura
da Carta de Privilégios, para
logo de seguida e realizar a
romaria Cruz Divina.

A partir das 16HOO está
agendada a cerimónia ritual
capitular da Comenda da
Idanha, da Ordem o Templo,
com concentração junto à
Igreja da Misericórdia. Uma
hora depois está marcada a
palestra sobre os forais ou-
torgados a Monsanto, por D.
Afonso Henriques e D. Ma-
nuel I, a cargo de Elias Vaz,
autor do livro "Monsanto nas
Fragas do Tempo, de baluarte
concelhio a aldeia histórica".
A iniciativa decorre na Mi e-
ricórdia.

Às 18H30 acontece um
Concerto Medieval, com o
Coro do Tribunal da Relação
de Lisboa, Coreli . A partir
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Escritura da Federação Portuguesa de Turismo Rural

__ga O e Gover O
aI dia 31

23 de maio de 2013

R·cardo
n ___a •

O
OSecretário de Estado

do Turi mo, Adolfo
Mesquita Nunes, e

o presidente do Banco Espí-
rito Santo, Ricardo Salgado,
participam no próximo dia
31 de maio, no ato de escri-
tura pública da nova Federa-
ção Portuguesa de Turismo
Rural. Uma cerimónia que
decorre no Rosmaninhal, no
Hotel Rural da Poupa.

A iniciativa é 'também e!'
integrada na homenagem que ~
a Câmara de Idanha-a-Nova :~
está a efetuar a António Sal- ~
gado. Um empresário que em .~
vida muito lutou pelo turismo .~
naquele concelho raiano. ~

Arrnindo Jacinto, presi- !
dente da Naturtejo, e vice-
presidente do Turismo Cen- Ricardo Salgado, presidente do Banco Espírito Santo

tro de Portugal e da Câmara
de Idanha-a-Nova, será tam-
bém vice-presidente da nova
estrutura.

Aquele responsável re-
fere que a Federação "pre-
tende assumir-se como um
interlocutor de peso junto
do Governo para promover
o rural".

A sede da nova estrutura
vai ficar em Idanha-a-Nova,
no Centro Cultural Raia-
no e reúne associações da
Madeira, Açores, Alentejo,
Algarve, Centro e Norte de
Portugal.

N o mesmo dia será
inaugurada a nova unidade
de turismo "Monte do Vale
Mosteiro", no Rosmani-
nhal.
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Festival no concelho de Idanha-a-Nova

23 de maio de 2013

Flores vestem
Santa Margarida

As flores vão estar
de regresso a Aldeia
de Santa Margari-

da. Dias 25 e 26 de maio a
aldeia vai engalanar-se, de
novo, para receber este co-
lorido festival, que promete
milhares de flores, numa
iniciativa que junta mais de
150 expositores, tasquinhas,
animação infantil e 20 grupos
de animação.

A partir das 10HOO de ~
sábado abrem-se as portas a .~
este festival com exposição de ~
flores pela rua, exposição de
produtos regiona ,abertura
das tasquinhas e animação
com grupos de bombos "Os
Tapori a Bombar", da Lardo-
sa, Cantares daAldeia de San-
taMargarida e Don Bonzinon.
Espera-se, ainda, a atuação

Afreguesia do concelho de ldanhafica colorida

dos grupos "Troca Peles",
"Os Mariachi", a "Charanga",
"Clave de Sol" e as concerti-
nas da ARCA de Alcains. À
noite, sobe ao palco o grupo

DIA 29 ABE
de

T
• •mlnlpre~o

• •muupreço
deALCAINS

"Alafum", seguido da atuação
de "2.a Geração".

No domingo decorre o
peddy paper "As peripécias
da profe sora Margarida" e
a abertura oficial do certame
está agendada para as IIHOO.
A animação de rua conta
com as presenças também
da Banda Filarmónica Ida-
nhense, do grupo e bombos
de Aldeia do Sou to, "Os
Chibatas", "XaraI' Dixie",
Porto da Carne, "Os careto
de Podence" samba da Me-
alhada, banda "Às riscas" e
"O Serrabecos", Nuno e os
"Porruguê Suave" encerram
o festival pelas 21 HOO de
domingo.

Meteorologia
Sexta - 24 de maio
Dia Noite

Temperatura
Max: 25°C Min: 11°C
Probabilidade de Chuva

0%

Temperatura
Max: 23°C Min: 10°C
Probabilidade de Chuva

0%

Temperatura
Max: 23°C Min: 10°C
Probabilidade de Chuva

4%
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Ródão mostra arte das sopas de peixe
opeixe do rio é o
ingrediente prin-
cipal do festival
que contou com a
participação de sete
restaurantes do
concelho. Sabores
chamam a atenção
para outras atra-
ções.

Primeiro vem a cebola,
o alho, louro e tomate.
Ao refogado junta-se a

carpa ou barbo, que depois de
cozidos deixam o tacho para
que este possa receber o vina-
gre e um ovo batido. O caldo
é depois vertido em fatias
de pão que voltam a receber
o peixe e o aroma do poe-
jo. Está dada a receita para
as sopas de peixe que Vila
Velha de Ródão promoveu
no último fim-de-semana,
num festival em que parti-
ciparam sete restaurantes do
concelho.

Fernanda Geraldes é a
obreira da receita no restau-
rante "A Ponte do Enxarri-
que", onde está há 10 anos
depois de ter passado por
Lisboa e Castelo Branco,
onde trabalhou numa maris-
queira. Esta natural da aldeia
fundanense da Orca apren-
deu a fazer sopas de peixe
há 12 anos com uma outra

cozinheira de Vila Velha de
Ródão. Apesar de não ser
grande apreciadora de peixe
do rio, Fernanda tem mão
para o tempero e sabe onde
encontrar o melhor peixe.

"É fácil de arranjar por-
que temos uns pescadores
que trabalham quase que em
exclusivo para nós", diz a
cozinheira enquanto mostra
a sua arte a uma cozinha
invadida por jornalistas.

A participação dos res-
taurantes foi a primeira vi-
tória para a organização do
festival.

"Os restaurantes ade-
riram, o que é muito bom
porque às vezes a dificul-
dade é motivar as pessoas a
participarem", assume Maria
do Carmo Sequeira. A presi-
dente da Câmara Municipal
de Vila Velha de Ródão diz
que o festival só faz sentido
agora porque há infraestru-
turas para acolher pessoas
e locais como o Centro de
Artes e Cultura do Tejo.

"Há muito investimento
que está a ser feito e espero
que para o ano seja muito
melhor", refere a autarca, que
insiste na classificação como
sopas de peixe.

"São mesmo sopas: não
são migas nem açordas, por-
que o pão não é misturado".

O programa do festival
não ficou apenas pelos res-
taurantes. Ao longo de três
dias houve ainda espaço para
a promoção de produtos 10-

Femanda Geraldes
aprendeu a receita
há 12 anos

Feira no final de Junho

cais, cozinha ao vivo, teatro,
passeios de barco e visitas
guiadas a vários pontos do
concelho.
José Furtado

AF~ira dasatividades Económicas de Vila Velha de Ródão terá este ano como tema as
Terras de Oiro, um projeto que a câmara municipal tem vindo a desenvolver ao longo dos
últimos 12 anos. A iniciativa consiste na criação de um espaço museolõgíco em cada urna
das freguesias, com percursos pedestres temáticos.

"Vamos inaugurar o último no Fratel, que tem a ver com a história de uma comunidade
rural e com o percurso das mamoas da Charneca das Canas", diz Maria do Carmo Sequeira.
A feira acontece como habitualmente no último firn-de-semana de junho.

f I
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reconquista 23 de maio de 2013------------------ ----------------------------------------------~--~
Salva a Terra de 7 a 1O de junho

OSalva a Terra - Eco
Festival de Música
pelo CERAS con-

ta com a organização da
Quercus, núcleo de Castelo
Branco, do projeto musical
Velha Gaiteira e do Muni-
cípio de ldanha-a-Nova. A
iniciativa acontece de dois
em dois anos, intercalan-
do com o Festival Boom
e vai na terceira edição. O
festival decorre de 7 a 10
de junho, em Salvaterra do
Extremo, aldeia do concelho
de Idanha-a-Nova, dentro
do Parque Natural do Tejo
Internacional.

Concerto , workshops
percurso interpreta: ivo ob-
servação de vida selvagem,
conferências, cinema docu-
mental e animação diversa
constituem este evento que
tem como principal objetivo
a angariação de fundos para o Si
CERAS - Centro de Estudos &
e Recuperação de Animais
Selvagens, que receberá in-
tegralmente as receita con-
seguidas.

Por is o esta organização
é 100 por cento' pro-bono",
em que toda a organização,
artistas, formadores, guias, e
restante equipa trabalham de
forma voluntária em prol da
preservação de algo que é de
todos nós: a biodiversidade.

O cariz ambiental e pe-
dagógico das atividades de-
senvolvidas, o consumo de
produtos locais na cantina
do festival, sobretudo os
biológicos, a não utilização
de plásticos, promovendo o
uso de caneca do festival e
pratos reutilizáveis na can-
tina, a utilização de casas de
banho secas no campismo e
o envolvimento real da popu-

Festival com Nação Vira Lata

Nação Vira Lata é mais uma presença de qualidade em Salvaterra do Extremo
lação da aldeia nas atividade
do festival, nomeadamente
através de workshop por si
desenvolvidos e também a
realização de concertos inti-
mistas nos quintais das casas
de Salvaterra do Extremo são
algumas das boas práticas
ambientais e de sustentabili-
dade aplicada no festival.

Para além disso, e ao
nível da mobilidade, o Salva
a Terra incentiva a partilha
de bolei a e uso de bicicleta
e promove a compensação
das emissões e da pegada
ecológica da organização,
artistas, formadores, guias
e restante equipa, atravé
da plantação de árvores au-
tóctones, através do projeto
"Criar Bosques", da Quercus.

Ao lomgo do festival será
sorteada uma bicicleta de
dois lugares (tandem-Orbita),
edição especial Salva a Terra
para quem comprar bilhete
geral.

Os bilhetes diários têm
um custo de 17 euros, e o ge-
ral para os quatro dias custa
30 euros. Já e possível adqui-
rir bilhetes através do sitio
da internet do festival. No
período da noite o concertos
são de acesso gratuito.

Uma outra presença de
relevo no Eco Festival são
os Nação Vira Lata. Trata-se
de um coletivo de percus-
são orientado por Winga,
percussionista dos Blasted
Mechanism, que se baseia
nos ritmos afro-brasileiros e

portugueses. Os onidos de
Nação VIra Lata são efetiva-
mente uma fusão de batidas
e pulsõe de ordem tribal,
hipnótico ma sideral. Um
projeto único, que mistura
tradição e contemporaneida-
de. Os traços de atualidade
são-lhe dados ao vivo pela di-
cotomia entre as percussõe
que acompanham as máqui-
nas e as recolhas etnográficas
portuguesas.

Recorde-se que o Ceras
funciona exclusivamente
com trabalho voluntário des-
de 1998 e já recebeu mais
de 1700 animais selvagens,
contando com uma taxa de
recuperação positiva de 60
por cento deles que foram
devolvidos à natureza.

Maio 2013



30 de maio de 2013
em parceria com a prouurora
Zona B, o 10.0 Rock na Vila
terá lugar no Parque de Feiras
de Vila de Rei.

No dia 31 de maio esta-
rão em palco os Black Shot,
PopXula, Filipe Pinto, DJ
Salavisa e DJ Pete Days, en-
quanto no dia 1de junho o es-
paço é ocupado pelos Hollow
Page, Planeta Vaca, Boss AC
e DJ Fernando Alvim.

O evento é de entrada
livre, sendo ainda disponibi-
lizado, de forma gratuita, o
espaço anexo para campismo
durante o Festival.

Onde o tempo para
Um estudante liba-
nês retratou num
documentário o
quotidiano dos que

natureza em
Penamacor
o Museu Municipal de

Penamacor tem patente ao
público uma exposição de
fotografia da autoria de José
Carlos Gonçalves. A mostra
pode ser vista entre 1 e~O de
junho e está subordinada ao
tema "Paisagem".

José Carlos Gonçalves
nasceu na freguesia de Mei-
mão, concelho de Penama-
cor, em junho de 1962. Cedo
descobriu o fascínio pela
fotografia, quando adquiriu
a sua primeira máquina de
formato analógico.

As suas primeiras fotos
foram determinantes para
abraçar a fotografia, não
só como um hobby, mas
também como forma de se
expressar pessoalmente. Já
neste século adquiriu a sua
primeira máquina digital,
uma reflex Nikon, como
destaca nota enviada à re-
dação.

Encontra na arte foto-
gráfica uma forma diferente
de visualizar a natureza,
transmitindo a sua paixão
por ela.

Viu já publicadas alguns
dos seus trabalhos em revis-
tas nacionais e em livros.

Esta é a sua primeira
exposição sobre o tema
"Paisagem Natural".

tuguesa de Portu-
gal. O seu trabalho
foi reconhecido e,
para já, selecio-
nado pelo Pano-
rama - Z" Mostra
do Documentário
Português.

Mrotinas quotidianas
de 90 habitantes de
onsanto, na ua

maioria idosos, foram re-
gistadas no documentário
"Monsatempo - Onde o
tempo para", do estudante
libanês Tareck Raffoul, tendo
. sido selecionado, para já,
pelo Panorama - 7"Mostra do
Documentário Português.

O documentário Mon-
santempo, com pouco mais
de 10 minutos de duração,
mostra que este "é um lugar
calmo e sereno, onde cada dia
é um ciclo em que se repetem
as mesmas rotinas e hábito ,
quase como o trabalho de um
relógio. Mostra uma das mais
antigas aldeias de Portugal
e o seu significado hoje em
dia".

Tareck Raffoul é libanês,
fotógrafo, e nos últimos anos
tem vivo entre o Líbano,
Budapeste, Estados Unidos e
até Portugal. Isto porque tem
vido a desenvolver os seus
estudos universitários, em

Raffoul escolheu Monsanto para filmar em Portugal
Budapeste, na Universidade
Americana de Tecnologia e
na Universidade Lusófona
de Lisboa. O documentário
foi produzido em Portugal,
em janeiro de 2013, é falado
em português, legendado em
inglês e é um filme produzido
na qualidade de estudante. A
direção, produção, edição,
fotografia e guião são de
Tarek Raffoul, apenas o som
esteve a cargo de Panx Sola-
jes. Foi elecionado, para já,
para o Panorama, uma mostra
organizada pela Apordoc -
Associação pelo Documentá-
rio e pelo Arquivo Municipal
de Lisboa - Videoteca, mas
ainda pode ser apresentado
a outros certames congéneres
em todo o mundo.

A escolha de Monsanto
surgiu após uma pesquisa

na internet. Ao Reconquista
explica que desde que tive
autorização para gravar um
filme em Portugal, pensou
logo em fazê-lo mas longe
da grande cidade. "Comecei
a navegar na internet e en-
contrei uma aldeia chamada
Monsanto. O que realmente
me atraiu foi o facto de ser
a aldeia mais portuguesa
de Portugal. Depois de ver
as fotografias, a arquitetura
e perceber o estilo de vida
da aldeia, decidi mesmo ir",
afirma. Essa decisão foi re-
forçada quando foi à aldeia.
"Quando fui pela primeira
vez a Monsanto fiquei ma-
ravilhado. Fez-me lembrar a
pequena aldeia onde cresci.
É um lugar tão calmo e ao
mesmo tempo ainda tão vivo.
As pessoas foram bastante

acolhedoras e
E fiz bons amig
a Andreia Mira
Castiço, que re
ajudaram em mui
Fizeram-me en
E isso foi mune

Em termos d
próprias, "sou a'
dante e o meu c
assim tão grande
do regressei a c
um outro filme
"Meu querido",
a relação entre
e sua avó que, n
reflete o meu rela
com meu falecid
avó". Este foi
ganhou O prémio
pública, no NO
de Cinema.

"Foi realmente
de inspiração. E
estou a trabalhar
documentário e
te, e é claro que
pronto, será par
a diversos festiva
Além destas pro
reck Raffoul foi
tor de fotografia
chamado "Atroe
significa "Tempo r
um trabalho seleci '
um festival de c
Budapeste e um
Bruxelas. E revel
ainda a trabalhar
documentário, inti
ros Fehér Zõld",
"Verde Branco Ve

Estes e outros
que vai desenvol
divulgados na
no Facebook, Ta
ffoul Photograp
facebook.comltar
graphy).

Lídia Barata
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ JIIIII "111~II~ÍlIII

Festival do Borrego
no Rosmaninhal

Meguesia de Rosma-
ninhal, no concelho
e Idanha-a-Nova,

recebe mais uma edição do
Festival do Borrego, nos dias
I e 2 de junho.

Trata-se de mais uma
iniciativa gastronómica, onde
não falta a animação pelo
recinto, colóquios, conferên-
cias e a nível musical desta-
ca-se a presença de Femando
Correia Marques, conhecido
por diversos êxitos, entre os

CIIicIGmle•••••••Acordfl<:ADSE,ADMG
PT·Aa, ADM. EDP.
MPDIS,ADVANCECAIE,
MUI.:nCQ!

quais "Burrito",
O festival abre portas a

partir das 17HOO de sábado,
dia 1. Aqui podem ser de-
gustados sabores de diversas
regiões do mundo, como a
cozinha grega, marroquina,
espanhola, judaica e portu-
guesa.

Não faltam, como habi-
tualmente nestas iniciativas
raianas os diversos produ-
tos regionais e a animação
musical ao longo de todo o
evento. Na gastronomia as
tasquinhas terão grandes che-
fes internacionais a cozinhar
o borrego.

Para além de Fernando
Correia Marques, a música
fica a cargo de Velha Gaitei-
ra, Folias Bailias, Fanfarra
Nem Fá Nem Fum, Grupo
de Adufeiras de Soalheiras e
Rancho Folclórico de Penha
Garcia, para além do grupo
musical do Rosmaninhal
Quinta Art e da Filarmónica

Idanhense.
O certame conta, ainda,

com dois workshops sobre
produção manual de queijo
e as origens do povoamento
do Médio Tejo.

Meteorologia
Sexta - 31 de maio
Dia Noite

Temperatura
Max: 24°C Min: s-e
Probabilidade de Chuva

0%

sába~o - 1 de junho
Dia Noite

Temperatura
Max: 26°C Min: 13°C
Probabilidade de Chuva

0%

domingo-2 de junho
Dia Noite

Temperatura
Max: 25°C Min: 14°C
Probabilidade de Chuva

0%
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Novo jardim no meio das flores
oFestival de Aldeia
de Santa Margari-
da, concretizou este
ano a sua quarta
edição. Foram feitas
perto de 200 mil
flores.

AEdeiade Santa Mar-
garida, freguesia do

ncelho de Idanha-
a-Nova, teve festa a dobrar no
passado fim-de-semana de 25
e26 de maio.

Aquarta edição do Festival
das Flores levou à localidade
inúmeros forasteiros e ano
após ano ficamais bonita, cres-
cendo em número as flores de
papel confecionadas. Este ano
e segundo a organização foram
quase 200 mil as flores feitas
para engalanar a localidade.

Associada ao festival es-
teve a inauguração do Jardim
Público de Lazer da localida-
de. Um espaço que aproveitou
o antigo quintal da Casa Sara-
fana e que foimeticuiosamente
recuperado sob a supervisão
dos serviços técnicos da au-
tarquía idanhense, Um local
que ficou ambientalmente
bem enquadrado, com muito
verde, parque infantil, um
palco no meio de um lago e
que aproveitou as estruturas
existentes, nomeadamente, um
balcão em pedra, para além de
um carrocel feito com madeira
e imitando as ovelhas.

O presidente da Junta,
Luís Caria, estava satisfeito
"""'-- ,_.-------

com ambas as iniciativas e no
palco desta nova zona de lazer
recordou como tudo começou
há quatro anos. Na altura, o
presidente da autarquia ques-
tionou porque é que não tirava
partido das flores que eram
uma característica da aldeia.
Juntou a sua equipa, que de
imediato concordou, e puse-
ram mãos à obra. O autarca
da Junta agradeceu o empenho
de toda a freguesia, destacando
todos os anónimos que contri-
buem para o êxito.

Na hora dos agradeci-
mentos Luís Caria enalteceu,

ainda, a Câmara e os serviços
técnicos pela recuperação
efetuada no Jardim.

O vice-presidente, Armin-
do Jacinto que tomou a palavra
a seguir ao presidente da Junta
frisou que o importante destas
terras do interior é lutar pela
qualidade. "Não temos todos
que viver em Lisboa, mas
temos que ter aqui qualidade
para que esses que lá vivem
regressem um dia, ou aos
fins-de-semana e nas férias",
afirmou. Acrescentou que o
concelho de ldanha-a-Nova é
um mundo rural de excelência

e qualidade de vida.
Já o atual presidente da

Assembleia Municipal de
ldanha aproveitou a cerimónia
para se despedir da política.
Segundo ele aproximava-se
o fim de um ciclo político na
sua vida. Logo de seguida
recitou "Cântico Negro", de
José Régio.

Num dos seus últimos atos
políticos enquanto presidente
da autarquia, Álvaro Rocha,
que a partir de 15 de junho
renuncia ao cargo, reconhece
que o espaço de lazer inaugu-
rado irá fazer inveja a muitas
freguesias.

"Mas, estas coisas não
dependem, apenas, da Câma-
ra ou da Junta de Freguesia,
mas também dependem das
populações. Sem a presença
do povo e sem a sua ajuda é
impensável concretizarem-
se projetos desta categoria",
afirmou.

Sobre o festival em si,
Álvaro Rocha reconheceu
o grande esforço feito e as
enonnesmelhorias em relação
à primeira edição. Este foi o
mote para o autarca recordar
que o seu concelho tem con-
dições para fazer a atração de
turistas.

Pelas ruas da aldeia e emol-
durados pelas flores estavam
mais de 100 expositores de
produtos regionais, onde não
faltou a doçaria e o artesanato,
para além das tasquinhas para
saciar a fome e a sede dos fo-
rasteiros, muitos deles vindos
de Espanba.

Cristina Mota Saraiva
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Centenas de ovelhas atravessam Castelo Branco

o dia em que o rebanho
parou o trânsito

A Grande Rota
da Transumância
chegou à cidade de
Castelo Branco. Os
mais novos conhe-
ceram uma reali-
dade que os avós
ainda viveram no
dia-a-dia.

Osom dos motores e
das buzinas foi su-
bitamente interrom-

pido pelos chocalhos e o
baLir das ovelhas. A cidade
de Castelo Branco viveu
uma manhã diferente no dia
3, com um rebanho a ligar a
Senhora de Mércoles à Mina,
com passagem pelo centro
da cidade.

A Grande Rota da Tran-
sumância pretende recriar
as antigas viagens de mo-
vimentação dos rebanho
feitas pelos pastores que no
inverno desciam às planícies
para depois subir no verão à
Serra da Estrela. O percurso
começou no concelho de
Idanha-a-Nova dois dias
antes de chegar a Castelo
Branco e desde então já pas-
sou pela Lardosa, Soalheira
e Alpedrinha.

Beatriz Calcinha ainda é
do tempo em que não era um
acontecimento ver um reba-
nho a atravessar a cidade.

"De vez em quando ainda
se vê", diz a mulher de 71
anos. Mas nada do que agora
acontece - mesmo quando há
animais a pastar em rotundas
- se compara ao que assistiu
naquela manhã. A chegada do
rebanho traz-lhe recordações
do tempo em que também
ela guardava ovelhas, o que
começou a fazer com apenas
sete anos. Depois da escola
era costume ir ter com o pai
e participar em tarefas como
a ordenha. Esses tempos são
hoje apenas uma memória.

"As crianças de agora'
nem sabem se é o coelho que
ní'\p {\ {\v{\ {\II se é a galinha".

o rebanho terminou o percurso na zona da Miná
diz com um orriso. Em
Alcains os rebanho não são
uma coisa do outro mundo,
mesmo para os mais novos.
Arminda Dias veio com um
grupo de crianças com quatro
ano , pertencente ao agru-
pamento de escolas locaL.

Nos dia que antecederam
a viagem a Castelo Branco
a educadoras explicaram
às criança como é feita a
tosquia e outras atividade tí-
picas do pastoreio. E os mais
novos levaram o momento
tão a sério que até trouxeram

Até dia 19

Ovelhas no percurso
da transumância
AlrandeRotada Tran-

sumância continua
s ua caminhadas

até ao dia 19. A iniciativa
pretende ser uma atração
turí tica e pas a pelos con-
celhos de Idanha-a-Nova,
Castelo Branco, Fundão,
Covilhã, Manteigas e Seia.

Estão envolvidas 2013
ovelhas de doze rebanhos
e haverá atividades organi-
zadas em diferentes pontos
com as escolas locais, para
além de estar programada
a passagem por algumas
festas.

Depois de já ter pas ado
por Idanha-a-Nova e Caste-
LoBranco, a transumância
invade, no dia 11, o Parque
Natural da Serra da Estrela,
e será feita entre Valhelhas e
Fernão Joanes; no dia 12 en-
tre Senhora do Soito e Fer-
não Joanes, no dia 18 entre
São Gabriel e Manteigas e a
úLtima caminhada será feita
no dia 19 entre Manteigas e
Penhas Douradas.

A participação é livre e
as informações detalhadas
estão disponíveis em www.
transumancia.com

chocalhos de casa.
"Basta sair do meio onde

estão e verem ao vivo para er
diferente. E estão a gostar",
contou Arminda Dias nas La-
ranjeiras, onde o rebanho fez
uma paragem para se mostrar
às centenas de crianças que
se juntaram no local.

Mário Dias Lima tam-
bém levou o neto. Em 18
anos de residência na cidade
de Castelo Branco nunca
assistiu a algo assim mas
está habituado aos rebanhos
que se atravessam no cami-
nho para o Ladoeiro, onde
trabalha.

"O principal será estas
crianças verem como é e em
vez de quererem ser doutores
começarem a pensar na agri-
cultura", diz este avô.

Das Laranjeiras o re-
banho seguiu pela avenida
de Espanha e subiu para a
prisão, atravessando ainda a
zona da Sé e o arco do Jardim
do Paço. O mar de lã desa-
guou na Mina. Na memória
fica uma manhã como já não
se via há muito.

José Furtado
Vídeo em reconquista.pt
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Naturtejo integra comemorações europeias

Festival da Paisagem
dentro do Geo ark

Noaisagem geológica é
o tema assumido pelo
eopark Naturtejo,

nas comemorações da Sema-
na Europeia dos Geoparques,
que decorre entre maio e
junho, em zonas rurais de 18
países e 54 territórios auten-
ticados pela UNESCO.

Reconhecida internacio-
nalmente, a paisagem natural
e cultural do Geopark, de
uma enorme riqueza e diver-
sidade, celebriza o encontro
entre as montanhas do Centro
e a raia da Meseta, como re-
fere nota enviada à redação.

A Naturtejo preparou 28

eventos para assinalar esta
iniciativa, que decorrem no
âmbito do Festival da Pai a-
gem, entre os dias 17 de maio
e 16 de junho, apostando
nas principai referências da
região de Castelo Branco,
Idanha-a-Nova, Nisa, Olei-
ros, Proença-a-Nova e Vila
Velha de Ródão, em termos
de turismo de natureza e ge-
oturismo, produtos locai de
excelência ustentabilidade
económica e ambiental.

O Festival das Sopas
de Peixe, em Vila Velha de
Ródão, dá o pontapé de salda
para deste festival, com o in-

tuito de destacar os recursos
do Tejo nas Terras do Oiro.

No mesmo dia, decorre o
Simpósio Nacional de Bio-
diversidade e Apicultura, na
E cola Superior Agrária de
Castelo Branco, que chama a
atenção para a necessidade de
conservação da floresta au-
tóctone e para a manutenção
desta actividade económica
tradicional.

O concelho de Proença-
a-Nova marca posição nesta
iniciativa com a realização do
Festival da Cereja, em Mon-
te da Senhora. Estão pre-
parada diversas atividades

tradicionais e turísticas. Este
festival conta com percursos
na natureza, que se iniciam
no domingo, dia 19, com
uma caminhada na Isna, por
entre castanheiros eculares,
um percurso a pé "guiado
pelo sol",a partir de Chão de
Galego, em Proença-a-Nova,
ao longo da Ribeira da Fróia,
e a Ill Rota dos Lagartos,
na Lardosa, um percurso de
BTT orientado por GPS.

As atividades que de-
correm durante um mês
abarcam todos os concelho
que integram o território
Naturtejo.
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Festa da Divina Santa ruz, em onsanto

Monsanto veste-se
de vila temulária

Mestada Divina Santa
Cruz teve lugar em

onsanto (Idanha-a-
ova) tendo constituído um

momento importante para a
ua divulgação turística com

repercussão nas atividade
económicas do concelho.
No último fim-de-semana a
localidade voltou aos tempo
de vila templária e vestiu- e
a rigor, para receber inúme-
ros fora teiro . A 'presença
de mais de uma centena de
expositore que em gran-
de parte representaram a
economia do concelho e da
região permitiram a exibição
e venda dos produtos locais,
artesanais e tradicionais.

Dois jantares medievais
(o número de inscrições le-
vou ao segundo) marcaram

também um evento que foi
empre animado por e petá-

culos e recriações histórica
em plena rua.

No Largo da Igreja Matriz
procedeu-se ao desfile inau-
gural, tendo a boas vindas
estado a cargo de Armindo
Jacinto, vice-presidente da
autarquia idanhense. O autar-
ca elogiou a participação de
todos e destacou "a recriação
histórica da lenda da bezerra
e da atividade templária", de
entre o recheado programa
que ao longo de doi dia
ali e de enrolou. "A defe a
e a divulgação deste tipo de
património fazem parte da
estratégia da autarquia em
termos turísticos, tendo em
consideração que este etor
é uma mola impulsionadora

do no o tecido económico",
adiantou o me mo respon-
ável.

Mon anto, pela uas
caracterí ticas muito in-
gulares, pelo ca ario e rue-
la tipicamente medievai ,
constitui um cenário natu-
ral ímpar para este tipo de
realização. Armindo Jacin-
to con idera, também por
isso, que "a economia desta
zona tem muito a ganhar
com e tes evento , com o
quais con eguimo também
atrair diverso operadores
turísticos, nomeadamente
espanhói como foi este ano
o caso, que connosco irão
trabalhar no futuro".

Uma cerimónia ritual
capitular da Comenda das
Idanha, da Ordem o Templo,

teve lugar no dia inaugural
na Igreja da Mi ericórdia
de Monsanto. Seguindo-se
uma pale tra sobre os forai
outorgado por D. Afon o
Henrique e D. Manuel I, a
cargo de Elias Vaz, autor do
livro "Monsanto nas Fragas
do Tempo, de baluarte conce-
lhio a aldeia histórica".

No domingo teve lugar
a tradicional proci são da
Senhora do Castelo, com a
atuação do Rancho Folclóri-
co de Monsanto naquele lo-
cal. Seguiu-se o lançamento
do pote, "fazendo alusão à
bezerra que outrora libertou
esta população", como lem-
brou a organização deste
festejos.

José Júlio Cruz

As recriações históricas levaram a que inúmeros visitantes tivessem passado por Monsanto no fim-de-semana
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Este fim-de-semana

o maior festival de sopas
é em Proença-a- Velha
Omaior festival de

sopas do país, se-
gundo a organiza-

ção, está agenda do pare
este fim-de-semana, 11 e
12 de maio, em Proença-
a-Velha.

Na sua 11." edição, a
iniciativa junta, também o
Festival de Acordeonistas
e Tocadores de Concertina,
que normalmente acontecia
mais para o final do ano, e
numa política de gestão de
recursos se aliou às sopas.

"Este festival, com estas
características, é o maior
que se realiza a nível na-
cional e que maior número
de sopas reúne", adiantou
Armindo Jacinto, vice-
presidente da autarquia.

O autarca acre centa
que será um fim-de-semana
muito animado na loca-
lidade, e onde se juntam
para além das sopas outros
produtos tradicionais.

A inauguração oficial
decorre no dia 11, pelas
15HOO, mas as portas do
festival abrem logo pelas
10H30, e para além dos
produtos regionais, os vi-
itantes podem assistir a

jogos medievais, anima-
ção infantil e rural, artes
e ofícios tradicionais, com
artesãos ao vivo, e arruadas
com diversos grupos de
animação.

O almoço dá destaque
à gastronomia tradicional,
com sopas raianas e a parti-
cipação de diversos restau-
rantes do concelho.

O festival.conta, para
além da prova das sopas a
concurso, que ocorre no do-
mingo, com diversa anima-
ção musical, para além dos
acordeões e concertinas.

Uma iniciativa que con-
ta, ainda com Live Cooking
e workshops relacionado
com a temática das sopas.
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De 7 a 1O e junho em Salvaterra do Extremo

Salva a Terra para
salvar o CERAS

OSalva a Terra, Eco
Festival de Música,
é organizado pelo

CERAS, Cento de Estu-
dos e Recuperação de Aves
Selvagens, pela Quercus,
Núcleo de Castelo Branco,
e pelo projeto musical Velha
Gaiteira. O Eco Festival,
bianual, que vai na terceira
edição, acontecerá de 7 a 10
de junho, em Salvaterra do
Extremo, aldeia do concelho
de Idanha-a-Nova, dentro
do Parque Natural do Tejo
lntemacional.

O principal objetivo pas-
sa pela angariação de fundos
para o CERAS e as receitas
obtidas revertem a 100 por
cento para o centro.

Recorde-se que o CERAS
funciona exclusivamente
com trabalho voluntário des-
de 1998 e já recebeu mais
de 1700 animais selvagens,
contando com uma taxa de
recuperação positiva de 60
por cento de animais devol-
vidos à natureza.

O Salva a Terra é um
Eco Festival 100 por cento
"Pro-Bono", no qual toda
a organização, artistas, for-
madores, guias, e restante
equipa trabalham de forma
voluntária em prol da preser-
vação de algo que é de todos:
a biodiversidade.

O Festival assume uma
especial importância para
o CERAS, pois o principal
mecenas que suportava o
trabalho do Centro, redu-
ziu sub tancialmente o seu
apoio anual, como de taca
a organização, que apela à
participação de todos.

São diversos os sectores e
as tarefas em que voluntários
podem ajudar no Salva a

Cabace participa no primeiro dia do festival de Salvaterra do Extremo
Terra, como integrar a equipa
da cozinha; apoiar nos diver-
sos workshops e percursos
pedestre; ajudar na imple-
mentação e de montag m d
fe tival; ou outras tarefas de
caracter logístico.

Os sócios da Quercus
que se inscreverem como
voluntários, têm acesso a
todo o programa do Festival,
alimentação durante o turno
e área de campismo.

Os preparativos para o
Salva a Terra estão em mar-
cha muito brevemente será
divulgado o cartaz final.

Como já noticiámos,
nesta edição conta-se com
a presença de 30 projetos
musicais, num total de mais
de 100 artistas, inúmeras
atividades tão distintas como
fazer pão de bolota, garimpar
no rio, yoga, worshop de
dança, percussão, percursos
pedestres, banhos no rio,

que convida o corpo a liber-
tar suavemente pulsações
que contagiam até os mais
tímidos.

-PJ1izm~1'()----dli_--=
está, também, marcada a pre-
sença a banda Underground
Spiritual Band. No ano em
que se celebram os 15 anos
da morte de Feia Kuti, a
Underground Spiritual Band
propõe-se homenagear o
legado e a memória do multi-
instrumentista e composi-
tor nigeriano, representante
maior do afrobeat (um estilo
baseado na fusão complexa
de jazz, funk, rock psicadéli-
co e música tradicional afri-
cana), cuja atividade trans-
cendeu a fronteira artística,
expandindo-se a uma inten a
militância política, contra o
colonial i mo e imperialismo
cultural e apoiando a causa
dos direitos humanos e o mo-
vimento pan-africanista.
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REGIÃO DAS BEIRAS

FINANÇAS O interface do
portal das Finanças na Internet
para a entrega do IRS é “desas-
troso” para os utilizadores, con-
clui um estudo desenvolvido
por uma empresa de Coimbra.

A empresa Tangível, instalada
no Instituto Pedro Nunes, e pio-
neira em Portugal a trabalhar
com usabilidade (atributo de
qualidade dos produtos que
permite aferir se são fáceis,

úteis e agradáveis de usar), clas-
sificou o interface como "um
autêntico quebra-cabeças, es-
pecialmente para o cidadão
que o utiliza pela primeira vez".

Linguagem indecifrável, falta
de informação, dificuldades na
instalação do software Java,
são apenas alguns dos muitos
pontos negativos apontados no
estudo, refere um comunicado
da Universidade de Coimbra.|

Portal para entrega do IRS
“é desastroso”

LEIRIAUm homem de 42 anos
morreu atropelado no sábado
à noite, em Casais de Bidoeira,
na freguesia de Bidoeira de
Cima, em Leiria, quando se di-
rigia a pé para casa.

Carlos Alberto Loureiro es-
taria a “poucas dezenas de me-
tros de casa”, quando, pouco
antes da meia-noite, foi a atro-
pelado por uma viatura ligeira
de passageiros, na estrada que
liga a localidade de Barracão,
na freguesia de Colmeias, em
Leiria, à freguesia da Guia, em
Pombal, de acordo com Jorge

Crespo, presidente da Junta de
Freguesia de Bidoeira de Cima,
para quem a falta de segurança
torna aquela estrada perigosa,
já que não há passeios, bermas
largas ou iluminação.

De acordo com José Costa,
comandante dos Bombeiros de
Pombal, a vítima apresentava
“muitos traumatismos ao nível
de todo o corpo”, tendo o óbito
sido confirmado no local. 

Carlos Loureiro, reformado
por invalidez, residia em Casais
de Bidoeira e deixa quatro fi-
lhos órfãos. B.V.

Homem morre atropelado
a caminho de casa

CULTURATeatro, exposições,
performances, espectáculos de
novo circo e muita música fo-
ram os ingredientes para uma
receita cultural de sucesso.

Durante 24 horas, a cidade foi
palco da iniciativa que o Teatro
Viriato denominou 'VISEU A 01
DO 06', inaugurado com “A Pri-
meira Festa”, um evento cen-
trado no espaço público de Vi-
seu, que envolveu diversos ar-
tistas locais, nacionais e inter-
nacionais. 

Pelos céus de Viseu andaram

trapezistas e em zonas nobres,
como o Rossio, o Adro da Sé e
o Largo Mouzinho de Albu-
querque foram muitas as pro-
postas culturais que fizeram a
cidade vibrar.

“Uma Carta Coreográfica”, de
Madalena Vitorino, foi um dos
eventos dinamizadores da
tarde de sábado. Largas deze-
nas de pessoas acompanha-
ram as diversas visitas guiadas
que decorreram durante a
tarde, dinamizadas por 10 ar-
tistas locais.|

Viseu A... vibrar ao ritmo
das artes durante 24 horas

Animação ocupou espaços públicos da cidade

Ricardo Busano

O Carnaval de Verão saiu on-
tem à rua no sambódromo
Luís Marques, na Mealhada.
Cor, magia e muita animação
foram os ingredientes que as
três escolas de samba que des-
filaram apresentaram ao pú-
blico que decidiu viver o Car-
naval fora da época normal.

Os objectivos da Associação
do Carnaval da Bairrada (ACB)
há muito que estavam defini-
dos e passavam por recuperar
alguma das perdas registadas
pelo cancelamento do corso
carnavalesco do dia 10 de Fe-
vereiro, devido às condições
climatéricas adversas, bem co -
mo dar a possibilidade às es-
colas de samba (Amigos da Ti-
juca, Batuque e Sócios da Man-
gueira) e grupos de animação
e sátira de mostrar o trabalho
desenvolvido ao longo do ano
para viver tão importante data.

É verdade que a moldura hu-
mana presente ficou aquém do
esperado mas quem decidiu
estar presente, certamente, não
deu por mal empregue o tem -
po, porque os foliões viveram

o Carnaval de Verão com in-
tensidade e muita animação.

Neste tipo de iniciativas, as
vestes das escolas de samba
com as suas bailarinas são
sem pre motivo de atenção -
ontem não fugiu à regra - mas
os grupos de animação e sátira
também deram um colorido
diferente ao corso, não pou-
pando políticos, “troika” e
agentes desportivos.

O percurso do desfile foi en-

curtado, com a finalidade de
não ter de «cortar estradas e
de causar muito transtorno»,
mas nem por isso perdeu qua-
lidade, uma vez que ajudou as
pessoas a estarem mais con-
centradas.

Fernando Saldanha fez um
balanço positivo desta inicia-
tiva, apesar de esperar que o
público aderisse em maior nú-
mero. «O tempo ajudou e, tal
como anunciámos, vivemos o

verdadeiro Carnaval de Verão.
O público, infelizmente, não
aderiu em grande número,
mas já tinha previsto isso», afir-
mou.

O presidente da ACB, toda-
via, não se mostra «arrepen-
dido» de ter apostado nesta ac-
ção, porque «a felicidade e a
cor que as escolas de samba e
grupos de animação demons-
traram chegaram para que o
objectivo fosse cumprido».|

Carnaval de Verão aqueceu
foliões no sambódromo
Mealhada O tempo ajudou e o corso carnavalesco saiu à rua com cor, magia
e muita animação. Escolas de samba deram “show” com coreografias arrojadas

FIGUEIREDO

Público não aderiu em grande número mas isso não impediu que o objectivo fosse cumprido

MOSTEIRO A unidade de
Agro-Turismo do Monte Vale
do Mosteiro em Rosmaninhal,
concelho de Idanha-a-Nova foi
inaugurada sexta-feira, numa
cerimónia que contou com a
presença do secretário de Es-
tado do Turismo.

Álvaro Rocha, presidente do
município de Idanha-a-Nova
realçou a importância de um
projecto que aposta no tu-
rismo, apesar das dificuldades
financeiras em que o país se
encontra. 

António Realinho, director
da Adraces elogiou os proprie-
tários da unidade, Luísa Serejo
e José Sere jo, por construirem
um empreendimento desta en-
vergadura.

Para Armindo Jacinto, pre-
sidente do conselho de admi-
nistração da Naturtejo, esta
unidade representa uma nova
forma de olhar para o mundo
rural. “Este empreendimento

está próximo de Lisboa, Porto
e Madrid, esperando que des-
tes centros, os turistas possam
aqui deslocar-se, na certeza de
que usufruem de um espaço
importante”, destacou.

Pedro Machado, presidente
do Turismo Centro de Portu-
gal, considerou que são pro-
jectos desta natureza que con-
tribuem para o desenvolvi-
mento do turismo rural. “Sem
território e cultura, não há tu-
rismo, sendo estes espaços re-
levantes para trazer negócio, e
por isso mesmo, um valor
acrescentado”, afirmou.

Luísa Serejo, proprietária da
Agro-Turismo do Monte Vale
do Mosteiro, manifestou a sua
satisfação pelo “sonho reali-
zado” esperando que seja um
projecto com sucesso, que ve-
nha desenvolver mais esta
zona do Tejo internacional.

O secretário de Estado do
Turismo, Adolfo Mesquita Nu-
nes, afirmou não ter “a menor
dúvida, que com o talento dos
seus investidores, este novo es-
paço será dinamizado, colo-
cando-o ao serviço da comu-
nidade e do território”. J.M.A.

Rosmaninhal inaugurou
unidade agro-turística

Monte Vale do Mosteiro foi inaugurado na sexta-feira
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Rosmaninhal inaugurou
unidade agro-turística
MOSTEIRO A unidade de
Agro-Turismo do Monte Vale
do Mosteiro em Rosmanínhal,
concelho de Idanha-a-Nova foi
inaugurada sexta-feira, numa
cerímónía que contou com a
presença do secretário de Es-
tado do Turismo.

Álvaro Rocha, presidente do
município de Idanha-a-Nova
realçou a importância de um
projecto que aposta no tu-
rismo, apesar das dificuldades
financeiras em que o país se
encontra'

António Realinho, director
da Adraces elogiou os proprie-
tários da unidade, Luísa Serejo
e José Serejo, por construirem
um empreendimento desta en-
vergadura

Monte Vale do Mosteiro foi inaugurado na sexta-feira

Para Arrnindo Jacinto, pre-
sidente do conselho de admi-
nistração da Naturtejo, esta
unidade representa uma nova
forma de olhar para o mundo
rural. «Este empreendimento

está próximo de Lisboa, Porto
e Madrid, esperando que des-
tes centros, os turistas possam
aqui deslocar-se, na certeza de
que usufruem de um espaço
importante», destacou.

Pedro Machado, presidente
do Turismo Centro de Portu-
gal, considerou que são pro-
jectos desta natureza que con-
tribuem para o desenvolvi-
mento do turismo rural «Sem
território e cultura, não há tu-
rismo, sendo estes espaços re-
levantes para trazer negócio, e
por isso mesmo, um valor
acrescentado», afirmou

Luísa Serejo, proprietária da
Agro-Turismo do Monte Vale
do Mosteiro, manifestou a sua
satisfação pelo «sonho reali-
zado» esperando que seja um
projecto com sucesso, que ve-
nha desenvolver mais esta
ona do Tejo internacional
O secretário de Estado do

Turismo, Adolfo Mesquita Nu-
nes, afirmou não ter «a menor
dúvida, que com o talento dos
seus investidores, este novo es-
paço será dinamizado, colo-
cando-o ao serviço da comu-
nidade e do território». J.M.A.

REGIÃO DAS BEIRAS
Durante 24horas, a cidade foi

palco da iniciativa que oTeatro
Viríato denominou 'VISEUA01
DO 06', inaugurado com "APri-
meira Festa", um evento cen-
trado no espaço público de Vi-
seu, que envolveu diversos ar-
tistas locais, nacionais e inter-
nacionais.

Pelos céus deViseu andaram

cidade vibrar.
"Uma Carta Coreográfica", de

Madalena Vltoríno, foi um dos
eventos dinamizadores da
tarde de sábado. Largas deze-
nas de pessoas acompanha-
ram as diversas visitas guiadas
que decorreram durante a
tarde, dinamizadas por 10 ar-
tistas locais.

Concurso de Papagaios
estreia-se em São Jacinto
ESCOLAS O céu sobre a Praia
de São Jacinto vai encher-se de
cor e imaginação, na quarta-
feira Trata-se do primeiro con-
curso de papagaios, promovido
pela Junta de Freguesia de São
Jacinto. O evento tem início
marcado para as 10hoo e conta
com a presença de alunos de
escolas do 1.0e 20ciclos da re-
gião de Aveiro.

A largada tem como objec-

tivo «proporcionar o convívio
entre alunos de diferentes es-
colas do concelho de Aveiro,
assim como fomentar e esti-
mular da críatívídade dos alu-
nos», pode ler-se no regula-
mento.

Os papagaios devem ser de
fabrico manual Serão tidas em
linha de conta pelo júri, a cria-
tividade, a imaginação e, claro,
a capacidade de voo.
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ÓRGÃOS SOCIAIS FORAM EMPOSSADOS

Federação defende
Turismo Rural .
Valorizar
e promover
os territórios
é o objetivo desta
nova instituição
que dá os
primeiros passos

José Manuel Alves

Cândido Mendes é o presiden-
te da recém-criada Federação
Portuguesa de Turismo Rural
(FPTR), que terá a sua sede
em Idanha-a-Nova.A tomada
de posse decorreu sexta-feira,
no Hotel Rural Herdade da
Poupa, no Rosmaninhal. Ains-
tituição tem como objetivo a
"promoção eo desenvolvimen-
to da atividade económica do
Turismo em meio rural, de
uma forma integrada no todo
do território".

Os associados fundadores

Cândido Mendes

constituintes são a TuriPortu-
gal, Hotéis Rurais de Portugal,
ADERE- Peneda Gerês, Cou-
delaria Henrique Abecasis,
Na turtejo , Casas Açorianas,
Madeira Rural, Heranças do
Alentejo e Garvetur.

Oresponsável pela Federa-
ção recorda que a instituição
surge de umalacuna existente,
em que era necessária a cons-
tituição de uma federação para

o mundo rural. "Pensávamos
que oTurismo Rural,seriamais
apoiado. No entanto, tal nunca
veio a acontecer, com este se-
tora sermais desapoiado, rela-
tivamente ao passado, numa
altura em que o Turismo em
Portugal tem um papel muito
importante no desenvolvimen-
to e sustentabilidade dos terri-
tórios, por isso mesmo temos
que nos unir. Para combater a
atual crise que o Turismo in-
terno atravessa, necessitamos
de uma afirmação bastante
séria na captação de turistas
internacionais", considera,
avançando que a criação desta
federação, vem ao encontro
dos interesses do Turismo Ru-
ral.

"Vamos trabalhar com a
Associação Municipal de Mu-
nicípios e o Turismo de Portu-
gal, no sentido de valorizar e
promover os territórios, sendo
por isso, um grande trabalho
de organização, no agrupa-

mento dos produtos turísticos,
para nos constituirmos como
parceiros sociais, para que pos-
samos estar mais próximos das
decisões do poder central,
dado que associações que ope-
ram no território têm muita di-
ficuldade na sua afirmação".

Cândido Mendes desta-
cou que o Turismo Rural tem
uma componente bastante ele-
vada na sustentabilidade das
regiões e no desenvolvimento
das populações, pelo que será
necessário integrar todos os
produtos. "Não é concebível
que nos período em que há
tendência para aumentar a
procura turística, algumas ca-
sas rurais que integram as ro-
tas, estejam encerradas, pelo
que é necessário criar a cultu-
ra do Turismo, para sabermos
receber as pessoas, pelo que
de nada serve termos um dis-
curso, para posteriormente no
terreno não tersustentabilida-
de", alerta o dirigente.

ALDEIA DE SANTA MARGARI DA

Festival das Flores
encanta visitantes

O4°Festival das Flores,que de-
correu dias 25e 26de maio, em
Aldeia de Santa Margarida, no
Concelho de Idanha-a-Nova,
foium êxito,com os visitantes a
terem a oportunidade de ver
mais de 100mil fiores de papel
e outras tantas na turais.

Flores que encheram as
ruas de Aldeia de Santa Marga-
rida' revelando o trabalho de-
senvolvido pela população ao .
longo de quatro meses, no que
se refere às flores de papel.

Com muitos visitantes por-
tugueses, mas também com al-
guns estrangeiros, principal-
mente espanhóis, que tinham à
sua espera a tradicional hospi-
talidade beirã, o programa in-
cluianimação de rua, destacan-

do-se a atuação do grupo de
samba da Mealhada e dos Care-
tos de Podence, não faltando
também os expositores com
produtos regionais.

Afesta ficou completa com
a inauguração de uma zona de
lazer, localizada no quintal da
antiga Casa Sarafana, numa
cerirnónia em que esteve pre-
sente o presidente da Câmara
de Idanha-a-Nova, Álvaro Ro-
cha, e o presidente da Junta de
Freguesia, LuisCaría, acompa-
nhados pelo vice-presidente
da Câmara, Armindo Jacinto,
pelos vereadores Idalina Costa
e Joaquim Soares, e pelo presi-
dente daAssembleia Municipal
de Idanha-a-Nova, Francisco
Costa.
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danha-a-Nova
-

NOVA UNIDADE DE AGROTURISMO NO CONCELHO DE IDANHA-A-NOVA

Monte Vale
do Mosteiro abre
no Rosmaninhal
"A partir de hoje,
é necessário
preencher com
vida, esta nova
unidade, para que
o Turismo fique a
ganhar"

José Manuel Alves---
o secretário de Estado do Turis-
mo, Adolfo Mesquita Nunes
inaugurou, sexta -feira, a unida-
de de Agroturismo do Monte
Vale do Mosteiro, em Rosmani-
nhal, Concelho de Idanha-a-

Nova. Na cerimónia estiveram
presentes várias entidades e re-
presentantes das regiões de tu-
rismo do País.

ÁlvaroRocha, prcsidenteda
Câmara de Idanha-a-Nova real-
çou a importância do projeto
que aposta no Turismo, apesar
das dificuldades financeiras em
que o País se encontra. "Numa
altura de crise,merecem osmais
rasgados elogios os seus investi-
dores neste espaço rural, em ple-
no Tejo In temacional, onde um
espaço deste género fazia falta
ao nosso concelho".

Por sua vez, Antônio Reali-
nho, diretor da Associação de
Desenvolvimento da Raia Cen-

tro Sul (Adraccs), afinando pelo
mesmo diapasão, teceu rasga-
dos elogios aos proprietários
da unidade, Luísa Serejo e
José Sere]o, por construírem
um empreendimento com
esta envergadura, numa zona
de caça cinegética e agrícola,
bem enquadrada num territó-
rio de baixa densidade.

ParaAnnindo Jacinto, presi-
dente do conselho de adminis-
tração da Naturtejo, a unidade
inaugurada representa uma
nova forma de olhar para ornun-
do rural em Portugal. "Este em-
preendimento está localizado
próximo de Lisboa, Porto e Ma-
drid, esperando que destes

A inauguração contou com a presença de Adolfo Mesquita Nunes

grandes centros, os turistas pos-
sam aqui deslocar -se, na certeza
de que usufruem de lUTI espaço
importante, com urn bosqueazi-
nhal", destacou.

Pedro Machado, presidente
da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do
Centro (CCDRCl, considerou
que são projetos desta natureza
que contribuem para o desen-
volvirnento doTurismo Ruralno
País, muna região que congrega
a biodiversidade, para que se
faça "bom turismo" neste tenitó-
rio. "Sem território e cultura, não

há Turismo, sendo estes espa-
ços relevantes para trazer negõ-
rio e, por isso mesmo, um valor
acrescentado", afirmou.

Luísa Serejo,proprietária da
Agrotuósmo doMonte ValeMos-
teiro, manifestou a sua satisfa-
ção pelo "sonho realizado" espe-
rando que este seja um projeto
com sucesso, que venha desen-
volver ainda mais a zona do
Tejo Internacional.

Afinalizar as intervenções, o
secretário de Estado do Turismo,
AdolfoMesquita Nunes, confes-
sou ser um profundo conhece-

dor desta zona raiana, com as
suas enormes potencial idades
para o desenvolvimento do Tu-
rismo. "Não tenho amenordúvi-
da, que com o talento dos seus
investidores, este novo espaço
será dinamizado, colocando-o ao
serviço da comunidade e do ter-
ritório", acredita o governante.
"Apartir de hoje, é necessário
preencher com vida, esta nova
unidade, para que oTurismo fi-
que a ganhar, sendo este um
empreendimento com a verten-
te de urna relação com a econo-
mia local", adiantou.
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Vila Velha de Ródão

Bibliotecário por duas semanas 

Entre junho e setem-

bro a Biblioteca Munici-

pal José Baptista Martins 

de Vila Velha de Ródão 

(BMJBM) vai desenvolver 

uma inédita e estimulante 

iniciativa. Neste período 

de tempo, jovens entre os 

12 e os 25 anos vão ter a 

oportunidade de, durante 

duas semanas, aprender as 

técnicas básicas da biblio-

teconomia e apoiar as mui-

tas iniciativas da BMJBM 

enquanto ocupam sauda-

velmente o tempo livre das 

férias de Verão. 

O projeto “Bibliote-

cário por duas semanas” 

aposta no envolvimento 

dos jovens na promoção 

da cultura e conhecimento, 

neste ano em que se cele-

bra o Ano Europeu dos 

Cidadãos, mas investirá 

igualmente na formação 

dos participantes enquanto 

utilizadores de bibliotecas. 

Conhecer melhor a 

missão e o funcionamento 

de uma biblioteca, con-

tribui decisivamente para 

uma melhor utilização dos 

seus recursos. 

Num tempo em que 

escasseiam as oportunida-

des para os jovens apren-

derem como se faz e por-

que se faz, esta iniciativa 

da Biblioteca Municipal 

de Ródão torna-se ainda 

mais relevante. Os jovens 

interessados deverão ma-

nifestar o seu interesse em 

participar até ao dia 15 de 

junho na BMJBM.  

Geopark Naturtejo é paradigma
“O Geopark Naturte-

jo bem pode ser conside-

rado um modelo para uma 

regionalização eficaz”. As 

palavras são do deputa-

do José Ribeiro e Castro, 

Presidente da Comissão 

Parlamentar de Educação, 

Ciência e Tecnologia que 

visitou o território do Ge-

opark Naturtejo, acompa-

nhada por representantes 

da Comissão Nacional da 

UNESCO. 

Com o tema “Edu-

cação para o Desenvol-

vimento Sustentável – o 

Paradigma do Geopark 

Naturtejo”, e comemoran-

do o Dia da Rede Europeia 

de Geoparques, esta visita 

teve como objetivos dar a 

conhecer à Assembleia da 

República exemplos do 

património geológico de 

referência internacional, 

os recursos e potenciali-

dades do território, assim 

como os desafios presentes 

que esta região atravessa. 

A visita teve na Esta-

ção de Santa Apolónia, 

com a receção da Comis-

são Parlamentar e dos re-

presentantes da UNESCO 

pelo grupo BNI – Con-

fiança composto por qua-

se 40 empresários dos seis 

municípios que compõem 

o território do Geopark 

Naturtejo da Meseta Me-

ridional, dos mais diversos 

sectores de atividade.

Na viagem de com-

boio o grupo pôde assistir 

à apresentação do BNI – 

Confiança e testemunhar 

os resultados da organiza-

ção empresarial na região.

Armindo Jacinto, pre-

sidente da Naturtejo, apre-

sentou o trabalho feito ao 

longo de quase uma déca-

da no território em prol de 

uma cultura turística e de 

organização de um desti-

no que se quer marcante, 

sustentável e de elevada 

qualidade. Uma região 

que precisa de proteger e 

valorizar o seu património 

geológico, com equipa-

mentos de interpretação 

de excelência que tardam 

em aparecer. 

Já em Vila Velha de 

Ródão, Maria do Carmo 

Sequeira recebeu a comi-

tiva com uma breve visita 

à Casa das Artes do Tejo, 

jardim dos fósseis e Biblio-

teca. Mas o grande objeti-

vo do dia era descer o Tejo 

de barco, com destino ao 

Monumento Natural das 

Portas de Ródão. 

A comissão parlamen-

tar seguiu para o concelho 

de Proença-a-Nova, para 

o Centro Ciência Viva da 

Floresta. João Paulo Ca-

tarino abriu à discussão 

o tema “Educação para 

a Sustentabilidade – Ci-

ência Aplicada ao Desen-

volvimento Regional em 

Castelo Branco/Geopark 

Naturtejo” salientando a 

perda de competitivida-

de do interior, num país 

em desequilíbrio histórico 

para o litoral. Já a repre-

sentante do sector ciência 

da Comissão Nacional da 

UNESCO, definiu os ge-

oparques como pequenas 

“UNESCO”, os quais re-

alizam os quatros grandes 

objetivos desta instituição 

das Nações Unidas, isto é 

educação, ciência, cultura 

e cooperação, salientando 

o excelente trabalho de-

senvolvido pelo Geopark 

Naturtejo, o geoparque 

pioneiro em Portugal. 

Carlos Maia peran-

te os representantes das 

Escolas do IPCB, não só 

demonstrou a necessida-

de fulcral desta instituição 

para a dinâmica socioeco-

nómica da cidade de Cas-

telo Branco e para a edu-

cação superior das novas 

gerações da região, como 

revelou um impacto dire-

to do IPCB na economia 

regional estimado em 45 

milhões de euros, que os 

cortes orçamentais profun-

dos põem em causa. 

Banco Alimentar Contra a Fome

Intermarché de Idanha-a-Nova voltou a dobrar
À semelhança do que 

ocorreu por todo o País, 

realizou-se, em Idanha-

-a-Nova, no dia 1 e 2 de 

junho, a campanha do 

Banco Alimentar contra 

a Fome, nas superfícies 

comerciais Intermarché e 

O meu Super, que contou 

com a colaboração de 40 

voluntários, incluindo pio-

neiros e caminheiras do 

Agrupamento de Escutei-

ros nº 326. 

Os géneros alimentí-

cios recolhidos, nos Con-

celhos de Castelo Branco, 

Idanha-a-Nova, Proença-

-a-Nova, Vila Velha de 

Ródão e Penamacor, gra-

ças à solidariedade e ge-

nerosidade dos que con-

tinuam a ”alimentar esta 

ideia”, serão distribuídos 

às famílias mais carencia-

das dos citados Concelhos 

através de Instituições de 

Solidariedade com proto-

colo estabelecido com o 

Banco Alimentar contra a 

Fome.

É de destacar a já ha-

bitual solidariedade do 

empresário do Intermar-

ché de Idanha-a-Nova 

que voltou a dobrar a sua 

oferta em relação aos ali-

mentos recolhidos pelos 

voluntários na sua superfí-

cie comercial.  

Geopark Naturtejo entrega prémios 
do Concurso Escolar “Água que nos une”

O Geopark Naturte-

jo entregou os prémios do 

concurso escolar “Água 

que nos une” organizado 

pelo Geopark em colabo-

ração com a Comissão Na-

cional da UNESCO.

O concurso destinou-se 

a todos os alunos e profes-

sores do Ensino Pré-Esco-

lar, do 1º, 2º e 3º Ciclos do 

Ensino Básico, do Ensino 

Secundário, do Ensino 

Profissional, dos estabeleci-

mentos de ensino públicos 

e privados incluídos no ter-

ritório do Geopark Natur-

tejo.

A cerimónia de entrega 

dos prémios decorreu no 

dia 4 de Junho, no Centro 

de Ciência Viva da Flores-

ta, onde até final do mês 

podem ser vistos todos os 

trabalhos.  

Comissão Parlamentar de Educação e Tecnologia visitou Geopark Naturtejo

Junho 2013



Esta semana nas escolas ...

13 de junho de 2013 reconquista escolas 29

Crianças, professores e
pais despediram-se do ano
letivo com muita música
e dança. A festa de encer-
ramento das atividades de
enriquecimento curricular
:voJtOu ao relvado do está-
I dia municipal ele Castelo
Branco. depoiJdo.uIo se ter
realizado = 2012. Desta
vez os •• 'novos con-
taram c»ÍQ.a ajudados pais,
que também executaram
as coreograftas ensaiadas
pelos professores. O espo-
tácu10 organizado pela Câ-
mara Municipal de Castelo
Branco terminou com dose
dupla damúsica "Gangnam
Style", do cantor sul core-
anoPsy.

O video pode ser:visto
em www.reconquista.pt ou
nos canais do Reconquista

I

no youtube, Sapo Videos e
MeoKanal.

A água que nos une
Várias escolas participaram no concurso escolar "Água

que nos Une - Década da Educação para o Desenvolvi-
mento Sustentável 2005-2014", organizado pelo Geopark
Naturtejo e pela Comissão Nacional da Unesco, tendo os
prémios sido atribuídos terça-feira, dia 4 de junho.

IVS encerra ano em festa
o Instituto Vaz Serra realizou sexta-feira, dia 7 de junho,

a festa de encerramento do ano letivo, junto ao Pavilhão
Desportivo de Cernache do Bonjardirn.

Trilhos do Zêzere
Inserido na unidade curricular de itinerários turísticos,

os alunos do Curso de Especialização Tecnológica em
Técnicas de Gestão em Turismo, da Escola Tecnológica e
Profissional de Sertã, realizaram o percurso pedestre "Trilhos
do Zêzere".

o desenvolvimento destas noticias encontra-se na integra
na Secção Escolas no site do jornal, em www.reconquista.
pt.
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Vivi Arte nas férias . I Salvaterra do Extremo rendida às artes
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Car~aleiro pr~move Festival salva
atelier de verao

...•.•.--. 4; f" ~~. ld···; d · t
~~~;~n~~~ a ela o esqueumen o

As crianças vão voltar ao Cargaleiro

OMuseu Cargaleiro portância da reciclagem para
promove, de 17 a 28 o ambiente, onde a Valnor
de junho, o atelier de irá colaborar realizando pa-

verão Viv' Arte nas Férias, lestras e jogos educativos.
.destinado a crianças entre os N o decorrer das duas
6 e os 10 anos. As inscrições semanas estão agendadas as
já se encontram abertas no visitas ao Canil/Abrigo de S.
museu, sendo que a iniciati- Lázaro de Castelo Branco e
va decorrerá entre as 14HOO ao Centro de Ciência Viva
e as 18HOO,estando dividida' em Proença-a-Nova, onde as
por duas semanas (cada crianças vão ainda participar
criança só poderá participar na atividade "Fósseis ao Teu
numa dessas semanas). Gosto!" e fazer réplicas de

Durante esse período vários fósseis em gesso.
serão realizadas diversas Os interessados podem
atividades organizadas pelo realizar a inscrição no Mu-
Serviço Educativo do Mu- seu Cargaleiro, ou através'
seu. Atividades relacionadas do email museucargaleiro.
com arte, pintura, teatro e cb@mail.telepac.pt, ou do
outras temáticas, como a im- número 272 337394.

De 21 a 23 de junho

Solstício quer
ri 1"1 .. ..

ofestival Salva a
Terra vai ajudar
a recuperação de
animais selvagens
mas os habitantes
foram os primeiros
a ganhar com a
festa.

Salvaterra do Extremo
ganhou uma nova vida
durante quatro dias. A

aldeia do concelho de Ida-
nha-a-Nova abriu portas a
visitantes de Portugal e do
estrangeiro para o Salva a
Terra, um festival ecológico
que é diferente dos outros, a
começar pelo destino a dar às
receitas. O dinheiro vai ajudar
o Centro de Estudos e Recu-
peração deAnimais Selvagens
promovido pela associação
ambientalista Quercus e sede- -
ado em Castelo Branco. Este
hospital de animais selvagens
está atualmente no pico da sua
atividade, muito por conta
das crias que deixam o ninho.
Corujas, águias ou abutres são
algumas das espécies que por

-~
::!1

~
SI!!' ·11 \ j'~. i
A música passou pelo palco mas também pelos ateliês

lá passam. aqui da aldeia. E mesmo quem
"Nós recebemos uma mé- não participa como voluntário

dia de 200 animais por ano e abre as portas da sua casa para
temos uma taxa de sucesso concertos intimistas", conta .
que ronda os 60 por cento", Samuel Infante.
explica Samuel Infante, da Maria Bargão e Maria
Quercus de Castelo Branco, Ramos assistem aos últimos
que partilhada 'a organização preparativos antes da primeira
com a Velha Gaiteira. noite de festival. As mulheres

O Salva a Terra aposta na de 84 e 69 anos dizem que o
ecologia e no envolvimento festival "é uma coisa boa para
das populações locais. Muitos a terra", que já viu melhores
participam como voluntá- dias.
rios. "Acho muito bem. Só é

"Nós temos cerca de 50 pena é isto estar um pouco
voluntários, alguns dos quais deserto porque há pouca mo-

cidade e emprego", diz Maria
Bargão.

Leonor Raposo gostava
de ver mais festivais como
este nas aldeias "porque es-
tão desertas;'. Habituada a
andar pelas feiras, Leonor
ficou desta vez pela sua ter-
ra, onde montou uma banca
com bolos tradicionais, pão
e café. E aproveitou também
para vender sacos feitos com
embalagens recicladas de
café, que tem tudo a ver com
o espírito do festival.
José Furtado
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6 de junho de 2013 reconquista
Comissão de Educação, Ciência e Cultura visita Geoparque Naturtejo

castelo branco7

A23 "drena" pessoas do Interior
Ribeiro e Castro afir-

mou terça-feira, dia
4 de junho, no Centro

de Ciência Viva da Floresta,
em Proença-a-Nova, que
"as autoestradas em vez
de atrair pessoas, serviram
como drenos para o interior".
Foi assim que o deputado
do ÇDS-PP abriu o debate
público sobre o tema "Edu-
cação para a Sustentabili-
dade - Ciência Aplicada ao
Desenvolvimento Regional
em Castelo Branco/Geopar-
que Naturtejo", realizado
no âmbito de uma visita da
Comissão Parlamentar de
Educação, Ciência e Cultura,
à qual preside, ao território
do Geoparque Naturtejo.

Uma região que conhece
bem, pois já foi "deputado-
padrinho" do distrito de Cas-
telo Branco. Um território
que considera "ter muito
potencial, mas sem pessoas
não há sustentabilidade e as
medidas dos últimos anos
foram devastadoras para o
interior".

Já o Geoparque Naturtejo
"supre uma das carências
da regionalização, pois dá o
exemplo de como os seis con-
celhos que o integram (Cas-
telo Branco, Idanha-a-Nova,
Proença-a-Nova, Vila Velha
de Ródão, Oleiros e Nisa) se
conseguem organizar numa

plataforma supramunicipal
para defender o território e a
sua identidade".

"O que falta a Portugal é
uma verdadeira política de
território. E sem isso não se
resolve o problema da A23,
do encerramento de tribu-
nais, extensões de saúde ou
estações de correios. Porque
não vamos à frente com uma
estratégia, mas sim sempre
atrás do problema", afirma
o presidente da comissão.
Ribeiro e Castro defende
que seja criada uma rede de
serviços e comunicações que
sejam sustentáveis, porque
"o interior é a nova praia. E
em termos económicos, é por
aqui que passam 80 por cento
das transações comerciais
nacionais". O Geoparque
Naturtejo "vive uma dupla
realidade. Cada vez tem mais
desertificação, mas tem tam-
bém um grande potencial.
Nós temos recursos. Em pri-
meiro lugar temos as pessoas
e depois temos o território,
tratamos é mal deles".

O presidente da câmara
de Proença-a-Nova, João
Paulo Catarino, garantiu não
querer fazer parte dos que
arriscam ficar na história
por "fecharem dois terços
do país". Ressalva que é
a favor de quem utiliza as
autoestradas que as pague,

A Comissão visitou a região do Geoparque Naturtejo
mas "com um preço razoável.
Não podemos ter o território
com o menor rendimento per
capita a pagar as portagens
mais caras do país. Nem ter
empresários a pagar tanto
IRC como os que não têm
os mesmos custos de pro-
dução". .

E defendeu que "é preciso
ter coragem de deslocalizar o
emprego e as pessoas para
regiões onde são precisos".
E para garantir que nestes
territórios também se vinga,
deu como exemplo a OutSys-
tems, "uma empresa que
vende tecnologia de ponta

para todo o mundo a partir
de Proença-a-Nova e não
teve problema em recrutar
umas dezenas de engenheiros
informáticos para se insta-
larem no concelho. Porque
as pessoas também vão para
onde têm trabalho".

Pediu, por isso, aos de-
putados que integram esta
comissão parlamentar, que
"tenham sensibilidade para
estas questões do interior e
ajudem a criar um lobby, no
bom sentido, para que a de-
sertificação, o despovoamen-
to e o desemprego acabem
com esta região".

Elisabete Silva, represen-
tante da comissão nacional
da Unesco, também con-
cordou que é necessário dar
visibilidade ao fator coesão
territorial e trabalhar em
parceria para se poderem
superar as dificuldades destes
territórios.

Falou ainda do concurso
escolar, que este ano teve
como tema central "A água
que nos une", tendo as esco-
las vencedoras recebido os
prémios pelos seus trabalhos
no final da sessão.

Carlos Maia, presidente
do Instituto Politécnico de

Castelo Branco, elogiou
o envolvimento dos mais
novos nestas matérias, lem-
brando que "a intervenção
de cidadania deve depois
continuar ao longo da vida".
Quando ao IPCB, avançou
alguns números que mos-
tram a proximidade e impor-
tância que estas instituições
têm com as comunidades
em que se inserem. Neste
momento, a academia repre-
senta 18 por cento da popu-
lação da cidade de Castelo
Branco, sendo que entre 40
a 45 por cento dos alunos
são do distrito. Lamenta que
"das 52298 vagas de ensino
superior abertas no presente
ano letivo, 27856, ou seja
53,3 por cento, estejam con-
centradas em Lisboa, Porto e
Coimbra", porque comparar
litoral e interior no seu todo,
a diferença é ainda mais
acentuada, pois 91 por cento
das vagas estão no litoral e
nove por cento no interior.
"Não será cortando ainda
mais nos nove por cento
do interior que o Governo
poderá resolver o problema
do défice", reitera, revelando
que "por cada euro que o
Estado investe no IPCB tem
um retorno de 2,64 euros",
explica Carlos Maia.

Lídia Barata
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Federação Portuguesa de Turismo Rural

Mundo rural representa 10 mil camas
N;ederação Portugue-

sa de Turismo Ru-
al foi formalmente

constituída na passa sexta-
feira na Herdade da Poupa no
Rosmaninhal e vai ter sede
em Idanha-a-Nova. Com a
presença do secretário de
Estado do Turismo, Adolfo
Mesquita Nunes, o novo or-
ganismo lançou as suas bases
de atuação para um sector
que abrange 10 mil camas
em todo o país.

O novo organismo repre-
sentativo do turismo rural em
Portugal integra associações
e entidades públicas e pri-
vadas da Madeira, Açores,
Alentejo, Algarve, Centro' e
Norte de Portugal. Cândido
Mendes, presidente do novo
organismo, explica que um
dos objetivos da Federação

• é assumir-se como "uma
voz única junto dos poderes
central, local e regional".
No seu entender Portugal
tem que deixar o slogan do
sol e da praia. Portugal é
mais do que isso. Temos dos
melhores queijos e azeites do
mundo", disse.

Daí que outra das apostas
da Federação seja promover
o turismo rural e português
e os seus produtos interna-
cionalmente. Aproveitando
a presença do secretário de
Estado do Turismo, Cândido

A Federação tem sede em Idanha-a-Nova
Mendes voltou a contestar o
aumento do IVA na restaura-
ção e mostrou preocupação
quanto à eventual subida da
mesma taxa no sector hote-
leiro (as dormidas têm 6%
de IVA). Facto que Adolfo
Mesquita Nunes rejeitou (ver
caixa).

Annindo Jacinto, presi-
dente da Naturtejo, assumiu
a vice-presidência da Fede-
ração, lembrando que a nova
organização "deposita grande
esperança na intervenção a
realizar junto das diferentes
áreas como a agricultura, o
turismo e o ambiente".

O também vice-presi-

Turismo rural no Rosmaninhal

dente da Câmara de Ida-
nha-a-Nova lembrou que
"Portugal precisa de reduzir
a importação de produtos
alimentares. Temos ex-
celentes condições para
a produção de produtos
como o azeite, os frutos
silvestres, os queijos e o
vinho, etc. Idanha-a-Nova
está preparada para desen-
volver o turismo rural". O
autarca lembrou qoe o seu
concelho "foi considerado o
mais ecológico" e deu ainda
como exemplos de sucesso
a chamada economia verde,
a produção de azeite bioló-
gico ou o festival mais eco-

lógico do mundo que se tem
realizado no concelho".

A isto, Álvaro Rocha,
presidente da autarquia ida-
nhense, juntou a biodiversi-
dade e cinegética. "O turismo
tem sido uma das nossas
apostas. Éuma das nossas ai-
mas. Sabemos que o retomo
em pouco tempo não é fácil.
A Federação pode contar
connosco!", disse.

Na sessão, Ant6nio Sal-
gado (já falecido), um dos
principais investidores no
turismo naquele concelho,
também foi recordado pelos
dois autarcas.
João Ca"ega

IV!" não aumenta
na hotelaria?
Osecretário deBs- sublinhou a importância do

tado do Turismo, turismo rural em Portugal,
. Adolfo Mesquita a qual tem cerca de lO mil

Nunes, garantiu durante a camas,
ceriménia de constituição "O turismo nroU é im-
da Federação Portuguesa de pol'ta5te porque representa
Turismo Rural que o Impos- o nosso território, E a única
to sobreo Valor Acrescenta- 8," capacidade q~e temos de
do (lVA) não vAi áumentar congregar as váriasáreas
na hotelaria. "Esta, é uma ~ativídadeepotenciá-4ls",
promessa doGoverno. Não disse.
haverá qbalquéi alteração Para o governante, "é
na ta:ta ~e IVA [6%1 na '] importànte que os"turista$
hote4uià!', disse o secretário ti que"nos visitam não 9\lr-
deEstado. 10 mam apenas no território,

Aquele metQ:bto do 00- ..mas que tenham acesso
Vemo respondia assim. às "aos prodUtQs endógenú,s e
preocupeçõeeraenifestades desfrutem de UUlaâninlação
pa mesma sessãopelo presi- "i: ~turísticá boa. É importante
det1te daquela nOVlt,fedéta1lm ~qne e~es,lévémlPortugal .
çã8:No ~tanto. mais tarde, consig() '\ disse.
o g~bínete ~o secretário W *' O s~r:etãrio de Estado
de Estad9 veio referir que- b'xplioou que "só no Centro
as.declarações eramfeitas; de Portugal hbave umau-
no, cou.tex,to da entrega na Wenío d~ \,.6%no número de
Assembleia da Repúb}.içaturistaS ~pannõjs. E isso é
do Orçamento de E§t,lido 'Um mérito de q.ltem~trabalha
retificativQpara 2913~ qo setor",

Adolfo"MesquitaNunes JC
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Festival do Borrego foi um sucesso

Mil e um sabores no Rosmaninhal
!
I.

o borrego foi rei
na freguesia de
Rosmaninhal ao
longo do último
fim-de-semana. Um
produto de excelên-
cia na cozinha me-
diterrânica muito
valorizado por este
tipo de iniciativas.

Areguesia de Rosma-
ninhal, no concelho
e Idanha-a-Nova,

recebeu mais uma edição
do Festival do Borrego, nos
passados dias I e 2 de junho.
Tratou-se de mais uma inicia-
tiva de cara ter gastronómico
levada a efeito pela Câmara
de Idanha-a-Nova, onde não
faltaram também a anima-
ção pelo recinto, colóquios,
conferências e animação
musical.

Foi um certame de mil
e um sabores, visitado por
milhares de pessoas, onde
puderam ser degustados pa-
ladares de diversas regiões
do mundo, como a cozinha

Armindo Jacinto usou da palavra no ato inaugural deste certame
grega, marroquina, espanho-
la, judaica e logicamente a
portuguesa, mostrando que
o borrego é um produto de
excelência na cozinha penin-
sular e mediterrânica.

"Trata-se de um festival
temático integrado na nossa
estratégia de festivais que
decorrem ao longo do ano
e que permitem a promoção
destas riquezas patrimoniais

do nosso concelho, neste
caso ao nível da gastrono-
mia, ao mesmo tempo que
atraem fluxos de turistas e
visitantes que consumam e
valorizem estes produtos",
referiu Armindo Jacinto,
vice-presidente da autarquia
idanhense no momento inau-
gural do certame.

Para este responsável, "a
presença de chefes de cozi-

nha que confecionem sabores
de outras paragens valoriza
bastante este festival, permi-
tindo às pessoas avaliar as
diferentes formas de utilizar
o borrego".

Simultaneamente, como
acrescenta Armindo Jacinto,
"a presença de muitos arte-
sãos e produtores regionais
dá uma envolvência muito
própria a estes festivais,

motivando estas pessoas não
apenas a participar como a
vender aquilo que produzem,
o que ajuda a comercializar
muita da produção destes
territórios da zona raiana",

Este ano, participaram
neste Festival do Borrego de
Rosmaninhal cerca de uma
centena de expositores.

José Júlio Cruz

Tinalhas

Homenagens
A Junta de Freguesia de

Tinalhas homenageou, dia
2 de junho, Conceição Ba-
rata, a médica que cuidou
da população durante 30
anos. O presidente da Junta
de Freguesia, José Antônio
Apolinário, quis, neste seu
último mandato, deixar à
médica este reconhecimen-
to público.

Foi também homenage-
ado José Cândido, conheci-
do pelos amigos como "Zé
Bomba", por ter dedicado
64 anos da sua vida, ininter-
ruptos, à Sociedade Filar-
mónica de Tinalhas, muitas
vezes "em detrimento da
família".

Uma terceira homena-
gem foi feita à jovem Inês
Ramalhinho, cuja doença,
em apenas seis meses, ven-
ceu a sua força de viver.

José Antônio Apolinário
não ignorou neste dia "a
carta anónima e as provoca-
ções no Facebook", adian-
tando que "as pessoas não
sabem distinguir as coisas".
Admitiu não estar "a pagar
favores a ninguém" e que
ele mesmo vai publicar a
carta nos locais de afixação
próprios da Junta.
LB
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Ribeira de Oleiros
vai ser requalificada
Oprojeto de requalifi-

cação da Ribeira de
Oleiros, promovido

pela Câmara de Oleiros, acaba
de ser aprovado pelo PRO-

. DER, num investimento de
150 mil euros. A intervenção
visa a conservação e valoriza-
ção do património rural.

Em nota enviada à im-
prensa, a autarquia de Oleiros
explica que os trabalhos a
realizar incluem "a limpeza
e regularização das margens
da Ribeira de Oleiros, numa
extensão de cerca de 2500
metros, entre a Ponte Grande
e a Praia Fluvial de Açude
Pinto". Será então criado um
percurso pedonal, entre a praia
fluvial e a vila de Oleiros, sur-
gindo assim um novo polo de
atração de visitantes e turistas
ao território.

O projeto prevê "ainda
uma requalificação paisagís-
tica, nomeadamente no ponto

Oleiros

de início do percurso, através
da criação de um espelho de
água, assim como a colocação
de algum mobiliário urbano
(bancos e papeleiras) ao longo
do percurso ou a beneficiação
de algumas pontes pedonais
existentes".

Com esta intervenção a
Câmara de Oleiros, para além
de melhorar aquela zona nobre
do concelho, cria um percurso
temático em toda a extensão da
ribeira abrangida pelo projeto.
De acordo com a autarquia
serão colocados painéis infor-
mativos sobre o património
natural e rural envolvente.
Além disso, refere o municí-
pio, "aproxima-se a população
da Ribeira de Oleiros, possibi-
litando que as pessoas o vivam
e interpretem de uma forma
diferenciadora, ao mesmo
tempo que se dinamiza toda a
sua envolvente rural",
JC

reconquista--------------------------------------

Feira medieval
junta concelho
i a: iC1 -- 32 L*,o· , I

A Feira assinalou os 500 anos da atribuição do foral

N;egunda edição da
Feira Quinhentista de

leiros reuniu milha-
res de pessoas, durante os três
dias da iniciativa. O evento
que assinalou os 500 anos da
atribuição do foral manuelino
a Oleiros, envolveu toda a
comunidade, com especial
destaque para os alunos do
Agrupamento de Escolas
Padre António Andrade.

Para além dos desfiles,
o evento teve uma zona de
mercado, espetáculos de rua,

de teatro e fogo. José Mar-
ques, presidente da Câmara,
destacou a importância do
evento e dos 500 anos da
atribuição do foral à vila.

Como sucedeu em 2011,
o evento percorreu algumas
zonas históricas da vila e le-
vou os participantes ao passa-
do, ao tempo em que nasceu
o Padre António de Andrade,
patrono do Agrupamento de
Escolas do concelho.

A iniciativa teve o apoio
do Agrupamento de Escolas

Padre António de Andrade
e a a chancela do Grupo de
teatro Viv 'Arte.

As comemorações in-
cluem ainda, posteriormente,
o lançamento de um livro
sobre o Foral Manuelino de
Oleiros, cuja execução está
a cargo de Leonel Azevedo,
especialista no assunto e
natural do concelho de Olei-
ros. Um investigador que no
passado dia 1 foi orador num
colóquio sobre o tema.
JC
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Oleiros

Célia
Martins

-expoe
no turismo

O Posto de Turismo Mu-
nicipal de Oleiros tem paten-
te, de 1 a 29 de junho, a ex-
posição de artes decorativas
da autoria de Célia Martins,
residente no concelho.

Nesta mostra a reutili-
ação de materiais estará

em evidência, com grande
destaque para o "trapilho",
um fio, normalmente grosso,
que resulta de desperdícios à
base de algodão e lycra.

Caravanismo

Encontro
nacional

O Camping de Oleiros
acolhe, de 7 a lO de junho,
o 5.0 Encontro Nacional de
Caravanismo, numa iniciati-
va conjunta com a associação
Caravanismo Portugal.

O encontro envolve ca-
minhadas, uma aula de yoga
e degustação da gastronomia
do concelho.

Recorde-se que Oleiros
possui uma Área de Serviço
para Autocaravanas (ASA),
situada em plena vila de
Oleiros, junto ao Centro de
Saúde e Quartel da GNR.
Uma estrutura equipada com

. 4. . •
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No palco da. igreja em Salvaterra do Extremo

Salva a Terra. salva a viola beiroa
Miolabeiroa, também

designada de viola de
astelo Branco, ban-

durra ou simplesmente viola
é típica da região da Beira
Baixa. A orquestra 'Salvem
a Viola Beiroa'. Um instru-
mento que pertence à classe
dos cordofones e à família
das violas de arame, tradicio-
nais portuguesas. Também é
chamada de Viola de Castelo
Branco sendo provavelmente
originária da região da Beira
Baixa.

Esta viola é, provavel-
mente, o parente popular do
instrumento de corte chama-
do Vihuela, muito tocado na
Península Ibérica nos séculos
XVII e XVllI.

Tem cinco ordens de duas
cordas de aço que podem ser
pisadas ao longo da escala.
Uma das diferenças em re-
lação às suas congéneres do
norte, sul e ilhas de Portugal
são duas cordas muito agu-
das, as requintas, que não
podem ser pisadas sendo

• •

o projeto para salvar a viola beiroa vai estar em destaque
tocadas só com a mão direita. a guitarra clássica e o acor- está a decorrer um projeto de
Este instrumento foi desapa- deão. revitalização da Viola Beiroa
recendo, sendo substituído Nos dias de hoje, com o com a participação do Mestre
por outros, nomeadamente incentivo da Fundação Inatel, Alísio Saraiva e do professor

Miguel Carvalhinho, como
Reconquista divulgou em
primeira mão.

O mestre Alísio Saraiva
estudou aprofundadamente
este instrumento e atribuiu-
lhe uma afinação, dife-
rente da conhecida pelas
recolhas feitas na segunda
metade do século XX, que
dá a possibilidade de fazer
melodias acompanhadas
guardando o timbre que lhe
é peculiar.

O professor Miguel Car-
valhinho, doutorado em etno-
musicologia pela Universida-
de de Extremadura em Espa-
nha, desenvolve a técnica da
viola beiroa baseando-se nos
conhecimentos que tem da
Guitarra Clássica.

O repertório que está a
ser "arranjado" são temas da
tradição oral da Beira Bai-
xa bem como outros temas
de autor que foram sendo
popularizados ao longo dos
tempos.

Esta será mais uma pre-

sença de destaque no Salva a
Terra que decorre em Salva-
terra do Extremo, já este :fim
de semana, entre 7 e 10 de
junho. A Viola Beiroa estará
el palco no domingo, neste
festival em que Reconquista
dá o seu inteiro apoio, como
media parteners, como tem
acontecido desde a primeira
hora. Recorde-se que é uma
iniciativa pro bono, em que
todos os participantes o fa-
zem de forma gratuita e cujas
receitas revertem integral-
mente para o Ceras - Centro
de Estudos e Recuperação de
Aves Selvagens.

A organização é da res-
ponsabilidade do Núcleo
Regional da Quercus de
Castelo Branco, do projeto
Velha Gaiteira e do Munici-
pio de Idanha-a-Nova. Entre
muitas outras colaboração
encontram-se a Santa Casa
da Misericórdia de Salva-
terra do Extremo e a Escola
EB 2/3 Cidade de Castelo
Branco.
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20 terras da beira
Turismo rural no Rosmaninhal

reconquista-------------------------------------6 de junho de 2013

Monte Vale Mosteiro abre portas
o empreendimento
de turismo rural
Monte de Vale
Mosteiro foi inau-
gurado no Rosma-
ninhal: Tem seis
quartos, uma pisci-
na exterior e cerca
de 200 hectares de
natureza.

Osecretário de Estado
do Turismo, Adolfo
Mesquita Nunes, inau-

gurou, na passada sexta-feira,
no Rosmaninhal, o novo em-
preendimento de turismo agro
rural "Monte do Vale Mostei-
ro". O complexo, da autoria do
arquiteto João Teixeira, resulta
deuma aposta deLuísa Cerejo,
num investimento de cerca de
300 mil euros, comparticipa-
dos com fundos comunitários,
através da Associação de De-

o Secretário de Estado do Turismo inaugurou o complexo
senvolvimento da Raia Centro de existente naquela que é
Sul (Adraces). a quarta maior freguesia do

Situado numa proprieda- país em termos de área. "Es-
de de 200 hectares, o Monte peremos que este Monte que
de Vale Mosteiro tem seis nos encanta com o montado
quartos, piscina exterior e de azinho, lagos e paz, traga
uma tranquilidade que se felicidade aos turistas", disse
mistura com a biodiversida- a empresária Luísa Cerejo.

Ainda antes de inaugurar
o complexo, Adolfo Mesquita
Nunes, lembrou que o "turis-
mo deve saber aproveitar os
recursos e as potencialidades
existentes". O secretário de Es-
tado sublinhou a importância
deste tipo de empreendimentos

na dinamização do territó-
rio em que estão inseridos.
"Agora é possível enchê-lo de
vida, mostrar a nossa cultura,
recursos e criar ligações com a
comunidade local", disse.

Álvaro Rocha, presidente
da Câmara de Idanha-a-Nova,
destacou a importância do tu-
rismo no concelho e a aposta
que a autarquia tem feito no
sector. O autarca referiu-se à
atividade cinegética daquele
território, lembrando que
"fazia falta um espaço destes
no Rosmaninhal".

Por sua vez, Armindo
Jacinto, vice-presidente da

. autarquia e presidente da Na-
turtejo, para além de destacar
as potencialidades da nova
unidade, sublinhou o facto
deste tipo de investimentos
ser constituir uma "outra for-
ma de olharmos para o mundo
rural. Estamos equidistantes
entre Lisboa e Madrid. Que-
remos um país mais desen-
volvido e esta é uma missão
de todos nós. Esta é uma

propriedade de excelência,
com bosque, biodiversidade,
cavalos, e produção de al-
guns produtos (como doces),
e de cultura, dinamizando a
economia". Uma posição par-
tilhada por Pedro Machado,
presidente do Turismo Centro
de Portugal, que classificou
os recursos existentes, a di-
nâmica das instituições e o
governo, como fatores deter-
minantes para o aparecimento
de projetos como o que foi
inaugurado.

Já António Realinho,
responsável pela Adraces,
considerou que o futuro do
mundo rural está associado
ao turismo. "Um turismo
que deve ser acompanhado
pelos produtos tradicionais,
pela caça e pesca, pelo patri-
mónio", disse, para depois
solicitar uma melhor articu-
lação, entre os ministérios
da Economia (turismo) e
da Agricultura, de modo "a
facilitar a vida a todos".
João Carrega
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Proença e Ródão
unem-se para que
Portas do Ahnourão
sejam Parque Natural

Ascâmaras de Proença-a-Nova
edeVllaVelhad Ródãoa ina-
ram estasegunda-feira,um pro-
tocolode colaboração, que tem
como objetivoela ificara Por-
tas doAlmourão, como Parque
Natural Regional.

Recorde- e qu as Portas
do Alrnourão e ituam na
fronteira do doi concelhos e
a finalidade é aproveitar o po-
tencialturístico de tegeomo-
numento.

O presidente da Câmara
de Proença, João Paulo Catari-
no, destacou a preocupação
deamba a autarquia pode-
rem ter "sempre uma palavra a
dizer obre o que se pode ou
não fazer neste território ".
razão para que tenha ido pri-

vilegiada a classificação regio-
nal e não nacional.

O autarca destacou ainda
a ponte que têm sido esta-
belecidas ao nível intermunici-
pai, sublinhando a "grande
cumplicidade" que une Vila
VelhadeRódão eProença, com
caracterí ticas natural e cul-
turai muito idêntica .

Por eu lado, a presidente
da Câmara de Ródão, Maria
do Carmo Sequeira, de tacou
que "o rio corr mas tem dua
margen , faz sentido que arn-
ba e unam". Refira-se que
no lermos do acordo de coo-
peração, os encargos com o
de envolvimento do projeto
erão repartidos entre o doi

município.
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Geopark Naturtejo aco
alunos da Califórnia
o Geopark Naturtejo acolheu
um grupo de 14 alunos univer-
sitários da Calífórnia, Estados
Unidos da América, que estão a
frequentar o curso de verão
Língua, Literatura e Cultura
Portuguesa.

O curso é organizado pela
universidade da Califórnia-
Berkeleye pela Universidade
do Estado da Califórnia em
San Iosé, sendo esta última a
responsável pela sua admi-
nistração.

De referir, também que o
curso teve início a 20 de junho,
em Ponta Delgada, nos Açores,
e terminará a 14de agosto, em
Lisboa, sendo que a sua organi-
ação é da responsabilidade

de Deolinda Adão, diretora do
Programa de Português da Uni-
versidade do Estado da Cali-
fórnia em San José e diretora
executiva do Programa de Es-
tudos Portugueses da Univer-
sidade de Berkeley (Califórnia).

A iniciativa conta com a
parceria de instituições Ensino
Superior portuguesas, entre as
quais se conta a Universidade
dos Açores, a Universidade Lu-
sófona do Porto e Universida-
de Lusófona de Lisboa, bem
como o Instituto Politécnico de
Castelo Branco (IPCB), através

e

da Escola Superior de Gestão
(ESG)de Idanha-a-Nova.

Por outro lado é de referir
que o Serviço Educativo do
Geopark Naturtejo, com o
apoio da Câmara de Idanha-a-
Nova, preparou um programa
educativo, que decorreu entre
2 e 7 deste mês.

No âmbito desse programa
os alunos participaram em au-
las de Língua e Literatura Por-
tuguesa, ministradas pela pro-
fessora Deolinda, na ESG, e
em aulas de campo lecionadas
por Manuela Catana, em al-
guns geomonumentos do Geo-
park Naturtejo. Decorreram
também visitas guiadas por
técnicos da Câmara de Ida-

nha-a-Nova, em Idanha-a-Ve-
lha e Proença-a- Velha.

O grupo ficou instalado na
Pousada da Juventude de Ida-
nha-a-Nova, com os alunos a
terem a oportunidade de co-
nhecer a Rota dos Fósseis, as-
sim como de visitar o Núcleo
Museológico dos Lagares de
Azeite de Proença-a-Velha.
Além disso também de deslo-
caram a Espanha, para ver a
ponte romana de Alcântara e
no regresso, em Segura ficaram
a conhecer o processo de pro-
dução de sabonetes biológicos,
na Quinta do Valado.

Tiveram ainda, oportuni-
dade de visitar o balneário das
Termas de Monfortinho e em

Idanha-a-Nova puderam assis-
tir e participar num ensaio das
Adufeiras do Rancho Etnografi-
co de Idanha-a-Nova, bem
como num ensaio da Banda Fi-
larmónica Idanhense. Percorre-
ram a Rota dos Barrocais, para
conhecerem a Aldeia Histórica
e o Monte- Ilha de Monsanto e
partiram à descoberta da Aldeia
Histórica de Idanha-a-Velha.
Passearam de barco no vale do
Tejo para visitar o Monumento
Natural das Portas de Ródão e
no jardim da Casa das Artes e
Cultura do Tejo puderam ver
dois troncos fósseis. Por fim,
antes de partirem rumo ao Nor-
te do País, visitaram a Aldeia do
Xisto da Foz do Cobrão.

• •reuruu mais
de 150 leitores
A Biblioteca Municipal Padre
Manuel Antunes, na Sertã, leu
durante 24horas. Foi a segunda
edição da Maratona de Leitura,
uma iniciativa inédita no País
em que as 24 horas foram intei-
ramente dedicadas à leitura.

Passavam poucos minutos
das 10 horas de 13 de julho,
quando arrancou a Maratona de
Leitura.Omote foidado por José
Farinha Nunes, presidente da
Câmara da Sertã, que deu as
boas vindas aos presentes e su-
blinhou a melhoria da qualidade
devida possibilitada pelaleitu-
ra. O autarca leu depois alguns
excertos do Fora!Manuelino.

Seguiram-se leituras decon-
tos, autores locais, história local,
lendas, histórias para crianças,
poesia, romance, canções, co-
médias e anedotas, policiais,lite-
ratura fantástica/terror, biogra-
fias e, para finalizar, literatura
religiosa.

Englobadas na Maratona de
Leitura, decorreram paralela-
mente várias iniciativas:Poralde
AaZ e caracterização à época do
SéculoXVIcom roupas, pinturas
faciais e penteados. Ainda no
âmbito daquela iniciativa, reali-
zou-se o espetáculo adVERSUS,
na Casa da Cultura da Sertã,
com o objetivo de promover há-
bitos deleitura, onde os interve-
mentes tiveram a possibilidade

de dizer o mundo com as pala-
vras dos poetas.

AMaratonadeLeiturafinali-
zou cerca das 10 horas de 14de
julho, perfazendo 24horas a ler.A
encerrar, Cláudia André, verea-
dora da Câmara da Sertã, fez o
balanço da iniciativa.

"Contámos com mais de 150
leitores,muitos deles com várias
participações ao longo das 24
horas, que leram em voz alta
mais de 350 textos de partes de
mais de 120 obras, de todos os
géneros literários: poesia, histó-
rias para crianças, canções.len-
das, contos, comédia, roman-
ces, policiais, literatura fantás-
tica e de terror, história, e por
fim, literatura religiosa. li

O encerramento destainici-
ativa contou com a presença
de Vera Oliveira, da Direção
Geral do Livro, dos Arquivos e
das Bibliotecas.

Refira-se que a maratona
contou com a participação de
grupos dos dois agrupamentos
de escuteiros do Concelho.

Aolongo das 24horas de lei-
tura' foram sorteadas ofertas pe-
los participantes como livros,
plantas, enchidos, queijos, bolos
secos, saco com lembranças di-
versas, vales de refeições, vales
de massagens, vales de cabelei-
reiro' valesde desconto em com-
pras e um secador de cabelo.



Portas do Almourão em
processo de classificação

No dia 15 de julho, as
autarquias de Vila
Velha de Ródão e

Proença-a-Nova assinaram um
protocolo de cooperação com o
objetivo de preservar a fauna e
flora e valorizar o património
natural e cultural das Portas do
Almourão, uma área que
abrange duas aldeias com
potencial turístico, Sobral
Femando e Foz do Cobrão. A
classificação das Portas do
Almourão como parque natural
regional é, sem dúvida, um fator
que vai beneficiar dois
concelhos vizinhos.

Para Maria do Carmo
Sequeira, presidente da Câmara

Municipal de Vila Velha de
Ródão, "O rio corre mas tem
duas margens, faz sentido que
ambas seunam".Aclassificação
do local é o objetivo prioritário,
o que permitirá "dar a
possibilidade de ambos os
concelhos terem algum apoio
nas candidaturas que vão fazer",
sendo que as populações das
duas aldeias poderão beneficiar
deste projeto.

João Paulo Catarino,
presidente da autarquia de
Proença-a-Nova, referiu que a
intenção "é classificar este
monumento de uma forma
municipal para que possamos
ter sempre um papel importante

na gestão e a certeza de que
nada será feito ao arrepio da
vontade das populações".

As linhas gerais do acordo
preveem a realização de estudos
e registos fotográficos e
cartográficos do património
existente, assim como sessões
de esclarecimento e workshops
com a população e agentes
turlsticos, mas a médio prazo
deverá er elaborado um plano
de ação que enquadre iniciativas
de valorização e salvaguarda.

Nos termos do acordo de
cooperação, os encargos com o
desenvolvimento do projeto
serão repartidos entre os dois
municípios.
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Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão assinam protocolo

Portas do Almourão a parque natural regional
A classificação regional

do geomonumento das Portas
do Almourão, na fronteira
entre os concelhos de Pro-
ença-a-Nova e Vila Velha de
Ródão, motivou a assinatura,
segunda-feira, dia 15, de um
protocolo de colaboração
entre os dois municípios.

Preservar fauna e flora e
valorizar o património na-
tural e cultural da área, que
abrange duas aldeias com
potencial turístico (Sobral
Femando e Foz do Cobrão)
são os objetivos, pretenden-
do a classificação das Portas
do Almourão como parque
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natural regional.
As linhas gerais do acordo

preveem desde já a realização
de estudos e registos fotográ-
ficos e cartográficos do patri-
mónio existente, assim como
sessões de esclarecimento e
work:shops com a população
e agentes turísticos, mas

a médio prazo deverá ser
elaborado um plano de ação
que enquadre iniciativas de
valorização e salvaguarda.

João Paulo Catarino,
presidente da Câmara de
Proença-a-Nova, destacou
a preocupação de ambas as
autarquias poderem ter "sem-

jA D RC E"~.':'!~~_.u,_~,

Dr. Vitor Henriques
ESPECIALISTA PELOS HOSPITAIS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

MESTRE PELA FACULDADE DE MEDICINA DE COIMBRA

Castelo Branco:· Centro Médico (novo ediflcio) Qt.' da Milhã - Junto à saída
para Oleiros e Pampilhosa - Tel.: 272 348 860
• Urmédica - R. Santiago N". 3 1°.Esq. Telef 272 322 625

Fundão: Policlinica SESBE. Av. Eugéoio de Andrade, Lote 37 R/c Tel.: 275 751 536

pre uma palavra a dizer sobre
o que se pode ou não fazer
nestes territórios", razão para
que tenha sido privilegiada a
classificação regional e não
nacional.

"O rio corre, mas tem
duas margens, e faz sentido
que ambas se unam", apontou
Maria do Carmo Sequeira,
presidente da Câmara de Vila
Velha de Ródão. A classifi-

destaque 5

cação do local é o objetivo
prioritário, mas a autarca
lembrou a possibilidade de
captar fundos comunitários
na sequência dessa clas-
sificação, beneficiando de
forma direta as populações
das duas aldeias. Nos termos
do acordo, os encargos com
o desenvolvimento do pro-
jeto serão repartidos entre os
municípios.

~~\.SAÜA 9Xl~~_v~.,
AMBULÂNCIAS
CASTELO BRANCO
www.'lldafaallOe.con>
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A Banda Filarmónica da
Sociedade Musical Nisense
abre esta sexta-feira, dia 19,
o Festival "Mais Música",
organizado pela Academia
de Música e Dança do Fun-
dão. O primeiro espetáculo
acontece no Jardim das Tí-
lias do Fundão, a partir das
21H30. No dia seguinte o
Casino Fundanense recebe
a partir das 18HOOo Orfeão
do Centro Cultural da Guar-
da e Orfeão da Covilbã. Às
21H30 começa o espetáculo
DesConcerto do Mundo, um
tributo a Amália Rodrigues.

O festival termina no
domingo com o Concerto
Novos Talentos, a partir
das 16HOO no auditório da
Santa Casa da Misericórdia
do Fundão. O pianista João
Barata é o protagonista deste
encerramento.

folk

www.musicaJbLpt
www.myspace.com/musicalbi

Telemóvel
969019115

Oconcelho de Oleiros
vai integrar o Tri-
lho Internacional dos

Apalaches (IAT), através da
Grande Rota do Moradal -
Pangeia. A decisão foi toma-
da em reunião de Câmara e o
projeto que visa a valorização
e internacionalização do
património natural e arqueo-
lógico do concelho.

Em nota enviada à Im-
prensa, a Câmara de Oleiros
explica que o percurso por-
tuguês abrange as freguesias
de Estreito, Sarnadas de
S. Simão, Orvalho e Vilar
Barroco, tendo sido'batizado
com o nome Rota do Mo-
radal - Pangeia em alusão
à emblemática montanha
quartzítica daquele conce-
lho, muito valiosa em geo e
biodiversidade, assim como
ao continente que existiu até
há 200 milhões de anos e que
reunia todos os continentes
que existem atualmente.

Uma das novidades deste

Projeto internacional

Oleiros no;Trilho
dos Apalaches

Oleiros vai receber a primeira «via ferrata» do país

projeto é construção de uma antigos.
«via ferrata» (é um itinerá- A Grande Rota do Mo-
rio preparado nas paredes radal - Pangeia faz parte
rochosas da montanha - com da Rota das Montanhas de
escadas, cabos, pitões ou Oleiros, com cerca de 38
pontes), com 150 metros. quilómetros, o qual será
Para além disso, será feita um eixo turístico de carac-
uma via para BTT, a valoriza- terísticas polivalentes para
ção de miradouros existentes dar resposta aos diferentes
e a recuperação de trilhos públicos e ampliar o interes-

se de qualquer visitante em
conhecer a região.

Esta rota, para além de
garantir uma ligação trans-
continental, vem também
diversificar a oferta turística
de uma região inserida no
geoparque Naturtejo, classi-
ficado pela Unesco.

O Trilho dos Apalaches
tem cerca de 3500 Km e
atravessa a cordilheira das
montanhas Apalaches no
sentido do seu comprimento
(passando por 14 estados dos
EUA).

Recorde-se que o IAT é
visitado anualmente por 4
milhões de pessoas, seja para
andar apenas alguns metros
ou para percorrê-la em toda
a sua extensão (o que leva em
média 6 meses de caminha-
da), pelo que este é também
conhecido como "o maior
trilho contínuo de pegadas
humanas do mundo".

JC

cultura 1~
Alpedrinha 1

Márcia abre
120 anos do
Teatro Clube

A cantora Márcia abre
no dia 30 as comemorações
dos 120 anos do Teatro Clu-
be de Alpedrinha. A voz de
"Cabra Cega" e .IA pele que
há t:m mim (quando o dia
entardeceu) " apresenta na
localidade do concelho do
Fundão o álbum "Casulo".
O concerto é no dia 26 a
partir das 22HOO, no audi-
tório 1893.

No dia seguinte o espaço
Aragens recebe danças de
salão a partir das 22HOO, se-
guindo-se o DJ Lollipopz.

A 28 o auditório 1893
abre as portas às 16HOOpara
a peça de teatro "O Presiden-
te Antônio Simões". No dia
29 à noite há cinema e no

. dia 30 a partir das 20HOO o
auditório do Teatro Clube de
Alpedrinha recebe o concer-
to da Academia de Música e
Dança do Fundão.

O Teatro Clube de AI-
pedrinha tem mais de mil
sócios e é uma associação
sem fins lucrativos "que
tem a longo deste século
desempenhado um papel
determinante na ajuda ao
desenvolvimento cultural do
concelho do Fundão", diz a
organização.
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a-a-Nova

CAMPO INTERNACIONAL INICIA ESCAVAÇÕES ARQUEOLÓGICAS EM PROENÇA-A-NOVA

Trabalhos decorrem
durante um mês
"Não dá para
descansar.
Não é um
campo
de férias,
é um campo
de trabalho"

o que se esconde por baixo de
terra não pas a, por enquanto,
de um ponto de interrogação.

Mas daqui a um mês haverá
muito a acrescentar àhistória da
mamoa do Cabeço da Anta, nas
Moitas, onde os participantes
do Campo Arqueológico de Pro-
ença-a- Nova irúciaram as esca-
vações.

Durante quatro semanas,
um total de40 participantes irá
ontribuir e irnultaneam n e

aprender com o trabalhos, que
resultam de urna parceria entre
aAssociação de Estudos do Alto
Tejo (AFAT)e a Câmara Muníci-
paldeProença-a-Nova.

Nareceção ao grupo queín-
tegra o primeiro turno do cam-
po, no Paços do Concelho, Jor-
ge Gouveia, vice-presidente da
AEAT,destacou o trabalho de
continuidade feito nesta área.

No ano passado foi desen-
volvida a escavação da anta do
Cão do RIbeiro,mas este verão o
campo ganha uma dimensão in-

local das escavações arqueológicas

ternacional, com participantes
de quatro nacionalidad .

O presidente da Câmara
Municipal de Proença-a-Nova,
João Paulo Catarino, ublinhou
a importância do trabalho de-
envolvido pela a ocíação, va-

lorizando opatrimónio local.
Asescavações iniciam-se to-

do o dia às 7 horas, havendo
ainda um programa de visitas
culturais e três tertúlias erna-
naís de frequência obrigatória
pelo participantes e também
aberta ao público em geral.

"Não dá para descan ar.
Mas não e trata de um campo

de férias, é lUIl campo de traba-
lho", referiuJoão Carlo Caninas,
coordenador do campo arqueo-
lógico, durante a apresentação
do programa.

O concelho de Proença-a-
Nova parece corre ponder a
urna das mais densas manchas
de sepulturas megalíticas do di -
trito de CasteloBranco,mas ap6
o levantamento da estmturas
nunca tinha ido aprofundado o
estudo obre as características e
artefacto. A execução dos tra-
balho está aprovada pelá Díre-
ção Regional de Cultura do Cen-
tro. No dia 1 de setembro será

inaugurado o novo percurso pe-
destre através da antas, refor-
mulado na equência das obra
do lC8,ea 7 de etembro realiza-
e um colóquio sobre o tema.

No lançamento das escava-
ções, participaram no campo jo-
vens integrados no programa
"Tardes Profissionais",lançado
durante o verão pelo município.

Duas vezes por semana, jo-
vens dos 12aos 18anos são con-
vidado a conhecer e experi-
mentar atividades diversifica-
da ,tendo já estado em erviços
como o canil ou cozinha, entre
outros.
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José Lagiosa

Morreu Femando Martins, um
dosmais importantes presidentes
do Sport lisboa e Benfíca, senão
mesmo omaior.

Fernando Martins perdeu
quatro eleições no Benfica. Fi-
nalmenteem1981ganhouaJosé
Ferreira Queimado por 1.442vo-
tosefoio timoneiro do clubedu-
rante seis anos, entre 1981 e
1987.

Foieste homem, portador de
uma convicção forte de que o
clube tinha algoaganhar com ele
na presidência, que construiu o
terceiroanel, tomando ovdhinho
Estádio da Luz, com 120 mil
lugares, o maior estádio do
mundo. Venceu durante os seis
anos que dirigiu o clube quatro
campeonatos e quatro taças de
Portugal, urna das quais em
pleno Estádio dasAntas após urn
braço de ferro com a Federação
de Futebol e Pinto da Costa de
quem viria, aliás, a tornar-se
grande amigo, o que ainda hoje

l-U1l4W~ld tWUpt;ld, d~dJ ue U
Benfica ter chegado à final da
Taça UEFAem 1983,a qual viriaa
perder contra o Anderíecht, sob
os comandos técnicos de Sven
Goran Erickson.

É de homens desta estirpe
que se faz grande parte da
história. Seja a nível desportivo,
social ou político. Seja a nível
nacional ou internacional. Se
Femando Martins tivesse desis-
tido na primeira ou segunda
derrota, nas eleições para pre-
sidentedo Benfíca, teria passado
ao lado da história do clube. A
sua persistência alicerçada na
convicção de que marcaria algu-
ma diferença na condução dos
destinos do glorioso, levou-o,
apesar das quatro derrotas
iniciais, a ficar na história do
Sport Lisboa e Benfíca,

Também muitos de nós já
provámos, nas mais diferentes
frentes, o sabor de algumas
derrotas ou dissabores. Uns
desistiram. Outros fizeram ou
farão desses percalços omo tivo
para alimentar disputas futuras
alicerçadas na grande convicção
de que ainda irão a tempo de
marcar alguma diferença.

Em relação ao certame pro-
priamente dito, Armindo Ja-
cinto destacou também como
novidades a apresen-tação da
Casa Sustentável Modelo Ida-
nha, um projeto inédito no
País que se diferencia pela sua
sustentabilidade, eficiência,
durabilidade, flexibilidade e
conforto.

O lançamento do primeiro
livro de receitas Sabores de
ldanha-a-Nova - Gastronomia
Raiana em Quatro Estações e
o projeto Terras de Idanha,
que coloca produtos regionais
de excelência em mais de 200
lojas espalhadas pelo País, fo-
ram outras novidades apre-
sentadas por Armindo Jacin-
to.
ee

COOPERAÇÃO TRANSFONTEIRIÇA É FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO DA FEIRA RAIANA

Armindo Jacinto aposta
na dignificação do mundo rural
O presidente da Câmara de
Idanha-a-Nova, durante a
inauguração oficial da XVII
Feira Raíana, voltou a destacar
a importância da fixação de
pessoas e sublinhou que é
crucíal para o território "digni-
ficar o mundo rural, dando-lhe
outra notoriedade".

Neste sentido, Armindo
Jacinto disse que o município
de Idanha-a-Nova está a en-
cetar esforços junto dos gover-
nantes e parceiros, no sentido
de queno próximo quadro co-
munitário de apoio as peque-
nas e médias empresas do
Concelho possam encontrar
medidas de apoio para dina-
mizar os seus.negócios e desta
forma contribuírem para o
incremento do mundo rural,

do turismo, agricultura, pe-
cuária, agroindústrias, indús-
trias criativas entre outras.

Considerando que o pro-
grama da Feira Raiana "cum-
pre plenamente os seus obje-
tívos", o autarca focou depois

a sua atenção na cooperação
transfronteíríça, um elemento
fundamental para o sucesso
do certame que só é possível
pelo facto de Idanha-a-Nova
ter como parceiros o Ayunta-
miento de Moraleja, o Governo
da Extremadura, a Diputa-ción
de Cáceres e a EUROACE.

O autarca sublinhou ainda
algumas novidades, como se-
jam a implementação do pro-
jeto Monsanto HotelEscola, em
parceria com o Instituto Poli-
técnico de Castelo Branco
(lPCB) e a ESGIN e que conta
também com a colaboração
da Escola Superior de IIotela-
ria e Turismo do Estoril e cuja
inauguração está prevista
para o próximo mês de se-
tembro.



Exposição em Salvaterra do Extremo

Quando a gente
andava ao menério
MXPOSiÇãO"Quan-

do a gente andava ao
enério", organizada

pelo Centro Cultural Raiano
em parceria com a Naturtejo,
está agora patente em Salva-
terra do Extremo, continuan-
do assim o seu itinerário de
dois anos, pelas antigas paisa-
gens mineiras do concelho de
Idanha-a-Nova. A exposição
estará patente ao público no
histórico edifício dos antigos
Paço do Concelho até ao
final do mês de agosto.

Vivendo das sinergias lo-
cais, esta mostra conta nestes
dias com o apoio da Junta de
Freguesia de Salvaterra do Ex-
tremo e da A sociação Cultu-
ral, Recreativa e Social para o
Desenvolvimento de Salvater-
ra do Extremo a qual, atravé
de Jo é Joaquim Rascão, foi
impre cindível no trabalho
de campo e no levantamento
da memória existente obre o
passado mineiro.

A exposição 'Quando a
gente andava ao menério"
revela um pas ado menos
conhecido da região, que re-
monta a tempos pré-romano
e que e estendeu até há década
de sessenta, e que envolveu
milhares de trabalhadores en-
tre a Segunda Guerra Mundial
e o início da Guerra Fria. No
entanto, realça um aspeto da
grande riqueza em recursos
naturais da região do Geopark
Naturtejo da Meseta Meridio-
nal, de que a exploração mi-
neira e de rochas omamentai
apre entam- e ainda hoje com
viabilidade económica poten-
cial, como te temunham o
numerosos e tudo efetuados
na região.
O património mineiro

exi tente encontra- e prati-
camente abandonado, ape-
sar do esforço da Naturtejo
e de algun município do
Geopark Naturtejo em dá-lo

a conhecer, por saberem o
potencial que este terá para
o desenvolvimento turístico
da região por comparação
com numerosos casos de
valorização em Espanha e um
pouco por toda a Europa, mas
a memória dos tempos do me-
nério ainda está bem viva em
todos aqueles que os viveram
e que participaram na recolha
documental sistemática que
está a ser feita pelo Centro
Cultural Raiano.

o caso de Salvaterra do
Extremo procura valorizar- e
as minas de chumbo dos Cur-
rais de Arvela, mas também as
atividade informai em tomo
do e tanho, do volfrâmio e do
ouro, as im como as relações
empresariais tran fronteiriças
em torno dos fosfatos no
fina i do éc. XIX e, ainda e
empre o contrabando, ativi-

dade que ressalta da identida-
de de Salvaterra do Extremo
e que, durante a Segunda
Guerra Mundial, não poderia
deixar de e tar aqui pre ente
também .no que diz re peito
ao grandes eixos internacio-
nai do volfrâmio, É precisa-
mente no Erges, rio que marca
a fronteira, que têm surgido
e te ano algumas iniciativas
promovidas pela Naturtejo em
tomo de prática ancestrais
relacionadas com a explora-
ção de ouro, de que foram
exemplos o Goldfe t 2013 e
o workshop de garimpo de
ouro realizado no âmbito do
Festival Salva a Terra.

Para visitar é necessário
contactar a Junta de Freguesia
de Salvaterra do Extremo ou a
Ca a do Fomo, empre a local
que possibilita visitas guiadas
por geólogos especialistas em
minas e que oferece diverso
programas de visita às antiga
mina exi tentes na zona, em
pleno Parque Natural do Tejo
Internacional.
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27 e 28 setembro 2013, ldenhc-c- Velha, 'Portugal

Escola Superior de Artes do 'IPCB Aplicadas organiza
IV Encontro de Tipografia

A Escola Superior de
Artes Aplicadas (ESART)

. é a entidade que este ano
organiza o IV Encontro
de Tipografia, evento que
tem como principal obje-
tivo constituir-se como o
centro de divulgação, re-
flexão e discussão sobre
a investigação e o desen-
volvimento tipográfico a
nível nacional e interna-
cional. O IV Encontro de
Tipografia decorrerá, nos
dias 27 e 28 de setembro,
no concelho de Idanha-a-
-Nova, mais precisamente
na antiga Sé Catedral de
Idanha-a-Velha, junto ao
Museu Epigráfico Egita-
nense.

Subordinado ao tema
geral "Do inscrito ao es-
crito", o IV Encontro de
Tipografia contará com a

presença de investigado-
res, profissionais, docen-
tes e alunos com projetos
dedicados à tipografia,
os quais irão fomentar a
partilha de experiências
resultantes do exercício
da profissão em ateliê, ao
nível da investigação e no
contexto académico, de
modo a promover novos
conhecimentos e projetos.

Das comunicações
à apresentação de quase
duas dezenas de artigos de
autores, de Portugal, Es-
panha ou Brasil a inicia-
tiva integra contribuições
académicas e profissionais
nas áreas da tipografia e
identidade, desenho de ti-
pos de letra, ensino, histó-
ria e critica de tipografia,
tipografia e tecnologias
ou tipografia e projeto. A
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iniciativa conta ainda com
a presença de Ricardo
Rousselot (Erra Rousse-
lot - Barcelona, Espanha),
Gary Munch (Universida-
de de Bridgeport - Con-
necticut, Estados Unidos),
Rúben R. Dias (Escola
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Superior Artes e Design
Caldas da Rainha, Esco-
la Superior Tecnologias e
Artes Lisboa - Portugal)
e Bruno Maag (Dalton
Maag - Londres, Reino
Unido) como oradores
convidados.

•No dia anterior ao en-
contro, dia 26 setembro,
quinta-feira, realizar-se-ão
no IPCB/ Escola Superior
de Gestão, em Idanha-
-a-Nova, um conjunto
workshops dedicados à
Caligrafia, design tipo-

gráfico e "Cross between
styles" .

As três edições ante-
riores estiveram a cargo da
Escola Superior de Músi-
ca, Artes e Espetáculo do
Porto, através do Instituto
de Investigação em De-
sign, Media e Cultura e da
Escola Superior de Arte e
Design de Matosinhos; da
Universidade de Aveiro
e da Escola Superior de
Arte e Design das Caldas
da Rainha.

A organização do
evento deste ano está a
cargo do IPCB/ESART
através da sua Unidade
Técnico Científica de De-
sign, Audiovisuais e Pro-
dução dos Media, em as-
sociação com o Centro de
Investigação em Música,
Artes e Design. a
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Entre Vila Velha de Ródão e Monte do Arneiro

Vogar contra a indiferença
Defender o rio Tejo da

exploração da água
e da agressão da po-

luição agrícola, industrial e
nuclear são alguns dos pontos
que integram a Carta Contra
a Indiferença, que vai ser
lida, dia 19 de outubro, na
quarta edição da iniciativa
Vogar contra a indiferença,
organizada por um conjunto
de organizações ambientalis-
ta e defen oras d~te cur o
de água internacional.

Esta atividade, que mo-
biliza gente do dois lados
da fronteira, visa evidencia .
a necessidade de defender o

rio Tejo "da exploração da
água devido aos transva es
da água do .Tejo para o sul
de Espanha. Ma também da
agressão da poluição agríco-
la, industrial e nuclear, como
sejam, os riscos de contami-
nação e poluição do rio Tejo
face à eventual extração de
urânio em Nisa à localização
de cemitério nucleares, à
produção de energia nuclear
na central de Almaraz e a
produção das indústria de
celulose em Vila Velha de
Ródão".

A iniciativa tem início
às 8HOO no caí fluvial de

Vila Velha de Rodão, com
paragem na ilha da Fonte da
Virtude , às 10HOO, onde se
fará a divulgação do obje-
tivo da expedição que tem
como destino o caí fluvial
do Arneiro, realçando a be-
leza do património natural
e cultural, a ociado ao rio
no domínio da geologia e da
biodiversidade, culminando
num almoço convívio com a
tradicional sopa de peixe.

A atividade é organizada
pelo proTEJO - Movimento
Pelo Tejo,ADENEX, Amigos
da Terra As ociação Socio-
cultural de Santana (ATAS),

Ambiente nas Zonas Uraní-
feras (AZU), CerciZimbra -
Cooperativa para a Educação
e Reabilitação de Cidadãos
Inadaptados de Sesimbra,
Movimento Urânio em Nisa
Não (MUNN), Movimento
Cívico Ar Puro, EcoCartaxo
e QUERCUS - Associação
Nacional de Con ervação da
Natureza. Conta ainda com
o apoio da Casa de Pa to O
Túlio, Incentivos Outdoor,
Geopark Naturtejo, Rede de
Cidadania por Uma Nova
Cultura da Água do Tejoffajo,
e dos municípios de Nisa e de
Vila Velha de Rodão.
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Vai integrar território classificado pela Unesco

Barrocal a geomonumento
N,âmara de Castelo

Branco vai adquirir
O hectares de terre-

nos no Barroca!. A propos-
ta foi aprovada na última
Assembleia Municipal com
as abstenções da CDU e do
CDS!PP e os votos favorá-
veis do PS, PSD e BE.

Com esta aquisição, toda
aquela área natural e geológi-
ca vai fazer parte do Geopark
Naturtejo. O objetivo é que
venha a ser classificada como
geomonumento e que integre
um território já classificado
pela Unesco.

O investimento de 650
mil euros vai impedir que
naquela zona da cidade se
construam edificios. Joaquim
Morão explica que aquele
espaço "deverá servir a cida-
de. Somos favoráveis a que
nesse espaço não se construa
nada".

O autarca diz que toda
"aquela área será tratada
convenientemente" .

O espaço agora adquirido
tem 50 hectares de terreno e
situa- e do outro lado da linha
do comboio, perto da estação
de caminhos de ferro.

O Geopark Naturtejo
foi o primeiro território do
género a ser classificado pela
Unesco em Portugal e cons-
titui uma mais valia turística
para os seis concelhos que o
compõem (Castelo Branco,
Idanha-a-Nova, Vila Velha'
de Ródão, Nisa, Oleiros e

A zona do Barrocal vai integrar o Geopark Naturtejo
Proença-a-Nova). É com-
posto por um vasto e rico
património geológico, com
mais de 170 geossítios, locais
de reconhecido interesse
geológico, dos quais e de -
tacam 16 geomonumentos,
que ilustram as principais
etapas de história geológica
dos últimos 600 milhões de
anos na região.

A aquisição daquele imó-
vel foi um ponto acrescenta-
do à ordem de trabalhos da

última Assembleia Muni-
cipal, não tendo levantado
qualquer discussão.

do lagar Ediagri, o qual faz
parte de um complexo de
cerca de 500 hectares de
olival, a repartição de encar-
gos plurianuais referente à
obra de construção da pista
de atletismo na zona de la-
zer de Castelo Branco, e a
delegação de competências
na juntas de freguesia, rela-
tivas à educação pré-escolar.
Propostas aprovadas por
unanimidade.
João Carrega

Outros pontos
Aprovados

Na mesma Assembleia
Municipal foram também
aprovados as taxas do IMI
(ver página 4), o pedido
de declaração de interesse
público para a ampliação





Geopark Naturteio:
Turismo geológico sustentável

como veto r de desenvolvimento

o Geopark Naturtejo da Meseta Meridional, que une os municípios de
Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros, Proença-a-Nova e Vila Velha
de Ródão, tem como obleüvo valorizar os locais que agem como

testemunhos-chave da História da Terra e assenta na ideia central de
criação de atividade e emprego em torno da herança geológica e de
turismo geológico sustentável: o vasto património geomorfológico,

geológico, paleontológico e"'geomineiro da região apresenta elementos
relevantes a nível nacional e internacional.

O projeto é fruto de uma parceria entre seis municlplos: Castelo Branco,
Idanha-a-Nova, Oleiros, Nisa, Vila Velha de Ródão e Proença-a Nova,

integra um leque alargado de agentes locais públicos e privados e foi
galardoado com o prémio do Turismo de Portugal" Valorizar o Espaço
Público", conquistando uma Menção Honrosa na Categoria Natureza.

A iniciativa envolveu a população do território na definição de um plano de
ação com vista à criação e consolidaçao de emprego e a cracao de novas
atividades associadas à fileira do turismo geológico e contribuiu

decídidamente para a estruturação do setar, através da articulação entre
agentes económicos associados às diferentes componentes de ativídade
turística - animação turística, hotelaria, unidades de turismo rural, restauração,

produtos locais, artesanato.
Defende-se um conceito de desenvolvimento sustentável, extensível a atividades

de produção em várias áreas: cultura, energia, agricultura, construção.
Na área da educação, o projeto desenvolve um intenso trabalho de
sensibilização ambiental junto da comunidade educativa e promove uma
relação contínua com a Academia no desenvolvimento de projetos de 1&0.
O artesanato, de que são exemplos os bordados de Castelo Branco, rendas
de bilros de Nisa, tecelagem em linho, trabalhos em cortiça, madeira e ferro
forjado, é valorizado e promovido, não só através da divulgação e informação

sobre a oferta existente, como a própria comercialização.

Canoagem, observação de aves, rotas e percursos pedestres, pesca, caça,

escalada e hipismo, parapente, skysurf e paraquedismo constituem parte

da oferta de animação turística.
Dar visibilidade e promover o património cultural, constitui outra vertente-chave

do projeto que tem contado com a participação de várias parcerias
nacionais e internacionais.
Um grande numero de museus, nucleos museológicos, centros de arte e

cultura, entre os quais o Museu Cargaleiro, no coração da zona histórica
de Castelo Branco, são testemunhos da presença e vitalidade da cultura

e identidade locais.
Vinte e duas igrejas, capelas e ermidas podem ser visitadas nas aldeias,
vilas e Cidades dos seis municípios. E ao longo do ano, festas e romarias

celebram as efemérides religiosas.
Eventos como o Boom Festival, uma "eco manifestação" premiada com
o Green Festival Award 20 12, realizam-se de dois em dois anos.
A valorização do património natural e da bíooversoede é um dos eixos

estruturantes do Geopark, 16 monumentos, "locais-chave para a interpretação
da geologia", atestam a grandiosidade da paisagem: aqui se encontra o

Monumento Natural das Portas do Ródão, por onde corre o Tejo, considerado

o ex-libris de Vila Velha do Ródão/Nisa ou as Cascatas de Fraga da Água
d'Alta em Oleiros. E porque as árvores sao guardias da paisagem, cerca de

uma dezena foram inventariadas e classificadas como árvores monumentais.
O Geopark Naturtejo integra a Rede Europeia de Geoparques, que à escala
euopea partilha experiências de desenvolvimento regional com o objetivo

de fortalecer a cooperaçao e criar uma estratégia comum de desenvolvimento
associada ao qeonnsrno.
Integra Igualmente a rede Global Geoparks Network, criada sob os
auspicios da UNESCO, que pretende distinguir areas naturais com elevado

valor geológico, nas quais esteja em prática uma estratégia de
desenvolvimento sustentado baseado na Geologia e em outros valores t:
naturais e humanos.

O Tejo Intemacional valoriza os recursos patrimoniais

associados ao Tejo no centro de um projeto transnacional de cooperação,

Um projeto de cooperação transfronteiriça entre Espanha e Portugal. que tem

como objetivo a criação e gestão do Parque Internacional Tejo-Tajo, pretende
valorizar o património natural. cultural e histórico do Tejo Intemacional, através

de uma estratégia comum.
Esta iniciativa é uma oportunidade para que a região se imponha como um

atrativo destino turistico.
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REGIÃO DAS BEIRAS

Casqueiro promoveu
pão, bolos e tradições
IDANHA o Casqueiro - Festi-
val do Pão, Bolos e Tradições
decorreu no passado fim-de-
-semana em Idanha-a-Velha e
revelou-se, mais uma vez, um
enorme sucesso. Os sabores e
as tradições da aldeia histó-
rica, situada onde outrora foi
edificada a gloriosa cidade de
Egitânia, atraíram milhares de
visitantes, numa edição do
Casqueiro abrilhantada pela
presença da SIG O programa
"Portugal em Festa"emitiu seis
horas de televisão a partir de
Idanha-a-Velha, ao longo de
toda a tarde de domingo.

Esta novidade permitiu am-
pliar a promoção dos melho-
res produtos do concelho de
ldanha-a-Nova, do património

Festival atraiu grande número de visitantes a Idanha-a-Velha

histórico e cultural do territó-
rio, suas tradições e suas gen-
tes,para um universo potencial
de cerca de 180 milhões de
pessoas, em Portugal e no es-
trangeiro.

O presidente da Câmara de
ldanha-a-Nova, Anrnindo Ja-
cinto, afirmou que neste con-
celho existem oportunidades
para jovens empreendedores
que procuram um projecto de

vida com qualidade no mundo
rural. «Valorizamos as ideias
dos jovens, apoiando-os em in-
vestimentos na região e con-
vidando-os a migrarem para
ldanha», anunciou o autarca
na quinta edição do Festival do
Casqueiro, organizado pelo
Município de ldanha-a-Nova,
Liga dos Amigos da Freguesia
de Idanha-a- VelhaeUnião das
Freguesias de Monsanto e Ida-
nha-a-velha

Os visitantes chegaram a
ldanha-a-Velha em busca do
pão, bolos e outros sabores da
região, mas desfrutaram tam-
bém de um território cheio de
história e muita animação.
Para além dos seis fomos a le-
nha, que nunca pararam de co-
zer pão e bolos, o Casqueiro
contou com mais de uma cen-
tena de expositores de produ-
tos regionais, animação de rua
e de palco, e oficinas do pão
para os mais novos. JM.A
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dência andar da residência

Financiamento do sector
turístico em sessão pública
FÁTIMA O Turísmo de Portu-
gal e a Turismo Centro de Por-
tugal (TCP)promovem hoje,às
9h30, nas instalações do Hotel
Cinquentenário & Conference
Center,em Fátima, uma sessão
pública de esclarecirnentossu-
bordinada ao tema ·0 Finan-
ciamento da Actividade Turís-
tica - Soluções de Financia-
mento às Empresas Turístícas".

A sessão de abertura conta
com intervenções de Paulo
Fonseca (município de Ou-
rém), Carlos Abade (Turismo
de Portugal), Pedro Machado
(Turismo Centro de Portugal)
e Pedra Saraiva (Çomissão de
Coordenação da Região Cen-
tro). Às 10hOOLuís Coito (Tu-
rismo de Portugal) aborda o

tema Consolidar para Crescer.
"Valorizar e Diversificar o

Produto Turístico" será apre-
sentado por Miguel Mendes
(Turismo de Portugal), Rui Pe-
dro Brogueira (Carval), Antó-
nio Carvalho (Portugal Capital
Ventures e Luís Quaresma
(Oxy Capital).

"Iniciativa Jessica - Um me-
canismo de Reabilitação e Re-
generação Urbana" é apresen-
tado às llh45 por Rui Soeiro,
da Caixa Geral de Depósitos

Pedro Nunes (Federação Na-
cional das Associações de Bu-
sinessAngels) encerra as inter-
venções com "OsBusínesaAn-
gels no Reforço do Empreen-
dedorismo em Turismo", se-
guindo-se o debate às 12h15,
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Região
 

Fundão: Workshop de Reflexologia do Rosto com 
inscrições até dia 4 de novembro

Covilhã: Carlos Casteleiro defende “Programa de 
Emergência Social” no concelho

Idanha-a-Nova: Salva a Terra eleito Festival Mais 
Sustentável

Proença-a-Nova: Entregues 118,65 quilos ao 
Banco Solidário através de Passeio BTT

Vila Velha de Rodão: ACICB reúne com 
empresários rodenses

País
 

Cavaco Silva volta a afastar cenário de eleições 
antecipadas

Petição da Deco sobre telecomunicações já reúne 
assinaturas para discussão no parlamento

Portugal perdeu mais de 55 mil habitantes no ano 
passado

«Há inúmeros delinquentes que andam por aí 
impunemente como é o caso de Machete» - Mário 
Soares

Naufrágio: Corpo de pescador desaparecido na 
Figueira encontrado na Praia do Pedrógão

Europa
 

Hollande com menor apoio a um Presidente 
francês em mais de 30 anos

Mãe que escondeu bebé na mala do carro pode 
ser condenada a 10 anos de prisão

Emigrante portuguesa escondia bebé na mala do 
carro

Mundo
 

Canadá pretende receber 240 a 265 mil novos 
imigrantes em 2014

Três novas espécies animais foram descobertas 
na Austrália

Morreu o músico Lou Reed

Região

Castelo Branco:  Entidades externas cooptadas foram empossadas no Conselho 
Geral do IPCB
Diario Digital Castelo Branco | 2013-10-07 17:14:00

As entidades externas cooptadas para o 
Conselho Geral do Instituto Politécnico de 
Castelo Branco (IPCB), tomaram posse esta 
segunda-feira, numa cerimónia realizada no 
auditório dos serviços centrais e da presidência 
do IPCB.
 
Daniel Proença de Carvalho (Advogado; ex-
ministro da Comunicação Social; Presidente do 
Conselho de Administração da ZON 
Multimédia), António Trigueiros de Aragão 
(Administrador da Fábrica Lusitana; Presidente 
da Direção do Nercab), José Pedro Salas Pires
(Diretor de Serviços e Tecnologias da 

Informação da PT), Adelina Maria Machado Martins (diretora Regional de Agricultura e 
Pescas do Centro), Armindo Jacinto (presidente do Conselho de Administração da Naturtejo 
e vice-presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal), António Maria 
Vieira Pires (presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de 
Castelo Branco) e António de Melo Bernardo (director do centro Distrital da Segurança Social 
de Castelo Branco), são os nomes escolhidos para integrar as entidades externas cooptadas 
para o conselho geral do IPCB.

Logo após esta tomada de posse, o Conselho Geral do IPCB reuniu à porta fechada, uma 
reunião que tem como objetivo marcar a data da eleição do presidente do Conselho geral do 
Politécnico albicastrense.

Recorde-se que o Conselho Geral do IPCB é composto por 25 membros, 13 representantes 
dos professores e investigadores, quatro representantes dos estudantes, um representante 
do pessoal não docente e sete personalidades externas de reconhecido mérito.

Tem como competências eleger o seu presidente, aprovar o seu regimento e alterações aos 
estatuto do IPCB, organizar o procedimento de eleição e eleger o presidente do IPCB e 
apreciar os seus atos e do Conselho de Gestão, propor as iniciativas que considere 
necessárias ao bom funcionamento da instituição e apreciar e votar o processo de destituição 
do presidente do IPCB.
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Rajoy recebe Dijsselbloem que saúda reformas 
espanholas

Portuguesas envolvidas em casamentos por 
conveniência e bigamia no Reino Unido

Síria entregou dentro do prazo programa para 
destruição do arsenal químico

Google testa banner gigante nos resultados da 
busca

Economia
 

Orçamento tem papel crucial no regresso aos 
mercados - Cavaco Silva

Passos Coelho desafia oposição a apresentar 
orçamento alternativo

Maioria dos portugueses espera um segundo 
resgate

Trabalhadores podem reclamar dias de férias extra 
a partir de hoje

Portugal melhora balança comercial com Espanha 
nos primeiros oito meses do ano

Educação
 

Sertã: Promove Dia Nacional do Pijama

Alunos de educação básica vão ter provas de 
matemática e português

Castelo Branco: Carlos Maia defende alteração de 
Politécnico para Universidade

Rescisões de professores não dá direito a reforma 
antecipada

Covilhã: UBI - Anna Guerman eleita vice-chair da 
Comissão da International Astronautical 
Federation

Cultura
 

Idanha-a-Nova: Encontro de Cenografia juntou 
mais de 50 participantes

Novo programa da Antena 2 revela estátua em 
tamanho natural da Rainha Santa

Filme de Adriana Martins da Silva representa 
Portugal em festival de Hollywood

Camané estreia-se amanhã na Argélia

Covilhã: Cortes reduzem número de espetáculos 
no Festival de Teatro

Desporto
 

Cristiano Ronaldo e Mourinho são os únicos 
portugueses nomeados à Bola de Ouro

Sporting acusa FC Porto de tratamento indigno no 
estádio do Dragão

Costinha já não é treinador do Paços de Ferreira

Vitória de Guimarães vence em Paços de Ferreira 
por 3-1

Abel Xavier deixa o Olhanense

Lusofonia
 

Portugal/Angola: MNE diz que "pequenas coisas" 
se resolvem com "tempo e vontade"

Moçambique: Secretário-geral da ONU apela à 
calma e ao diálogo

Governo angolano deixa de considerar prioritária 
cooperação com Portugal

Angola anuncia investigações a empresas e 
empresários portugueses

Portugal acompanha situação em Moçambique 
com preocupação
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CARLOS MAlA DEFENDE ORÇAMENTOS PLURIANUAIS

Conselho Geral rica com
, o Conselho Geral do IPCBfi-

cou completo com a tomada de
posse dos membros cooptados, a
qual ocorreu no início deste mês.
Tomaram posse Daniel Proença de
Carvalho (advogado; ex-Ministro da
Comunicação Social e presidente do
Conselho de Administração da ZON
Multimédia), Antônio Trigueiros de
Aragão (administrador da Fábrica
Lusitana e presidente da Direção
do Núcleo Empresarial de Castelo
Branco), JoséSalas Pires (diretor de
Serviços e Tecnologias da Informa-
ção da PT),Adelina Martins (diretora
Regional de Agricultura e Pescas do
Centro), Armindo Jacinto (presiden-
te do Conselho de Administração da
Naturtejo), António Vieira Pires (pre-
sidente do Conselho de Administra-
ção da Unidade Local de Saúde de
Castelo Branco) e António de Meio
Bernardo (diretor da Segurança So-
cial de Castelo Branco).

IV III OUTUBRO 2013

Em declarações ao Ensino ma-
gazine, o advogado Proença de
Carvalho mostrou-se satisfeito com
a sua cooptação para o Conselho
Geral do IPCB.Natural da Soalheira,
advogado de formação, ex-Ministro
da Comunicação Social e presidente
do Conselho de Administração da
ZON Multimédia, Proença de Carva-
lho olha para as instituições de en-
sino superior do interior do país, e

em particular para o Politécnico de
Castelo Branco como um fator de
coesão territorial: na concentração
apenas de instituições no litoral e
nos grandes centros urbanos é um
erro. É preciso manter nas regiões
afastadas do litoral população e
pessoas qualificadas que tomem
iniciativas nas mais diversas áreas.
A excessiva concentração em ape-
nas algumas regiões é um fator de

eto
desequilíbrio. É muito importante
que estas instituições possam aqui
fixar pessoas e gerar atividades".

Para aquele responsável os
desafios do IPCBpassam por "cap-
tar mais alunos. O país precisa da
qualificação das pessoas e do seu
material humano, pois é aquele em
que podemos confiar para resolver
os problemas que enfrentamos".

Proença de carvalho recorda
que o "Estado tem dificuldades
económicas, pelo que uma das
funções do Conselho Geral é en-
contrar alternativas financeiras
para apoiar o IPCB".

O advogado revela que "a qua-
lificação das pessoas é o maior
ativo que um país pode ter. Por-
tugal não tem riquezas naturais,
mas possui gente qualificada que
conquistou posições de destaque
no país e no mundo. Encontro
muitos beirões, não só em Por-

tugal como noutros países, que
venceram na vida. Há aqui um
potencial forte que é preciso va-
lorizar e qualificar para que esta
região beneficie com isso".

Recorde-se que já em março, o
Instituto Politécnico tinha eleito os
docentes para o Conselho Geral,
tendo-se apresentado duas listas às
eleições. Na altura foram eleitos os
seguintes docentes e investigado-
res: Celestino Almeida, Maria João
Guardado Moreira , João Petrica,
Nuno Castela, Ana Fernandes, Isa-
bel Margarida Antunes, João Ventu-
ra, Sara Nunes, Maria Teresa Albu-
querque, António Fernandes, João
Carneiro, Maria Cristina Almeida e
Maria Luísa Castilho.

O Conselho Geral integra ainda
Ricardo Batista, como funcionário
não docente, e os alunos Paulo Re-
galo, Arnaldo Faustino, JoãoNunes e
João Duarte.•
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Encontros de cenografia decorrem em Idanha
Os Encontros Internacionais de
Cenografia (SCENA2013)decor-
rem teanoenlísboaeldanha-
a-Nova, a partir de egunda-feíra
e prolongando-se até dia 26.

No âmbito da iniciativa serão
dinamizado dois wor1cshopsde
pintura cenográfica e figurino
de papel. O workshops come-
çam em Li boa, egunda-feira,
ma nos cinco dias que se se-
guen têncomo palco oConcelho

de Idanha-a-Nova, com visitas
de estudo a Monsanto, Penha
Garcia, Idanha-a-Velha e Proen-
ça-a-Velha, antes do regr o a
li boa, no dia 27.

Oatelier prático sobre pintu-
ra cenográfica, a partir de tela
original de Isabel Sabíno, é orga-
nizado em colaboração com a
Câmara de ldanha-a-Nova, Es-
cola Superior deArtes Aplicadas
(FSARn do Instituto Politécnico

de Ca telo Branco (IPCB) e Fa-
culdade de Belas-Artes de Lis-
boa (FBAUL).Tem direção dele-
usAcevedo ( fumato, Valêncía-

Espanha) e conta com Isabel Sa-
bino (Faculdade de Belas Artes
de li boaj.Ioão Pemão (Associa-
ção Portuguesa da Cor), Marina
Amal Ferrándiz (Associação Por-
tugue a de Cenografia), José
Manuel Castanheira (Faculdade
Arquitetura de Lisboa - UTL) e

Paulo Oliveira (SccnaUsboa).
Oworkshop sobre figurino

de papel, a partir da tradição da
boneca e flores de papel, é or-
ganizado em parceria com a Câ-
mara de Idanha-a- ova e a
ESART.Econta com a presença
de Anna Kontek (figurinista da
Finlândia), Malgorzata Zak (fi-
gurinista da Polónia) e um pro-
fessor do departamento de
Moda da ESART.
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FESTIVAL DO PÃO, BOLOS E TRADiÇÕES

Casqueiro soma mais um
êxito em Idanha-a-Velha
Três dias para
visitar o certame
e ao longo dos
quais os seis
fornos de lenha
não pararam
de cozer pão
e bolos

o Casqueiro - Festival do Pão,
Bolo e Tradições decorreu em
Idanha-a-Velha, entresexta-fei-
ra e domingo, com a edição des-
te ano, a quinta, a saldar- e por
mais um êxito.

O presidente da Câmara de
Idanha-a-Nova,Annindo Jacin-
to, afirmou que "neste concelho
existem oportunidades para jo-
ven empreendedores que pro-
curam um projeto de vida com
qualidade no mundo rural".

Armindo Jacinto e Idalina Costa na inauguração do festival do Casqueiro

Matéria em que realçou que
"valorizamos as ideias do jo-
vens, apoiando-os em investi-
mentos na região e convidando-
os amigrarem para Idanha".

Recorde-se que o Festival é
organizado pela Câmara de Ida-
nha,UgadosAmigo daFregue-
sia de Idanha-a-Velha e União

da Fregu ia de Mon anto e
Idanha-a-Velha, comAnnindo
jacinto a adiantar que" é funda-
mental ajudar a economia local
em tempo dífíceis, apoiar os
produtores e as famílias, que
têm nestes festivai uma fonte
de receita importante".

Aolongo do três dia os vi-

sitantes, para além dos ei for-
nos a lenha, que nunca para-
ram de cozer pão e bolos, pude-
ram visitar mai de uma
centena de expositores de pro-
dutos regionais, bem como as-
si tir a animação de rua e de
palco, e oficinas do pão para os
mai novos.
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São Miguel D'Acna
recebe milhares
de visitantes no FestivalFora do Lugar traz música

e dá a conhecer o Concelho
oFora do Lugar - Festival In-
temacional de Músicas Antigas,
depois do sucesso alcançado
na primeira edição, no ano
passado, está de regresso ao
Concelho de Idanha-a-Nova,
com um programa que tem iní-
cio sexta-feira e se prolonga até
14 de dezembro.

Aprogramação musical do
Fora do Lugar, sempre' com
entrada livre e às 21h30, conta
com concertos de IP Sirnões
(22 de novembro, na Sé Cate-
dral de Idanha-a-Vclha), à
Capela e Tamburi Iam Comer
(23 de novembro, no Centro
Cultural Raiano), L'Aspiration
(29 de novembro, na Casa do
Povo de Cegonhas), Gabricl
Oíaz e Sara Águeda (30 de no-
vembro, nos Palheiros do Jar-
dim em Aldeia de Santa Mar-
garida), Concerto Campestre
e Voximix (6 de dezembro, na
Casa do Povo de Oledo), Má-
rio Franco Trio (7 de dezem-
bro, nos Lagares de Proença-
a-Velha), Noa Noa e
convidados (13 de dezembro,
em S. Pedro de Vir-a-Corça.
Monsanto) e Pedro Caldeira
Cabral (14 de dezembro, na Sé
Catedral de Idanha-a-Velha),

De destacar é também a

São Miguel D'Acha, no Conce-
lho de Idanha-a-Nova, rece-
beu, nos dias 9 e 10 deste mês,
a quarta edição do Festival de
Vinhos e Licores, que atraiu mi-
lhares de visitantes.

Para o presidente da Câmara
de Idanha-a-Nova, Arrnindo Ia-
cinto, o Festival revelou-se "um
espaço de oportunidades", por-
que ao longo dos dois dias foram
promovidos "OSmclhores produ-
tos regionais edinamizada a eco-
nomia local".

Refira-se que a produção de
vinhos e de licores,em particular,
é uma tradição das famílias do
Concelho.

Também realçado éque este
evento sejustifica em SãoMiguel
D'Acha, urna vez que é aí que é
produzido o premiado Súbito,
que éo único geovinho doMun-
do, sendo o selo propiciado peja
localiza~o da vinha em território

Geopark Naturtejo. Produzido
pclasodedadeagricola Vmircgra,
o Súbito tem sido um dos princi-
pais embaixadores de Idanha-a-
Nova,umpouco por todo o Paíse
pelcMundo.

Aolongo dos dois dias,o pro-
grama também integrou de-
monstrações de cozinha ao vivo,
com o chefAntónio Sequeira, da
Escola Superior de Hotclaria e
Turismo do Estoril,uma prova de
seventredinamizada pelaConfra-
ria de Seventre de São Miguel de
Acha,e outras atividadcs, entre as
quais se destacou o tradicional
magusto, uma noite de fados e o
quarto concurso devinhos e lico-
res, coordenado pela Escola Su-
perior de Gestão (ESG)de Ida-
nha-a-Nova. Concurso em que o
prémio do mclhorvinho foipara
José Milheiro, de Oledo, e o de
melhor licor, para Lucinda Ben-
tes, de SãoMiguel O'Acha.

atividade A Conversa com ...
Tolentino Mendonça (poeta) e
João Madurcira (compositor),
no dia 13 de dezembro, às 18
horas, no Palacete das Palmei-
ras, na Escola Superior de Ges-
tão (EST) de Idanha-a-Nova.

O programa inclui ainda
ateliers gratuitos para escolas e
famílias, dedicados à constru-
ção de instrumentos recic\ados
(dias 23 de novembro e 7 de
dezembro), como fazer as tra-
dicionais marafonas (28de no-
vembro), introdução ao geoca-
ching (30 de novembro),

confeção de borrachões (13 de
dezembro) e Da guitarra ao
alaúde em 68 cordas (14 de
dezembro). O alaúde vai ainda
ser objeto de uma masterclass
(curso prático). ministrada
pelo músico e professorTiago
Matias (7 de dezembro).

A programação é também
constituída por visitas guiadas,
respetivamente à exposição
Bichos, de Valter Vinagre (dia
23 de novembro); aos bastido-
res do Centro Cultural Raiano
(6 de dezembro); ao atelier de
Cristina Rodrigues (7 de de-.•. .,

embro); e aos Lagares de Pro-
ença-a-VelhaAzeite a correr
desde, que será cornplementa-
da com uma mostra de produ-
tos regionais (7 de dezembro).
Ilaverã também uma visita
pela natureza, na aldeia histó-
rica de Monsanto no dia 14 de
dezembro.

O programa de atividades
pode ser consultado no site
foradolugar.pt, podendo ainda
ser pedidas informações atra-
vés do e-mail festival@fora
dolugar.pt ou do telefone 210
995674.

I,')



131REGIONAL
---------G=a-z--..Jeta do Interior,20 de novembro de 2013

MICOLOGIA DESCOBRIU RECURSOS

Penha Garcia acolhe passeio
que leva à descoberta dos cogumelos
Há espécies
de cogu meios
a descobrir
e aromas novos
numa ementa
rica que
promete
surpreender

A Câmara de Idanha-a-Nova
organiza, domingo, no ValePeí-
toso, na Freguesia de Penha
Garcia, uma visita temática de
micologia denominadaAronuzs
da Terra 4.

Opercurso pedestre, que é
acessfvel a todos, tem uma dis-
tância de três quilómetros, com

concentração marcada para as
8h30,junto às bombas de gaso-

Unade Penha Garcia.
Avisita conta com o apoio

técnico de um especialista em
micologia que, ao longo do iti-

nerário, vai explicando as carac-
terísticas dos cogumelos en-
contrados, diferenciando as es-
pécies comestíveis das não
comestfveis.

No final do passeio será ser-
vido aos participantes um al-
moço confecionado à base de
cogumelos, no OHotel Astoria,
nasTermasde~onfortinho.A
ementa éconstituída por entra-
da (cappuccino de cogumelos
silvestres com espuma de quei-
jo velho deldanha), prato (risot-
to de boletus e coelho bravo na
panela de ferro) e sobremesa
(tigelada beirã com geleia de
sanchas emedronhos).

No decorrer da refeição eda
parte da tarde, será feita uma
exposição de todos os cogume-

los recolhidos na caminhada, os
quais serão catalogados.

O especialista convidado,
José Gravito Henriques, é enge-
nheiro agrónomo da Direção
Regional de Agricultura e Pes-
cas do Centro (DRAPC)e autor
de vários trabalhos na área da
micologia. Neste encontro irá
revelar uma nova espécie tóxi-
ca de cogumelo silvestre de pri-
mavera e analisar casos de into-
xicação na Região.

Ainscrição, no valor de 7,5
euros; inclui o passeio, seguro,
reforço alimentar e almoço e
deveserfeita até amanhã, quin-
ta-feira, através do telefone 277
202 900, do telemóvel968 122
6620u do e-mailinfo@turismo
denatureza.com.
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Encontros de Cenografia
co~ muita participação
"OsEncontros Internacionais de
Cenografia (SCENA2013), que
decorreram em Jdanha-a-Nova,
de 21 a 27de outubro, reuniram
cerca de meia centena de estu-
dantes e profissionais.

Ao longo dos Encontros, o
Concelho foi palco demomen-
tos de diálogo e partilha entre
mestres e discípulos, com a pre-
sença de nomes de grande pres-
tígio como José Manuel Casta-
nheira (Faculdade Arquitetura
de lisboa-VIL), Anna Kontek
(figurinista da Finlândia), Jesus
Acevedo (empresa Sfumato em
Valência, Espanha), Isabel
Sabino (Faculdade de Belas-Ar-
tes de Lisboa) eMalgorzata Zak
(figurinista da Polónia).

No dccorrerda iniciativa re-
alizaram-sedois uorkshops, um
de pintura cenográfica e outro
de figurinos de papel, que de-
correram em ldanha-a-Velha e
envolveram ainda visitas pelo
Concelho.

Segundo o cenógrafo José
Manuel Castanheira, diretor ar-
tístico do SCENA,o Concelho de
Idanha-a- Nova revelou-se o 10-

Partilha entre profissionais e estudantes

cal ideal para "aliaras artes tradi-
cionais, que urge preservar, às
novas linguagens artísticas".

"Como beirão que sou (na-
tural de Castelo Branco), conhe-
ço bem a riqueza das tradições
desta região e quisemos
incorporá-Ias nos trabalhos que
os participantes realizam nos
uiorkshops", refere. O professor
e cenógrafo dá como exemplo a
confeção de figurinos a partir da
tradição das bonecas e flores de

papel usadas nas festas da Al-
deia de Santa Margarida e da
Senhora do Almortão.

A escolha de Idanha-a-
Nova para acolhero encontro de
cenografia também valorizou o
Concelho com a presença de fi-
guras importantes das indústri-
as criativas, com o presidente da
Cârnara.Armindo Jacinto, a su-
blinhar que esta é uma área em
que o município tem vindo a
apostar.t'Temossído sensfveisã

necessidade de dinamizar as in-
dústrias criativas e este evento
reforça a notoriedade de
Idanha-a-Nova no contexto na-
cional e internacional, neste
âmbito", acrescentando que
"com esta aposta trazemos ao
território fluxosde pessoas, mas
também fluxos econõmicos e
culturais" .

O worlcshop sobre pintura
cenográfica, a partir de tela ori-
ginal de Isabel Sabino, foidirigi-
do por Jesus Acevedo e contou
com Isabel Sabino, José Manuel
Castanheira, João Pemão (Asso-
ciação Portuguesa da Cor),
MarinaAmal Ferrándiz (Associa-
ção Portuguesa de Cenografia) e
Paulo Oliveira (Scenal.ísboa).

O worlcshopsobre figurinos
de papel contou com Anna
Kontek, Malgorzata Zak e
Brígida Ribeiros (ESARn.

Acerírnõ nia de en lrega dos
diplomas dos worlcshops realiza-
se durante a jornada de confe-
rências Metamorfoses da Ce1l0-

grafia; que decorre dia 16deste
mês, no auditório da Faculdade
de Belas Artes de Lisboa.

Dia Municipal
para a Igualdade
assinalado em Idanha
ACOITÚssãode Proteção de Cri-
anças e Jovens do Concelho de
Idanha-a-Nova (CPCneoCentro
Municipal de Cultura e Desen-
volvimento de Idanha-a-Nova
(CMCD)promoveram, dia 24de
outubro, o seminário lgualdadeé
Desenvolvimento.

Ainiciativa, que foi apoiada
pela Câmara de Idanha, serviu
para assinalar o Dia Municipal
para a lgualdadc e decorreu no
auditório da Escola Superior de
Gestão de Idanha-a-Nova (FSG),
refletindo sobre realidades e par-
ti~hando boas práticas de igual-
dade nas organizações da socie-
dade civil. O debate centrou-se
na problemática da igualdade de
géneros, tema que foidestacado
pela vice-presidente da Câmara,
Idalina Costa, na sessão da aber-
tura do seminário. "Falar em
igualdade de géneros é funda-
mental. Ainda mais se nos deti-
vermos no aspeto de que a cres-
cente participação das mulheres
no mercado de trabalho não foi
acompanhada por urn cresci-
mento correspondente da parti-
cipação do homem na vida fami-
liar", referiu.

Idalina Costa desafiou todos

os que congregam esforços em
tomo desta questão para "que
sejam realistas e acreditarem no
impossível", de modo a promo-
verem uma maior igualdade de
género em todas as esferas da
sociedade. O seminário come-
çou com uma intervenção de
CristinaGranada, atual presiden-
te da Junta de Freguesia de
Alcains,que falou do seu percur-
so profissional e político, en-
quanto mulher e autarca.
Catarina Pulga eMaxRuivo apre-
sentaram, em seguida, o projeto
Namorarcomloir-Piay, patroci-
nado pelo Instituto Português do
Desporto e Juventude (IPDJ),
que combate a violência no na-
moro. Participaram ainda repre-
sentantes do Gabinete de Apoio
à Vítima de Castelo Branco, do
Núcleo de Investigação eApoio a
Vítimas Específicas de Castelo
Branco (NIAVE-GNR),CruzVer-
melha Portuguesa, a linha 144
de Apoio à Vitima e o Centro
Dístrüal de Segurança Social de
Castelo Branco.Arealizaçãodeste
SEminárioinseíu-sena campanha
nacional Igualdade éDesenvolvi-
mento, que promoveu iniciativas
aTI váriospontos do País.
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o Casqueiro - Festival
do Pão, Bolos e Tradições
decorreu no fim-de-sem-
ana de 12 e l3 de Outu-
bro, em Idanha-a- Velha e
revelou-se, mais uma vez,
um enorme sucesso.

Os sabores e as
tradições da aldeia históri-
ca, situada onde outrora
foi edificada a gloriosa ci-
dade de Egitânia, atraíram
mi Lhares de visitan tes,
numa edição do Casqueiro
abrilhantada pela presença
da SIC. O programa "Por-
tugal em Festa" emitiu
seis horas de televisão a
partir de Idanha-a- Velha,
ao longo de toda a tarde
de domingo.

Esta novidade permitiu
ampliar a promoção dos
melhores produtos do con-
celho de Idanha-a-Nova,
do património histórico e
cultural do território, suas
tradições e suas gentes,
para um universo potencial
de cerca de 180 milhões de
pessoas, em Portugal e no
estrangeiro.

Entrevistado pela esta-
ção televisiva, o presidente
da Câmara Municipal de
Idanha-a-Nova, Armin-
do Jacinto, afirmou que
neste concelho existem
oportunidades para jovens
empreendedores que pro-
curam um projeto de vida
com qualidade no mundo
rural.

mostrou satisfeito com o
sucesso do evento.

Os milhares de visi-
tantes chegaram à aldeia
de Idanha-a- Velha em bus-
ca do pão, bolos e outros
sabores da região, mas des-
frutaram também de um
território cheio de história
e muita animação.

Para além dos seis for-
nos a lenha, que nunca
pararam de cozer pão e
bolos, o Casqueiro contou
com mais de uma centena
de expositores de produtos
regionais, animação de rua
e de palco, e oficinas do
pão para os mais novos.

A programação do fes-
tival começou na noite de
sexta-feira, na Sé Catedral
de Idanha-a- Velha, com
uma apresentação da peça
de teatro "À deriva", da
ATIDANHA - Associação
de Juventude de Idanha-
a-Nova.

"Valorizamos as ideias
dos jovens, apoiando-os em
investimentos na região e
convidando-os a migrarem
para Idanha", anunciou o
autarca na quinta edição
do Festival do Casqueiro,
organizado pelo Município
de Idanha-a-Nova, Liga
dos Amigos da Freguesia
de Idanha-a- Velha e União

das Freguesias de Mon-
santo e Idanha-a- Velha.

O Casqueiro 2013 foi,
com efeito, um momento
de grande promoção do
concelho de Idanha-a-No-
va, cumprindo os objetivos
dos festivais temáticos
apoiados pela Câmara Mu-
nicipal: reforçar os mer-
cados de proximidade, di-

namizar a economia local
e impulsionar os setores do
turismo e hotelaria.

"É fundamental aju-
dar a economia local em
tempos difíceis, apoiar
os produtores e as famí-
lias, que têm nestes festi-
vais uma fonte de receita
importante", concretizou
Armindo Jacinto, que se
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São Miguel de Acha

São Miguel de Acha re-
cebeu no fim-de-semana,
dias 9 e 10 de novembro, o
Festival de Vinhos e Licores.
Na sua quarta edição, o cer-
tame voltou a atrair milhares
de pessoas ao concelho de
ldanha-a-Nova.

Com um programa rec-
beado de animação e ativi-
dades, o festival revelou-se,
uma vez mais, "um espaço
de oportunidades", de acordo
comArmindo Jacinto, presi-
dente da Câmara Municipal

de ldanha-a-Nova. Ao longo
de dois dias, em São Miguel
de Acha foram promovi-
dos "os melhores produtos
regionais e dinamizada a
economia local".

A produção de vinhos e
de licores, em particular, é
uma tradição das famílias do
concelho raiano que interessa
potenciar, apoiando e mo-
tivando os empresários que
apostam nestes produtos.

A celebração do "néctar
dos deuses" é especialmente

oportuna em São Miguel
de Acha, onde sobressai
o premiado Súbito. Trata-
se do único geovinho do
mundo, selo propiciado pela
localização da vinha em ter-
ritório Geopark Naturtejo.
Produzido pela sociedade
agrícola Vmiregra, o Súbito
tem sido um dos principais
embaixadores de ldanha-a-
Nova, um pouco por todo o
país e pelo mundo.

Mas também os produ-
tores de licores, uma tradição

NOVEMBRO 2013

artesanal da região, souber-
am aproveitar o festival para
divulgar os seus produtos. A
mostra deu um forte impulso
a estes empresários, para que
possam crescer e afirmar-
se no contexto regional e
nacional.

O negócio decorreu em
clima de festa, pois o pro-
grama de animação, muito
vasto, garantiu um ambiente
de alegria ao longo de todo o
fim-de-semana. E ainda que
os vinhos e licores tenbam

sido o centro das atenções,
não faltaram outras boas
razões para se desfrutar de
momentos agradáveis.

Houve demonstrações
de "cozinha ao vivo" com
o conceituado Chef António
Sequeira, da Escola Supe-
rior de Hotelaria e Turismo
do Estoril, uma prova de
seventre dinamizada pela
Confraria de Seventre de
São Miguel de Acba, boa
gastronomia, música e pas-
seios pedestres.

Destaque ainda para
o tradicional magusto, a
grande noite de fados e o
quarto concurso de vinhos
e licores, coordenado pela
Escola Superior de Gestão
de ldanha-a-Nova.

O festival despediu-se
precisamente com a entrega
dos prémios aos produtores
do melhor vinho e licor do
certame. Venceram José Mil-
beiro, de Oledo, e Lucinda
Bentes, de São Miguel de
Acha, respetivamente.

RAIANO
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Portugueses e espanhóis

Empresários debatem
turismo em Idanha
Empresários e ope-

radores turísticos do
território transfron-

teiriço Euroace - onde se
integram Alentejo, Centro
e Extremadura (Espanha)
reuniram recentemente num
encontro que teve como ob-
jetivo reforçar a cooperação
entre empresários das três
regiões.

Foram cerca de 40 os
participantes nesta ativida-
de, promovida no âmbito
do projeto transfronteiriço
Cavatrans. A iniciativa de-
correuteve lugar na Escola
Superior de Gestão de Ida-
nha-a-Nova (ESGIN) e foi
uma oportunidade para gerar
oportunidades de negócio e
colaboração entre os vários
atores do sector do turismo.

Fomentar o conheci-
mento entre empresários
transfronteiriços, favorecer a
interação entre eles, abordar
as principais temáticas que
preocupam as empresas da
zona e valorizar as diferentes
iniciativas e experiências
transfronteiriças foram os
principais objetivos deste
encontro. Com este projeto
procura-se gerar possibili-
dades e oportunidades de
negócio entre os diferentes
agentes da cadeia de valor do
sector do turismo, no âmbito

regional e transnacional, en-
tre os próprios participantes
do encontro, como destaca
nota enviada pela autarquia
idanhense.

Hotelaria, restauração,
animação turística, agências
de viagens, cinegética, gana-
darias, associativismo, entre
outrosforamos setoresrepre-
sentados neste encontro.

Armindo Jacinto, presi-
dente do Geopark Naturtejo
e autarca de Idanha-a-Nova,
apelou ao trabalho conjunto
e em rede para "serem conse-
guidos resultados concretos
na captação de investimento,
na criação de riqueza e, con-
sequentemente, na criação
de emprego". No entender
deste responsável, "o desafio
da Euroace é desenvolver os
territórios das regiões que a
compõem, organizar a oferta
e ganhar escala, de modo a
que haja cooperação, mas
mantendo a autonomia de
cada operador turístico".

Ana Maria Manjón Gar-
cia, da Direção Geral de
Turismo do Governo de
Extremadura, realçou, por
seu lado, a "importância do
sector do turismo no desen-
volvimento do território da
Euroace", através da aposta
numa oferta diferenciada e
de qualidade.

Dezembro 2013
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Empossados órgãos sociais

Turismo rural
tem sede em Idanha
Já estão empos ado

os órgãos sociai da
Federação Portuguesa

de Turismo Rural (FPTR),
que tem sede em Idanha-
a-Nova. Segundo nota
chegada ao Reconquista,
a cerimónia decorreu no
dia 13 de dezembro, no
Monte Os Agosto , em
Santa Bárbara de Nexe,
Faro.

Este organismo cons-
tituiu-se a 31 de maio de
2013 e é presidido por
Cândido Mendes.

As organizações que
compõem esta federação
são oriundas de todo o
território nacional - con-
tinente e regiões autó-
nomas dos Açores e da
Madeira -, e o organi mo
assume-se como um cor-
po orgânico e liderante
da atividade turística em
meio rural, representando
meio milhão de camas
em Portugal, segundo a
mesma nota.

A direção agora eleita
é composta por: Hotéis
Rurais de Portugal (Cân-
dido Mendes), pre iden-
te; Naturtejo (Armindo
Jacinto) e TuriPortugal
(Luís Galvanito), vice-
presidente; Heranças do
Alentejo (Francisco Zam-
bujinho) e Garvetur (Rei-
naldo Teixeira), vogais.

A As embleia Geral
é composta por: Ca a
Açorianas (João Com-
ba), pre idente; Animar
(Eduardo Figueira), se-
cretário; e Coudelaria
Henrique Abeca i (Tia-
go Abecasis), vogal.

O Conselho Fi cal é
composto por: ADERE
- Peneda Gerê (Sónia
Almeida), pre idente;

Abrottea - As ociação
Dinamizadora Cultural
Histórica e Ambiental de
Brotas (Pedro Mendon-
ça), secretário; e Madeira
Rural (Johnny Vidar Bje-
lkaroy), vogal.

O secretário de Estado
do Turi mo, Adolfo Mes-
quita unes, fez-se repre-
entar na cerimónia pelo

pre idente do Turismo do
Algarve Desidério Silva,
que leu uma mensagem de
saudação e de incentivo
ao mandato dos órgãos
sociais empossados. "Por-
tugal desenvolveu atribu-
tos de excelência. Temos
de ser justos e reconhecer
um fantástico trabalho
feito na qualificação e
valorização turística do
património, material e
imaterial, da paisagem e
do ambiente, dos produtos
tradicionais, das tradi-
ções da gastronomia e
dos vinhos", referiu.

Refira-se que a FPTR
foi fundada pela ADERE -
Peneda Gerês, Hotéis Ru-
rais de Portugal, Coude-
laria Henrique Abecasis,
TuriPortugaI, Naturtejo,
Casas Açorianas, Madeira
Rural, Heranças do Alen-
tejo e Garvetur. A estas
organizações juntaram-se
entretanto as Casas Bran-
ca ,a ANIMAR e a Abrot-
tea, as quai ,em conjunto,.
repre entam mai de 700
a ociado.

O plano de atividade
do órgãos sociais eleitos
passa pela implementação
de uma orientação nacio-
nal que permita estabele-
cer programas protocolos
e açõe integradas de
promoção e venda no
mercados internacionais.

Dezembro 2013
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