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Luta dos
lanifícios
“não vai parar”P5

DESPORTO ADAPTADO
Covilhã quer
iniciar treinos
de basquetebol
em Setembro

NC só no online
Nas próximas duas semanas, devido ao período

de férias, a edição PDF do NC não estará
disponível. Regressa dia 18. No entanto,

pode acompanhar toda a actualidade
em www.noticiasdacovilha.pt
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MANUEL CARGALEIRO
É HONORIS CAUSA DA UBI

“Prémio
tem significado
único.
Eu sou de cá” P14
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Até 8 de Agosto, a
azáfama vai ser

grande para muitos
jovens que pretendem
ingressar no Ensino
Superior. Decorre até aí
a primeira fase do Con-
curso Nacional de Acesso
que este ano abre mais
vagas, mas apesar de
algumas melhorias no
que toca ao Interior (a
UBI é exemplo), continua
cheio de vícios que, mais
uma vez, beneficiam
“sempre os mesmos”:
Lisboa e Porto.

Segundo o Ministério
da Ciência e Ensino Su-
perior, este ano existem
54 mil 361 vagas dispo-
níveis nas universidades

e politécnicos públicos,
mais 1398 que em 2021.
Um aumento de 2,6 por
cento, que segundo a
mesma entidade significa
também mais 3,8 por
centro de vagas em esta-
belecimentos do Interior.
Bom, sim. Mas não ex-
celente.

A UBI, por exemplo,
tem mais 173 lugares em
aberto em relação ao ano
passado, para conseguir
mais uns alunos, um
aumento de 13 por cento.
Mas, em paradoxo, a Es-
cola Superior de Tecnolo-
gia e Gestão de Oliveira
do Hospital perde 53
vagas, menos 22 por
cento.  Já nas áreas de

Lisboa e do Porto, por
exemplo, a Universidade
Nova de Lisboa perde
cinco vagas, mas a Uni-
versidade do Porto ganha
198 vagas.

Depois, quando se olha
aos números, vê-se que,
por exemplo, só para
Direito, na Universidade
de Lisboa, há 445 vagas.
Seguido de outro curso de
Direito, mas em Coim-
bra, com 334.  O terceiro
curso com maior número
de lugares é Enferma-
gem, na Escola Superior
de Coimbra, com 320, e
em quarto, o curso de
Medicina na Universi-
dade de Lisboa, com 295
vagas. Ou seja, nenhum

na faixa mais Interior de
Portugal. Nada de novo,
portanto. E que, por
exemplo, a Universidade
de Lisboa é de longe a
maior do País e abrirá
7373 vagas para o con-
curso nacional de 2022/
23. Mais uma vez, nada
de novo, quando compa-
rado com outras insti-
tuições mais “de dentro”
do País.

Novidade, é a existência
de 325 novos cursos, 22
financiados pelo chamado
Plano de Recuperação e
Resiliência (uma palavra
hoje usada por tudo e por
nada) em várias áreas,
entre as quais Matemá-
tica e Ciências. Os cursos

novos financiados pelo
PRR representam 642
vagas, sendo 365 destas
disponibilizadas em
Lisboa e Porto e, pasme-
se, 217 no resto do País.
Nada de novo, portanto.

Daí que a resiliência
tão apregoada por lá, por
cá chama-se garra. Garra
de não desistir, garra de
mostrar qualidade de
trabalho, garra para se
ter qualidade de vida,
condições para que quem
vem se sinta bem e possa,
talvez, no futuro ficar,
ajudando a povoar um
Interior cada vez mais
desertificado e ao qual,
neste concurso, mais
uma vez o Governo dá

mais umas migalhas.
É também pela garra

que ainda hoje continua-
mos a trazer a si as no-
tícias da Covilhã, da Cova
da Beira, da região, pas-
sados quatro meses desde
a demissão de director e
administrador, e sem
qualquer novidade quan-
to ao futuro. Não estan-
do, desde Março, em papel,
mantemos a presença na
Internet e redes sociais,
e regularmente uma edi-
ção PDF que, nas pró-
ximas duas semanas, não
teremos, devido ao justo
período de férias de quem
trabalha. Em meados de
Agosto, retomaremos.
Boas férias!        * editor

Da resiliência à garra beirã

João Alves*

Neste concurso de acesso, mais uma vez o Governo dá mais umas migalhas ao Interior

Levar Deus às vítimas
do terrorismo de Cabo Delgado
Paulo Aido*

Verónica Abraão, de
83 anos, tem um

sorriso luminoso que lhe
faz quase desaparecer as
rugas do rosto. Ela vive
num campo de deslocados
em Montepuez, na pro-
víncia de Cabo Delgado.
Verónica vivia longe dali,
em Muatide, quando os
ataques dos terroristas se
tornaram muito frequen-
tes. “A única alternativa
era fugir. Juntamente
com outras pessoas, fugi
para o mato e acabei por
cair num buraco…
Fomos à procura de um
riacho, para conseguir
água para beber”, expli-
ca. Ficaram três dias
meio escondidos até que
se decidiram a avançar
para uma estrada onde

apanhariam boleia, pri-
meiro até à vila de Mueda
e depois até Montepuez,
ao campo de deslocados.
O campo é um somatório
de casas construídas com
paus entrelaçados, colmo
e barro. Alberto Nyangu
vive também por lá e
também é deslocado. Al-
berto e Verónica partici-
param em Fevereiro
numa iniciativa da Co-
munidade Shalom que
abrangeu um total de
cinco campos de deslo-
cados na região de Mon-
tepuez. Ao todo, foram
cerca de 1500 famílias,
cerca de 7000 pessoas que
se cruzaram com os
missionários da Igreja,
apoiados pela Fundação
AIS. No final da ini-

ciativa, Alberto Tomás
Nyangu, de 30 anos de
idade, fez questão de
“agradecer muito” a
forma como se sentiu
acolhido. “Queria
agradecer muito a forma
como foi distribuída a
alimentação, tratando-
nos com dignidade e
amor.” Esta iniciativa da
Igreja pode resumir-se a
duas simples palavras:
evangelização e socorro.
A região de Montepuez é
terra de missão, de pri-
meira evangelização. A
irmã Isabel, das Francis-
canas Missionárias de
Maria, participou tam-
bém nesta iniciativa e é
com os olhos brilhando de
alegria que recorda o
encontro com as popula-
ções vítimas do terroris-
mo e que vivem agora em
campos de deslocados.
“Os missionários oferece-
ram brinquedos às crian-
ças, fizeram os cabazes

de comida para distribuir
aos pobres e deslocados,
rezaram com eles e por
eles. Dançaram, joga-
ram, animaram de mil
maneiras as crianças”,
descreve a irmã isabel,
concluindo: “foi lindo e
agradável a Deus…”

Presença da
Fundação AIS

Larissa tem 27 anos, é
consagrada da Comu-
nidade Shalom e foi uma
das “activistas” desta
iniciativa. Ela andou por
todos os campos de deslo-
cados de Montepuez a
matar a fome de comida
e do Sagrado. “Tivemos a
graça de levar connosco
cerca de 1000 terços e
1000 imagens do Sagrado
Coração de Jesus e do
Imaculado Coração de
Maria para distribuir,
juntamente com os ali-
mentos – destinados a
mais de 1000 famílias –

tudo subsidiado pela AIS,
a Ajuda à Igreja que
Sofre.” Num dos campos,
Larissa comoveu-se com
aquelas pessoas que tive-
ram de fugir, que passa-
ram fome, que tiveram de
se esconder nas matas, e
que ali, nos campos de
deslocados, se ajoelha-
ram, rezaram e partici-
param numa procissão
com uma imagem de
Nossa Senhora. “Tudo
me marcou bastante… E
depois, ouvir e ver os
testemunhos de gratidão
de quem sentiu que não
está abandonado, que
Deus os ama e cuida…
isso não tem preço.”

O norte de Moçambi-
que, em especial a pro-
víncia de Cabo Delgado,
tem sido afectada pela
violência de grupos ar-
mados que reivindicam
pertencer ao Daesh, o
Estado Islâmico, e que
desde Outubro de 2017 já

causou mais de 3000
mortos e mais de 800 mil
deslocados. Toda esta
situação tornou Moçam-
bique num país prio-
ritário para a Fundação
AIS. Graças à solida-
riedade dos benfeitores da
instituição tem sido pos-
sível apoiar as dioceses
mais atingidas pelo
terrorismo com projectos
de assistência pastoral e
de apoio psicossocial,
mas também no forneci-
mento de materiais para
a construção de dezenas
de casas, centros comu-
nitários e ainda a aqui-
sição de veículos para os
missionários. Numa
altura em que notícias de
novos ataques voltam a
sobressaltar o norte de
Moçambique, é bom
saber que a Igreja está
presente junto destas
populações que tanto têm
sofrido…

*Fundação AIS

Novos ataques voltam
a sobressaltar o norte

de Moçambique
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Guarda retoma Peregrinação
Diocesana a Fátima

Fiéis da Diocese vão a Fátima em Agosto

Iniciativa quer colocar jovens no centro das celebrações da JMJ Lisboa 2023

Nos dias 24 e 25
de Agosto

A Diocese da Guarda
vai retomar a Peregri-

nação Diocesana a Fátima,
nos dias 24 e 25 de Agosto.

“Depois de dois anos de
interrupção, por força da
pandemia, vamos reto-
mar a Peregrinação Dio-
cesana a Fátima, nos
dias 24 e 25 de Agosto” es-
creve o Bispo da Guarda
numa nota enviada a to-
dos os padres da Diocese.

O programa começa no
dia 24 às 21.15 horas com
a saudação a Nossa Se-
nhora e terço, na Cape-
linha da Aparições. Segue-
se a vigília, às 23.00 horas,
na Basílica de Nossa
Senhora do Rosário.

No dia 25, às 9.30 horas,
haverá oração de Laudes,
na Basílica da Santíssima
Trindade. A Eucaristia
de encerramento da Pere-
grinação está marcada
para as 11.00 horas.

Para preparar a pere-
grinação, a Cúria Dioce-
sana está a pedir aos pe-
regrinos para comunica-
rem a sua participação
tendo em vista a execução
dos guiões. Os guiões

OSecretariado Nacio-
nal de Liturgia

(SNL) promove desde a
passada segunda-feira o
46º Encontro Nacional de
Pastoral Litúrgica, que
quer colocar os jovens no
centro das celebrações,
“rumo à JMJ Lisboa
2023”, e divulga também
novidades editoriais.

“A pastoral litúrgica
associa-se à Igreja, em
Portugal, nos prepara-
tivos para a Jornada
Mundial da Juventude
2023 a realizar em Lisboa
e dedica este encontro à
temática «Celebrar com
os jovens – Rumo à JMJ
Lisboa 2023»” diz a orga-
nização em comunicado.

O programa do 46.º
encontro, que se realiza
até esta quinta-feira, 28
de Julho, apresenta con-
ferências que propõem

reflexão em torno da
participação dos jovens
na liturgia, a dimensão
comunitária da liturgia,
também a “Liturgia na
pastoral juvenil voca-
cional”, “Os jovens e a
música para a liturgia” e
ainda “Cuidar da lin-
guagem simbólica das
celebrações litúrgicas em
perspetiva ecológica”.

“O Encontro Nacional
de Pastoral Litúrgica é
uma proposta de estudo
e de práticas litúrgicas
que vão abrindo cami-
nhos novos na renovação
conciliar da liturgia”,
apresenta o comunicado
que deseja estender a par-
ticipação a todos quantos
possam estar interessa-
dos na formação e na
pastoral litúrgica, “sobre-
tudo os que exercem mi-
nistérios litúrgicos”.

Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica convoca jovens

terão apoio para a Via-
sacra, mistérios do Rosá-
rio, orações para a pere-

grinação, textos para a
vigília e para a oração da
manhã e cânticos da

Eucaristia.
D. Manuel Felício reco-

nhece que ainda há al-

guns constrangimentos,
mas deseja que a Pere-
grinação “seja o experi-

mentar de novo, quanto
a Diocese está ligada a
Fátima”.
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Autarquia quer evitar consumo de papel
Serviço de
urbanismo aposta
na
desmaterialização

OServiço de Urba-
nismo da Câmara

Municipal da Covilhã
está a reforçar a aposta
na desmaterialização. “O
objectivo é aumentar a
transparência e a aces-
sibilidade dos serviços e
ao mesmo tempo, evitar
o consumo de papel, di-
minuindo a pegada eco-
lógica do município” ga-
rante a autarquia covi-
lhanense em comunicado.

Segundo a mesma, des-
de Janeiro de 2021 que
todos os processos de
licenciamentos urbanís-
ticos são tratados digi-
talmente via Balcão Úni-
co e “em breve” poderão
também ser submetidos,

via WEB, à Câmara Mu-
nicipal.  “No Geoportal da
página electrónica do
Município, todos os cida-
dãos podem, agora, con-
sultar e fazer download
dos alvarás de lotea-
mentos e documentos
anexos (plantas de sín-
tese e de cedência, regu-
lamentos e estudos de
fachadas etc) emitidos
desde 1984 (ano em que
passou a ser obrigatória
a emissão dos alvarás)
até hoje” garante a Câ-
mara da Covilhã.

Para o vice-presidente
da Câmara da Covilhã,
José Armando Serra dos
Reis, citado no documen-
to, o processo de desma-
terialização “vai aproxi-
mar o serviço das pessoas
e simplificar procedi-
mentos, melhorando des-
ta forma a resposta aos
cidadãos”.Câmara da Covilhã quer diminuir a pegada ecológica

David Silva, conhecido como “O Ginjas”,
era considerado o Guardião da Aldeia, tendo

falecido em Agosto do ano passado

A freguesia de Sobral
de São Miguel vai

estar em festa, no sábado,
30, com a inauguração da
“Loja Aldeias do Xisto” e
da “Casa do saber fazer”,
num dia que contará
também com um con-
certo de Amélia Muge, no
âmbito dos Encontros de
Jazz promovidos pela
rede de Aldeias do Xisto.

As inaugurações estão
previstas para as 18 ho-
ras, num dia em que a
Junta de Freguesia promo-
ve uma homenagem a
David Silva (O Ginjas)
considerado o Guardião
da Aldeia, que faleceu a
2 de Agosto de 2021, aos
61 anos, vítima de doença
oncológica.

O CD “Amélias”, que
servirá de base a este con-
certo, “surge na continui-
dade deste canto com
vozes dela própria, inspi-
rado, sobretudo, na rique-
za do canto feminino em
grupo, muito dele à capela,
trazendo memórias sono-
ras dessa expressão vocal
tradicional”, pode ler-se
no site oficial das Aldeias
do Xisto.

Sobral de S. Miguel homenageia
“O Ginjas” em dia de inaugurações

Instinto
organiza
jantar
solidário
para
celebrar
o 10º
aniversário

A Associação de
Protecção dos Ani-

mais- Instinto, promove
no sábado, 30, pelas 20
horas, um jantar soli-
dário com o objectivo de
angariação de fundos,
destinados a ajudar os
cães e gatos da associa-
ção. A iniciativa, que terá
lugar no Núcleo do Spor-
ting, nas Galerias de São
Silvestre, celebra tam-
bém o décimo aniversário
da associação.

O jantar tem o valor de
13 euros para adultos e 6
euros para crianças,
sendo que parte do valor
reverte para os animais.
As inscrições podem ser
feitas nas redes sociais da
instituição.

Instinto promove jantar de angariação
de verbas, para ajuda a animais errantes
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Trabalhadores dos Lanifícios prometem
continuar a dar luta em Setembro

Sindicato Têxtil
da Beira Baixa diz
que adesão
à greve de sexta-
feira passada foi
boa e que, após as
férias de Verão,
caso o patronato
não aumente
o subsídio
de alimentação,
trabalhadores
regressam à luta

Caso as empresas não
reconheçam a “justa

reivindicação” do au-
mento do subsídio de
alimentação para 4,5
euros, em Setembro, “os
trabalhadores decidirão a
forma de dar continuida-
de a este processo de

Sindicato Têxtil da Beira Baixa garante que trabalhadores só irão parar quando tiverem a sua reivindicação reconhecida

luta”. Quem o diz é o
Sindicato Têxtil da Beira
Baixa, que faz um ba-
lanço positivo da greve
realizada na passada
sexta-feira, 22, pelos
trabalhadores de quatro
empresas de lanifícios da
Covilhã.  

A estrutura sindical,
afecta à CGTP, tinha
anunciado uma greve
para sexta-feira nas em-
presas do grupo Paulo de
Oliveira (Penteadora,
Tessimax e Paulo de
Oliveira) e na Haco-Eti-
quetas, para reivindicar
o aumento do subsídio de
alimentação, fixado nos
2,35 e 2,37 euros. A infor-
mação referia que, no
seguimento de plenários
realizados em Junho nas
referidas empresas, os
trabalhadores aprovaram

uma resolução que foi
enviada às empresas a
reclamar o aumento do
subsídio de alimentação,
cujo valor está em 2,35
euros na Haco-Etiquetas
e em 2,37 euros nas em-
presas do grupo Paulo de
Oliveira. Todavia, aponta
o documento, “até à data”,
não tinha sido obtida
resposta positiva à rei-
vindicação, que, de resto,
também tem sido apre-
sentada por via da nego-
ciação colectiva, sem
resultados. Assim, acen-
tuava o STBB, “não resta
outra alternativa” e os
trabalhadores “vão avan-
çar para a greve e não dei-
xarão de lutar até que se-
jam ouvidos e as suas rei-
vindicações alcançadas”.

Agora, em comunicado,
o Sindicato saúda os

trabalhadores destas em-
presas que “demonstram
a importância da orga-
nização, unidade e luta
em defesa de direitos”. E
lembra que “quem luta
nem sempre ganha,
quem não luta perde
sempre”.

Segundo o Sindicato
Têxtil, a unidade dos tra-
balhadores foi demons-
trada, com uma resposta
“clara e inequívoca” nos
três turnos de sexta-
feira, e que só existe um
caminho: o das empresas
aumentarem o subsídio
para 4,5 euros.

“Esperamos que as em-
presas tenham entendido
os trabalhadores e que,
rapidamente, ainda no
final do mês de Julho, ve-
jam a sua reivindicação
ser reconhecida” frisa o

ARR

Sindicato Têxtil, que
recorda que em Agosto os
trabalhadores irão entrar
em férias, mas que não
irão desistir e “só vão
parar quando virem a
sua reivindicação alcan-
çada”. Está agora “nas
mãos das empresas dar
uma resposta positiva”
frisa o Sindicato, que diz
estar “disponível para
reunir com as adminis-
trações das empresas
logo que estas o queiram,
como aliás sempre esti-
vemos”.

Também a direcção
regional do PCP, em
comunicado, se mostra
solidária e diz que a “forte
adesão” à greve demons-
tra “a justeza das suas
reivindicações”.

A possibilidade de avan-
çar com esta greve já

tinha sido avançada em
Junho, no fim do plenário
realizado na empresa
Paulo de Oliveira e na
qual participou o secre-
tária-geral da CGTP,
Isabel Camarinha. A
dirigente explicou na
altura, à Lusa, que a
questão do subsídio de
alimentação foi a maior
preocupação manifestada
pelos trabalhadores, dado
que o valor base “é baixís-
simo” e não sofre qual-
quer actualização há 15
anos.

Explicando que valor do
subsídio de alimentação
no contrato colectivo de
trabalho dos lanifícios
está nos 2,35 euros, Isa-
bel Camarinha reclamou
um aumento para os 4,5
euros.
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Início dos trabalhos está previsto para Agosto, vão durar um ano e terão um financiamento
de 73 mil euros de fundos comunitários

ANA RIBEIRO
RODRIGUES

Município
pretende
que intervenção
sirva de modelo
para outros
espaços urbanos
no concelho

AAvenida das Ter-
mas, em Unhais da

Serra, vai ser requalifica-
da, no âmbito de uma
candidatura feita pelo
município da Covilhã ao
programa REVIVE, que
apoia na totalidade os 73
mil euros elegíveis da
obra, com início previsto
para Agosto e um prazo
de execução de um ano.

Na última reunião pú-
blica do executivo, Serra
dos Reis, vice-presidente
da Câmara da Covilhã,
sublinhou que o projecto
será o modelo a utilizar
para os espaços urbanos,
onde pretende, no futuro,
ver este tipo de inter-
venção replicada.

O projecto, candidatado
ao Compete 2020, tem em

vista a “reabilitação am-
biental da Avenida das
Termas de Unhais da
Serra” e pretende “a rear-

monização de espaços
verdes e a criação de ilhas
sombra em meio urbano”,
através de um conjunto

de “onze acções”.
Por um lado, os pláta-

nos doentes vão ser abati-
dos e, dentro do tronco,

será criada uma floreira.
Os plátanos saudáveis
vão ser rebaixados, “por-
que as pessoas queixam-

se que os plátanos, pela
dimensão que atingem,
sacrificam as casas, os
telhados e quem nas
casas habita”, referiu
Serra dos Reis.

O autarca acrescentou
que os terrenos serão
regularizados para criar
espaços ajardinados e, ao
longo da avenida, vão ser
criados um jardim das
laranjeiras, um jardim
das ameixoeiras, um
jardim de Prunus e um
jardim de oliveiras.

A intervenção prevê
também a plantação de
relva, instalação de siste-
mas de rega e a constru-
ção de um caminho ao
redor desses jardins.

“O projecto resulta de
uma visão estratégica
para os espaços urbanos,
para se tornarem acolhe-
dores e amigos do ambi-
ente”, salientou o edil.

Serra dos Reis sali-
entou que cada entidade
só podia candidatar um
projecto, mas espera que
este tipo de intervenção
se repita em outras
zonas do concelho.

Autarquia diz que Feira
de São Tiago “ainda não é
o modelo” pretendido

Jovem terá usado isqueiro para atear fogo numa zona de mato

A GNR deteve na
segunda-feira, 25,

um jovem de 19 anos,
suspeito de ter ateado um
fogo, com recurso a um
isqueiro, no concelho da
Covilhã.

Em comunicado, o Co-
mando Territorial da
GNR de Castelo Branco
explica que a detenção foi
realizada através do Pos-
to Territorial de Teixoso
(Covilhã).

“No seguimento de um
alerta a dar conta de um
foco de incêndio numa
zona de mato confinante
a uma área residencial,
os militares da Guarda
deslocaram-se de imedia-
to para o local, tendo
identificado o presumível
autor do crime e apreen-
dido o isqueiro utilizado,

Oriental
de São
Martinho
comemora
68 anos
O CCD Oriental de

São Martinho co-
memora na sexta-feira,
29, o seu 68º aniversário,
designado de “Dia do
Oriental”.

Para celebrar a efemé-
ride, será realizado o
tradicional “partir do
bolo” e “brinde com cham-
panhe”, às 21 horas, na
sede social.

Segundo a colectivida-
de, o programa comemo-
rativo será estendido
pelos meses de Setemb-
ro, Outubro e Novembro,
com várias actividades
culturais e desportivas,
culminando com o “Jan-
tar Comemorativo do 68º
Aniversário”. 

GNR detém jovem suspeito
de atear fogo no concelho da Covilhã

culminando na sua de-
tenção”, especifica.

De acordo com a infor-

mação, o detido foi consti-
tuído arguido e permane-
ceu nas instalações da

GNR, até ser presente a
tribunal, o que estava
previsto para terça-feira.

Na sequência das dili-
gências policiais foi con-
tactada a Polícia Judi-
ciária (PJ).

Esta ação contou com o
reforço de militares do
Núcleo de Investigação
Criminal (NIC) da Covi-
lhã e do Núcleo de Prote-
ção Ambiental (NPA) da
Covilhã e da estrutura
de Investigação Criminal
de Castelo Branco e com
o apoio dos Bombeiros
Voluntários e dos Sa-
padores Florestais da
Covilhã.

O comunicado refere
ainda que a GNR já efec-
tuou 60 detenções por in-
cêndio florestal no pre-
sente ano de 2022, mais
oito que em todo o ano de
2021 (52 detenções).

Avenida das Termas em Unhais
alvo de obras de requalificação

ARR
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Mercado do Pêssego decorre sexta-feira e sábado na Covilhã

Câmara promove pêssego
no Mercado Municipal
Na sexta-feira
e sábado

A Câmara da Covilhã
realiza na sexta-

feira, 29, e no sábado, 30,
um evento que tem como
objectivo promover o
pêssego e revitalizar o
mercado municipal da
cidade.

Denominado “Mercado
do Pêssego, o certamente
decorre no mercado mu-
nicipal e conta com provas
de gastronomia, `show
cooking` e um `cocktail
lounge` em que estabe-
lecimentos da cidade
apresentarão iguarias
centradas no pêssego.

Em nota de imprensa,
o município garante que
a animação também não
vai faltar, “com música

Detido, de 45 anos, ficou com pulseira electrónica

ao vivo e um refrescante
`sunset` ao som de DJ
para acompanhar os fins
de tarde destes dois dias”.
“Para além do melhor
pêssego de Portugal,
neste evento pode ainda
conhecer os melhores
produtos locais, numa
mostra reveladora da
variedade e qualidade da
produção agrícola e gas-
tronómica da região”,
sublinha a autarquia.

O município salienta,
por outro lado, que a es-
colha do espaço se prende
com uma estratégia de
revitalização do mercado
municipal, espaço inau-
gurado em 1943 e que foi
alvo de obras de requa-
lificação no último ano.
“Seguem-se nos próximos
meses várias acções pro-
mocionais de produtos

endógenos neste tradicio-
nal edifício que, desta
forma, fará cada vez
mais parte da vida dos
covilhanenses”, refere a
autarquia.

Citado na nota de im-
prensa, o presidente da
Câmara, Vítor Pereira,
explica que a renovação
daquele edifício está in-
serida “no projecto mais
vasto que o município
vem implementando no
sentido de revitalizar o
Centro Histórico da ci-
dade, devolvendo-o aos
covilhanenses”.  Segundo
refere, a iniciativa “ga-
nha ainda maior rele-
vância por associar a
recuperação do mercado
a outra prioridade da
autarquia, a promoção do
pêssego da Covilhã”.

Um homem de 45
anos, suspeito de

agredir e ofender a ex-
companheira, foi detido
no concelho da Covilhã
por violência doméstica,
anunciou a GNR.

O Comando Territorial
de Castelo Branco expli-
ca que a detenção foi rea-
lizada através do Posto
Territorial de Tortosen-
do, na terça-feira, 19.

“No âmbito de uma
ocorrência envolvendo
uma situação de violên-
cia doméstica, os milita-

res da Guarda desloca-
ram-se para o local, onde
apuraram que o agressor
tinha agredido e ofendido
a vítima, sua ex-com-
panheira de 48 anos”, é
referido em comunicado.

Segundo a informação,
na sequência de diligên-
cias de investigação, “os
militares apuraram ain-
da que o suspeito agredia
física e verbalmente a
vítima, de forma reite-
rada, tendo sido dado
cumprimento a um man-
dado de detenção e a dois

mandados de busca, uma
domiciliária e outra em
veículo”.

As buscas levaram à
apreensão de uma arma
de caça, uma arma
branca, um bastão de
madeira e 130 munições
de diversos calibres.

O detido foi presente ao
Tribunal Judicial de Co-
vilhã, onde lhe foi apli-
cada a medida de coação
de proibição de contacto
com a vítima, por qual-
quer meio, controlado por
pulseira electrónica.

Pulseira electrónica para suspeito de violência doméstica

Cláudia Santos, mé-
dica ortopedista do

Centro Hospitalar Uni-
versitário Cova da Beira
(CHUCB) apresentou no
passado dia 19 na Creche
Saudável (do hospital), o
livro infantil, de sua
autoria, intitulado “A
mensagem no gesso do
André”.

Produzido pela Fla-
mingo edições, este livro
conta com as ilustrações

de Guillermo Pastor,
médico-c irurgião,  a
exercer  também no
CHUCB.

A acção do livro é ins-
pirada na história verí-
dica do pequeno André,
que ao escorregar numa
casca de banana, parte os
ossos do antebraço, e que
já no hospital, é assistido
pela autora.  Na escola,
os amiguinhos fazem
desenhos no gesso do

André, mas o enigma
começa quando a pro-
fessora escreve uma
mensagem secreta, que
ele vai ter de desvendar.

Para além de assisti-
rem à apresentação entu-
siástica e pedagógica do
livro, os mais pequenos
tiveram ainda a oportu-
nidade de “pôr as mãos
na massa” e aprender a
moldar gesso.

Ortopedista do CHUCB escreveu livro baseado em história real
de menino que partiu o braço e foi assistido por ela

Ortopedista do CHUCB
apresenta livro infantil



| 28 DE JULHO 2022

www.noticiasdacovilha.pt

8 ~NO CENTRO DA INFORMAÇÃO

REGIÃO - Paul

Viagem musical pelos anos 80
mobilizou centenas de fãs no Paul

JOÃO CUNHA

A música é vida,
diz um dos
vocalistas
dos The Classic
Rock Quartet,
que esteve
a actuar no
Remember Live
no Paul. De facto,
numa viagem
musical
e intemporal,
a vida aconteceu
numa iniciativa
que marcou
a diferença pela
qualidade

Depois de dois anos de
interregno, devido à

pandemia, o Remember
Live organizado pela
Associação Paul Cultural
Desportivo (APCD)
voltou em grande estilo.
Foram muitas centenas
de fãs oriundos de todo o
lado que se juntaram no
sábado, 23, no Complexo
Desportivo da Rebolei-
rada, para uma noite de
convívio, que primou pelo
glamour, não faltando
sequer a passadeira ver-
melha, numa decoração
cuidada ao detalhe por
uma equipa organizativa
coesa e determinada em
catapultar esta festa
iconográfica de Verão
para outros voos.

Na verdade, esta via-
gem musical pelos anos
80, que acontece anual-
mente, tem apostado
forte na qualidade. E tudo
se conjugou para que este
desígnio fosse superado
com distinção na edição
deste ano, até porque a
noite apresentava-se com
uma temperatura muito
agradável, o ambiente
era de predisposição para
libertar ansiedades e
constrangimentos e o DJ

Iniciativa juntou centenas de pessoas no Paul, com a banda The Classic
Rock Quartet a fazer as delícias dos fãs de música dos anos 80

João Paulo Costa come-
çava a fazer subir a tem-
peratura de uma plateia
eclética que reagia aos

sucessos de uma época
marcante.

Com a plateia cada vez
mais animada, chegou a

actuação mais aguarda-
da, do conjunto The
Classic Rock Quartet,
que trazia como con-

vidada a Elsa Gomes.
Numa primeira parte,

o quarteto musical que
veio de Leiria levantou
voo com destino a uma
década que alguns apeli-
daram de ouro, já que as
músicas dos anos 80 se
tornaram uma referência
no mundo todo, sendo
certo que esta perfor-
mance levou jovens e
menos jovens a reviver
memórias da sua juven-
tude e a voltar a ouvir
êxitos que povoaram as
suas fantasias e emoções.

Depois, Elsa Gomes, a
mulher furacão, revi-
sitou alguns sucessos de
autores portugueses para
logo de seguida levar a
plateia a agitar-se com
maior frenesim com a
discografia de ícones da
música, como por exem-
plo a amplamente refe-
rida como a “Rainha do
Rock ‘n’ Roll” Tina
Turner, entre muitos
outros que foram re-
lembrados.

Qualidade
elogiada

Ainda com a adrena-
lina certamente em alta,
esta cantora disse ao NC
que “decidimos juntarmo-
nos especificamente para
este evento, porque
temos esta versatilidade
de música dos anos 80 e
90, que marcaram uma
geração por causa de
músicas intemporais que
ficaram no ouvido de
mais jovens e menos
jovens”, sustenta Elsa
Gomes. E acrescenta que
depois de dois anos “que
tanto sofremos por causa
da pandemia, voltar a
este tipo de festas com
este nível qualitativo e
sentir que o público está
predisposto e muito re-
ceptivo, é muito gratifi-
cante.  Estas localidades
do Interior precisam
deste tipo de festas e nós

também. Por isso, só
podemos agradecer a
todos esta fantástica
iniciativa” frisa esta
dinâmica cantora

O outro vocalista do
The Classic Rock Quartet
mostrava-se surpreendi-
do pela grandeza e qua-
lidade do evento. “Não
estávamos à espera de
encontrar nesta locali-
dade um evento com uma
organização muito boa e
de gente bonita. Sin-
ceramente, esperava
uma coisa mais banal. A
música é vida e este
reencontro com público
tem sido espectacular.
Esta passagem pelo Paul
e participar neste Re-
member Live foi uma
experiência muito posi-
tiva” garante Mário
Nunes.

Denotando algum can-
saço, mas com a satis-
fação estampada no rosto,
Carlos Ramos diz que a
aposta foi ganha. “Agra-
decemos a forte adesão
que registámos neste
evento, que queremos
melhorar ainda mais
para corresponder à
enorme expectativa ge-
rada. Temos aqui gente
de todo o lado, porque a
nossa aposta na qua-
lidade está a dar frutos.
Preocupamo-nos em
marcar a diferença neste
Remember Live e primá-
mos por criar um ambi-
ente que transporte o
público para outra di-
mensão temporal mais
próxima dos anos 80,
mas também não descu-
rámos a qualidade das
bandas que contratámos.
Seguramente, com o êxito
que este ano registámos,
fica a vontade de para o
ano repetir este evento e
se possível ainda melho-
rá-lo” garante o presi-
dente da direcção da
APCD.
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Fogo começou na Fatela, pôs em perigo habitações em Pêro Viseu
e alastrou ao Ferro.

Incêndio destruiu cerca
de 1500 hectares no Fundão e Covilhã
Chamas causaram
prejuízos no
edificado urbano e
consumiram
várias
propriedades
rurais e agrícolas.
No Ferro foram
afectados
pomares,
perderam-se
colmeias e 11
hectares de
castanheiros
jovens, entre
outros danos

 

Oincêndio que come-
çou domingo no Fun-

dão e alastrou para o
Ferro, na Covilhã, pro-
vocou “prejuízos muito
elevados” e terá destruído
1450 hectares nos dois
concelhos, segundo os
dados recolhidos pelos
municípios.

Em declarações à agên-
cia Lusa, o presidente da
Câmara do Fundão, Paulo
Fernandes, explicou que
houve ainda registo de
três feridos ligeiros (dois
bombeiros e um civil),
com queimaduras, e uma
família desalojada, além
dos restantes prejuízos.

O autarca informou
que o levantamento de
todos os prejuízos ainda
está a ser realizado, mas
adiantou que o primeiro
balanço já mostra “perdas

muito consideráveis” em
vários domínios, bem
como uma área ardida
que, no conjunto dos dois
concelhos, deverá rondar
os 1450 hectares.

“Estamos a falar de
uma área muito grande,
que apanhou uma vertente
florestal e também agrícola
e, como tal, obviamente
os prejuízos vão ser muito
grandes. Para além disso,
o fogo entrou nas zonas
periurbanas, em que ar-
deram hortas e quitais”,
disse.

Segundo acrescentou,

no combate às chamas
houve três feridos ligeiros
(dois bombeiros e um
civil), com situações de
queimaduras.

Lembrando que nas
primeiras horas houve
habitações em perigo e
que em muitos casos as
chamas chegaram a colar
às casas e a destruir
totalmente os quintais e
zona circundante, Paulo
Fernandes sublinhou que
hádas freguesias da Fatela
(onde o fogo começou),
Valverde e Pêro Viseu
foram consumidas pelas

chamas.
O autarca acrescentou

que há registo de uma fa-
mília que ficou desaloja-
da porque a quinta em
que residia ardeu total-
mente, sendo que estas
pessoas foram acolhidas
por amigos e estão a ser
acompanhadas pelos ser-
viços municipais.

O incêndio também
destruiu zonas de floresta
e áreas de cultivo, no-
meadamente olivais, poma-
res de cerejeiras, pesse-
gueiros e macieiras, bem
como pequenas hortas e

muita forragem para a
alimentação dos animais.

Arderam ainda vários
anexos e pavilhões agrí-
colas, bem como maqui-
naria, veículos e alfaias.

Os prejuízos abarcam
ainda vários animais que
morreram e danos nas
infraestruturas públicas
e, principalmente, nos
sistemas de rega.

Frisando que grande
parte do incêndio decorreu
na área do Regadio da
Cova da Beira, Paulo
Fernandes apontou que a
avaliação também vai ter
em conta eventuais danos
no próprio sistema do
regadio.

O autarca referiu ainda
que este foi o maior incêndio
desde 2017 (quando as cha-
mas consumiram boa par-
te da Serra da Gardunha).

Paulo Fernandes deixou
o apelo para que possa ha-
ver ajudas que englobem
a componente pública e
os privados, e adiantou
que a autarquia irá comu-
nicar os prejuízos às dife-
rentes entidades e minis-
térios e apresentar os res-
petivos pedidos de apoio.

Esclareceu ainda que
estão a ser verificadas as
situações “mais dramá-
ticas e urgentes” para
encontrar soluções com o
município.

Uma garantia que tam-
bém é deixada por Vítor
Pereira, presidente da
Câmara da Covilhã, con-
celho que também foi afe-

tado por este fogo, desi-
gnadamente na freguesia
do Ferro, onde as chamas
queimaram “uma vasta
área” de cultivo.

“Lamentavelmente, te-
mos prejuízos muito ele-
vados, muito elevados.
De forma muito sumária,
podemos já dizer que há
vários hectares de cere-
jeiras afetados, colmeias
que se perderam, bem
como 11 hectares de casta-
nheiros jovens”, afirmou
Vítor Pereira, ressalvan-
do que o levantamento
detalhado está agora a
ser realizado.

O autarca reiterou ainda
o apelo para que haja os
auxílios: “Já falei para o
gabinete do primeiro-
ministro, dando nota da
gravidade destes prejuí-
zos e do impacto que eles
têm na vida destas pes-
soas, famílias e empresas
e da economia local”.

“É muito dramático que
as pessoas passem uma
época inteira ou até uma
vida inteira a trabalha-
rem para depois perderem
o fruto do seu trabalho e
as suas vidas altamente
p r e j u d i c a d a s ” ,
acrescentou.

Este incêndio deflagrou
no domingo, às 14:30, na
Fatela, concelho do Fun-
dão, e acabou por alas-
trar ao concelho da Covi-
lhã, tendo sido dado como
dominado na segunda-
feira, dia 18, às 13:25.

OSindicato dos En-
fermeiros Português

(SEP) anunciou na quin-
ta-feira, 21, que o Centro
Hospitalar Universitário
Cova da Beira (CHUCB)
vai aplicar a contagem de
pontos aos enfermeiros
que estavam a ser pena-
lizados, pelo que a greve
marcada para aquele dia
foi suspensa.

O SEP tinha marcado
para uma greve para
exigir a contagem de
pontos para a progressão
na carreira dos enfer-
meiros, reivindicação
que foi agora foi atendida,
segundo informou Con-
ceição Rodrigues, coorde-
nadora da Direção Regio-
nal do SEP em Castelo
Branco.

Segundo especificou,
através de circular inter-
na emitida na quarta-
feira, o conselho de admi-
nistração do CHUCB in-

Reivindicação dos enfermeiros foi atendida pelo Centro Hospitalar

formou que irá proceder
quer à contagem de pon-
tos dos enfermeiros no
período entre 2004 e 2014,
quer à reposição de pontos
para os enfermeiros espe-
cialistas e enfermeiros
gestores que transitaram
de categoria.

Vincando que essa si-
tuação levava a que en-
fermeiros com 20 anos de
carreira estivessem a
receber “exatamente o
mesmo” que um enfer-
meiro recém-admitido,
Conceição Rodrigues la-
mentou que, à semelhan-
ça do que aconteceu nou-
tras unidades, o CHUCB
não tenha tomado a deci-
são mais cedo, ao abrigo
do “suporte jurídico” que
já existia e da autonomia
que as unidades hospita-
lares têm nesta matéria.

“Finalmente é feita
justiça, mas o tempo é o
que é e perdeu-se tempo”,

disse, apontando a impor-
tância desta medida para
que os enfermeiros se
sintam “respeitados e
considerados”.

Conceição Rodrigues
explicou ainda que, em
média, a contagem dos
pontos representa cerca
de 150 euros mensais e que

estarão em causa mais de
metade dos mais 400
enfermeiros do CHUCB.

“É um valor muito si-
gnificativo e muito im-

portante, desde logo por-
que é a reposição da jus-
tiça”, reiterou, acrescen-
tando que a medida tam-
bém terá efeitos retroac-
tivos.

Deste modo, ressalvou
que SEP já solicitou uma
reunião ao conselho de
administração do
CHUCB para verificar a
forma como é que os
compromissos assumidos
serão concretizados.

Lembrando que já esta-
va prevista a realização
de outro dia de greve em
19 de Agosto, sublinhou
que, se até lá essa reu-
nião não for realizada, o
SEP pode voltar a emitir
pré-aviso de greve para
que a deliberação já tomada
seja concretizada.

O CHUCB integra o
Hospital Pêro da Covilhã
e o Hospital do Fundão,
abrangendo ainda a área
do concelho de Belmonte.

Centro Hospitalar vai contar pontos da carreira aos enfermeiros
ARR

ARR
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No festival realizado em Idanha-a-Nova 85% do público é estrangeiro

Boom com 21 palcos e 544 artistas
Festival contou
com a presença
de mais
de 40 mil pessoas
de 177
nacionalidades

 

O Boom Festival, que
teve início na sexta-

feira, 22, em Idanha-a-
Nova, conta com 21 palcos
oficiais, 544 artistas, 181
facilitadores, 69 assis-
tentes e 100 terapeutas,
para um público de 41
mil pessoas de 177 na-
cionalidades, segundo a
organização.

O extenso cartaz anun-
ciado, a cumprir até à
próxima sexta-feira, 29,
inclui atuações de artis-
tas como Agents of Time,
Astrix, Acid Arab, Angé-
lica Salvi, Burnt Fried-
man com João Pais Fili-
pe, Club Makumba, Fogo
Fogo, Kimi Djabaté, Nor-
berto Lobo e Pantha du
Prince, embora “o Yoga,
as práticas de bem-estar,
a arte, os ‘workshops’ e a
meditação” estejam tam-
bém entre as preferên-
cias de um público, que
procura “aproveitar o
momento”, e que este ano
esgotou os bilhetes dispo-
níveis em hora e meia,
assim que foram postos à
venda, como explicou à
agência Lusa Artur Men-
des, da organização.

A 13.ª edição deste festi-
val bienal que se realiza
em Idanha-a-Nova, no
distrito de Castelo
Branco, foi cancelada em
2020 e 2021, devido à
pandemia da covid-19, e
remarcada para Julho de
2022.

“Vamos receber cerca
de 41 mil pessoas nesta
edição. Como sempre, a
procura foi imensa, ul-
trapassou em muito a
oferta. Os bilhetes esgo-
taram-se em hora e meia.
O facto de a pandemia
ter adiado a edição do ano
passado não reduziu em
nada o entusiasmo dos
‘boomers’”, disse à Lusa
Artur Mendes, em Junho,
numa entrevista sobre o
festival.

Em 2009, ano em que o
Boom Festival se instalou

na Herdade da Granja, a
organização transferiu
também a sua sede para
o concelho de Idanha-a-
Nova, criando, desde então,
a associação IdanhaCul-
ta, que se dedica ao de-
senvolvimento social,
cultural, recreativo e
ambiental.

A organização acabou
por adquirir esta herdade
de 180 hectares em 2017.

“Podíamos receber mais
e mais pessoas, mas seria
exatamente o contrário
do que pretendemos, ou
seja, nós queremos me-
lhorar a experiência,
queremos assegurar que
existe equilíbrio. Podía-
mos fazer o Boom todos
os anos, mas fazemos
apenas de dois em dois e
isso também é um inves-
timento na sustentabili-
dade. Saber parar, saber
não crescer em excesso é
uma responsabilidade
que assumimos por in-
teiro. É o nosso com-
promisso”, sustentou.

Artur Mendes subli-
nhou que o Boom Festival
é o acontecimento cultu-
ral com mais diversidade
do ponto de vista das

nacionalidades: 85% do
público é estrangeiro.

Nesta edição, vão estar
representadas 177 nacio-
nalidades, com destaque
para franceses, alemães
e israelitas.

“Os neerlandeses, suí-
ços, suecos e espanhóis
também marcam presen-
ça em grande número.
Temos um visitante nor-
te-coreano e três poliné-
sios. É importante notar
que não é o contingente
específico de um país que
define o Festival, nem é
isso que nos interessa. O
importante é a diversida-
de de pessoas de todo o
mundo que vivem a expe-
riência do Boom e que a
repetem edição após edi-
ção”, defendeu.

“Muitos visitam-nos
por causa do Yoga, das
práticas de bem-estar, da
arte, dos ‘workshops’, da
meditação, mas outros
‘boomers’ vêm simples-
mente aqui para apro-
veitar o momento. O
Boom também é feito de
pequenos cantos, jardins
detalhados, arquitetura
temporária, projectos
ecológicos e uma vibra-

ção humana muito es-
pecífica. A ideia de co-
munhão é o que nos move.
A experiência Boom é
sobre ser Boom, não
apenas assistir”, frisou
Artur Mendes.

O responsável pela or-
ganização realçou que
estão o ano inteiro na
herdade, onde tem uma
equipa permanente e o
trabalho é diário.

“Deixe-me dar-lhe al-
guns exemplos do que
fazemos: construímos
uma estação de trata-
mento de água com capa-
cidade para sete milhões
de litros para tratar a
água cinza dos chuveiros
do festival e reutilizá-la
para irrigação, para apoiar
a regeneração e reflo-
restamento de Boomland.
Construímos 112 novos
chuveiros a partir de
plástico reciclado e 94
novas casas de banho, al-
gumas feitas com plás-
tico reciclado e outras
com materiais reciclados
a partir de interiores de
automóveis”, sublinhou.

A organização do Boom
Festival vai continuar a
limitar os horários de

banho, como forma de
ajudar a preservar a água,
e tem disponíveis WC
100% compostáveis. Após
tratamento e análise, o
composto é devolvido à
terra para criação de solo
na parte florestal.

“Estamos todos os dias
na herdade, trabalhamos
todos os dias, cuidamos do
terreno. As árvores e a
vegetação são tratadas e
respeitadas. Desde 2015,
o programa de reflores-
tação do Boom plantou
925 árvores e 120 unida-
des arbustivas”, afirmou.

O transporte dos ‘boo-
mers’ é outro aspeto ao
qual a organização está
particularmente atenta.
Na última edição, em
2018, cerca de 30% do
público deslocou-se atra-
vés do ‘Boom Bus’, ini-
ciativa criada pelo evento
em 2006.

“O esforço para reduzir
emissões, contudo, não se
esgota aí. Promovemos,
em colaboração com a
Liftshare, a cedência de
lugares vagos em veí-
culos de ‘boomers’ que se
deslocam com espaço
disponível para partilha”,

explicou Artur Mendes.
Este ano, e pela ter-

ceira edição consecutiva,
o festival vai ter também
o ‘Boom Bike Village’,
que recebe os ‘boomers’
que viajam de bicicleta.

À agência Lusa, Artur
Mendes explicou que o
facto de estar no interior
do país é um factor que
valoriza, distingue e de-
fine o Boom Festival.

“Estamos muito con-
tentes com esta escolha.
Não somos nem mais um
festival de música, por-
que somos muito mais do
que isso. Não propomos
apenas concertos, nem
estamos onde a maior
parte das pessoas está o
ano inteiro, ou seja, nas
grandes cidades. Claro,
tudo é mais fácil em
Lisboa ou no Porto, por-
que existe massa crítica,
os sistemas estão monta-
dos, as infra-estruturas
públicas estão garan-
tidas, mesmo um grande
concerto com 60 mil ou
70 mil pessoas é enca-
rado com, digamos, algu-
ma normalidade pelas
autoridades”, frisou.
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A cruz peregrina
e o ícone de Nossa
Senhora Salus
Populi Romani
vão passar pelo
Acampamento
Nacional de
Escuteiros

Os símbolos da
Jornada Mundial da

Juventude (JMJ) vão
passar, no início de Agosto,
pelo Acampamento Na-
cional de Escuteiros –
ACANAC 2022, que vai
decorrer em Idanha-a-
Nova, antes de rumarem
a Santiago de Compos-
tela, para a Peregrinação
Europeia de Jovens.

Segundo informação da
diocese de Bragança-Mi-
randa, onde os símbolos
estarão em peregrinação
no mês de Agosto, “a
grande cruz peregrina e
a imagem de Nossa Senho-
ra chegam à diocese do
nordeste transmontano
no último dia deste mês
[Julho]”, depois de terem
estado na diocese de La-
mego.

Depois de uma breve
passagem pela Unidade
Pastoral de Ansiães, os
símbolos seguem para o
24.º Acampamento Nacio-
nal dos Escuteiros, em
Idanha-a-Nova (diocese

Prevê-se a participação de mais de 18 mil escuteiros
em Idanha-a-Nova

Escuteiros recebem símbolos
da Jornada Mundial da Juventude

Partido Comunista diz que executivo devia “valorizar as estruturas
do SNS no concelho e não favorecer o aparecimento de mais negócio

numa área que deveria ser encarada como um direito”

de Portalegre-Castelo
Branco), e para a Pere-
grinação Europeia de
Jovens, em Santiago de
Compostela, adiantou a
agência Ecclesia.

Em Idanha-a-Nova, no
ACANAC, para o qual se
prevê uma participação
de mais de 18 mil escu-
teiros, a presença dos
símbolos visa entusias-
mar os jovens para a
participação na Jornada
Mundial da Juventude
agendada para Lisboa
entre 1 e 6 de Agosto de

2023 e que contará com
a presença do papa.

Os símbolos, depois da
passagem pelo Acampa-
mento Nacional de Escu-
teiros, logo a partir de 1
de Agosto, deverão estar
em Santiago de Compos-
tela a partir de dia 3. O
regresso à diocese de
Bragança-Miranda, para
continuação da peregri-
nação local, está agenda-
do para dia 7 de Agosto.

Os símbolos - a cruz
peregrina e o ícone de
Nossa Senhora Salus

Populi Romani – estarão
em cada diocese nacional
até à realização da Jorna-
da Mundial da Juventude
Lisboa 2023 (JMJ
Lisboa2023) cerca de um
mês e a última a recebê-
los será Lisboa.

Estes símbolos estive-
ram já, desde meados de
2021, em Angola, na
Polónia e em Espanha,
bem como nas dioceses
portuguesas do Algarve
Beja, Évora, Portalegre-
Castelo Branco, Guarda,
Viseu, Funchal, Angra e

Lamego.
Tradicionalmente, nos

meses que antecedem
cada JMJ, “os símbolos
partem em peregrinação
para serem anunciadores
do Evangelho e acompa-
nharem os jovens, de
forma especial, nas reali-
dades em que vivem”,
informou a organização
da Jornada.

Com 3,8 metros de al-
tura, a Cruz peregrina,
construída a propósito do
Ano Santo, em 1983, foi
confiada por João Paulo
II aos jovens no Domingo
de Ramos do ano seguin-
te, para que fosse levada
por todo o mundo. Desde
aí, a Cruz peregrina, feita
em madeira, iniciou uma
peregrinação que já a
levou a quase 90 países.

“Foi transportada a pé,
de barco e até por meios
pouco comuns como trenós,
gruas ou tratores. Passou
pela selva, visitou igrejas,
centros de detenção juve-
nis, prisões, escolas,
universidades, hospitais,
monumentos e centros
comerciais. No percurso
enfrentou muitos obstá-
culos: desde greves aéreas
a dificuldades de transpor-
te, como a impossibilida-
de de viajar por não caber
em nenhum dos aviões
disponíveis”, segundo
uma nota sobre a JMJ

Lisboa2023, acrescen-
tando que “em 1985 esteve
em Praga, na atual Repú-
blica Checa, na altura
em que a Europa estava
dividida pela cortina de
ferro, e foi aí sinal de
comunhão com o Papa”.

“Pouco depois do 11 de
setembro de 2001, viajou
até ao Ground Zero, em
Nova Iorque, onde ocorre-
ram os ataques terroris-
tas que vitimaram quase
3.000 pessoas. Passou
também pelo Ruanda, em
2006, depois de o país ter
sido assolado pela guerra
civil”, adianta a nota.

Já o ícone de Nossa
Senhora Salus Populi
Romani, que retrata a
Virgem Maria com o
Menino nos braços, tem
1,20 metros de altura e
80 centímetros de largura,
e está associado a uma
das mais populares devo-
ções marianas em Itália.

A JMJLisboa2023, para
a qual são esperados
mais de um milhão de
jovens de todo o mundo,
decorrerá nos terrenos da
margem do rio Tejo, ao
norte do Parque das
Nações, e será encerrada
pelo Papa.

Inicialmente prevista
para o verão de 2022, a
iniciativa foi adiada um
ano, devido à pandemia
de covid-19.

O PCP denunciou na
quinta-feira, 21, a

carência de profissionais
de saúde e de pessoal
administrativo no Centro
de Saúde de Idanha-a-
Nova, que limita a capa-
cidade de resposta, e
pediu ao município que
adote uma postura rei-
vindicativa.

“Existem neste mo-
mento quatro médicos no
quadro [no Centro de
Saúde de Idanha-a-Nova],
mas a iminente situação
de reforma de alguns
pode reduzir o número
ainda este ano. A este
número acrescem médi-
cos contratados sem espe-
cialidade, o que não ga-
rante a estabilidade ne-
cessária e limita a sua
ação”, afirmou, em comu-
nicado, a concelhia de
Idanha-a-Nova do PCP.

Os comunistas salien-
taram ainda a falta de
pessoal administrativo,
que “também condiciona
e limita o funcionamento
da unidade de saúde e
leva ao adiamento de
consultas”.

“O PCP continua a
dizer que ao executivo
municipal de Idanha-a-
Nova caberia adotar uma
atitude reivindicativa no
sentido de valorizar as
estruturas do SNS [Servi-
ço Nacional de Saúde] no
concelho e não favorecer
o aparecimento de mais
negócio numa área que
deveria ser encarada como
um direito”, sustentaram.

O partido disse enten-
der que a Câmara Muni-
cipal de Idanha-a-Nova,
no distrito de Castelo
Branco, “tem vindo a
insistir em soluções fora

do SNS, favorecendo o
negócio da saúde.

A título de exemplo, dão
o anúncio da contratação
de um seguro privado de
saúde para os munícipes,
que, segundo o executivo
socialista, serve como
complemento ao SNS.

Contudo, os comunistas
insistiram que “os privados
não garantem equidade
no acesso à saúde”.

Realçaram ainda que o
concelho de Idanha-a-Nova,
apesar de ter cerca de
8.300 habitantes, é um dos
maiores do país em área,
com povoamentos muito
dispersos e com uma
população envelhecida.

“As populações podem
contar com o PCP na
defesa intransigente do
SNS, público, universal,
geral e gratuito”, con-
cluiu o partido.

PCP denuncia falta de profissionais de saúde
ARR



| 28 DE JULHO 2022

www.noticiasdacovilha.pt

12 ~NO CENTRO DA INFORMAÇÃO

REGIÃO

Música Antiga regressa a Castelo Novo

FUNDÃO

Festival de Música Antiga em Castelo Novo

A XX edição da Feira do Pinhal conta com a presença
de cerca de 120 expositores

A Feira do Pinhal, que
se realiza em Olei-

ros, entre os dias 10 e 14
de Agosto, tem como
cabeças de cartaz os ar-
tistas Syro, Tiago Silva,
Os Quatro e Meia e a DJ
Zanova.

“É graças à qualidade
que a Feira do Pinhal
atingiu que uma boa
parte dos presentes são
expositores que nos pro-
curam. Porque a equipa,
os funcionários da autar-
quia são zelosos, porque
Oleiros é terra acolhe-
dora, porque o evento dá
garantia de público, com
os que cá moram e mui-
tos dos que nos visitam
nesta altura de férias
grandes”, afirmou o pre-
sidente da Câmara de

Oleiros, Fernando Jorge.
A XX edição da Feira do

Pinhal regressa após dois
anos de interregno devido
à pandemia da covid-19 e
conta com cerca de 120
expositores presentes.

“Dá-se continuidade a
toda uma estratégia de
apoio ao turismo e econo-
mia local. Queremos tam-
bém valorizar o artesa-
nato, os nossos artesãos
e muitos dos que vêm de
vários pontos do país”,
salientou o autarca.

Os visitantes do certa-
me podem este ano des-
frutar dos sabores locais,
tais como o tradicional
cabrito estonado, as aguar-
dentes de medronho, os
licores e o vinho Callum,
que já está no mercado

com marca certificada.
Os grupos musicais do

concelho de Oleiros, no
distrito de Castelo Bran-
co, contam com um espa-
ço próprio para as suas
atuações (o Palco Raízes),
situado no centro da
feira.

Estão ainda assegu-
radas várias surpresas
dentro do recinto ao longo
dos dias que vão surpre-
ender os visitantes e para
os mais pequenos estão
criadas várias zonas de
animação infantil.

A Feira do Pinhal de
2022 volta a realizar-se
no Parque de Feiras e
Mercados, “com a exce-
lência do costume”, con-
cluiu Fernando Jorge.

OLEIROS

Syro e Quatro e Meia
na Feira do Pinhal

Espectáculos
decorrem entre
sexta-feira
e domingo

O Festival de Música
de Castelo Novo, no

concelho do Fundão, re-
gressou este ano à aldeia
histórica que lhe dá nome,
entre os dias 25 a 31 de
Julho, com atividades
turísticas, teatro, ensino
e concertos.

O evento é organizado
pela Câmara do Fundão,
com o apoio da Junta de
Freguesia de Castelo
Novo, da Associação Sócio
Cultural de Castelo Novo
e da Antena 2.

Entre os dias 25 e 31 de
Julho, terá lugar o “Early
Music Summer Camp”
coordenado pelas profes-
soras Helena Raposo e
Ana Figueiras, respetiva-
mente alaudista e flau-
tista, num campo de
Verão em que os partici-
pantes vão trabalhar
num projecto de música
antiga, ao mesmo tempo,
que estarão envolvidos
em actividades de lazer e
em que poderão usufruir
dos espaços naturais da
aldeia.

O culminar das ativida-
des deste campo de Verão
é no dia 30 de Julho, às
15:30, com um concerto

na Igreja Matriz de Cas-
telo Novo.

A restante programa-
ção arranca no dia 29 de
Julho, às 22:00, no Bos-
que do Alardo, com o
espetáculo “Chamaram-
lhe Mulher”, com criação
e interpretação de Yola
Pinto (movimento e dra-
maturgia), Patrycja Ga-
brel (voz), Ana Castanhi-
to (harpa de duas ordens)
e Helena Raposo (tiorba

e guitarra barroca).
“Neste espetáculo, músi-

ca, palavra e movimento
confluem numa homena-
gem ao feminino”, refere
uma nota de imprensa da
organização do festival.

No dia 30 de Julho, às
11:00, no Largo da Laga-
riça, irá decorrer um
concerto ao ar livre, com
Eduardo Ramos, cantor e
tangedor de “Úd”, o alaú-
de árabe, num concerto

em que será acompa-
nhado pelo percussio-
nista Tiago Rego, com
“Darkuba” e “Bendir”.

No concerto, intitulado
“As três culturas da Penín-
sula Ibérica medieval –
Árabe, Judia e Cristã”,
serão apresentadas canti-
gas árabes, judias sefardi-
tas e galaico-portuguesas.

Relativamente a con-
certos, também no dia 30
de Julho, às 22:00, na

Igreja Matriz de Castelo
Novo, irá apresentar-se o
agrupamento “O Bando
do Surunyo”, dirigido pelo
alaudista Hugo Sanches.

Nesse espetáculo, deno-
minado “ha Enselada
Ibérica – As conexões
musicais peninsulares
nos séculos XVI e XVII”,
serão interpretadas obras
de autores ibéricos dos
referidos séculos”.

Ainda no dia 30 de

Julho, irá decorrer, às
17:30, na Galeria de Arte
Manuela Justino, a Ex-
posição Mulheres da Terra
de Vânia Fonseca, com
prova de degustação de
vinhos da terra.

Às 19:00, no Salão da
Associação Sociocultural
de Castelo Novo, será
realizado um jantar com
a Comunidade Arroz Tos-
tado de Castelo Novo.

No dia 31 de Julho, às
10:30, nos antigos Paços
do Concelho, decorrem as
“Conversas e Pequeno-
Almoço”, com Cristiano
Holtz e Miklós Spanyi e
a escritora portuguesa
Isabela Figueiredo.

A conversa, moderada
por Pedro Rafael Costa e
Elsa Ligeiro, será em
torno do clavicórdio, cravo
e “pianoforte”, e de um
texto escrito na Gardu-
nha. A participação nesta
iniciativa terá o custo de
três euros, com inscrição
obrigatória no Posto de
Turismo.

Às 15:30, do dia 31 de
Julho, na Igreja Matriz
de Castelo Novo, Cristia-
no Holtz e Miklós Spanyi
vão protagonizar um
dueto de cravo e “piano-
forte”, tendo como figura
principal, o compositor
Carl Philipp Emmanuel
Bach.
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Linda Martini actuam dia 30

GOUVEIA

Romaria Cultural de 29 a 31 de Julho

Alegado
incendiário tem
antecedentes
criminais

 

Um homem de 56
anos, amola tesou-

ras de profissão, foi detido
pela Polícia Judiciária
(PJ) por suspeita da auto-
ria de um crime de incên-
dio florestal, ocorrido dia
18 no concelho da
Guarda.

Em comunicado, a PJ
explicou que o Departa-
mento de Investigação
Criminal da Guarda, com
a colaboração da Polícia
de Segurança Pública,
“no desenvolvimento de
diligências de investi-
gação, procedeu à deten-
ção, fora de flagrante
delito, de [um] homem
com cerca de 56 anos de
idade, suspeito da autoria
de um crime de incêndio
florestal”, ocorrido na
segunda-feira, pelas
14:30, na área da fre-
guesia da Guarda. Homem, de 56 anos, não tem residência fixa e terá utilizado isqueiro para atear o fogo

“O suspeito, aparente-
mente motivado por in-
cendiarismo, terá ateado
os incêndios recorrendo a
chama direta, fazendo
uso de isqueiro, colocando
fogo, em vários pontos,
próximos, em vegetação,
em espaço de uma quinta
agrícola, os últimos dos
quais quando os meios de
combate ao incêndio já se
encontravam no local a
combater o primeiro
foco”, destacou a PJ, em
comunicado.

De acordo com a nota,
“o incêndio em questão,
que mobilizou elevados
meios no seu combate
(aéreos, veículos terres-
tres e profissionais) des-
truiu vasta mancha flo-
restal (cerca de 500 hec-
tares), barracões, atin-
gindo também algumas
habitações, viaturas e
outros bens alheios de
valor patrimonial consi-
deravelmente elevado,
assim como colocou em
risco a integridade física
e a vida de terceiros”.

O detido, que exerce a
atividade de amola te-
souras, sem residência
fixa, tem “declaração de
contumácia pendente” e
antecedentes criminais,
segundo a PJ.

Detido suspeito de atear
incêndio na Guarda

A Romaria Cultural
que vai decorrer em

Gouveia de dia 29 a 31 de
Julho inclui concertos
das bandas Alpha, Linda
Martini, Verbian, The
Quartet of Woah!, Maria
Reis e Samuel Martins
Coelho, e os espetáculos
inéditos “Gigantes de
Pedra” e “TEAR”.

“A 8.ª edição da Ro-
maria Cultural terá lugar
em Gouveia nos dias 29,
30 e 31 de Julho, e irá
acolher diversas iniciati-
vas e projectos artísticos,
como concertos, dj ‘sets’,
exposições de artes vi-
suais, residências de
criação, performances,
oficinas, conversas e
actividades de sensibili-
zação na área da susten-
tabilidade ambiental, que
decorrerão em palcos
informais como praças,
jardins, ruas e anfitea-

tros naturais, em contex-
to ‘site-specific”, anun-
ciou a organização.

O evento cultural inclui
uma programação multi-
disciplinar, “destacando-
se os concertos de Alpha,
Linda Martini, Verbian,
The Quartet of Woah!,
Maria Reis e Samuel
Martins Coelho e os re-
sultados das residências
de criação, com a apre-
sentação dos espetáculos
inéditos ‘Gigantes de
Pedra’ e ‘TEAR’”.

Durante os três dias da
Romaria Cultural serão
desenvolvidas iniciativas
participativas, “criando
espaços de diálogo em
torno das dimensões cul-
turais, sociais e de sus-
tentabilidade ambiental,
com enfoque em inicia-
tivas de interação com a
biodiversidade local, em
articulação com o

CERVAS, e uma oficina
de teatro, dirigida pela
Terceira Pessoa”.

Todas as atividades do
programa são de acesso
gratuito.

O evento cultural é
promovido pela GO Ro-
maria, uma associação
sem fins lucrativos que
tem como objetivo a pro-
moção de projetos artís-
ticos e culturais integra-
dos na realidade social e
cultural da região da
Serra da Estrela, bem
como a promoção do con-
celho de Gouveia, no
distrito da Guarda, atra-
vés de estratégias de va-
lorização do património
natural, cultural e gas-
tronómico, traduzidas
pela inclusão da popula-
ção em processos de
recuperação e divulgação
da memória e tradições
locais.

ARR
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ANA RIBEIRO
RODRIGUES

 
A UBI atribuiu ao
pintor e ceramista
a mais alta
distinção
honorífica
da instituição

 

Ahomenagem “máxi-
ma” que podia rece-

ber na sua vida. Foi desta
forma que o pintor e ce-
ramista Manuel Carga-
leiro reagiu, na sexta-
feira, 22, à atribuição,
por parte da Universi-
dade da Beira Interior
(UBI), do doutoramento
´honoris causa´.   

O artista, natural de
Chão das Servas, Vila
Velha de Ródão, onde
nasceu há 95 anos, dis-
tinguido em vários países
e por diversas institui-
ções, considerou ter rece-
bido na Covilhã a home-
nagem mais importante
na região de onde é ori-
ginário. 

Para Manuel Carga-
leiro, a cerimónia teve
“uma importância enor-
me, pelo seu significado”,
por ter nascido “na Beira
Baixa”. “Eu sou de cá”,
salientou. 

“Estou particularmen-
te feliz e estou parti-
cularmente emocionado,
porque este prémio, para
mim, tem um significado
único”, referiu, no final
da sessão realizada no
auditório da Faculdade
de Ciências da Saúde.

 
“Artista
multifacetado
e irrequieto”

Fernando Ferreira
Pinto, vice-reitor da Uni-
versidade Católica Por-
tuguesa e professor da
Faculdade de Direito,
padrinho do homena-
geado, responsável pelo
‘laudatio’, destacou o

Reitor da UBI, Mário Raposo, justificou a outorga do grau de doutor ́ honoris causa‘ a Manuel Cargaleiro “pela sua postura na
vida, pela sua obra, pelo seu saber e sabedoria e pela sua contribuição para a humanidade”

“artista multifacetado e
irrequieto”, assim como o
“artista autenticamente
universal”.

“A obra de Manuel
Cargaleiro é vastíssima.
Artista multifacetado,
irrequieto, percorre com
rara mestria quase todas
as artes figurativas, do-
minando como poucos os
mais diversos suportes e
técnicas, desde a pintu-
ra, passando pela cerâ-
mica, desenho, a ilustra-
ção, a gravura, a tapeça-
ria e até o vitral. Dificil-
mente se encontrará
outro artista com este
ecletismo”, referiu.

O advogado Ferreira
Pinto salientou que Car-
galeiro tem o seu nome
exibido em “avenidas,
ruas, praças, escolas,
oficinas de arte e museus
tanto em Portugal como
no estrangeiro”, mas
vincou que “a homena-
gem que a universidade
da sua terra lhe presta
calará muito fundo no
coração do mestre”.

 
Ligação
a Cargaleiro
“fortalece
e dá mais ânimo”
à UBI

 Para o reitor da UBI,
Mário Raposo, a integra-
ção do artista no colégio
de doutores da institui-
ção, “pelo seu percurso de
vida e dimensão artís-
tica”, honra a universi-
dade e “fortalece e dá
mais ânimo” para en-
frentar os desafios que se
aproximam.  

O reitor justificou a
outorga do grau de doutor
´honoris causa‘ a Manuel
Cargaleiro, aprovada por
unanimidade no Senado,
“pela sua postura na
vida, pela sua obra, pelo
seu saber e sabedoria e
pela sua contribuição

para a humanidade”.
“Não somos nós que

honramos o mestre Car-
galeiro, é o mestre que
nos honra em juntar-se à
academia”, referiu o se-
cretário de Estado do
Ensino Superior, Pedro
Teixeira, também pre-
sente na cerimónia.

O governante enalte-
ceu “o português do mun-
do”. “Na sua obra esteve
sempre presente Por-
tugal, mesmo nos muitos
anos em que não viveu
em Portugal”, acrescen-
tou. Para Pedro Teixeira,
a obra e vida de Manuel
Cargaleiro são um exem-

plo “pela combinação feliz
entre tradição e moder-
nidade”.  

Em representação da
Assembleia da República,
a vice-presidente Edite
Estrela esteve presente
na homenagem ao “vulto
enorme da cultura portu-
guesa”.  “Não é apenas
um grande ceramista, é
um grande pintor, um
inovador que abriu mui-
tos caminhos a outros
que se seguiram e que
tem o reconhecimento
internacional mereci-
do”, sublinhou Edite
Estrela.

Cargaleiro “particularmente feliz
e emocionado” com doutoramento
´honoris causa`

ARR
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CENTRAIS

Governo pretende aplicar em 2024 nova
fórmula de financiamento ao ensino superior

ANA RIBEIRO
RODRIGUES

“O Orçamento do
Estado prejudica
claramente
a nossa
universidade”,
enfatizou o reitor
da UBI, Mário
Raposo

O Governo assumiu o
compromisso de criar

uma nova fórmula para
o financiamento do ensi-
no superior e está a tra-
balhar para que no Or-
çamento do Estado de
2024 ela já esteja em vi-
gor, reiterou o secretário
de Estado do Ensino Su-
perior, Pedro Teixeira, na
sexta-feira, 22, em res-
posta ao reitor da Uni-
versidade da Beira Inte-
rior (UBI), Mário Raposo,
que aproveitou a presen-
ça do governante na ins-
tituição para chamar a
atenção para o sub-fi-
nanciamento da univer-
sidade localizada na
Covilhã.

Pedro Teixeira mani-
festou ser “uma preocu-
pação infelizmente trans-
versal ao sistema” não
existir um “nível de fi-

nanciamento” como gos-
taria. “Há algumas insti-
tuições que, pela fórmula
de financiamento não ser
aplicada há muitos anos,
como é público, sofrem
mais com isso”, referiu o
secretário de estado da
tutela.

À semelhança da mi-
nistra, Elvira Fortunato,
que proferiu as mesmas
declarações quando se
deslocou à UBI, Pedro
Teixeira salientou que o
objectivo é “desejavel-
mente tão cedo quanto
possível” criar uma nova

fórmula. “O compromisso
do Ministério da Ciência
e do Ensino Superior é
que nós iremos trabalhar
para, na medida do pos-
sível, ter a nova fórmula
de financiamento no Or-
çamento de 2024, o que
significa começar a dis-

cutir com as instituições
já a seguir ao Verão”,
vincou.

Durante a cerimónia
de outorga do doutora-
mento ́ honoris causa‘ ao
pintor e ceramista Ma-
nuel Cargaleiro, o reitor
lembrou que “o custo

médio por aluno é de
cerca de 4200 euros” e a
verba do Orçamento do
Estado para a UBI “não
ultrapassa os 3500 euros
por aluno”.

“O Orçamento do Esta-
do prejudica claramente
a nossa universidade”,
enfatizou Mário Raposo,
que salientou as “circuns-
tâncias próprias da UBI”,
por estar numa zona
“com custos de contexto
mais elevados”. “Estamos
muito longe do finan-
ciamento médio por aluno
a nível nacional e muito
longe de muitas uni-
versidades do interior do
país que têm mais finan-
ciamento do que a UBI”,
reforçou o reitor.

Segundo o secretário de
Estado, “o financiamento
é aplicado de uma forma
mais ou menos idêntica
a todas as instituições, e
as que cresceram mais
na última década são as
mais afetadas, sendo esse
o caso da UBI”, por a
fórmula não ter sido
actualizada.

A UBI tem actualmen-
te 8629 alunos, 1890
internacionais, de mais
de 50 nacionalidades
diferentes. Há 760 es-
tudantes inscritos em
doutoramento.

 “O custo médio por aluno é de cerca de 4200 euros” e a verba do Orçamento do Estado para a UBI
“não ultrapassa os 3500 euros por aluno”, reiterou o reitor

AUniversidade da Bei-
ra Interior (UBI) vai

ter disponíveis 1505 vagas
para o Concurso Nacional
de Acesso ao Ensino Supe-
rior (CNAES), que come-
çou na passada segunda-
feira, 25. Um número que
significa um aumento de
173 vagas relativamente
ao ano anterior.

Segundo a instituição,
em comunicado, em 25
dos 33 cursos de 1.º Ciclo
ou Mestrado Integrado
regista-se um aumento de
lugares disponíveis.

Além desta subida, a
UBI aumenta também a
oferta formativa, com a
abertura de dois novos
cursos de 1.º Ciclo/Licen-
ciatura: Filosofia (Facul-
dade de Artes e Letras) e
Tecnologia e Produto de
Moda Sustentável (Facul-
dade de Engenharia).

ARR

Vagas de acesso ao Ensino Superior crescem na UBI

Primeira fase de acesso ao Ensino Superior decorre até 8 de Agosto

Além disso, Filosofia
regressa à UBI, depois de
já ter funcionado há al-
guns anos, “agora com
uma proposta inovadora
no panorama nacional e
até internacional” vinca
a UBI. Já Tecnologia e
Produto de Moda Sus-
tentável “combina o vasto
conhecimento científico
existente na área com as
preocupações relaciona-
das com a preservação do
meio ambiente.”

Segundo a universida-
de, o aumento de vagas e
de cursos “permite dar
resposta à procura ele-
vada que a UBI tem re-
gistado em anos anterio-
res para as suas forma-
ções de Licenciatura ou
Mestrado Integrado, ca-
racterizadas por terem
uma grande valorização
no mercado de trabalho,

nas áreas das ciências,
engenharia, ciências so-
ciais e humanas, artes e
letras e ciências da saúde.”

Em 2022/2023 a UBI
inicia a atribuição de
bolsas de estudos através
do PRR - Programa de
Recuperação e Resiliên-
cia. Estão previstas 80,
destinadas a inscritos
em cursos que “são uma
mais-valia para o país,
nas designadas áreas
STEAM.”

A primeira fase do
CNAES decorre até 8 de
Agosto.

“À semelhança dos anos
anteriores a UBI terá a
funcionar o Gabinete de
Acesso ao Ensino Supe-
rior, que pode ser contac-
tado pelo telefone (275 242
014) ou por correio ele-
trónico (acesso@ubi.pt)”
acrescenta a UBI.



| 28 DE JULHO 2022

www.noticiasdacovilha.pt

16 ~NO CENTRO DA INFORMAÇÃO

CONSELHO EDITORIAL: Adelaide
Salvado, António Fidalgo, António
Rego, António Santos Pereira,
Fernando Madrinha, Francisco
Sarsfield Cabral, M. Braga da Cruz,
M. Lopes Marcelo, M. Pereira de
Matos.

DIRECTOR:
Luís Freire

(demissionário)

ADMINISTRADOR:
Carlos Lourenço
(demissionário)

geral@noticiasdacovilha.pt
redaccao@noticiasdacovilha.pt

REDACÇÃO: COORDENADOR:
João Alves   (C.P. 5817), Ana Ribeiro
Rodrigues (C.P. 4639).

COLABORADORES: Ayres de Sá,
António Rego, António Pinto Pires,
Assunção Vaz Patto, Carlos
Madaleno, Elisa Pinheiro,
Francisco Geraldes, Filipe Pinto
(Foto), Francisco Pimentel,
Francisco Sarsfield Cabral, João
Correia, João de Jesus Nunes,
José Pinheiro da Fonseca, José
Marmelo, José Vicente Ferreira,
Manuel Vaz Correia, Miguel
Saraiva, Paulo Serra, Pedro Rosa,
Sérgio Pinto, Sérgio Saraiva,
Serviços: Rádio Cova da Beira.

CORRESPONDENTES:  Carlos
Bragança (Alpedrinha, Soalheira,
Vale de Prazeres e Castelo Novo),
João Cunha (Paul, Erada, Ourondo,
Barco e Coutada), Maria Jesus
Valente (Erada), Rui F. L. Delgado
(Teixoso).

Paginador:  Rui Delgado

Assinaturas/Publicidade:
Ricardo Salcedas Duarte

A SEDE DO EDITOR:
CONTABILIDADE, ASSINA-
TURAS,  PUBLICIDADE, REDAC-
ÇÃO E ADMINISTRAÇÃO:
NOTÍCIAS DA COVILHÃ - Rua
Jornal Notícias da Covilhã, 65  r/c
6201-015 Covilhã

comercial@noticiasdacovilha.pt
"Notícias da Covilhã"
Propriedade:
Diocese da Guarda
Distribuição:
Notícias da Covilhã
Nº de Registo: 101753
Tiragem (Média do mês anterior)
10.000 exemplares

Telefones Geral
-Publicidade:

275 330 700
932 709 577

Redacção:
934 236 845

Porte Pago
Preço de assinatura anual:
i 25  • (IVA incluído)
Venda Avulso:
i 0,75  •  (IVA incluído)
Número de Registo: 101753
Depósito Legal: 254
Contribuinte N.º: 501 390 146

Estatuto Editorial disponível em:
www.noticiasdacovilha.pt/pt/

conteudos/ficha-tecnica

Semanário Regional

REGIÃO

VILAR FORMOSO

Espaço para tirar fotos na fronteira
pretende atrair visitantes

“Photopoint” da fronteira foi inaugurado na passada sexta-feira, 22

Agora que
a entrada em
Portugal é feita
por auto-estrada,
pretende-se
“continuar a
chamar a
atenção” para a
fronteira de Vilar
Formoso e Fuentes
de Onõro, para
que emigrantes
e turistas passem
na vila

 

AAssociação Territó-
rios do Côa e o muni-

cípio de Almeida inaugu-
raram na sexta-feira, 22,
um ‘photopoint’ na fron-
teira de Vilar Formoso,
para que emigrantes e
turistas passem pela vila,
agora que a entrada em
Portugal é feita por auto-
estrada.

Desde o dia 20 de De-
zembro de 2021, quando
abriu o troço final da
autoestrada A25 entre
Vilar Formoso (Almeida)
e a fronteira com Espa-
nha, em Fuentes de Onõro,
que os veículos deixaram
de passar na vila do
concelho de Almeida, no
distrito da Guarda.

Com o espaço hoje, as
duas entidades preten-

dem “bem receber” e
demonstrar que existe
“boa vontade em receber
todos os que passam por
este espaço da fronteira”,
referiu Dulcineia Cata-
rina Moura, coordenado-
ra da associação Terri-
tórios do Côa.

Quem entra em Por-
tugal pela fronteira de
Vilar Formoso encontra,
no lado direito, junto das
placas “Portugal” e “Vilar
Formoso”, um espaço
para tirar fotografias,
onde estão um grande
cartaz com a mensagem
“Bem-vindo” em várias
línguas, uma bandeira

nacional e um cadeirão
(uma espécie de trono)
em ferro, que convida a
uma pausa na viagem.

“Este é um parco investi-
mento, face à dimensão
da carga emotiva que
tem. Para já, honrar
todos aqueles que são os
portugueses que estão lá
fora e que por ocasião do
Verão regressam às suas
raízes, à sua terra mãe,
para passarem aqui as
suas férias, e, depois, bem
receber todos os que que-
rem visitar o nosso país”,
disse a responsável.

Dulcineia Catarina Mou-
ra adiantou que são mui-

tos os emigrantes que
logo que entram em Portu-
gal param junto à placa
de “Vilar Formoso”, tiram
fotografias e “até fazem
ali uma oração” como
sinal de gratidão pelo
regresso ao país natal.

Referiu que a génese da
ideia era “desviar todos
aqueles que passam pela
auto-estrada” e “continuar
a chamar a atenção” para
a fronteira de Vilar For-
moso e Fuentes de Onõro.

A responsável verificou
que alguns emigrantes
mantêm a tradição de
pararem numa superfí-
cie comercial de Fuentes

de Onõro e depois em
Vilar Formoso para o
registo fotográfico.

“Que todos aqueles que
passam por este espaço
de fronteira, por este
novo ‘photopoint’, por
este acolhimento, se sin-
tam bem e tenham von-
tade de partilhar nas
redes sociais”, desejou.

Adiantou que nos próxi-
mos dias serão distribuí-
das ofertas para aqueles
que passem pelo local e
“sintam vontade de demo-
rar um pouco mais” nas
visitas ao território do
interior, promovendo a
oferta turística da região
com a participação de
alguns parceiros da Terri-
tórios do Côa – Associação
de Desenvolvimento Re-
gional.

O presidente da câma-
ra Municipal de Almeida
e da direção da Territó-
rios do Côa, António José
Machado, referiu que o
espaço de boas-vindas aos
emigrantes é uma tenta-
tiva de captar emigran-
tes e turistas para Vilar
Formoso, agora que a
auto-estrada desviou o
trânsito do centro da vila
fronteiriça.

“Nas placas mais antigas
continuam a parar pessoas,
o que torna o local com
simbolismo”, disse.

A eurocidade “Porta da
Europa”, que envolve

Vilar Formoso e Almeida
(Portugal) e Fuentes de
Oñoro e Ciudad Rodrigo
(Espanha), deverá come-
çar a funcionar em Setem-
bro, disse na quinta-feira,
21, o presidente do Mu-
nicípio de Almeida.

“A minha previsão é a
de que, em Setembro,
conseguimos fazer esse
início de actividade [da
eurocidade]”, antecipou o
presidente da Câmara
Municipal de Almeida,
António José Machado, à
agência Lusa, em Vilar
Formoso, à margem da
inauguração de um ‘pho-
topoint’ para que emi-
grantes e turistas passem
pela vila e dinamizem a

economia local.
O projeto da eurocidade

Vilar Formoso/Fuentes
de Oñoro/Almeida/Ciudad
Rodrigo foi apresentado
pelos municípios de Almei-
da (distrito da Guarda) e
de Ciudad Rodrigo (Espa-
nha), no dia 1 de Julho
de 2020, em Vilar Formoso.

A eurocidade “Porta da
Europa” está a ser criada
para possibilitar a rea-
lização de projectos co-
muns que promovam o
desenvolvimento daquele
território.

Segundo o presidente
da Câmara de Almeida,
António José Machado, o
projecto da eurocidade
está aprovado pelas enti-
dades portuguesas e “está
em condições de poder

ser feita a escritura da
associação e iniciar a sua
atividade”.

O processo foi atrasado
pelas entidades espanho-
las devido a um “pedido
de alterações”, justificou.

“Vamos retomar esses
contactos agora, no início
de Agosto, para fechar-
mos essa questão e poder-
mos fazer o registo dela e
o início, e apresentarmos
o plano de atividades,
que esse trabalho já está
executado”, adiantou o
autarca de Almeida.

António José Machado
referiu que as entidades
envolvidas estão com von-
tade de começar a traba-
lhar com o projecto, uma
vez que está preparado
“algum investimento para

as zonas transfronteiriças”.
“É importante que con-

sigamos colocar a euro-
cidade em funcionamento
e, depois, [o] mais impor-
tante seria termos esses
apoios efetivos de inves-
timentos nestas regiões,
que bem precisam”, su-
blinhou.

A criação da eurocidade
é encarada como mais
um contributo “em prol
da cooperação” transfron-
teiriça, pois permitirá
realizar um trabalho
conjunto para a dina-
mização empresarial, a
planificação e gestão
conjunta de recursos
humanos em determi-
nadas áreas e o desen-
volvimento de um plano
de feiras e eventos.

Tem como objetivos,
entre outros, estabelecer
mecanismos de gestão e
revalorização do territó-
rio, com capacidade de
fixar e atrair população,
de criar e consolidar
dinâmicas de emprego,
bem como garantir a
fixação de investimento
de base produtiva e “im-
plementar medidas que
eliminem ou minimizem
os custos de contexto que
tanto penalizam as empre-
sas e os cidadãos” locais.

A eurocidade “Porta da
Europa” terá sede em Vi-
lar Formoso e a sua presi-
dência será rotativa, por
um período de dois anos,
iniciando a atividade com
a liderança do presidente
do município de Almeida.

ALMEIDA

Eurocidade “Porta da Europa” prevista para Setembro

CM ALMEIDA
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Novo espaço BioAromas é “uma resposta social inovadora e integradora de
jovens/adultos com deficiência ligeira a moderada, sendo uma

alternativa à tradicional institucionalização”

PROENÇA-A-NOVA

Centro Ciência Viva da Floresta
já foi visitado por mais de 200 mil

Passeio por Monsanto agendado para a tarde do próximo dia 5 de Agosto

Centro celebrou
15º aniversário
com inauguração
de Espaço
BioAromas, que
visa a integração
de jovens com
deficiência ligeira
a moderada

O Centro de Ciência
Viva da Floresta (CCV

Floresta) de Proença-a-
Nova, em 15 anos de
existência, já foi visitado
por mais de 200 mil pes-
soas. O número foi adian-
tado pelo autarca local,
João Lobo, na passada
semana, altura em que o
Centro celebrou os seus
15 anos de existência,
juntando à celebração a
inauguração do novo Es-
paço BioAromas LIIS,
exactamente um ano
depois do lançamento da
primeira pedra.

Na cerimónia de inau-
guração, João Lobo, pre-
sidente da Câmara Mu-
nicipal de Proença-a-
Nova, congratulou o CCV
Floresta, explicando a
sua importância. “É um
equipamento de refe-
rência no concelho e da-
queles que traduz maior
interactividade. Nestes
15 anos passaram mais

de 200 mil visitantes pelo
CCV Floresta, que diz
bem da sua relevância”.
Quanto à execução do
projecto BioAromas LIIS,
explica que “foram feitas
duas candidaturas, que
não foram aprovadas.
Tentámos uma e outra
vez, e por fim consegui-
mos, o que só destaca a
resiliência deste grupo,
mas aquilo que dá traba-
lho, tem muito mais
valor”.

O autarca destacou

ainda o papel das famí-
lias como “objecto princi-
pal, que encontram agora
no Espaço BioAromas
LIIS uma resposta dife-
rente para pessoas com
necessidades diferentes”.

Edite Fernandes, direc-
tora do Ciência Viva da
Floresta, deixou um agra-
decimento geral a todos
os parceiros, fazendo
uma visita guiada a todos
os presentes pelo novo
Espaço. No edifício pode
ver-se uma sala, na qual

se espera que os jovens/
adultos possam fazer
actividades; um refeitó-
rio para que possam al-
moçar; uma sala onde
vão preparar e armaze-
nar as plantas. Na parte
exterior está também um
secador, onde se irão
secar as plantas aromá-
ticas, que estes produzem
nos seus próprios can-
teiros.

Virgílio Martins, padre
da Congregação do Semi-
nário dos Missionários do

Preciosíssimo Sangue e
corresponsável das paró-
quias de Proença-a-Nova,
Peral e São Pedro do
Esteval, que durante o
último ano acompanhou
e acolheu os jovens/adul-
tos do projecto BioAromas
LIIS de forma diária,
aponta às características
do grupo: “foi uma ale-
gria tê-los na nossa casa,
porque são pessoas com
uma extrema sensibili-
dade. Ficamos um pouco
mais tristes por saírem
da nossa casa, mas con-
tentes pela amizade que
construímos. São um
verdadeiro exemplo para
nós”.

Segundo a autarquia, o
BioAromas LIIS – Labo-
ratório de Integração e
Inovação Social é “uma
resposta social, inovadora
e integradora de jovens/
adultos com deficiência
ligeira a moderada, sen-
do uma alternativa à
tradicional instituciona-
lização.”

Para a execução deste
projecto o CCV da Flores-
ta somou os apoios e
parcerias do Município
de Proença-a-Nova, do
Seminário dos Missio-
nários do Preciosíssimo
Sangue, e da iniciativa
pública “Portugal Ino-
vação Social”.

NECROLOGIA

No âmbito dos pro-
gramas Ciência Viva

no Verão, estão agenda-
das para 5 de Agosto três
actividades no concelho
de Idanha-a-Nova: “Os
Fósseis de Penha Garcia”,
“Barrocais de Monsanto”
e “Rios de Problemas e
Soluções”, na Zebreira.

A actividades são gra-
tuitas e organizadas pelo
Centro Ciência Viva da
Floresta, com entidades
parceiras.

A primeira caminhada
tem lugar em Penha
Garcia, às 9h30, e é
organizada em parceria
com o Geopark Naturtejo,
Geoparque Mundial da
UNESCO. Os partici-
pantes embarcam numa
história geológica que
remonta há mais de 480
milhões de anos, altura

em que Penha Garcia era
banhada por um oceano
cheio de vida. Actualmen-
te encontram-se evidên-
cias desses seres vivos,

como as Cruziana, vestí-
gios da actividade das
trilobites.

Igualmente em parce-
ria com o Geopark Natur-

tejo, a tarde reserva um
passeio por Monsanto, a
partir das 15 horas. A
caminhada de três quiló-
metros percorre os bar-

rocos graníticos de Mon-
santo, pelas ruas estrei-
tas da aldeia e pelo castelo
templário, à descoberta
do geomonumento Monte-
Ilha de Monsanto e da
sua curiosa história com
cerca de 300 milhões de
anos.

Ainda no dia 5 de Agos-
to, às 9 horas, pode optar
por experiência diferente
na Barragem da Toulica,
na Zebreira. A acção
“Rios de Problemas e
Soluções” é realizada em
parceria com o Centro de
Ecologia Funcional e
propõe a observação de
flora aquática, incluindo
plantas nativas e até em
perigo de extinção, e uma
nova invasora que se está
a tentar erradicar nesta
barragem, a Ludwigia
peploides.

Ciência Viva promove três caminhadas temáticas em Idanha

Às famílias
enlutadas
NOTÍCIAS

DA COVILHÃ
apresenta sentidos

Pêsames

TORTOSENDO

Faleceu no passado dia
19 de Julho. Natural do
Tortosendo.

O funeral realizou-se no
dia 20 de Julho, saindo
da capela do Cabeço para
o cemitério do Tortosendo.

AGRADECIMENTO
Seus filhos, genros, nora,

netos e restante família
na impossibilidade de o
fazerem pessoalmente,
como seria seu desejo, vêm
por este meio agradecer a
todas as pessoas que lhes
apresentaram condolên-
cias e acompanharam o
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última morada.

A todos o nosso Bem-
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Fernanda da
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TORTOSENDO/
COVILHÃ

Faleceu no passado dia
19. Natural do Tortosendo.

O funeral realizou-se no
dia 21, saindo da Igreja de
Nossa Senhora de Fátima
para Castelo Branco onde
foi cremar.
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Seu marido, filho, irmã,

sobrinhos e restante famí-
lia na impossibilidade de
o fazerem pessoalmente,
como seria seu desejo, vêm
por este meio agradecer a
todas as pessoas que lhes
apresentaram condolên-
cias e acompanharam o
saudoso extinto à sua
última morada.

A todos o nosso Bem-
haja.

Maria Helena de
Azevedo Matos

Antunes
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Teatro do Montemuro apresenta peça “Mentira a quanto obrigas”

“Mentira
a quanto
obrigas” em
Castelo Branco
Teatro do
Montemuro actua
sexta-feira, 29

O Teatro Regional do
Montemuro apre-

senta amanhã, sexta-
feira, 29, pelas 21 horas
e 30, no anfiteatro do
Monte do Índio, em
Castelo Branco, a peça
de teatro “Mentira a
quanto obrigas”.

Com texto de José
Carretas e interpretação
de Abel Duarte, Carlos
Adolfo, Eduardo Correia,

Maria Teresa Barbosa e
Sandra Barreto, a peça
conta a história de dois
irmãos, Francisco e
António, pastores, que
viviam em meio rural,
junto de animais, ar
puro, natureza, rios e
fontes, que ouvem o pai,
já com idade, dizer-lhes
que um dia, toda a terra
à sua volta seria deles.
Uma mentira em que
acreditaram, mas da
qual mais mentiras
nasceriam…

Uma peça com entrada
gratuita.

Miguel Araújo é o primeiro a subir ao palco principal
das festas da Cidade da Guarda

Miguel Araújo
e Diogo Piçarra
para ver na Guarda

Miguel Araújo, Diogo
Piçarra, April Ivy e

Ana Malhoa são cabeças
de cartaz das Festas da
Cidade da Guarda, que se
realizam este fim-de-
semana.

Amanhã, sexta-feira,
29, pelas 22 horas, pode
ouvir Miguel Araújo, no
palco principal do certa-
me (no largo do mercado
municipal) e, logo a seguir,
Diogo Piçarra. No sábado,
sobem ao palco April Ivy
e Ana Malhoa, e no do-
mingo, 31, Jimmy P, Pi-

ruka e Insert Coin. O
acesso aos espectáculos é
gratuito.

“Há muitos anos que
não havia Festas da Cida-
de e, por isso, é com
muita honra, com muito
orgulho, que nós anun-
ciamos o ressurgimento
das Festas da Cidade da
Guarda” diz Sérgio Costa,
autarca local, que acredi-
ta que o programa é
“excelente” e coloca a
Guarda “no patamar dos
melhores” programas de
Verão da Região Centro.

O certame também
inclui a realização de
outras iniciativas na
Torre de Menagem (o
ponto mais alto da cidade,
onde será montado um
parque insuflável com
escorregas de água), no
Largo João de Almeida
(onde funcionará o “palco
aos da Guarda”, destina-
do a grupos locais) e no
Jardim José de Lemos
(aulas com ginásios).

O município da Guarda
investe no evento “entre
150 a 200 mil euros”,
segundo o seu presidente.

Teatro das Beiras em terras raianas

Oespectáculo “Peque-
no Retábulo de Gar-

cía Lorca”, pelo Teatro
das Beiras, é apresentado
esta quarta-feira, 27,
pelas 22 horas, em Ida-
nha-a-Nova, nos Paços do
Concelho (estaciona-
mento).

“Pequeno retábulo de
García Lorca” é uma
criação original organi-
zada a partir da obra de
Federico García Lorca,
poeta, dramaturgo e
artista plástico espanhol
do séc. XX.

A “escrita” dramatúr-
gica que a encenação
propõe produzir decorre
da abordagem à multi-
facetada obra do autor,
nomeadamente a textos
referenciais onde se re-
conhece a herança da
teatralidade popular me-
diterrânica, por um lado,
mas também as influên-
cias do movimento mo-
dernista, concretamente
a corrente surrealista do
século XX.

A peça contém ainda
uma renovada e sempre
estimulante leitura sobre
os conceitos do “popular”
e “erudito”, estabelecendo
uma ponte entre as artes
tradicionais e a criação
contemporânea, além de

Teatro das Beiras apresenta
“Pequeno Retábulo
de García Lorca” na Idanha

posicionar o teatro como
uma arte multidisci-
plinar com recurso a

linguagens diversas. En-
trada gratuita, até ao li-
mite da lotação do espaço.
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Rúben Ferreira, Quintero e Gildo são os três mais recentes dos 11 reforços do Covilhã para a nova
temporada

Sporting
da Covilhã
anuncia
três reforços

ANA RIBEIRO
RODRIGUES

Rúben Ferreira,
Quintero e Gildo
aumentam
para 11 os novos
rostos no plantel
serrano

O Sporting da Covilhã
oficializou esta se-

mana a contratação do
lateral-esquerdo Rúben
Ferreira, do médio-de-
fensivo equatoriano
Sergio Quintero e do
extremo moçambicano
Gildo Vilanculos.

Rúben Ferreira, de 32
anos, notabilizou-se ao
serviço do Marítimo e
representou o Camacha
na última temporada.

O treinador dos serra-
nos, Leonel Pontes, já
tinha confirmado que o
defesa, em período de
observação, ia ficar no
plantel do Sporting da
Covilhã.

Segundo Leonel Pon-
tes, a decisão já estava
tomada pela equipa té-
cnica e pela direcção, e
foi tida em conta a “vasta
experiência” do jogador
madeirense, que na época
passada jogou no Cama-
cha, no Campeonato de
Portugal, depois de pas-
sagens por Marítimo,
Desportivo de Chaves, Vi-
tória de Guimarães e com
parte da formação feita
no União da Madeira.

Sergio Quintero, ́ trin-
co‘ de 23 anos, era jogador
do clube equatoriano
Barcelona SC, da Série A
do Equador, e esteve na
última temporada cedido
ao Olmedo, do mesmo

campeonato, formação
pela qual disputou 19
jogos e marcou dois golos.

Gildo Vilanculos, de 27
anos, moçambicano, pro-
veniente do Amora, da
Liga 3, assinou com os
‘leões da serra’ um vín-
culo para duas tempo-
radas.

O avançado vestiu nas
duas últimas épocas a
camisola do Amora, onde,
na temporada transata,
alinhou em 30 partidas e
marcou oito golos. O
atacante conta com pas-
sagens pelo Marítimo,
Real Sport Clube e Ferro-
viário da Beira, de Mo-
çambique.

O Sporting da Covilhã
conta atualmente com 11
reforços no plantel.

Os serranos anuncia-
ram até ao momento a
contratação do guarda-
redes Vítor São Bento (ex-
Trofense), dos laterais
Jorginho (ex-Famalicão) e
Diogo Rodrigues (ex-Por-
timonense), dos centrais
Casagrande (ex-Porti-
monense) e Seydine
N’Diaye (ex-FC Dor-
drecht, Países Baixos),
dos médios Zé Tiago (ex-
Varzim) e Sergio Quin-
tero (ex-Barcelona SC,
Equador), e dos avan-
çados Nuno Rodrigues
(ex-Vilafranquense),
Marsico (ex-Argja Bó-
tfelag, Ilhas Faroé) e
Gildo (ex-Amora).

Os guardiões Igor
Araújo e Bruno Bolas, os
defesas Tiago Moreira e
Jaime Simões, os médios
Gilberto Silva, Diogo
Cornélio e Sena Yang e os
avançados Fabrice Tam-
ba, Perea e Kukula con-
tinuam no plantel.
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Terceira vitória no terceiro
teste da pré-época

Jogo de apresentação aos sócios é sábado, às 18:00, no Complexo Desportivo da Covilhã

ANA RIBEIRO
RODRIGUES

Leonel Pontes
ainda não tem
o plantel fechado

O Sporting da Covilhã
venceu quinta-feira,

21, em Tábua, o Oliveira
de Hospital por 2-0, no
terceiro jogo de prepara-
ção do emblema da II liga
portuguesa de futebol.

Frente à formação que
vai disputar a Liga 3, o
reforço Agustín Marsico
(ex- Argja Bótfelag, das
Ilhas Faroé) inaugurou o
marcador, aos 26 minu-
tos, assistido por Fabrice
Tamba.

Na segunda parte, o
médio Zé Tiago (ex-Var-
zim) fixou o resultado
final, aos 62 minutos,
servido pelo lateral Diogo
Rodrigues (ex-Portimo-
nense).

O encontro, inicial-
mente previsto para ser
jogado na Covilhã, che-
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Em Portimão, António Correia venceu a quarta prova da temporada

gou a estar marcado para
Celorico da Beira e aca-
bou por ser transferido
para o Estádio Municipal
de Tábua, por os diri-

gentes serranos e o trei-
nador, Leonel Pontes,
considerarem que os rel-
vados onde os ‘leões da
serra’ jogam e treinam

não estão ainda em con-
dições, devido à interven-
ção tardia do município a
fazer as operações de
manutenção.

No sábado, 16, o Spor-
ting da Covilhã tinha
vencido em casa, por 4-
1, uma equipa composta
por jogadores do cam-

peonato distrital de Cas-
telo Branco e, em 09 de
Julho, no primeiro teste
da formação serrana,
também no Complexo
Desportivo da cidade,
ganhou por 7-0 ao UD
Recreio Vila Nova da
Rainha, que compete na
III Divisão distrital da
Associação de Futebol de
Lisboa.

O encontro de apresen-
tação aos sócios está
previsto para sábado, 30,
no Complexo Desportivo
da Covilhã, às 18:00, com
entrada gratuita.

Na primeira jornada do
campeonato, em 7 de
Agosto, os serranos de-
frontam fora o FC Porto
B, às 18:00. Na segunda
ronda da II Liga, o Spor-
ting da Covilhã recebe,
em 13 de Agosto, às 11:00,
o Feirense e, na semana
seguinte, os ´leões da
serra‘ entram em campo
dia 19, às 18:00, no cam-
po do Tondela.

ARR

Casa
do Benfica
da Covilhã
comemora
56º
aniversário

A Casa do Benfica
 da Covilhã come-

mora no próximo sá-
bado, 30, o seu 56º
aniversário, a partir
das 18h30, no recinto
da sua sede, com um
programa que inclui
um convívio, muita
gastronomia e música.

O piloto fundanense
António Correia ven-

ceu, no passado fim-de-
semana, a segunda jor-
nada do campeonato de
“Single Seater Series”
que decorreu no autó-
dromo internacional do
Algarve, em Portimão.

António Correia venceu
as duas corridas a contar
para a sua categoria, a
Fórmula Mais, onde re-
forçou a liderança no
campeonato.

Em comunicado, o pilo-
to fundanense afirma que
“já ambicionava vencer à
geral há algum tempo e
tanto eu como a minha
equipa sabíamos que era

António Correia vence em Portimão
possível. Temos vindo a
evoluir desde o início da
época e vamos para a
terceira jornada, que
será disputada no Circui-
to do Estoril, igualmente
com a ambição de que
podemos voltar a triun-
far à geral”

António Correia refere
que há ainda alguns
aspectos a melhorar no
carro, mas mostra-se
satisfeito com a prestação
alcançada até agora.

No campeonato já soma
quatro vitórias nas quatro
corridas disputadas na
Fórmula Mais, onde
lidera a classificação do
campeonato.
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Portugal, com Adriana Mendes (número 9) foi campeã mundial de futsal universitário

“Dricas” já tem o seu primeiro título
internacional
Jovem atleta de
futsal natural de
Caria foi campeã
do Mundo
Universisário

“Chegar à selecção
nacional e ganhar uma

competição europeia.”
Eram estes alguns dos
objectivos traçados por
Adriana Mendes (conhe-
cida por Dricas), há cerca
de um mês, em decla-
rações ao NC, aquando da
visita à Casa do Benfica
de Belmonte, onde deu os
primeiros passos no futsal.
Pois bem, a jovem atleta
natural de Caria (23
anos), que representa o
Benfica (onde se sagrou
campeã nacional esta
temporada) já conquistou
no passado domingo, em
Guimarães, o seu pri-
meiro título internacio-
nal, pela seleção nacional
na final do Campeonato
do Mundo Universitário
de futsal feminino.

Num jogo impróprio
para cardíacos, ao inter-
valo, as portuguesas per-
diam por 5-1 frente ao

Brasil. Mas na segunda
parte, o conjunto nacio-
nal foi superior às brasi-

leiras, foi reduzindo dis-
tâncias e, a 46 segundos
do fim, reduziu para 4-5,

por Carolina Pedreira.
Nos segundos que se se-
guiram, a equipa nunca

baixou os braços e apos-
tando no 5x4, empatou a
um segundo do fim, com

A equipa de futsal
masculina da

AAUBI, vice-campeã
nacional da modalidade,
conquistou a medalha de
bronze nos Jogos Eur-
opeus Universitários que
decorreram na passada
semana em Lodz, na
Polónia.

Depois de, nos quartos
de final, a equipa

AAUBI
conquista
bronze
na Polónia

AAUBI trouxe o bronze dos Jogos Europeus Universitários

um golo de Leninha.
No prolongamento, não

houve golos e, nas gran-
des penalidades, Portugal
ganhou por 5-4, com
“Dricas” a apontar a sua
(a segunda, sem hipóte-
ses). Ao longo do torneio,
Adriana fez dois golos.

Bronze para os
rapazes

Já na competição mas-
culina, Portugal não
conseguiu chegar à final,
mas conquistou a me-
dalha de bronze.

No sábado, nas meias-
finais, a equipa nacional
caiu nas grandes penali-
dades frente à Ucrânia.
No domingo, frente à
República Checa, Portu-
gal ganhou por 5-3 e con-
quistou o terceiro lugar.

Na equipa universitá-
ria portuguesa estiveram
dois atletas que na época
passada jogaram na Des-
portiva do Fundão: o
covilhanense Gui Duarte
(que na próxima tempo-
rada vai jogar no La-
doeiro) e Rui Moreira.

covilhanense ter derro-
tado a Universidade de
Kharkiv, na Ucrânia,
nas meias, caiu perante
os franceses da Uni-
versidade de Reims. No
encontro de atribuição do
terceiro e quarto lugar, a
AAUBI bateu a Uni-
versidade Internacional
do Cáucaso (Geórgia), por
7-2.
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Prova, que
decorre este
fim-de-semana,
é destinada
apenas a veículos
eléctricos

O distrito de Castelo
Branco é palco, este

fim-de-semana (sábado,
30, e domingo, 31) de uma
das etapas do “Campeo-
nato de Portugal de
Novas Energias - PRIO”
- uma competição que
une a Federação Portu-
guesa de Automobilismo
e Karting (FPAK) e o
CCP, com o objectivo de,
a par da competição des-
portiva, consciencializar
o público para a impor-
tância de defender o am-
biente e de adoptar
soluções de mobilidade
ecológicas.

A Eco Race de 2021, dá
agora lugar ao “EcoRally
Proença-a-Nova”, a ter-
ceira etapa do “Cam-
peonato de Portugal de
Novas Energias – Prio”,
uma prova exclusiva-
mente destinada a veí-
culos BEV (battery elec-
tric vehicle), 100 por
cento eléctricos, que dis-
putam a única competi-
ção automobilística por-
tuguesa com recurso
apenas às energias al-

Prova automóvel, apenas destinada a carros eléctricos,
tem como objectivo despertar o público para questões ambientais

Espectáculo da perícia automóvel teve enorme adesão de público em
Figueira de Castelo Rodrigo

Jorge Almeida ganha Slalom de Castelo Rodrigo

ternativas.
João Lobo, presidente

da Câmara Municipal de
Proença-a-Nova, afirma
que a passagem desta
competição por um terri-
tório que é, sobretudo,
florestal é um importante
contributo para o tema
da sustentabilidade. “Esta

prova, além de passar e
passear pelos vários ca-
minhos da natureza, que
são o deslumbrar deste
concelho, traduz-se tam-
bém naquilo que é um
compromisso nesta tran-
sição climática e na sus-
tentabilidade.”

Já Paulo Almeida, res-

ponsável do CCP, destaca
“a crescente adesão a
este tipo de provas” e o
“esforço colectivo que tem
de ser feito no sentido de
contribuir para diminuir
os efeitos perversos das
alterações climáticas” e
para o qual “o desporto
automóvel pode ter um

importante papel de sen-
sibilização e consciencia-
lização dos cidadãos”.

A PRIO continua a ser
o patrocinador principal
da competição, disputada
na modalidade de regu-
laridade, dando o naming
ao campeonato, que conta
ainda com o CCP como
promotor e com a UVE
como parceira.

As verificações técnicas
do EcoRally Proença-a-
Nova decorrerão no sába-
do, 30, e o corte de fita
que assinala a partida
para a primeira etapa
terá lugar às 14h15,
desse mesmo dia, no
Parque Urbano Comen-
dador Joao Martins. Du-
rante os dois dias da
prova, que contará com
17 classificativas, distri-
buídas por três secções,
os concorrentes vão per-
correr cerca de 176 quiló-
metros, dos quais 100 em
modo classificativo. 

Os concorrentes passa-
rão por Casalinho, So-
breira Formosa, Pedras
Brancas, Alvito da Beira,
Catraia Cimeira, Chão do
Galego, terminando a
primeira etapa na Serra
das Talhadas.

A segunda etapa passa-
rá por Vale da Mua, Es-
tevês, Lameira da Or-

dem, Pergulho, Caniçal
Cimeiro, Vale das Balsas
e terminará no Centro de
Ciência Viva de Proença-
a-Nova.

O segundo dia de prova
tem início às 10h00, para
a realização da terceira
etapa, e as equipas reali-
zarão um percurso que
passa por Cimadas Fun-
deiras, Vergão, Pisões,
Portela dos Bezerrins,
Moinho do Cabo, Maljoga,
Malhadal, Corgas, Alto
do Fatelo, Sarzedinha,
Mallhadal, Fatelo, Alto do
Fatelo, Eiras, com chega-
da à meta na Praia flu-
vial da Aldeia Ruiva. A
cerimónia do pódio terá
lugar no domingo, às 13
horas, no Centro de Ciên-
cia Viva.

Depois de Proença-a-
Nova, o campeonato pros-
segue nos Açores com a
“III Azores eRallye”, nos
dias 3 e 4 de Setembro,
na ilha de São Miguel.
Nos dias 22 e 23 de Ou-
tubro o campeonato re-
gressa ao continente,
para o “EcoRally de Lis-
boa” e nos dias 18 e 19 de
Novembro serão encon-
trados os campeões nacio-
nais de 2022, na última
etapa do campeonato, a
“E-Rali Sharish – Alen-
tejo Central”.

Jorge Almeida foi o
grande vencedor da

edição deste ano do Sla-
lom de Castelo Rodrigo,
prova que decorreu no
passado fim-de-semana
em Figueira de Castelo
Rodrigo, sobe a organi-
zação do Clube Escape
Livre, em colaboração
com o município.

Na sexta prova do Cam-
peonato de Portugal de
Perícias, no sábado, o
público encheu as banca-
das do estádio municipal,
numa “festa” que juntou
40 equipas, na edição mais
concorrida de sempre.

No sábado Jorge Almei-
da conquistou um triunfo
suado com o tempo de
1m13,238s, depois de
esgrimir argumentos
com António Borges. Um
duelo titânico em que foi

classes e apesar da luta
renhida ao longo das vá-
rias tentativas, António

Pinto, Dino Almeida, Rui
Loureiro e Francisco
Carvalho repetiram as
vitórias do dia anterior.

Para o presidente da Câ-
mara, Carlos Condesso, a
aposta no desporto auto-
móvel com o Slalom de
Castelo Rodrigo “está ga-
nha e com o Clube Escape
Livre traduz-se no motor
de desenvolvimento social e
económico valorizando as
potencialidades turísti-
cas do concelho”.

Já o presidente do Esca-
pe Livre, Luís Celínio,
salienta que “é uma enor-
me satisfação termos
correspondido com duas
provas magníficas, com
muito público e a con-
firmação de que os pilotos
gostam de vir correr a
Figueira”.

necessário esperar pelo
derradeiro “tira-teimas”,
já de madrugada, com
vantagem do primeiro,
por míseros 0,263 se-
gundos.

Em termos desporti-
vos, Jorge Almeida foi o
vencedor absoluto e do
Grupo 1, António Borges
venceu a classe B. No
Grupo 2 vitória de An-
tónio Pinto na Classe A e
de Dino Almeida na Classe
B. Rui Loureiro venceu a
Classe A e Francisco
Carvalho a Classe B,
ambos no Grupo 3. 

Num fim-de-semana de
dupla jornada do Campeo-
nato Portugal, Jorge Al-
meida não deu a mínima
oportunidade e depois de
vencer no sábado apre-
sentou-se no domingo no
traçado urbano para res-

ponder com mais uma
vitória, desta feita com o
Nelson Aguiar a ser se-

gundo classificado à fren-
te de António Borges. Já
nos restantes grupos e

Proença-a-Nova recebe o Eco Rally
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APD quer iniciar em Setembro treinos
de basquetebol em cadeira de rodas

ANA RIBEIRO
RODRIGUES

Há cinco cadeiras
disponíveis,
a precisarem
de restauro,
e a delegação
distrital encetou
diligências para
conseguir ter
mais material

A delegação distrital da
Associação Portu-

guesa de Deficientes
(APD) está a apostar no
desporto adaptado como
forma de socialização e
tenciona em Setembro
dar início aos treinos de
uma equipa de basquete-
bol em cadeira de rodas,
no pavilhão do Clube
Desportivo da Covilhã
(CDC), com quem foi
assinado um protocolo de
colaboração.

O presidente da dele-
gação de Castelo Branco,
com sede na Covilhã,
Raul Pereira, informa
que a APD cedeu já cinco
cadeiras, todas elas a
precisar de restauro para
poderem ser utilizadas, e
que, caso esses arranjos
estejam feitos, em Setem-
bro as seis pessoas que
manifestaram interesse
podem começar a experi-
mentar a modalidade.

Raul Pereira sublinha
que o equipamento é
muito caro e esse é o
principal entrave, já que
uma cadeira de iniciação

Miguel Taborda,
atleta da Associa-

ção Centro de Artes Mar-
ciais da Covilhã e Tera-
pias Orientais, sagrou-se
no passado dia 10 cam-
peão europeu em kata e
kumité, no escalão de
veteranos (+50), no cam-
peonato Europeu de
Karaté JSKA, que se
disputou em Guildford,

Os quatro atletas covilhanenses que
participaram no Europeu disputado na

Inglaterra

Inglaterra.
Neste campeonato par-

ticiparam os professores
Miguel Taborda e Marina
Cardona e seus alunos
Carolina Taborda e
Emanuel Taborda. Todos
participaram nas provas
de kata (técnica) e ku-
mité (combate).

Além de Miguel Tabor-
da, também Marina Car-

dona obteve também um
título europeu, um ter-
ceiro lugar em kumité e
quarto em kata no
escalão 30-39 anos.

Carolina Taborda con-
seguiu o quarto lugar em
kata no escalão 18-29
anos e Emanuel Taborda
estreou-se nas provas não
conseguindo lugares de
destaque.

Miguel Taborda
é campeão europeu
de karaté

“Queremos que as pessoas com deficiência saiam de casa, tenham uma actividade, convivam,
partilhem experiências” frisa Raul Pereira

ARR

custa 1500 euros e uma
mais avançada represen-
ta um investimento supe-
rior a 3000 euros. Por
não ter recursos próprios
para adquirir material, a
delegação da APD está a
encetar contactos com
várias instituições, como
a Federação Portuguesa
de Basquetebol, para que
lhe possa ser cedido equi-
pamento para a prática
da modalidade em cadei-

ra de rodas.
Segundo o presidente

da delegação, que na
semana passada orga-
nizou o segundo torneio
da modalidade na cidade,
a Câmara da Covilhã ma-
nifestou abertura para
um apoio específico que
permita por em marcha
o projecto, através de
verbas “eventualmente
para algumas cadeiras”,
deslocações e outras des-

pesas inerentes ao funcio-
namento de uma equipa,
embora sublinhe que
existem contactos com
outros municípios e enti-
dades nesse sentido, uma
 vez que a delegação re-
presenta cerca de 500
associados com deficiên-
cia no distrito de Castelo
Branco.

“Nós entendemos que o
desporto é um meio de
inclusão social importan-

tíssimo. A partir do mo-
mento em que se começa
uma actividade desporti-
va, a pessoa começa a
conviver com outras, a
socializar e muita coisa
muda”, frisa Raul Pereira.

De acordo com o respon-
sável, mesmo que não
seja toda a equipa, a in-
tenção é a partir de Se-
tembro os interessados
começarem a ter o pri-
meiro contacto com a

modalidade no pavilhão
do CDC.

“O basquetebol em ca-
deira de rodas é um des-
porto técnico e tem de
haver uma grande coor-
denação com bola e com
a cadeira. Isso leva tempo
e é preciso perceber se as
pessoas se adaptam. Tem
de haver esse trabalho.
Este ano, a partir de
Setembro, temos esse
objectivo de começar a
levar pessoas ao CDC que
queiram começar a expe-
rimentar, que queiram
começar com a prática da
modalidade”, adianta.

Para quem quiser jogar
matraquilhos numa mesa
adaptada, existe um acor-
do com o Estrela do Zêze-
re da Boidobra, onde esse
equipamento está dispo-
nível para quem queira
praticar.

“Queremos que as pes-
soas com deficiência saiam
de casa, tenham uma
actividade, convivam,
partilhem experiências,
por isso estamos a apostar
fortemente no desporto
adaptado”, sublinha Raul
Pereira.

 O responsável acentua
presidir a uma associação
reivindicativa, de defesa
dos direitos constitucio-
nais das pessoas com
deficiência, e realça as
barreiras arquitectónicas
que é necessário continuar
a enfrentar e que difi-
cultam a circulação e
autonomia de quem tem
mobilidade reduzida.

HÁ 109
ANOS

CONSIGO

noticiasdacovilha.pt

Pode ler o seu
NC esta semana
com 28 páginas
a cores através
do site
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PUBLICIDADE - Profissões Liberais

RUI MIGUEL DA CONCEIÇÃO

M A R C A Ç Õ E S
DE SEGUNDA A SÁBADO

ALAMEDA EUROPA,
LOTE 12 R/CHÃO
Tel.: 275 315 643

6200-546 COVILHÃ

MÉDICO DENTISTA

LUIS  TABORDA BARATA
Alergologia

Alergologia pediátrica
Doenças alérgicas e asma

Prof. Associado FCS/UBI
Consultas por marcação 
Rua Comendador Campos

Melo (rua Direita)
29-1º esq Tl 275334876 - Covilhã

 (
10

0)

ADVOGADOS FRANCISCO PIMENTEL
ADVOGADO

Rua Ruy Faleiro, 35
Telefones 275 320 520

Telex 275 320 529
6200 COVILHÃ

SANTOS DIAS
ADVOGADO

Rua de Acesso à Estação
(dos Caminhos de Ferro)

6200-494 Covilhã
Telef./Fax: 275 331 484

(7
63

)

MARIA ASSUNÇÃO
VAZ PATTO

Neurologia
Exames: Electromiografia
e potenciais evocados

Consultas e exames
por marcação

Rua Comendador Campos
Melo (rua Direita)

29-1º esq Tl 275334876 - Covilhã

Rui Cabral
Chefe de Serviço de Ortopedia
Hospitais da Universidade de

Coimbra
COVILHÃ: Rua Comendador
Campos Melo (Rua direita)

nº 29 - 1º Esq.
Tel: 275 334 876

FUNDÃO (Medocuf): Av. Eugé-
nio de Andrade, Lote 65 - R/C

Tel: 275 753 356

ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA

(3
59

)

(3
77

)

Carlos Martins Leitão
ESPECIALISTA /PSIQUIATRIA

DOENÇAS NERVOSAS
Consultas por marcação:

Covilhã: R. Comendador Campos
Melo (Rua Direita) 29 – 1º Esq.

(2ªs, 4ªs e 5ªs à tarde)
Telf.: 275 334876

Fundão: Av. Eugénio Andrade,
Lt. 65 – R/C

(3ªs à tarde) Telf.: 275 753356

(3
90

)

  DR. PAULO PINTO

CLÍNICA  DE  MEDICINA  DENTÁRIA  DA  COVILHÃ

Covilhã 1 - Rua Marquês Ávila e Bolama
   - Galerias S. Silvestre - Piso 3

                  Tel/Fax..... 275 334 560
Castelo Branco 2 - Avenida Espanha n.º 24 - r/ch. Esq

   Tel/Fax..... 272 320 570

REDACÇÃO:
934 236 845

redaccao@noticiasdacovilha.pt

GERAL:
275 330 700

geral@noticiasdacovilha.pt

PAGAMENTOS POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
MONTEPIO

IBAN: PT 50 0036 0191 99100012118 95
Pedimos para que em todas as transferências identifiquem sempre

o número de factura e aos n/assinantes o número de assinante .

CLÍNICA DENTÁRIA DO PELOURINHO
ANA  MARGARIDA  XAVIER  FERNANDES

(6
34

)

MÉDICA DENTISTA
Telefone 275 336 223   •   Praça do Município (Edifício Montiel), 33-2º Dtº

-  6200-151 Covilhã

CUPÃO DE
ANÚNCIO

A NÃO ESQUECER
1. Preencha o texto em letras maiúsculas
e deixe uma casa no intervalo de cada
palavra
2. É obrigatório o envio de fotocópia do
Cartão de Cidadão ou Contribuinte no caso
de empresa.
3. Os anúncios recebidos até 3ª feira às
12 h. serão publicados na edição dessa
semana.
Após as 13 horas de 3.ª feira só serão
publicados na semana seguinte.
4. Para mais esclarecimentos contacte
o telef. 275 330 700, Telem. 932 709 577
ou correio electrónico:

geral@noticiasdacovilha.pt
Anúncios com 20 palavras 5 (Iva incluido),
por cada palavra a mais, acresce de i 0,30
(Iva incluido). Até 12 palavras i 3 (Iva
incluído). Até 6 palavras i 1,5 (Iva
incluido).

Preencha e recorte o cupão com anuncio desejado e envie para Notícias da Covilhã
– Rua Jornal Notícias da Covilhã, 65 r/c - Apart. 79, 6200-999 Covilhã

Datas de publicação

Compra-se

Precisa-se

Vende-se Oferece-se Aluga-se

Trespassa-se  Diversos

Cupão a enviar pelo correio
ou entregue no balcão

da sede do NC. A
identificação é obrigatória

Cliente

Morada

Código Postal

Localidade

CANHOSO
Quiosque do Canhoso, R. Gen. Humberto Delgado

TEIXOSO
Quiosque Central, Avenida 25 de Abril

FERRO
Café Trilho Lírico, Av.ª D. Laura Monteiro Maricoto, 7

CARIA
Papelaria - ABCCARIA

BELMONTE
Casa Vera Cruz, Largo S. Sebastião

COVILHÃ
Quiosque do Jardim, Avenida Frei Heitor Pinto
Quiosque do Jardim 2 - Rua Marquês de Ávila e Bolama, 47
Café Quiosque Teles, São Domingos, Cantar-Galo
Casa Dinitória, Rua Visconde da Coriscada, 80
Cláudia Mabel Santos Moura, Central de Camionagem
Estrela 2000 - Praça do Município
Quiosque -Bar “A Ponte” - R. da Indústria - Cantar Galo
Districovilhã (Intermarché)
Quiosque Galp  - Covilhã (em frente ao Hospital)
Tabacaria Centro Comercial da Estação - Covilhã

Líder (Centro Hospitalar Cova da Beira)
Brincarte - Rua Comendador Campos Melo, 39
Tabacaria King-Size - Serra Shopping - Loja 45
Parágrafo Seguinte, Lda., R. Marquês De Ávila e Bolama
Café “O Neves”, Penedos Altos

TORTOSENDO
Anabela Silva Santos Oliveira , Av. Viriato, 70
Relaticonceito, Av. Viriato, 163

BOIDOBRA
Rogeiros - Café Bar - Quinta da Alâmpada

Papelaria Visual, Largo Dr. António José de Almeida

PAUL
Papelaria Barroso Livraria, Rua Dr.José Carvalho, 19

FUNDÃO
Lotarias Vitória, Avenida Dr. Alfredo Mendes Gil
Papelaria Álvaro, Rua Três Lagares
Quiosque Gardunha, Av. da Liberdade
Tabacaria Convívio de Letras, Rua dos Três Lagares

MANTEIGAS
Papelito, Rua 1º de Maio, 22 - 6260-101P
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AGORA TAMBÉM
PAGAMENTOS

POR MULTIBANCO
NA SEDE DO NC

NÓBREGA FONTELA
OFTALMOLOGISTA

Chefe de Serviço Hospitalar
Av. Frei Heitor Pinto,

Lote D, 2º Esq.
COVILHÃ - Telef. 275 335 969
R. da Granja, 60 - 1.º Esq.º

CASTELO BRANCO
Telef. 272 346 317

(2
72

)

Medicina Dentária - Dr. Paulo Sá  |  Pediatria - Dra. Sandra Mesquita
Psicologia Clínica - Dra. Filomena Casalta   |  Nutrição - Dra. Joana

Mascarenhas  |  Terapia da Fala - Dra. Rita Fonseca
R. Conde da Ericeira, 31 - Lj G • 6200-086 Covilhã  •  Tel./Fax 275333149 • Telm. 916781585

(1
11

)

CORREIO
ELECTRÓNICO

geral@noticiasdacovilha.pt
comercial@noticiasdacovilha.pt
redaccao@noticiasdacovilha.pt

IBAN MONTEPIO: PT 50 0036 0191 99100012118 95

Nome:

OBSERVAÇÕES:

Morada:

Código Postal:

Idade: Telefone:
Profissão:

Assinatura:
Envio cheque

FORMA
DE PAGAMENTO

Território Nacional (Anual)
Europa (Anual)
Resto do Mundo (Anual)

i
i
i

25
65
75

ENVIE ESTE CUPÃO PARA:
 Notícias da Covilhã, Rua Jornal Notícias da Covilhã, 65  r/c,

Apartado 79,  6201-015 COVILHÃ
comercial@noticiasdacovilha.pt
Telefone: 275 330 700  |  932 709 577

N.º Contribuinte:

CUPÃO
DE  NOVA

ASSINATURA

• ASSINATURA RENOVÁVEL ANUALMENTE
• CANCELAMENTO APENAS A PEDIDO DO ASSINANTE

Telem:  932 709 577
comercial@noticiasdacovilha.pt
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Inauguração do Mercado Local dos Três Povos contará com a realização
da primeira edição do Festival Gastronómico

Mercado Local inaugurado nos Três Povos
Investimento de
cerca de 100 mil
euros
é inaugurado
no sábado, 30,
na freguesia
do concelho
do Fundão

A Junta de Freguesia
dos Três Povos, no

concelho do Fundão, e a
Câmara daquela cidade,
inauguram no sábado,
30, pelas 19 horas, o
Mercado Local daquela
aldeia, um investimento
de cerca de 100 mil euros
que vai dar apoio aos
produtores locais e da
região.

“A obra total ficou em
cem mil euros. A Junta
de Freguesia comparti-
cipou com cinquenta mil
euros, a Câmara Muni-
cipal do Fundão, com
vinte cinco mil euros e a
RUDE (Associação de
Desenvolvimento Rural)
com o mesmo valor. Agra-
decemos, desde já, às
duas entidades, já que
sem elas nada disto seria
possível” explica ao NC
Luís Cerdeira, presidente
da Junta de Freguesia.
Para celebrar a efemeri-
dade, no âmbito da inau-
guração, a autarquia
promove entre sexta-feira
e domingo a I Edição do
Festival Gastronómico
dos Três Povos. “Vai ser
uma iniciativa com a
nossa marca”, adianta

Luís Cerdeira.
“O Mercado Local dos

Três Povos vai ajudar-
nos a centralizar e a
reunir esforços para que
possamos potencializar o
nosso território. Preten-
díamos encontrar um es-
paço digno para o escoa-
mento dos nossos produ-
tos e de ajuda a todos
produtores, assim como a
realização de certames
ligados à génese dos Três
Povos. Quero dizer-vos
que a nossa freguesia já
tem uma marca regista-
da, “Três Povos”. Com
esse registo, pretendemos
valorizar colectivamente
os nossos saberes, os
nossos produtos, como o
mel, o pêssego, o azeite,
o queijo, pois tudo o que
se produz nestas terras
fartas tem um sabor di-
ferente, tem o respeito e
o carinho de todas as pes-
soas. É nosso dever, de
cada um de nós, divulgar
a nossa marca, em unís-
sono, para que consiga-
mos atingir o nosso objec-
tivo: tudo o que se produz
nos Três poder ter cer-
tificado de qualidade”
garante o autarca local.

A Junta de Freguesia
lançou o desafio a cerca
de 18 produtores para
participarem na I Edição
do Festival Gastronómico
dos Três Povos. “Quanto
ao programa oficial, nes-
te certame ligado aos
produtos endógenos, ten-
do em conta a vontade de
todos os produtores e da

própria população dos
Três Povos, é diversifi-
cado e vai ao encontro de
todas as faixas etárias.
No mercado irão existir
pontos de venda onde
estarão representados
diversos produtores dos
Três Povos e fora da Fre-
guesia. Uma das grandes
novidades do festival é
um evento de live coo-
king, utilizando os ingre-
dientes da nossa terra.
Queremos que este Festi-
val seja a montra e o
rosto da nossa aldeia, que
represente o esforço colec-
tivo das nossas popula-
ções, pois essa é a nossa
matriz. O espaço que
vamos inaugurar terá
um papel determinante
para o escoamento dos
nossos produtores, de
forma organizada. Desde
o concorrente do Master
Chef, RTP1, Telmo Mar-
tins, até à Fadista Ra-
quel Maria, concorrente
do All Together Now,
TVI; não esquecendo, a
nossa Band & Tarola,
bem como o Grupo de
Bombos e Cantares dos
Três Povos, entre outros
convidados. Vão ser três
dias de festa e de promo-
ção da nossa terra. Vamos
ter produtores de fruta,
chanfana, mel e queijo.
Queremos realizar a I
Feira de gado caprino e
ovino no mercado. Esse é
um dos nossos objectivos
- calendarizar as vendas
de produtos” assegura
Luís Cerdeira.

Ana Moura, Augusto
Canário, Putzgrilla,

FH5 e os DJ Rizzo, Joana
Perez e Mastikshine são
alguns dos nomes que
fazem parte do programa
da edição deste ano da
Feira Terras do Lince,
em Penamacor, que se
realiza entre amanhã, sex-
ta-feira, 29, e domingo, 31.

O certame, que foi cria-
do pela Câmara de Pena-
macor para ajudar a di-
namizar a economia lo-
cal, regressa ao formato
presencial, depois dos
últimos dois anos em que
foi realizado de forma
‘online’ devido à pan-
demia de covid-19.

A autarquia lembra
que o evento volta a con-
tar com artesanato, tas-

quinhas, pintura, escul-
tura, animação de rua,
animação infantil, bem
como visitas guiadas e
encenadas e música. Está
igualmente garantida a
mostra de produtos regio-
nais, dos quais se desta-
cam o mel, o azeite, as
azeitonas, os enchidos, os
doces e os licores, dando
a conhecer o que de me-
lhor se produz naquele
concelho. O município
frisa ainda que a Feira
Terras do Lince é também
um local privilegiado
para realizar negócios.

A abertura oficial do
certame decorre sexta-
feira, 29, pelas 17:30, no
Jardim da República, e
nesse dia a animação
musical estará a cargo

da banda FH5, às 23
horas, na Praça do ex-
Quartel, seguindo-se o
DJ Mastikshine. Ana
Moura actua no sábado,
30, às 23 horas, no Terrei-
ro de Santo António,
seguindo-se a DJ Joana
Perez, Putzgrilla e DJ
Rizzo, na Praça do ex-
Quartel. Para domingo,
31, está marcada a actua-
ção do grupo espanhol
Aras Navi, no Jardim da
República, às 21:30, e de
Augusto Canário, às 22:30,
na Praça do ex-Quartel.

O evento conta ainda
com animação de rua ao
longo dos três dias, expo-
sições e outras iniciati-
vas, podendo o programa
completo ser consultado
na página oficial do mu-
nicípio na internet.

Ana Moura e Augusto Canário animam Feira Terras do Lince em Penamacor

Augusto Canário fecha certame no domingo à noite, às 22 horas e 30,
na Praça do ex-Quartel
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CARTAS - INFORMAÇÕES ÚTEIS

previsão do
fim-de-semana*

tempo

*Instituto Português do Mar e da Atmosfera

SIGNIFICADOS:

SERVIÇOS - Covilhã
S. Municipalizados.....

Linha Verde (ch. grátis)..
Reclamações.............
SERVIÇOS - Fundão EDP
Atend. Com (cham. grátis).....
Assist. Técnica (grátis)......
Leit. Contad. (cham. grátis).....
SERVIÇOS - Castelo Branco
S. Municipalizados.......

275  310  810
275  310  819
800  202  798
275  310  840

800  505  505
800  506  506
800  507  507

272  340  500

275  330  600
275  779  060
272  330  330
275  910  010
277  394  106
277  200  570
274  672  918
271  220  200

Covilhã..................
Fundão....................
Castelo Branco.......
Belmonte...............
Penamacor............
Idanha-a-Nova........
Proença-a-Nova......
Guarda..................

farmácias

COVILHÃ
Museu de Lanifícios

Horário de Funcionamento:
3ªs a Domingos e feriados:

9h30 às 12h00; 14h30 às 18.00
1. - Sede - Real Fábrica Veiga

- Tel. 275 319 724
- Fax: 275 319 712

2. -  Núcleo da Real Fábrica
de Panos

- Tel. 275 275 329 257
Encerramento: 2ªs feiras
(Excepto quando coincide

com dias feriados)
Visitas: Acompanhamento por
guias ou através de headphones

Projecção de vídeos
Serviço Educativo:

Visitas guiadas por marcação
http://www.ubi.pt

Museu Arte e Cultura
(R. António Augusto de Aguiar)
De Terça a Domingo, das 10h00 às
18h00. T: (+351) 275 313 352

Museu do Conto
(R. Conde da Ericeira / Bibli.
Municipal). Dias úteis, das 10h00
às 18h30. T: (+351 275 333 599)
Museu de Arte Sacra da Covilhã
(Casa Maria José Alçada (Junto
Jardim Público) Av.ª Frei Heitor
Pinto). Terça a Domingo. 10h00 às
18h00 “Entrada Gratuita”

Telef/Fax 351 275 334 457.

GALERIA DE EXPOSIÇÕES
Tinturaria - Gal. de Exposições

(Rossio do Rato) Terça-feira
a Domingo, 14h00 às 20h00.

T: (+351) 275 098 086
Casa dos Magistrados

(R. Portas do Sol) Seg. a Quinta-
feira, 09h00 às 12h30 e 13h45 às
18h00 e Sexta-feira, 09h00 às 13h00
T: (+351) 275 310 690

FUNDÃO
Museu Arqueológico

Municipal José Monteiro
Horário de Funcionamento:

De 3ª a Domingos: 10h00 às 12h30;
14h00 às 17h30. Encerrado 2.ª F.ª,
Dom.º de Páscoa e feriados de
Ano Novo, 1.º Maio e 25 de Dezembro.

CASTELO BRANCO
Francrisco Tavares Proença Júnior
Tel. 272 344 277. Horário: todos
os dias excepto segundas - feiras.
9h30 às 12h00/14h00 às 17h30.

GUARDA
Museu Municipal

Telefone 271 213 460
Horário: terças a domingos.

9h00-12h00/ 14h00 - 17h50

277  202  134

274  672  663

271  750  070

IDANHA-A-NOVA
F.Andrade................
PROENÇA-A-NOVA
F.Roda....................
SABUGAL
F.Central.................

missas

HOSPITAIS
H. Pêro da Covilhã. .
Fundão....... ...............
Castelo Branco...........

Oleiros.......................
V. Velha de Ródão..
Guarda......................
CENTROS DE SAÚDE
Covilhã.....................
Fundão......................
Tortosendo.................
Teixoso......................
Castelo Branco............
Centro Médico............
Penamacor.................
Idanha-a-Nova............
Oleiros.......................
Proença-a-Nova...........
Sertã..........................
Vila de Rei..................
Belmonte.......................
Guarda......................
Sabugal.....................
Manteigas..................
Almeida.....................
Vilar Formoso.............
Celorico da Beira........
Fig. Castelo Rodrigo.....
Fornos de Algodres.....
Gouveia.....................
BOMBEIROS
Covilhã ..................
Fundão.....................
Silvares....................
Castelo Branco..........
Idanha-a-Nova...........
Penamacor...............
Oleiros.....................
Vila Velha de Ródão..
Proença-a-Nova.........
Sertã........................
Guarda.....................
Manteigas................
Belmonte..................
Sabugal...........................
Fig. Castelo Rodrigo......
Almeida...................
Celorico da Beira........
Gouveia...................

PROTECÇÃO CIVIL
Castelo Branco.........
Guarda.....................

GNR-BT
Covilhã....................
Tortosendo...............
Fundão.....................
Castelo Branco..........
Penamacor................
Idanha-a-Nova...........
Teixoso.....................
Sertã........................
Vila de Rei................
Oleiros.....................
Vila Velha de Ródão....
Guarda.....................
Manteigas.................
Belmonte..................
Sabugal....................
Vilar Formoso............
Almeida...................
Celorico da Beira......
Fig.Castelo Rodrigo....
Fornos de Algodres......
Gouveia...................
B.T. (CasteloBranco)...
PSP-PJ
Covilhã....................
Castelo Branco..........
Guarda.....................
Gouveia.....................
Polícia Judiciária.........
CTT
Covilhã  (Geral...........
Fundão.....................

COVILHÃ
Rodoviária.................
Táxis.........................
CP............................
TORTOSENDO
Táxis........................
CP............................
FUNDÃO
Rodoviária.................
Auto-Transportes.........
Táxis.........................
CP.............................

275  310  310
275  772  700
275  662  231
272  342  122
277  202  456
277  394  122
272  682  122
272  545  121
274  671  444
274  603  528
271  222  115
275  982  333
275  910  090
271  753  415
271  312  405
271  574  222
271  742  423
238  492  138

272  337  733
271  221  942

275  320  660
275  957  350
275  752  158
272  340 900
277  394  274
277  200 050
275  920  130
274  600  730
274  890 020
272  682  311
272  549 050
271  210 630
275  981  559
275  910 020
271  750 110
271  512  157
271  574  165
271  742  165
271  319 060
271  701 188
238  490 700
272  348  510

275 320 920
272 340 622
271 222 022
238 490 290
271 216  600

275  320  740
275  340  920

275  330  000
275  750 540
272  000  272
272  000  200
272  680 160
272  545  295
271  200  200

275  320  650
275  750  540
275  954  173
275  920  140
272  340  290
272  229  371
277  390  020
277  200  210
272  680  160
274  670  040
274  600  800
274  890  190
275  910  030
271  200  800
271  753  318
271 980  100
271  574  189
271  512  458
271  747  010
271  312  277
271  700 120
238  490 400
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museus

CASTELO BRANCO
Rodoviária.................
CP............................
GUARDA
Rodoviária.................
Transdev...................
CP.............................
Vilar Formoso CP........

275 336 700
275 323 653
275 331 284

275 951 274
275 750 100

275 752 142
800 208 208
275 752 707
275  753   112

272 340 120
272 342 283

271 212 720
271 205 080
 271 238 222
271  512  175

i
COVILHÃ (de 28/7 a 3/8)

TORTOSENDO (de 30/7 a 5/8)
Moderna..................

TEIXOSO
Modelar....................

PENAMACOR
Melo........................

UNHAIS DA SERRA
Estrela.....................

ALPEDRINHA
Trindade Lourenço....

MINAS DA PANASQUEIRA
Leal...........................

FUNDÃO  (de 28/7 a 3/8)
Diamantino..............

SILVARES
Farmácia Silvares....

VALE DE PRAZERES
Vale de Prazeres......

VALES DO RIO
Abreu........................

275  951 100

275 921 133

275 971 125

275 567 107

275 657 149

275 657 371

275 771 055

275  959 754

275  567 323

275  959 754
CASTELO BRANCO
(de 28/7 a 3/8)

GUARDA   (de 28/7 a 3/8)

SÁBADO
17h00 - Igreja da Santíssima Trindade;
18h00 - Igreja da Misericórdia
18h15 - S. José (Penedos Altos)
19H00 - São Tiago
19h30 - Vila do Carvalho

DOMINGO
09H00 - São Tiago
09H45 - S. José (Penedos Altos)
10H00 - S. Francisco; Boidobra
11H00 - Ssma. Trindade
11H30 - São Tiago

São Martinho
Rodrigo

12H30 - Vila do Carvalho;
19h00 - S. Tiago

céu pouco
nublado

O embaixador do
Brasil em Portugal,

Raimundo Carreiro, re-
cebeu uma delegação da
Casa do Brasil - Terras
de Cabral, para conhecer
o trabalho desta entidade
que actua “em prol da
crescente comunidade
brasileira e luso-bra-
sileira na região da Beira
Interior”.

O presidente desta Asso-
ciação luso-brasileira,
João Morgado, falou sobre
a “mudança de perfil do
migrante que procura o
interior de Portugal” e
dos muitos brasileiros
que chegam com poder
económico e cultural
“para investir e ajudar a
desenvolver um território
carente de pessoas e de
energia inovadora”.

João Morgado, que es-
teve acompanhado de
Ígor Lopes, jornalista e
director de Relações In-
ter-nacionais da Casa do
Brasil, e de Natália Oli-
veira, advogada, defen-
deu que a região “não faz
um favor em acolher
imigrantes brasileiros,

pelo contrário, precisa
deles!”. Por este motivo,
a Casa do Brasil – Terras
do Cabral solicitou da
diplomacia brasileira
“abertura e atenção às
questões críticas que vão
sendo identificadas e que,
por vezes, merecem uma
intervenção oficial”.

Por seu turno, o em-
baixador do Brasil em
Lisboa foi claro em subli-
nhar “que as portas da
embaixada estão abertas
para uma colaboração
ativa”. Raimundo Carrei-
ro mostrou ainda inte-
resse em acompanhar
pessoalmente a atividade
da Casa do Brasil e ser
parte das “soluções ne-
cessárias”.

A Casa do Brasil –
Terras de Cabral conta
com um posto de aten-
dimento na Covilhã, nas
instalações do Balcão do
Migrante da Associação
de Socorros Mútuos Mu-
tualista Covilhanense.
Integram esta entidade
luso-brasileira portugue-
ses e brasileiros. São
prestados auxílio docu-

mental, jurídico e dá
orientações aos imigran-
tes que chegam a esta
zona do país. Dados re-
centes do Serviço de Es-
trangeiros e Fronteiras
de Portugal (SEF) apon-
tam que a comunidade
brasileira é hoje a maior
comunidade estrangeira
em Portugal, com mais
de 200 mil residentes,
sendo este o valor mais
elevado desde 2012. Atu-
almente, existem cerca
de 700 mil cidadãos es-
trangeiros, de várias
nacionalidades, titulares
de autorização de resi-
dência em território luso.

Nos meses de Setembro
e Outubro, a Casa do
Brasil estuda realizar
acções pontuais, inter-
rompidas durante o mo-
mento mais crítico da
pandemia de Covid-19. A
Casa do Brasil – Terras
do Brasil pode ser encon-
trada nas redes sociais
através de: @casado
brasil. terrasdecabral

CASA DO BRASIL-
TERRAS DE CABRAL

céu limpo

COVILHÃ

Embaixador brasileiro
em Portugal recebe
Casa do Brasil

Holon(quinta).............

Crespo(sexta).............

Sant’Ana(sábado)........

Mendes(domingo)......

Parente (segunda).......

Pedroso (terça)...........

S. Cosme (quarta)........

275 322 325
275 310 100

275 313 050

275 322 249

275 322 305

275 320 530

275 331 463

Holon

272 344 376
272 949 358
272 344 542
272 341 003
272 322 253
272 341 584
272 341 465

Leal Mendes(quinta)..
Rodrigues dos Santos(sexta)....
Grave(sábado)...........
Progresso(domingo)...
Ferrer (segunda).........
Pereira Rebelo (terça)
Morgado D.  (quarta)....

271  213  882
271 223 900
271 225  541
271 239 314
271  225 668
271 224 373
271 212 337

Moderna (quinta)....
Tavares(sexta)........
Estação(sábado).....
Avenida do Mileu(domingo).
Sé(segunda)............
Misericórdia(terça).
Central(quarta).......

vento fraco,
noroeste

vento fraco,
nordeste

O NC reserva-se o direito de resumir as cartas por razões de espaço ou de
clareza e de as seleccionar ou recusar sobretudo se atentam contra o estatuto
editorial. Não se publicam cartas com pseudónimos ou iniciais. É obrigatório
que todas as cartas devem indicar a morada, o telefone e a fotocópia do  B.I..
Os originais não são devolvidos nem se atenderão chamadas telefónicas ou
visitas sobre a não publicação das cartas. Endereço  postal :  Rua Jornal
Notícias da Covilhã, 65 r/c, Apartado 79 - 6201-015 Covilhã; Correio electrónico:
geral@noticiasdacovilha.pt
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A praia fluvial da Devesa, situada nas margens no rio Côa, vai receber
investimento de 750 mil euros para a requalificação de cerca de dois

hectares de área

A requalificação
da entrada Sul da
cidade, praia
fluvial, criação de
via ciclável e
adaptação de um
edifício a pequeno
centro
empresarial
são obras para
avançarem

OMunicípio do Sabu-
gal, no distrito da

Guarda, prevê iniciar até
Setembro quatro obras,
na sede do concelho, no
valor global de cerca de
seis milhões de euros.

“Vão arrancar cerca de
seis milhões de obras no
concelho. Não consegui-
mos arrancar antes, por
vicissitudes várias, como
a questão da covid, a
questão da guerra. Tam-
bém tivemos de rever
orçamentos duas e três
vezes, aguardar pelos
pareceres do Tribunal de
Contas e não há emprei-
teiros disponíveis para
arrancar com as obras.
Mas até início de Setem-
bro arrancaremos com
seis milhões de obras na
cidade”, afirmou à agên-
cia Lusa o presidente da
Câmara.

Segundo Vítor Proença,
as intervenções estão re-
lacionadas com a requa-
lificação da entrada Sul
da cidade (uma obra já a
decorrer), a segunda fase
da requalificação da praia
fluvial do Sabugal, a cria-
ção da Via Ciclável de Mo-

bilidade Suave do Sabugal
e a adaptação de um edi-
fício a “Smart Work Cen-
ter - Centro Empresarial”.

O autarca adianta que
o município iniciou há
cerca de um mês a obra
de requalificação da en-
trada Sul da cidade, onde
é feita a ligação rodo-
viária com o concelho de
Penamacor, distrito de
Castelo Branco, num
investimento orçado em
1,2 milhões de euros.  A
intervenção, com o prazo
de execução de um ano,
pretende criar “melhores
condições de acessibi-
lidade e também pedo-
nais”.  A obra contempla,
entre outras interven-
ções, a requalificação de
passeios, a instalação de
passadeiras desnivela-
das, sinalética e a cria-
ção, num talude ali exis-
tente, de um miradouro
com vista para o castelo.

A intervenção em curso
situa-se próximo da praia
fluvial do Sabugal, onde,
em breve, a autarquia
também vai iniciar a se-
gunda fase da requalifica-
ção do espaço, no valor de
750 mil euros, para “criar
melhores condições de
atractividade” a quem o
utiliza.  A praia fluvial da
Devesa situa-se nas mar-
gens no rio Côa e a inter-
venção prevista vai permi-
tir a requalificação de
cerca de dois hectares de
área.  As duas obras estão
interligadas e são financia-
das pelo PARU - Plano de
Acção de Regeneração

Urbana do Sabugal.
Vítor Proença adianta

que a terceira obra diz
respeito à Via Ciclável de
Mobilidade Suave, que
“já está adjudicada” e tem
um custo global de 1,8
milhões de euros.  A obra,
financiada a 60% pela
Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regio-
nal do Centro (CCDRC),
tem cerca de dois quiló-
metros de extensão e en-
globa a rua do Emigran-
te, passagem pela escola
primária e avenida 25 de
Abril, entre outros locais.

O autarca refere que o
investimento inclui a
reestruturação da área
urbana abrangida, a eli-
minação de barreiras
arquitectónicas, a colo-
cação de sinalização e de
pavimentos, entre outras
intervenções.

Por fim, na adaptação
e reabilitação de um edi-
fício do Parque Industrial
para funcionar como
“Smart Work Center -
Centro Empresarial”, o
município do Sabugal,
situado junto da fronteira
com Espanha, vai investir
1,2 milhões de euros.
“Vai ser um centro de aco-
lhimento de empresas,
um espaço de serviços
partilhados”, que tem um
financiamento europeu de
85%, indica o presidente
da autarquia. Vítor Proen-
ça estima que as quatro
intervenções estejam
prontas “no final do ano
que vem”.

Câmara do Sabugal prevê iniciar até Setembro
obras no valor global de seis milhões

ABio-Região de Ida-
nha-a-Nova é fina-

lista aos Prémios Euro-
peus de Produção Bio-
lógica (EU Organic
Awards), na categoria de
Melhor «Biodistrito».

Estes prémios são uma
organização conjunta da
Comissão Europeia, do
Comité Económico e So-
cial Europeu, do Comité
das Regiões Europeu, do
COPA-COGECA e da
IFOAM Organics Europe
para distinguir os me-
lhores e mais inovadores
projectos do sector bio-
lógico na União Europeia.

“A distinção da Bio-
Região de Idanha-a-Nova
como finalista dos Pré-
mios Europeus de Pro-

dução Biológica represen-
ta o reconhecimento ao
mais alto nível do traba-
lho que está a ser desen-
volvido no concelho”,
adianta em comunicado
Armindo Jacinto, presi-
dente da Câmara Muni-
cipal de Idanha-a-Nova.
O autarca destaca que
“Idanha tem sido um
concelho pioneiro em
estratégias de desen-
volvimento sustentável,
de economia verde e de
promoção de sistemas
alimentares mais saudá-
veis e sustentáveis”.

Os finalistas aos EU
Organic Awards foram
escolhidos entre mais de
200 candidaturas de 26
países membros da

União Europeia.
A Bio-Região de Ida-

nha-a-Nova, a primeira
em Portugal, integra a
Rede Internacional de
Eco-Regiões (INNER –
International Network of
Eco Regions), desde 2018.

É liderada pelo Centro
Municipal de Cultura e
Desenvolvimento, em
parceria com a Câmara
Municipal de Idanha-a-
Nova.

Segundo a autarquia,
no âmbito da estratégia

de desenvolvimento sus-
tentável e promoção da
qualidade de vida da
população, criação de
riqueza e emprego e atra-
ção de investimento, tu-
ristas e novos residentes,
Idanha promove projectos
inovadores como a área
de acolhimento empresa-
rial Green Valley Food
Lab, que abrange 800
hectares explorados por
55 empresas, das quais
mais de 90% em modo de
produção biológico. A Bio-
Região de Idanha acolhe
também o i-Danha Food
Lab, a primeira acelera-
dora ‘verde’ para o sector
agroalimentar da Penín-
sula Ibérica, e o CoLAB
Food4Sustainability, la-
boratório colaborativo

dedicado ao estudo de
sistemas alimentares de
base biológica. As canti-
nas escolares biológicas e
o Mercado da Bio-Região
de Idanha-a-Nova são
outros dos projetos ân-
cora da estratégia.

A organização dos EU
Organic Awards destaca
ainda “o foco” da Bio-
Região de Idanha “na
replicabilidade através da
criação do Manual das
Bio-Regiões, da parti-
cipação em conferências,
entre outras iniciativas
que visam a transição
para sistemas alimen-
tares saudáveis”.

Os vencedores deverão
ser anunciados em Se-
tembro.

Idanha é finalista aos Prémios Europeus de Produção Biológica

“Idanha tem sido um concelho pioneiro em
estratégias de desenvolvimento sustentável”

frisa o autarca local

RUI VASCO
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otícias de elmonte
Câmara volta a adiantar verbas
à Empresa Municipal
Autarquia aprova
transferência de
18 mil euros para
fazer face aos
prejuízos
provocados pela
pandemia em
2021. Vereador
José Mariano já
disse que sem
relatório de contas
deste ano, não
volta a votar a favor

Oexecutivo da Câma-
ra de Belmonte apro-

vou na passada quinta-
feira, 21, a transferência
de 18 mil euros para a
Empresa Municipal, para
fazer face aos prejuízos
registados no ano pas-
sado, face à pandemia.
Recorde-se que é esta
empresa que tem a seu
cargo a gestão dos diver-
sos museus do concelho,
que em determinadas
alturas do ano passado

Paulo Borralhinho, vice-presidente da Câmara,
garante que autarquia vai pedir um relatório da
actividade da Empresa relativo aos primeiros

seis meses deste ano

estiveram encerrados ou
com limitações no acesso
de público.

Carlos Afonso, vereador
da CDU, diz que “a gente
sabe que houve a pande-
mia, que bateu à porta de
todos, que a Empresa
tem que pagar salários,
que não deve ficar a
dever, mas isto… Já pe-
dimos várias vezes dados
da retoma e nada. Para
vir pedir todos os meses,
sabem vir a pedir. Virem
dizer como as coisas estão,
não sabem vir dizer. Isto
chateia. Merecemos o
mínimo de respeito” frisa.

“O que me admira é
que 2022 está a ser um
ano bom, deveria haver
dinheiro para pagar os
vencimentos” afirma, por
seu lado, o vereador do
PSD, José Mariano, que
teme que a situação de
pedidos à Câmara se
perpetue em 2023. “Acho
que é precisa uma justifica-
ção, porque vir aqui e

pedir 18 mil euros é fácil.
Eu, sem uma justifica-
ção, não vou votar mais
(favoravelmente). Vou
votar porque estão em
causa os trabalhadores”
garante.

“Todas as receitas de
2022, já não poderão
recorrer a este meio,
dizendo que é prejuízo.
Iremos pedir o relatório
do primeiro semestre
deste ano, para termos
uma ideia do que são as
contas deste ano” garan-
te por seu turno o vice-
presidente da autarquia,
Paulo Borralhinho.

A Empresa Municipal
de Belmonte apresentou
em 2021 um prejuízo de
cerca de 110 mil euros, e
a autarquia já transferiu
para a mesma cerca de 55
mil.

Em Junho, o executivo
da Câmara já tinha apro-
vado por unanimidade o
adiantamento de uma
verba de cobertura de

prejuízo à Empresa Muni-
cipal, no valor de 12 mil
euros, para esta fazer
face ao pagamento de
salários e subsídios de
férias aos funcionários
dos diversos museus.

“Há dois anos que há
uma situação de emer-
gência, desde a pande-
mia. Achámos que a em-
presa não podia parar,
devia continuar a prestar
esse serviço, ou se não
tivesse serviço, como
aconteceu durante longos
meses, haveria melhorias
a realizar dentro dos
próprios museus. Foi com
o próprio pessoal que
esses pequenos arranjos
foram feitos” afirmava
Dias Rocha. O autarca
frisava que a pandemia
“ainda está a ter os seus
reflexos”, mas “todos os
dias notamos que temos
mais gente a procurar-
nos e esperamos atingir
os níveis que tínhamos
em 2018 e 2019.”

Carlos Afonso, da CDU, lembra que no passado
assumiu pelouros a tempo inteiro, de forma

gratuita, mas que agora “não caio mais nessa”

Os vereadores não elei-
tos pelo PS, que gover-

na os destinos do concelho,
asseguraram na passada
quinta-feira, 21, na reunião
pública do executivo, que
não estão interessados em
assumir qualquer pelouro
na autarquia.

Há cerca de um mês
atrás, na última assem-
bleia municipal, o tema
foi abordado por alguns
deputados, que lembra-
ram a disponibilidade de-
monstrada pelos vereado-
res em assumirem pelouros
no executivo, mas segundo
o vice-presidente da Câma-
ra, Paulo Borralhinho, até
hoje ninguém fez esse
pedido.

Carlos Afonso, vereador
da CDU, lembrou que há
já muitos anos atrás,
quando foi eleito para o
mesmo cargo, acabou por
assumir pelouros, mas algo
que fez de forma gratuita
tendo mesmo pedido para
exercer a sua actividade
profissional à noite, de
modo a estar disponível, de
dia, para tratar assuntos
do município. Algo que,
garante, hoje não faria.
“Já me mostrei muita vez

disponível para ajudar no
que for preciso. Agora,
pelouros? Já tenho a ex-
periência de ter pelouros
a tempo inteiro, sem
ganhar um tostão. Não
caio mais nessa” assegura.

José Mariano, eleito
pelo PSD, garante que
“nunca solicitei nenhum
pelouro” e que apenas
está disponível “a ajudar
naquilo que for necessá-
rio, a título gratuito”.

Já André Reis, eleito
pelo PSD, mas que passou
a independente, e que
acabou por ser o alvo maior
das críticas na última
assembleia municipal,
apesar de já ter demons-
trado publicamente dispo-
nibilidade para assumir
aquilo que o presidente da
Câmara, António Dias
Rocha, considerasse impor-
tante no papel a desempe-
nhar no executivo, diz
que “reduzir a discussão
à questão dos pelouros, a
tempo inteiro ou meio-
tempo, remunerados ou
não, é perda de tempo”,
que deveria ser usado em
estratégia para “desenvol-
ver o concelho”.

Vereadores garantem
que não querem pelouros

Sessões de astronomia
nas aldeias

O CLDS 4G de Belmonte - Projecto Esperança
vai proporcionar sessões de astronomia com vista

à promoção de encontros intergeracionais, no âmbito
da promoção do envelhecimento activo e apoio à
população idosa.

As sessões ocorrerão a partir das 22 horas no
Monte do Bispo (sábado, 30 de Julho), Maçainhas (6
de Agosto) e Colmeal da Torre (dia 20).

Aluno de informática premiado

O aluno João Xia Mao, do 12º ano do curso
profissional de Técnico de Informática-

Sistemas, no Agrupamento de Escolas Pedro
Álvares Cabral, ficou em terceiro lugar no Concurso
PAPTICe 2022 dinamizado pela ANPRI (Associação
Nacional de Professores de Informática), com o
projecto “Medidor de Temperatura portátil” que
realizou no âmbito da sua PAP (Prova de Aptidão
Profissional), orientado pelo professor Joaquim
Simão. 

O aluno subiu ao pódio na categoria B – Ar-
tefactos (Hardware, Redes, Robótica e Electrónica).

Aluno da escola premiado em concurso nacional
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