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Reformado da Mari-
nha, há imensos

anos que o meu sogro se
dedica, de corpo e alma,
à agricultura. Tudo o que
é cantinho de terra que
tem, cultiva. Por gosto.
Por não gostar de estar
parado (com quase 80
anos tem uma genica que
mete inveja a muita
gente), e porque, diz, é da
terra que tudo vem. E
porque gosta de ter “a
casa farta”. De batatas,
feijão, grão, cebolas,
courgettes, nabos, alhos,
alho francês, tomate,
enfim… tudo o que pode
e consegue cultivar. Em-
bora nem precisasse de se
levantar às 6 da manhã,

e chegar a casa para lá
das 9 da noite, para culti-
var os terrenos, que a
reforma “dava e sobrava”
para viver, sem chatices.
Sem trabalho duro.

Há dias, quando o in-
ferno das chamas con-
sumiu mais de 23 mil hec-
tares da Serra da Estre-
la, e viajou em seis conce-
lhos da região, também
um terreno que ele tinha
viu as chamas andarem
por ali a rondar. Na
hora, e face à intensidade
das chamas, ao vento, e
ao combate que se fazia,
o meu sogro não pode ir
“à ribeira”, como lhe
chama, ver se conseguia
safar alguma coisa, entre

as quais os utensílios e o
motor de rega que
arrecadava na casota que
lá tem. No mesmo dia, as
primeiras informações
que che-gavam era que
tudo tinha ardido. Nada
se tinha safado. E,
impotente, sem nada
poder fazer, o homem
lamentava ter perdido o
batatal, o milho e o grão
que por ali semeara.

Dois dias depois, fomos
ver a desgraça que
pintava o vale do Zêzere,
na baixa do Colmeal da
Torre, Gaia e Gonçalo. E
fomos ao dito terreno.
Qual não foi o espanto de
ver que todo o mato à
volta tinha ardido, os

salgueiros junto à ribeira
também, mas tudo o que
fora cultivado estava
intacto.

Hoje, já depois das
visitas ministeriais, das
promessas de apoios para
fazer renascer a Serra da
Estrela, já depois dos
milhões anunciados, e já
gastos, em bombeiros,
protecção civil, aviões,
etc, quando se fala de
regeneração, revitaliza-
ção, há algo que ainda
não ouvi, mas que é (ou
deve ser) aposta funda-
mental: a agricultura.

Já diziam os mais an-
tigos, que eu ia ouvindo
quando miúdo, que o fogo
“não se apaga com água,

mas com terra”. E, da-
quilo que constatei, “in
loco” no terreno, é que,
mais uma vez, a sabe-
doria popular, tanta vez
esquecida, está de novo
certa. Tudo quanto foi
terreno que vi limpo, sem
feno, pasto, cultivado e
bem lavrado, não sofreu
nada. Há, em toda a
região, pequenas “ilhas
verdes”, aquelas em que
os donos se levantam de
madrugada e deitam tarde,
que escaparam ao incên-
dio. Porque trabalhadas.
Cultivadas. Cuidadas.
P e r m a n e n t e m e n t e .
Como a do meu sogro.

Na hora de gastar de
novo dinheiro (além dos

muitos milhões gastos no
combate), que o Governo
incentive o retorno aos
campos, e à agricultura.
Não com aqueles apoios
em que se planta uma
vinha, ou um olival, se
tira uma foto, envia-se
para receber o “graveto”
e depois se abandona
(sem a devida fiscalização
das entidades competen-
tes), mas com a ajuda ao
pequeno agricultor que
hoje vê inúmeros entra-
ves até para deitar uma
simples “calda” quando
algum “bicho” se lembra
de atacar as colheitas. É
só uma sugestão, que,
penso, vale a pena ter em
conta.

O meu quintal é que me safa

João Alves*

Já diziam os mais antigos, que eu ia ouvindo quando miúdo,
que o fogo “não se apaga com água, mas com terra”

 * editor
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“É hora de fortalecermos a nossa união”

Bispo espera que Estado intervenha para minorar prejuízos

Bispo da Guarda
deixa mensagem
após os incêndios
que destruíram
parte da região

O bispo da Guarda
dirigiu uma mensa-

gem às populações atin-
gidos pelos incêndios
florestais que estão a
atingir a região, nos
últimos dias, falando
num momento de “união
e solidariedade”, com
apoios às vítimas.

“Esta é a hora de for-
talecermos a nossa união
e solidariedade, indepen-

Diocese em Fátima

dentemente de serem
averiguadas responsabi-
lidades que terão existido
ou não quer na prevenção
quer no combate às cha-
mas”, escreve D. Manuel
Felício.

O responsável católico
considera “legítimo” espe-
rar que o Estado inter-
venha para “minorar
prejuízos e a dor dos mais
atingidos”.

“Fomos surpreendidos
pelo fogo devastador que
atingiu, nos últimos dias,
quase todos os concelhos
da Diocese da Guarda,
destruindo florestas e
ameaçando casas de habi-

tação e vidas humanas”,
recorda.

O bispo diocesano elo-
gia o “acolhimento que as
pessoas tiveram em casas
particulares e institui-
ções, assim como o apoio
em refeições e outros
meios às populações em
geral e aos que no terreno
combatiam as chamas”.

“A Diocese e o Bispo da
Guarda acompanham as
variadas situações e dei-
xam uma palavra de
esperança, no meio da
natural dor que a des-
truição deste fogo provo-
cou. Rezo por todos”,
conclui D. Manuel Felício.

A Diocese da Guarda
realiza esta quarta-

feira, 24, e quinta, 25, a
sua habitual peregrina-
ção diocesana a Fátima.

“Depois de dois anos de
interrupção, por força da
pandemia, vamos reto-

mar a Peregrinação Dio-
cesana a Fátima”, escre-
ve o Bispo da Guarda, D.
Manuel Felício, numa
nota enviada aos padres
da diocese.

O programa começa
esta quarta, às 21h15,

com a saudação a Nossa
Senhora e terço, na Cape-
linha da Aparições e
depois segue-se a vigília,
às 23h00, na Basílica de
Nossa Senhora do Ro-
sário, lê-se no site da
Diocese da Guarda. No

Bispo dá a conhecer nomeações para o ano pastoral 2022/2023

Diocese retoma, dois anos depois,
a peregrinação a Fátima

dia seguinte, quinta-
feira, 25, às 09h30 horas,
haverá oração de laudes,
na Basílica da Santís-
sima Trindade e a Euca-
ristia de encerramento
da peregrinação está
marcada para as 11h00.

O bispo da Guarda deu a conhecer no passado dia
29 de Julho as nomeações para este ano pastoral.

NOMEAÇÕES – ANO PASTORAL 2022/2023
1.P.e Manuel Igreja Dinis – Diretor do Centro de
Espiritualidade D. João de Oliveira Matos, com sede
no Outeiro de S. Miguel, acumulando com a
responsabilidade paroquial das Paróquias de
Arrifana e Gonçalbocas.
 2.P.e Jorge Manuel Tavares Colaço – Pároco de
Sabugal, Aldeia de Santo António, Águas Belas e
Sortelha, em substituição do P.e Manuel Igreja
Dinis; Pároco de Rendo e Vila Boa, em substituição
do P.e António Dias Domingos.
 3.P.e José António Dionísio de Sousa –
Administrador Paroquial das Paróquias de S.
Martinho e Boidobra.
 4.P.e Rafael Fernando Melo e Castro Forjaz Morão
– Vigário Paroquial para as Paróquias de S.
Martinho e Boidobra administradas pelo P.e José
António Dionísio de Sousa.
 5. P.e Luís Miguel Pardal Freire – Em tempo
sabático, a seu pedido.
 6.P.e Fábio Carrola  Pontífice – Vigário Paroquial
para as Paróquias cuja administração está confiada
aos P.es Joaquim António Marques Duarte e Manuel
Fernando Presa Valente.
 7.P.e Tiago David Santos Pereira – Vigário
Paroquial para as Paróquias cuja  administração
está confiada ao P.e André Manuel Esteves Roque.
 8.P.e Daniel Lopes Barroso – Assistente Regional
do CNE, em substituição do P.e Rui Miguel Manique
Nogueira.
 SERVIÇOS DIOCESANOS 
1. Coordenação Pastoral
Coordenador Diocesano da Pastoral: P.e Jorge
Manuel Pinheiro Castela.
 2.Secretariado Diocesano da Educação Cristã
Coordenadora: Sofia Reis, com apoio de assistência
eclesiástica do P.e Rafael José de Almeida Neves.
 2.1.Departamento da Catequese da Infância e
Adolescência – em reorga-nização.
 2.2.Departamento da Pastoral Juvenil,
Universitária e Vocacional

Coordenadora: Sofia Reis, com apoio de assistência
eclesiástica do P.e Rafael José de Almeida Neves e
com P.e Paulo José Sequeira Figueiró e Rita Rito.
 2.3.Departamento do Ensino da Igreja nas Escolas
Coordenador: Pe Manuel Fernando Presa Valente,
com Estela Cristina Ribeiro Brito, Elsa Maria Santos
Domingos e Irmã Maria Ascensão Pires dos Santos
(professores de EMRC).
2.4.Departamento das Vocações de Especial
Consagração, incluindo Pré-Seminário
Coordenador: Pe Paulo José Sequeira Figueiró, com
Irmã Maria Celeste Li-ma Martins (Hospitaleiras do
Sagrado Coração de Jesus).
3.Secretariado Diocesano de Liturgia
Coordenador: P.e José António Dionísio de Sousa
3.1.Departamento da Pastoral Litúrgica e
Sacramental
Coordenador: P.e José António Dionísio de Sousa;
3.2.Departamento da Música Sacra;
Coordenador: P.e Daniel José Tomé da Silva Cordeiro;
3.3.Departamento da Piedade Popular
Coordenadora: Madalena Pinto Silva, com apoio de
assistência eclesiástica do P.e Eduardo Jorge Nunes
Mendes.
 4.Secretariado Diocesano da Pastoral da
Caridade
Coordenador: Diácono Paulo Caetano Abrantes Jorge
4.1.Gabinete de Apoio à Ação Social
Coordenador: Acácio André Proença, com apoio de
assistência eclesiástica do P.e António Carlos Marques
Gonçalves.
4.2.Departamento de Ação Social
Coordenador: Diácono Paulo Caetano Abrantes Jorge,
com António Augus-to Baptista Rodrigues (Direção
da Caritas Diocesana da Guarda) e António
Guilhermino Gomes Azevedo (Conferências de S.
Vicente de Paulo - Covilhã).
 4.3.Departamento da Pastoral da Saúde
Coordenador: P.e Vítor Manuel de Paiva Ramos;
4.4.Departamento das Migrações e Mobilidade
Humana
Coordenador: Diácono Carlos Manuel Frias, com
Isabel Rabaça (Caritas).
5.Secretariado diocesano do Laicado e Família

Coordenador: Casal Paula Teixeira e Rui Gomes, com
apoio de assistência eclesiástica do P.e Joaquim
Cardoso Pinheiro.
5.1.Departamento da Pastoral Familiar
Coordenador: Casal Paula Teixeira e Rui Gomes, com
os casais Fátima e Antero (Covilhã), Tânia e António
(Guarda), um membro das Coopera-doras da
Família, a designar e apoio de assistência eclesiástica
do Padre Joaquim Cardoso Pinheiro;
5.2.Departamento das Associações de Fiéis,
Movimentos e Obras de Apos-tolado
Coordenador: Joaquim Monteiro Brigas, com apoio
de assistência ecle-siástica do P.e Serafim da
Conceição dos Santos Reis.
6.Secretariado Diocesano da Missão
Coordenadora- Zélia Botas, com apoio de assistência
eclesiástica do Padre Ângelo Miguel Nabais Martins.
 6.1.Departamento das Missões “ad gentes”
Coordenadora: Zélia Botas, com apoio de assistência
eclesiástica do Padre Ângelo Miguel Nabais Martins;
 6.2.Departamento da Evangelização e Catequese de
Adultos
Coordenadora: Ana Marília Tomás Ferreira, com
Elisabete da Costa Pires.
 7.Secretariado Diocesano da Cultura e
Comunicação
Coordenadora – Dulce Helena Pires Borges, com
apoio de assistência eclesiástica do Pe Henrique
Manuel Rodrigues dos Santos;
 7.1.Gabinete Episcopal de Comunicações e Relações
Púbicas
Coordenador: Pe António Carlos dos Santos Martins
(Para assuntos que o Bispo Diocesano entenda, o
porta voz será o Vigário Geral);
7.2.Departamento da Comunicação Social Diocesana
Coordenador: Padre Francisco Pereira Barbeira;
 
7.3.Departamento de Património, Cultura e Turismo
Coordenadora: Dulce Helena Pires Borges, com apoio
de assistência eclesiástica do Padre Henrique
Manuel Rodrigues dos Santos.
 
8.Escola Teológica de Leigos
Diretor: Padre Manuel Alberto Pereira de Matos.
Arminda de Jesus Carvalho  - Secretária

 29.7.2022
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Governo paga um milhão
antecipado a bombeiros da Serra

Governo vai pagar antecipadamente um milhão a corporações da região,
face às despesas com o incêndio, entre as quais da Covilhã

Anúncio feito pelo
ministro da
Administração
Interna abrange
as oito
corporações de
bombeiros da
região para fazer
face a despesas
imprevistas com
incêndio da Serra
da Estrela

OGoverno vai “an-
tecipar o pagamen-

to” de um milhão de euros
a oito corporações de
bombeiros para que pos-
sam pagar despesas im-
previstas que tiveram
com o incêndio na Serra
da Estrela. “Tomámos a
decisão de antecipar os
pagamentos às corpo-
rações de bombeiros, às
associações humanitá-
rias, tendo em vista ga-
rantir que têm liquidez
para pagar despesas que
tiveram que realizar”,
anunciou o ministro da
Administração Interna,
José Luís Carneiro.

O ministro falava aos
jornalistas após uma
reunião na sede dos Bom-
beiros Voluntários de
Manteigas, distrito da
Guarda, e na qual mar-
caram presença mais
sete corporações da re-
gião da Serra da Estrela,
entre presidentes de asso-
ciações humanitárias e
comandantes. “Despesas
imprevistas que tiveram
de realizar, nomeada-

mente com alimentação e
com despesas relativas
aos combustíveis. Há
também necessidades
que têm a ver com viatu-
ras que ficaram dani-
ficadas”, acrescentou o
ministro.

José Luís Carneiro ex-
plicou que avisou os res-
ponsáveis dos bombeiros

de que vai ser disponibili-
zado “cerca de um milhão
de euros de antecipação
de pagamentos para as
corporações terem liqui-
dez para poderem fazer
face às necessidades com
que estão confrontadas”.
“O mais breve possível,
mal chegue, mesmo por
estimativa. Foi isso que

agora transmitimos às
corporações, mesmo por
estimativa. Fazendo che-
gar essas necessidades à
Autoridade Nacional de
Emergência e Proteção
Civil (ANEPC), esses
pagamentos serão reali-
zados muito rapida-
mente”, prometeu.

Questionado pela agên-

cia Lusa, o presidente da
Associação Humanitária
de Bombeiros Voluntá-
rios Egitanienses, na
Guarda, Carlos Gonçal-
ves, disse desconhecer se
a verba irá ou não chegar
para suportar as despe-
sas dos corpos de bom-
beiros com o combate às
chamas. Adiantou que,

do que ouviu de alguns
dirigentes, “provavel-
mente, o dinheiro não
chegará”.”O que é um
facto é que, provavel-
mente, tendo em conta os
valores que efectivamen-
te eu ali ouvi [na reunião],
que o milhão será curto,
mas vamos aguardar”,
disse Carlos Gonçalves.
Segundo o dirigente, a
corporação de bombeiros
da cidade mais alta do
País, como base de apoio
logístico, regista até ao
momento um custo com
combustíveis que “rondará
os 100 mil euros”, mais
“20 a 25 mil euros” com
alimentação. “São esses
valores que nós iremos
apresentar já à Auto-
ridade Nacional de Emer-
gência e Proteçcão Civil,
no sentido de eles, no
mais curto espaço de
tempo, nos poderem adi-
antar esse valor”, disse.
A reunião entre o MAI
contou com a presença da
secretária de Estado da
Protecção Civil, Patrícia
Gaspar, com o presidente
da ANEPC, Duarte Costa,
e com os responsáveis de
oito corporações de bom-
beiros.

Estiveram presentes
Manteigas, Belmonte e
Covilhã, do distrito de Cas-
telo Branco, Folgosinho
(Gouveia), Celorico da
Beira e, do concelho da
Guarda, a sede de
município e ainda de
Gonçalo e Famalicão da
Serra.

Ministro do
Ambiente reuniu
com associações da
Serra da Estrela
A Câmara Municipal da Covilhã recebeu na

segunda-feira, 22, a reunião de trabalho entre o
Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, o Secretário
de Estado das Florestas, João Paulo Catarino e os
representantes da Associação Guardiões da Serra da
Estrela e da Associação dos Amigos da Serra da
Estrela, numa altura em que, se faz o levantamento
dos danos provocados pelo grande incêndio.

Segundo a Câmara da Covilhã, em comunicado, o
encontro de trabalho organizado pela autarquia
“permitiu traçar objectivos sobre a estratégia a seguir
para recuperar a Serra da Estrela.”

Faleceu António
José Prata

António José Prata,
homem muito liga-

do ao desporto na cida-
de, e, em concreto, ao
Sporting Clube da Covi-
lhã, faleceu na terça-
feira, 23, aos 75 anos.

Em comunicado, os
órgãos sociais do clube
serrano já expressa-
ram o seu “pesar e tris-
teza” pelo falecimento
do director, que “ao
longo dos anos, dedicou
grande parte do seu
tempo ao seu clube de
coração, demonstrando
sempre empenho e dedi-
cação ao mesmo. É sem
dúvida uma enorme
perda para o Sporting
Clube da Covilhã.”

Responsáveis políticos reuniram com associações de defesa da Serra da
Estrela
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Grupos
parlamentares
do PSD, CDS/PP
e eleito da
coligação
“Covilhã tem
força” solicitam
reunião para
avaliar impactos
do incêndio que
este mês atingiu
o concelho

Os grupos parlamen-
tares do PSD, CDS/

PP e o eleito da coligação
“Covilhã Têm Força”
enviaram uma missiva
conjunta ao presidente da
Assembleia Municipal da
Covilhã, João Casteleiro,
onde é solicitada a con-
vocação urgente de uma
conferência de repre-
sentantes de todos os
grupos municipais com o
intuito de avaliar os
impactos do incêndio que
atingiu o concelho neste
mês de Agosto.

Na missiva subscrita
por Hugo Lopes, António
Freitas e Fernando Pi-
nheiro, os eleitos con- Oposição quer discutir consequências dos incêndios na Covilhã

Oposição solicita conferência de líderes

Casa do Benfica
promove
“Fado na Ribeira”
no sábado
A Casa do Benfica da Covilhã realiza no próximo

sábado, 27, a partir das 21 horas, a segunda
edição do “Fado na Ribeira”, integrado nas
comemorações do seu 56º aniversário.

“Uma noite de fados fantástica, num cenário
envolvente e natural, com a Ribeira como pano de
fundo, único e bastante aprazível de se estar” explica
a organização.

“Como em equipa que vence não se mexe,” o
evento contará, tal como na primeira edição, com
as vozes de Raquel Maria e Paulo Madeira,
acompanhados por João Carlos Oliveira na viola
de fado, Diogo Pinto na viola baixo e como estreia,
Sebastião Pereira na guitarra portuguesa.

Para reserva de mesa (4 pessoas) e outras
informações poderão contactar para os números 969
001 439, 966 006 621 ou através do
email: casaslbcovilha@gmail.com

AAssociação Acadé-
mica da UBI, com o

objectivo de criar um
espaço de promoção e
divulgação da Beira Inte-
rior com alcance interna-
cional, está a preparar a
primeira edição da Snow
Summit.

O evento, que terá lugar
entre os dias 10 e 13 de
Novembro, assume-se
como um projecto “ambi-
cioso” que visa aproximar
a sociedade da comu-
nidade estudantil e das
empresas.

O summit oficial da
AAUBI vai abordar seis
temas distintos, nomea-
damente a Moda Digital,
Sustentabilidade, Em-
preendedorismo, Tecnolo-
gia, Marketing e Gestão,
sendo que para as diver-
sas actividades vão contar
com a participação de 25
oradores e com o contri-
buto e organização, não
só de estudantes, mas
também de outras entida-
des como as Câmaras

AAUBI quer promover espaço de “promoção e divulgação”
da Beira Interior

Municipais da Covilhã e
do Fundão e a Reitoria da
UBI.

A realização deste even-
to surge, de acordo com
a associação académica,
da “urgência de garantir
a abordagem regular e
em formato simples de
temas de maior interesse

dos estudantes e dos jo-
vens, auscultando-os para
maior pertinência dos
temas elencados e pre-
mentes da actualidade”.

Na expectativa de rece-
ber 1500 participantes, a
AAUBI pretende que o
Snow Summit seja um
espaço de promoção e

divulgação da Beira In-
terior, fomentando a par-
tilha de experiências em
contexto empresarial e
abrindo uma discussão
“alargada e profunda” de
temas cuja “contempo-
raneidade e relevância” os
tornam incontornáveis.

AAUBI promove “Snow Summit”

sideram que “os repre-
sentantes do órgão máxi-
mo do município devem
discutir a melhor forma
de dar resposta a tal
flagelo, nomeadamente
através de eventuais
missões de informação e
estudos, de acordo com o
regimento do órgão” ou
de “outras formas que se
considerarem pertinen-
tes e para que se coordene
uma resposta cabal e
comum na defesa do su-
perior interesse dos ci-
dadãos e do território”.

Os eleitos acrescentam
que a marcação dessa
reunião é uma competên-
cia do presidente da
Assembleia Municipal e
mostram-se convictos de
que João Casteleiro vai
proceder à sua convo-
cação “de forma célere”,
atendendo à importância
do tema “para as popu-
lações, para o parque
natural da Serra da Es-
trela e em particular
para as freguesias de
Verdelhos, Orjais, Vale
Formoso e Aldeia do
Souto, Teixoso e Sarzedo
e Ferro”.
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Os sete gabinetes
que forma
disponibilizados
já estão ocupados
por sete empresas
que se vão instalar
a partir de
Setembro

A Incubadora de
Valorização de Re-

cursos Endógenos de Pe-
namacor, que foi inaugu-
rada em Dezembro de
2021, já tem os sete ga-
binetes disponíveis para
empresas ocupados e os
respectivos contratos
assinados para os inte-
ressados se instalarem a
partir de Setembro.

A informação foi deixa-
da na reunião pública do
executivo da passada
semana pelo vereador
com o pelouro da Inovação
e Tecnologia, José Ramos,
que integra a maioria
socialista da autarquia.

Segundo especificou, no
lote das empresas que se
vão instalar naquele es-

Contratos com as empresas que se vão instalar já foram aprovados

paço estão projectos já em
andamento e dois que
estão na fase inicial. O
autarca detalhou que as
empresas em causa têm
a estimativa de criar até

27 postos de trabalho no
prazo de dois anos e que
o investimento global
previsto, para o mesmo
período, é de cerca de um
milhão e cem mil euros.

Os sectores abrangidos
integram as actividades
culturais, arquitetura,
turismo de natureza,
energias renováveis e
construção, sendo que a

empresa de construção
está à espera de aprova-
ção de uma candidatura
aos fundos comunitários.
Se a mesma for apro-
vada, esta empresa prevê

criar 15 postos de tra-
balho e fazer um inves-
timento superior a 700
mil euros.

Esta incubadora, que
também conta com espa-
ços de ‘cowork’, repre-
senta um investimento de
300 mil euros e foi criada
no antigo Celeiro da vila,
com o objectivo de criar
condições para captar
investimento e empresas
para o concelho, ajudan-
do ainda a fixar popu-
lações, como apontou o
presidente da Câmara de
Penamacor, António Luís
Beites, durante a inau-
guração.

Igualmente presente
nessa cerimónia, a minis-
tra da Coesão Territorial,
Ana Abrunhosa, elogiou
esta obra, apontando-a
como um exemplo daqui-
lo que os municípios
podem fazer pelas suas
gentes e pelos seus terri-
tórios, nomeadamente
criando condições para
atrair empresas, empre-
sários e famílias.

GONÇALO POÇO

PENAMACOR

Incubadora vai acolher sete empresas

GNR apreendeu três pés de canábis

CASTELO BRANCO

Detido
por cultivo
de canábis
O Comando Territorial de Castelo Branco da

GNR,, através do Núcleo de Investigação
Criminal (NIC) de Castelo Branco, deteve no passado
dia 16 um homem de 51 anos por cultivo de
estupefacientes, no concelho de Castelo Branco.

“No âmbito de uma investigação por tráfico e
cultivo de estupefacientes, os militares da Guarda
detectaram, junto de uma residência, uma plantação
de canábis. Após diligências policiais, o suspeito foi
detido e foram apreendidos três pés de canábis”
explica a GNR em comunicado.

O detido foi constituído arguido e os factos foram
comunicados ao Tribunal Judicial de Castelo
Branco.
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Loja do Cidadão abre portas em Vila de Rei no próximo ano

Espaço ficará
no rés-de-chão do
edifício dos Paços
do Concelho.
Investimento
é de 714 mil euros

A Câmara de Vila de
Rei vai investir mais

de 741 mil euros para a
instalação da Loja do
Cidadão no rés-do-chão
do edifício dos Paços do
Concelho.

“Este novo espaço [Loja
do Cidadão] será instala-
do no rés-do-chão do edifí-
cio dos Paços do Concelho
[Vila de Rei] e irá englo-
bar os serviços da Segu-
rança Social, Conservató-
ria e Registo Civil, Finan-
ças e Espaço do Cidadão”,
refere, em comunicado, a
Câmara de Vila de Rei.

A reconversão dos espa-
ços destes serviços vai,
simultaneamente, ajus-
tar e tornar “mais efici-
ente o atendimento aos
cidadãos” e “libertar
áreas já existentes” para
que, num futuro próximo,

possam vir a receber
novos e diferentes servi-
ços no concelho. “Para
auxílio na instalação da
Loja do Cidadão, o muni-
cípio de Vila de Rei vai

receber o montante de
741.355,92 euros por
parte da AMA [Agência
para a Modernização
Administrativa]”, lê-se
na nota.

A Loja do Cidadão de
Vila de Rei vai entrar em
funcionamento durante o
ano de 2023.

“Com a instalação de
uma Loja do Cidadão em

Vila de Rei, vamos apro-
ximar diferentes serviços
dos vilarregenses, jun-
tando-os no mesmo espa-
ço e facilitando o acesso
aos mesmos”, salienta o

presidente da autarquia,
Ricardo Aires. O autarca
sublinha ainda que a
instalação deste novo
espaço permite “reforçar
as sinergias entre a
administração pública e
a administração local e,
com isso, beneficiar os
utilizadores, cidadãos e
empresas”.

Este município foi um
dos 19, a nível nacional,
seleccionados para a ins-
talação de uma Loja do
Cidadão, após a aprova-
ção de candidaturas pela
AMA, no âmbito do qua-
dro do Plano de Recupe-
ração e Resiliência (PRR).
A aprovação da candida-
tura e consequente finan-
ciamento do projecto teve
em conta diversos facto-
res, nomeadamente
abrangência dos serviços
e número de postos de
atendimento a instalar,
critérios de acessibili-
dade e localização, popu-
lação residente no conce-
lho e a distância a Lojas
do Cidadão já existentes.

VILA DE REI

Loja do Cidadão vai ser instalada

A Câmara da Sertã vai
organizar, de 1 a 3 de

Setembro, o Provart, um
festival de cerveja arte-
sanal “com mais de 17
marcas nacionais”.

Em comunicado, o mu-
nicípio da Sertã referiu
que o evento vai decorrer
no Jardim nas Margens
da Ribeira.

“Dirigido a quem apre-
cia e se aventura pelo mun-
do da cerveja artesanal, o
Provart apresentará 17
marcas nacionais, uma
marca belga e uma marca
de sidra”, lê-se na nota.

O evento é uma das ex-
periências de cerveja ar-
tesanal e de convívio de
referência no Interior do
País.

“Mais do que um festi-
val, o Provart é a combi-
nação perfeita do Verão,
uma viagem à cultura da
cerveja artesanal acom-
panhado de boas vibra-
ções e de beleza natural”,
sublinha a organização.

Apesar de a atração
principal ser a cerveja, o Sertã promove em Setembro a cerveja artesanal

festival também conta
com música ao vivo e
gastronomia.

“O alinhamento do car-
taz musical destaca-se
pela irreverência, convi-
dando o público para
noites de ironia selvagem
de Blues Rock, flamenco
com fusão de jazz e música
latina e também alegria
e glamour, com um final
de sabor exótico do cabaret
sonoro típico das décadas
de 50 e 60, da carismá-
tica Suzie and the Bois,
e o reviver do passado
com o tributo à banda
Mamonas Assassinas”,
refere a autarquia.

O cartaz é composto por
Nightmare’s Blues, Damn
Sessions, Nico Drums &
Blues, Flamen4et, Soma-
monas, Marco Figueiredo
& Quinteto Latino e Suzie
and the Boys.

A entrada no festival é
gratuita, sendo indispen-
sável a compra do copo
oficial para as provas de
cervejas.

SERTÃ

Festival de cerveja artesanal com mais de 17 marcas
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Acidente com tractor em Alcongosta fez um ferido grave

Vítima de acidente
em Alcongosta
foi transportada
para o Centro
Hospitalar

Um homem, de cerca
de 40 anos, ficou

ferido com gravidade
num acidente, na manhã
da passada sexta-feira,
19, enquanto conduzia
um tractor, num terreno
agrícola, em Alcongosta,
concelho do Fundão.

O acidente aconteceu
numa quinta nas proxi-
midades da zona do Cabi-
do, quando o tractor tom-
bou de um leirão para
outro.

O alerta foi dado cerca
das 8:30 e, quando foi so-
corrida, a vítima estava
consciente e foi transpor-
tada para o Centro Hospi-
talar Universitário da
Cova da Beira. Para a ocor-
rência foram mobilizados
13 operacionais, apoiados
por cinco veículos.

Na mesma localidade,
há um ano, um homem,
de cerca de 50 anos, ficou
ferido na sequência tam-
bém de um acidente com
um tractor, quando execu-
tava actividades agrícolas
e, em 2020, também em
Agosto, um acidente seme-
lhante provocou uma
vítima mortal na aldeia.

Ferido grave
em acidente
com tractor

Foram apreendidas 14 doses de heroína

Detido por tráfico
de estupefacientes
OComando Territo-

rial de Castelo
Branco da GNR, através
do Núcleo de Investiga-
ção Criminal (NIC) do
Fundão e do Posto Terri-
torial do Fundão, deteve
na passada quarta-feira,
17, em flagrante, um
homem 29 anos por tráfi-
co de estupefacientes, no

concelho do Fundão.
“No âmbito de uma

acção de patrulhamento
rodoviário e de prevenção
criminal, os militares da
Guarda abordaram uma
viatura, tendo o seu ocu-
pante demonstrado um
comportamento suspeito,
pelo que foi realizada uma
revista pessoal de seguran-

ça ao mesmo e uma
busca ao veículo” explica
a GNR, que no decorrer
da busca encontrou 14
doses de heroína, nove
doses de anfetaminas e
apreendeu uma viatura.

O detido foi constituído
arguido, e os factos foram
remetidos ao Tribunal
Judicial do Fundão.

A Fundação INATEL, em parceria com o Município do Fundão, promove no
domingo, 28, no Parque das Tílias, no Fundão, um Encontro de Bandas.

Pelas 15 horas dá-se o desfile das bandas e uma hora mais tarde o concerto das
mesmas.
Este encontro irá contar com a participação da Banda Filarmónica do Paul ACDP,
Banda Filarmónica de Silvares, Sociedade Filarmónica Recreativa Estrela Unhais
da Serra, Filarmónica União Santa Cruz (Aldeia Nova do Cabo) e Filarmónica
Recreativa Cortense.

Encontro de bandas
no domingo

Banda de Silvares é uma das que marca presença no evento
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Fogos terão sido ateados por meio de chama directa

SEIA

PJ detém homem por crimes
de incêndio florestal
Indivíduo de 58
anos é
estrangeiro,
reformado, mas
residente no País
há quase 30 anos e
está referenciado
pelo consumo de
álcool

A Polícia Judiciária,
através do Departa-

mento de Investigação
Criminal da Guarda e
com a colaboração da
GNR do Destacamento
Territorial de Gouveia,
identificou e deteve o
presumível autor de,
“pelo menos” três crimes
de incêndio florestal,
ocorridos dias 7, 15 e 18
de Agosto corrente, todos
junto à zona industrial
de Seia.

“Os incêndios terão sido
ateados todos por meio de
chama directa, tendo em
qualquer uma das situa-
ções existido perigo de
propagação das chamas,
dada a continuidade hori-
zontal e vertical do com-
bustível existente no local

e por se tratar de todo um
período de muito eleva-
das temperaturas” expli-
ca a PJ. Que adianta, em
comunicado, que “só mes-
mo a pronta e muito
eficaz intervenção dos
bombeiros evitou danos
de maior gravidade.”

O detido, com a idade
de 58 anos, é um cidadão
de nacionalidade estran-
geira, residente em Por-
tugal há aproximada-
mente trinta anos, re-
formado e referenciado
pelo consumo excessivo
de bebidas alcoólicas.

O mesmo foi presente
às competentes autorida-
des judiciárias e sujeito
a interrogatório judicial,
na sequência do qual lhe
foi aplicada a medida de
coação de prisão preven-
tiva, “suscetível de ser
alterada para obrigação
de permanência na habi-
tação, com sujeição a pul-
seira electrónica, assim
que fossem reunidas as
necessárias condições de
natureza técnica.”

Um fogo destruiu na
tarde do passado

sábado, 20, em Vale For-
moso, concelho da Covilhã,
uma casa centenária,
localizada mesmo no meio
da aldeia, o que obrigou
os bombeiros não só a
apagar as chamas, como
a evitar que as mesmas
se propagassem a outras
habitações ali localizadas.

Segundo o autarca local,

Daniel Tavares, terá sido
um reacendimento, uma
vez que segundo o NC
apurou, um quintal da
casa teria já sido atingido
pelas chamas dias antes,
e terá sido daí que o fogo
recomeçou, alastrando à
casa, desabitada, mas que
era feita, maioritariamen-
te, com madeiras, nomea-
damente ao nível do te-
lhado.

“O terreno não estava
nada bem limpo, apesar
de termos avisado para
ser limpo, propagou-se a
um silvado grande e ao
interior da casa. É uma
casa centenária, abando-
nada, e a partir do mo-
mento em que o fogo
entrou já nada houve a
fazer. Ficou completa-
mente destruída” explica
o autarca.

Fogo destruiu totalmente a casa, que não era habitada

VALE FORMOSO

Fogo destrói casa
centenária

Bombeiros de Gouveia feridos quando seguiam para apagar
fogo na Guarda

Três bombeiros fica-
ram feridos com gra-

vidade, na tarde do pas-
sado sábado, 20, num
despiste da viatura onde
seguiam, na EN 17, em
Lagarinhos, concelho de
Gouveia, avançou o co-
mandante dos Bombeiros
Voluntários de Seia, Rui

Brito, em declarações à
agência Lusa.

De acordo com o co-
mandante, o despiste do
veículo ligeiro, no qual
seguiam cinco bombeiros
daquela corporação rumo
a um incêndio na Guar-
da, ocorreu pelas 16 horas.

Os três bombeiros feri-

dos com gravidade foram
transportados para o
Hospital da Guarda, sen-
do os outros dois bom-
beiros que seguiam na
viatura ficaram com feri-
mentos ligeiros e foram
transportados para o
Hospital de Viseu.

GOUVEIA

Três bombeiros feridos
com gravidade num despiste
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Além de levar rações e palha para animais, a Associação Guardiões da Serra da Estrela tem estado
a restabelecer alguns sistemas de abastecimento de água afectados pelo incêndio

Associação Guardiões da Serra
da Estrela pede apoio para pastores
Interessados em
ajudar
agricultores
podem fazê-lo
doando rações
e fardos de palha,
que a associação
já se encontra
a distribuir,
ou com donativos
monetários

AAssociação Guar-
diões da Serra da

Estrela na passada se-
mana apoio para os pas-
tores deste território,
atingido pelo grande in-
cêndio que durante duas
semanas dizimou mais
de 20 mil hectares na
região.

A associação refere, em
comunicado, que o mais
necessário são “fardos de
palha com grão, ração
(maioritariamente para
ovinos e caprinos), ração
para gestantes, lactantes
e crias”, além de “depó-
sitos de água, tubagens,
comedouros e bebedou-
ros”.  Segundo a associa-
ção, os interessados em
ajudar podem fazê-lo
“com donativos em gé-
nero (ração e fardos de
palha), para alimentar
os animais dos pastores
que ficaram sem pasto
para os seus animais”, e
com donativos monetá-
rios, para se comprar os
alimentos necessários e
os fazer chegar aos pas-
tores.  O apoio pode tam-
bém ser dado “na recolha
e transporte dos alimen-
tos doados e entrega dos
mesmos aos pastores”, na
identificação dos “pasto-
res afectados que preci-
sem desta ajuda” e na
divulgação deste apelo
junto de quem puder
ajudar.  “Todos os apoios
recebidos e entregues
serão publicados em tabe-
la própria no nosso site”,
acrescenta a associação,
segundo a qual será res-
peitada “a privacidade
dos dadores e recetores,
mas garantindo total
transparência na sua
aplicação”.

Na mesma informação

a associação destaca que
“os pastores da Serra da
Estrela são gestores do
território por excelência
e os poucos que persistem
na sua actividade devem
ser apoiados”, dado os
“importantes serviços de
ecossistema que pres-
tam”.  “Neste momento
difícil, precisam ainda
mais da nossa ajuda,
particularmente os que
foram afetados pelos in-
cêndios deste verão”,
adiantam os Guardiões
da Estrela.

O vice-presidente da
associação, Manuel Fran-
co, dizia que estavam con-
tabilizados milhares de ani-
mais afectados pelo in-
cêndio na serra da Estre-
la, que “perderam pasta-
gem, palheiros e água”.
“Há também animais fe-
ridos, estando o levanta-
mento em curso”, afirmou
Manuel Franco, adian-
tando que a associa-ção
está a disponibilizar apoio
veterinário de emergência.

A associação tem anda-
do a distribuir rações e
palha pelas zonas afec-
tadas e no passado fim-
de-semana juntou na
Covilhã uma equipa de
voluntários “numa ver-
dadeira acção humanitá-
ria” que procederam ao
restabelecimento de ins-
talações de abastecimen-
to de água de consumo e
rega das famílias e pas-
tores mais isolados da
Serra da Estrela. “Com o
objetivo de rapidamente
garantir o restabeleci-
mento em todos os casais
de Folgosinho (num total
de 7 quintas) juntaram-
se 14 voluntários conse-
guindo desde já apoiar as
famílias em situação
mais crítica” garante a
associação. “Uma jorna-
da longa desenvolvida
com êxito ou não fosse
toda a dedicação, talento
e solidariedade das pes-
soas envolvidas” frisa.
“Um dia com muitas
emoções e onde reinou o
carinho, houve momentos
de partilha e verdadeira
confraternização” adian-
ta ainda.
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A associação cultural
Amigos da Serra da

Estrela (ASE) defendeu
na quarta-feira que é
urgente “identificar as
zonas de elevado risco de
erosão e danos físicos e
materiais”, na sequência
do incêndio que lavrou
durante mais de uma

ASE quer minimizar danos que possam ocorrer futuramente, nomeadamente como é “o caso das próximas chuvas de Outono”

Amigos da Serra da Estrela consideram
urgente identificar zonas de risco de erosão

semana na região.
No entender da organi-

zação, “uma vez diagnos-
ticadas as zonas de
risco”, deve proceder-se
“ao derrube de todas as
árvores e arbustos quei-
mados” e fazer barreiras
com o material lenhoso,
com o objectivo de “im-

pedir o deslizamento do
solo, potenciando, simul-
taneamente, uma maior
retenção das águas”.

“É um processo que
requer pessoas habilita-
das ao abate de árvores,
através de uma técnica
florestal que faz o trava-
mento das árvores nos
troncos das mesmas,
acompanhando a orogra-
fia do terreno”, explicou
a ASE, num comunicado.

A associação frisou que
esta intervenção “deve
iniciar-se tão breve
quanto possível, do topo
para a base, salvo se as
circunstâncias do local
sugerirem outra ordem”,
e que deve, desde já,

começar a ser progra-
mada “a reflorestação
das encostas, aproveitan-
do toda a disponibilidade
dos cidadãos para par-
ticipar nas acções de
plantação”.

“Importa, pois, que as
entidades com responsa-
bilidades nesta área
(ICNF, Câmaras Munici-
pais, baldios, Juntas de
Freguesia, entre outros)
reúnam e manifestem
abertura ao apoio de que
a nossa associação pode
dar”, acrescentou.

A ASE lembrou a sua
experiência na organi-
zação de campanhas,
manifestando “total em-
penho” em colaborar com

essas entidades.
“Temos todos os moti-

vos para nos sentir, natu-
ralmente, mobilizados
pelos sinais de apoio que
temos vindo a receber.
Entre voluntários e em-
presas, em particular da
Força Aérea Portuguesa,
pelo apoio indispensável
para o transporte das
plantas para áreas de
difícil acesso”, contou.

Na opinião da asso-
ciação cultural, “não
houve uma adequada
avaliação dos riscos ine-
rentes à dinâmica que o
incêndio poderia tomar,
no que diz respeito à sua
fase inicial”, mas agora
“importa que os mesmos

sejam devidamente ana-
lisados”, para que sejam
evitados futuramente.

“O que nos concerne
neste momento é o que se
pensa fazer perante as
circunstâncias e minimi-
zar ainda mais danos que
possam ocorrer num fu-
turo próximo, como é o
caso das próximas chuvas
de Outono”, esclareceu.

A ASE recordou que, já
em situações anteriores,
alertou para essa rea-
lidade “e nada foi feito,
sendo que o que se procu-
rou fazer foi profunda-
mente desajustado, face à
dimensão e intervenção
que importa realmente
adequar a este contexto”.

ANA RIBEIRO RODRIGUES

“Uma vez diagnosticadas as zonas de
risco”, deve proceder-se “ao derrube de
todas as árvores e arbustos queimados”
e fazer barreiras com o material lenhoso,
com o objectivo de “impedir o
deslizamento do solo, potenciando,
simultaneamente, uma maior retenção
das águas”, defende a associação
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Exigido estado de calamidade
para área afectada por incêndio

Segundo o presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, o incêndio que afectou seis concelhos é “uma autêntica tragédia” para a região
e para o Parque Natural da Serra da Estrela

Os seis
municípios
afectados querem
apoios
“imediatos” para
colmatar
prejuízos “de
centenas de
milhões de euros”

Os seis municípios
abrangidos pelo

Parque Natural da Serra
da Estrela (PNSE) exi-
giram na quarta-feira
passada que seja decre-
tado “estado de calami-
dade”, devido ao incêndio
que atinge a região, e
apoios imediatos para
colmatar prejuízos de
“centenas de milhões de
euros”.

“Defendemos decretar
com efeitos imediatos o
estado de calamidade
para toda a área do Par-
que Natural da Serra da
Estrela e a elaboração de
um plano de revitalização
deste nosso parque”, exi-

giu o presidente da Câ-
mara Municipal da Gu-
arda, Sérgio Costa, após
uma reunião conjunta
com autarcas da Covilhã,
Celorico da Beira, Gou-
veia, Seia e Manteigas.

A Serra da Estrela foi
afectada por um incêndio
que deflagrou no dia 6 de
Agosto em Vila do Car-
valho, no concelho da
Covilhã, e foi dado como
dominado no sábado, dia
13, mas sofreu uma reac-
tivação na segunda-feira.
Foi considerado nova-
mente dominado na
quarta-feira à noite. As
chamas estenderam-se ao
distrito da Guarda, nos
municípios de Manteigas,
Gouveia, Guarda e Celo-
rico da Beira, e atingi-
ram ainda o concelho de
Belmonte, no distrito de
Castelo Branco.

Sérgio Costa, que fala-
va aos jornalistas em
nome dos seis municípios
abrangidos pelo PNSE,
após uma reunião con-

junta nos Paços do Con-
celho de Manteigas, disse
que aquele plano de revi-
talização terá de ser “ao
nível do reordenamento
florestal, da paisagem, ao
nível hídrico e turístico”.
“O apoio urgente e ime-
diato ao sector agrícola,
pecuário e à exploração
florestal” são outras exi-
gências dos autarcas
que, tendo em conta a
contabilidade feita na
reunião, apontaram um
prejuízo na ordem das
“centenas de milhões de
euros”. “Se contabilizar-
mos toda a área ardida,
toda a floresta destruída
em todo este nosso par-
que natural, as habita-
ções que arderam, as
explorações animais, a
alimentação para os ani-
mais, seja o pasto, sejam
os armazéns agrícolas, a
alimentação que estava
armazenada”, justificou.

No entender do porta-
voz, “há medidas que
devem ser implementa-

das no curto prazo, no
imediato”, tal como “o
estado de calamidade,
que tem de ser de ime-
diato [decretado], porque
só faz sentido quando
está a desgraça” a acon-
tecer. Sérgio Costa defen-
deu que este incêndio “é
uma verdadeira tragédia
para a região e para o
Parque Natural da Serra
da Estrela”. “O trata-
mento prioritário das
bacias hidrográficas do
[rio] Zêzere e do [rio]
Mondego, evitando que
toda a bacia do vale do
Tejo e do baixo Mondego,
de onde se extrai muita
água para abastecimento
de milhões de pessoas,
sejam afectadas pela
contaminação da água”,
é outra medida exigida.

O autarca explicou que
as águas poderão ser
afectadas “em virtude da
erosão e da contaminação
dos solos e das linhas de
água” que “chegam aos
grandes centros do País”,

abastecidos através de
Castelo de Bode e
Aguieira.

“Pode imaginar-se o
prejuízo que isto tudo
pode acarretar de uma
forma indirecta”, apon-
tou Sérgio Costa, lem-
brando que a Barragem
de Castelo de Bode se
situa em Tomar, distrito
de Santarém, e a da
Aguieira em Mortágua,
no distrito de Viseu.

Os autarcas exigem ain-
da “a aprovação de medi-
das de curto prazo para
a estabilização de emer-
gência dos solos e das en-
costas afectadas pelo in-
cêndio e a recuperação
das infra-estruturas viá-
rias e outras, designada-
mente telecomunicações
e abastecimento de água”.

Quanto à área afectada
pelo incêndio, o autarca
disse que são os orga-
nismos do Governo que
estão a contabilizar, mas
apontou para “mais de 20
mil hectares”, desejando

que este número não
aumente, tendo em conta
a previsão de subida das
temperaturas nos próxi-
mos dias. Os autarcas
aguardam que “o incên-
dio seja dado como extinto
para que a tal comissão
independente, com a pre-
sença dos municípios,
faça a investigação do
que correu menos bem
nesta matéria”.

“Que vigiem muito bem
os tais pontos quentes,
que sejam imediatamente
extintos quando necessá-
rio, mas naturalmente
também aqueles outros
pontos que não são quen-
tes, são frios, mas que
alguém acha por bem
torná-los quentes à custa
do fogo”, pediu.

Na reunião estiveram
os presidentes das câma-
ras de Covilhã, Guarda,
Manteigas e Celorico da
Beira, o vice-presidente
da Câmara de Gouveia e
o vereador do Ambiente
da Câmara de Seia.
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Algumas terras, como Valhelhas, viram mais de 50 por cento da sua área ser afectada

Os cinco grandes
incêndios na Serra
da Estrela
atingiram um
total de 22.065
hectares

O Parque Natural da
Serra da Estrela foi

atingido, desde Julho,
por cinco grandes incên-
dios que afectaram 25%
da sua área total e cau-
saram efeitos negativos
“muito significativos em
locais de sensibilidade
ecológica elevada”, di-
vulgou na passada sexta-
feira o ICNF.

A região da Serra da
Estrela foi afectada,
entre Julho e até sexta-
feira, por um conjunto de
cinco grandes incêndios
rurais que atingiram um
total de 28.112 hectares,
dos quais 22.065 do Par-
que Natural da Serra da
Estrela (PNSE), ou seja,
25% da sua área total,
revelou o Instituto da
Conservação da Natureza
e das Florestas (ICNF)
numa nota de imprensa.
No fim-de-semana, jun-
taram-se ainda fogos em
Gouveia e Seia.

Tendo em conta a di-
mensão da área ardida,
os habitats e as espécies
da flora e da fauna e o
respectivo estatuto coro-
lógico, estatuto de con-
servação e estatuto de
protecção legal, “os incên-
dios causaram efeitos
negativos muito signi-
ficativos em locais de
sensibilidade ecológica
elevada”, realçou o
ICNF. Entre os concelhos
atingidos, o da Guarda
registou 10.112 hectares,
ou seja, 14% da área total
do concelho, e o de Man-
teigas foi afectado em
6300 hectares (52% da
área total do concelho). Já
as freguesias de Verde-
lhos (Covilhã), Aldeia
Viçosa, Famalicão, Fer-
não Joanes, Gonçalo e
Valhelhas (Guarda), Sa-
meiro e Vale de Amoreira
(Manteigas) e Folgosinho
(Gouveia), registaram

todas mais de 50% da sua
superfície afectada.

“Os perímetros flores-
tais de Valhelhas, Carva-
lhal e Sameiro foram
quase integralmente per-
corridos pelo fogo, tendo
igualmente sido parti-
cularmente atingidos
(mais de 50% da área
afectada) os perímetros
florestais de Aldeia do
Carvalho, Sarzedo e
Serra da Estrela - Núcleo
de Verdelhos, ascendendo
a um total de 10.385
hectares os terrenos ardi-
dos que estão submetidos
ao regime florestal”, sa-
lientou o ICNF.

As matas de pinheiro-
bravo (9.199 hectares) e
de carvalho (2.633 hecta-
res) foram as ocupações
florestais com mais área
queimada, sendo que a
floresta (15.167 hectares,
54% da área total ardida)
e os matos e pastagens
espontâneas (35%) foram
“os usos do solo mais

atingidos”, referiu o ins-
tituto, registando ainda
2.801 hectares de área
agrícola ardida.

O ICNF divulgou tam-
bém que entre as espécies
da flora vascular afeta-
das, se destacam, pelo
estatuto corológico, esta-
tuto de conservação e
pelo estatuto de protecção
legal, as populações: Cen-
taurea langei subsp.
Rothmalerana, Armeria
sampaioi, laborinho (Fes-
tuca elegans), Jurinea
humilis, mostajeiro
(Sorbus aria eSorbus
latifolia). Estão ainda em
avaliação os danos na
população de teixo (Taxus
baccata).

Das espécies da fauna
atingidas, o ICNF des-
taca várias espécies de
invertebrados, algumas
endémicas da Serra da
Estrela e outras cuja
única localidade conheci-
da em Portugal se situa
na área do Parque Na-

tural, e ainda a lagartixa-
de-montanha (Iberola-
certa monticola subsp.
monticola), uma espécie
endémica da serra da
Estrela e “cuja área de
distribuição foi atingida
pelo incêndio”.

Quanto a aves, a cegonha-
negra (Ciconia nigra),
águia-de-Bonelli (Aquila
fasciata), águia-real
(Aquila chrysaetos), tar-
taranhão-caçador (Circus
pypargus), águia-cobrei-
ra (Circaetus gallicus),
falcão-peregrino (Falco
peregrinus), melro-das-
rochas (Monticola saxati-
lis) e petinha-dos campos
(Anthus campestris) fo-
ram as mais afectadas.

Entre os mamíferos
foram sobretudo atingi-
dos, na sequência destes
incêndios, a toupeira-de-
água (Galemys pyrenai-
cus), o gato-bravo (Felis
silvestris) e comunidades
de várias espécies de
quirópteros.

O ICNF sublinhou
também que, desde 2018,
“desenvolveu ou apoiou
directamente” no PNSE
um conjunto muito di-
versificado de acções de
prevenção estrutural.
Entre estas acções in-
cluem-se a instalação e
manutenção de 2.324
hectares de rede primária
de faixas de gestão de
combustível, 771 hecta-
res de parcelas de mo-
saicos e faixas de rede
secundária (proteção a
vias e edificações), 177
hectares de áreas de
pastorícia apoiada e 411
quilómetros de caminhos
e rede divisional flores-
tais. “A estes trabalhos
acrescem 1 463 hectares
de áreas geridas com fogo
controlado e queimadas
prescritas ou autorizadas
e, também, os trabalhos
realizados pelas autar-
quias locais, gestores de
infraestruturas viárias e
de transporte de eletrici-

dade e proprietários e
gestores florestais, exe-
cutando o disposto nos
Planos Municipais de
Defesa da Floresta contra
Incêndios (PMDFCI)”,
apontou ainda.

O mais grave dos in-
cêndios desde Julho de-
flagrou no concelho da
Covilhã em 06 de Agosto
e foi dado como dominado
na quarta-feira à noite,
com as chamas a esten-
derem-se ao distrito da
Guarda, nos municípios
de Manteigas, Gouveia,
Guarda e Celorico da
Beira, e atingirem ainda
o concelho de Belmonte,
no distrito de Castelo
Branco. Após uma reu-
nião conjunta, na quinta-
feira, os municípios
abrangidos pelo PNSE
exigiram que seja de-
cretado “estado de cala-
midade”, e apoios ime-
diatos para colmatar
prejuízos de “centenas de
milhões de euros”.

Fogos afectaram 25% do Parque
Natural da Serra da Estrela desde Julho
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Estrela Geopark lança cartão
para ajudar a reflorestar a serra

Cartão também dá descontos nos parceiros do Geopark,
como hotéis e alojamentos turísticos

O incêndio que afectou
a Serra da Estrela

terá provocado entre 5 a
10 por cento de cancela-
mentos de reservas nas
unidades hoteleiras da
região, disse à agência
Lusa o presidente do
Turismo Centro Portugal
(TCP).

“Existem alguns cance-
lamentos que, globalmen-
te, variam entre os 5 e os
10%, sobretudo no perío-
do entre 12 e 15 de Agos-
to”, disse Pedro Machado,
salientando que unidades
situadas mais próximas
do incêndio registaram
cerca de 70% de cancela-
mentos.  São exemplos a
Casa Bento de Moura
Portugal (Gouveia), que é
um turismo em espaço
rural, com uma quebra
na ordem dos 70%, e o
Hotel Fábrica (Mantei-
gas), com quebra de cerca
de 60%, no pico dos in-

cêndios.  Por outro lado,
“no perímetro dentro do
Parque Natural da Serra
da Estrela, que não foi
atingido, e está-se a falar
de cerca de 80% das uni-
dades hoteleiras, tem-se,
por exemplo, o Hotel das
Casas das Penhas Dou-
radas (Manteigas) e o
Hotel Belsol (Belmonte)
com 100% de taxa de
ocupação”.  “Isto é, exis-
tem unidades hoteleiras,
especialmente aquelas
que estão dentro do perí-
metro do Parque Natural
da Serra da Estrela, que
não foi atingido, que têm
taxas de ocupação na
ordem dos 100% e sem
quebras de reserva”, su-
blinhou Pedro Machado.

Segundo o presidente
da TCP, existem depois
situações de unidades
hoteleiras, no caso da
Guarda ou da Covilhã,
“que estiveram longe do

Unidades hoteleiras da Serra da Estrela
com quebras entre 5 e 10 por cento

Apesar de 20 por cento do Parque Natural ter
sido afectado, Turismo do Centro lembra que
existem outros 80 que estão “vigorosos” e que

vale a pena visitar

pico dos incêndios, e que
praticamente mantêm as
mesmas taxas de ocupa-
ção sem cancelamentos”.

Pedro Machado disse
ainda que não existiram
unidades hoteleiras atin-
gidas pelo fogo, embora
algum equipamento de
apoio, como passadiços,
acessos a praias fluviais
e parques de campismo,
tivesse sido atingido ou
condicionado pelo incên-
dio.  “Esperamos agora,
através do trabalho con-
junto que vamos fazer
com o Turismo de Portu-
gal e com a Secretaria de
Estado do Turismo, uma
actuação concertada no
sentido de transmitir aos
portugueses que, infeliz-
mente, apesar dos 20% de
perda do Parque Natural,
há 80% que estão vigo-
rosos e que importa pen-
sar no futuro”, frisou.

Cartão custa dez
euros e pode
ajudar a gerar
receitas
para acções
de reflorestação
da Serra da
Estrela

O Estrela Geopark
M u n d i a l  d a

UNESCO anunciou na
passada quinta-feira o
lançamento do cartão
“Reflorestar”, com o
objectivo “único” de gerar
receitas para apoiar e
promover ações de reflo-
restação, estabilização
dos solos e restauro de
ecossistemas da Serra.

Em nota de imprensa,
a associação Geopark
Estrela, localizada em
Manteigas, distrito da
Guarda, esclareceu que o

cartão foi lançado “na
sequência do último in-
cêndio que devastou em
grande parte a paisagem
da Serra da Estrela”.

A aquisição deste car-

tão tem um custo de 10
euros e é feita através do
‘email’ do Estrela Geopark
info@geoparkestrela.pt.

“Para além de estar a
contribuir para a rege-

neração da paisagem da
Estrela, o utilizador deste
cartão poderá ainda usu-
fruir de um conjunto de
descontos nos mais
diversos parceiros deste

Geopark”.
Na página na internet

do Estrela Geopark, a
associação acrescenta
que o mês de Agosto
“ficou assinalado na his-
tória” da Serra da Estrela
“pelas marcas que o fogo
deixou” naquele territó-
rio, que integra a rede
mundial da UNESCO, a
organização das Nações
Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura. Com
a aquisição do cartão, o
utilizador, “para além de
estar a contribuir para a
regeneração da paisagem
da Estrela”, poderá usu-
fruir de um conjunto de
descontos em parceiros
do Geopark, nomeada-
mente em hotéis e aloja-
mentos turísticos, res-
taurantes ou produtos
locais, entre outros.
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Evento decorre a 1 de Outubro na aldeia da Fatela, Fundão

“Fatela Sónica” promove música
e arte em Outubro

Peças de Júlio da Costa Leal podem ser vista até Outubro
no Museu da Arte Sacra

Edição deste ano
contará com dez
bandas

A freguesia da Fatela,
no concelho do Fun-

dão, vai receber em Ou-
tubro mais uma edição do
“Fatela Sónica”, festival
de música e arte que
contará com a parti-
cipação de dez bandas e
que tem França como
país convidado.

Organizado pela
associação Vozes do Côa,
este evento vai decorrer
no dia 1 de Outubro e tem
a particularidade de se
realizar numa aldeia
rural (Fatela), apostando
num cariz “fortemente
urbano”, bem como na
participação das mulhe-
res, na realização de
actividades para diferen-
tes faixas etárias e num
diálogo entre a música
tradicional e contempo-
rânea, devendo assim
contribuir para contra-
riar “ideias habitual-
mente ligadas ao in-
terior, como o isola-

mento e de marasmo
cultural”.

“Em palco estarão qua-

tro bandas francesas e
seis portuguesas. Haverá
duas exposições de arte,

uma a decorrer na Bi-
blioteca Municipal Eu-
génio de Andrade, no

Fundão, e a outra no
local do evento, o pavilhão
do Anjo da Guarda na
Fatela”.

Segundo a organização,
o evento tem início às 15
horas e pelo palco da
Fatela Sónica vão passar
as bandas francesas
Fracture (Paris), Kapo
Blod (Bordéus), The Dead
Ritons (Pontarlier) e
1984 (Metz). Juntam-se-
lhes as bandas portu-
guesas Fatelas (Fatela),
(do)Fundo do Poço (Oli-
veira do Hospital), Crab
Monsters (Castelo Branco
e Sabugal), Jerónimo &
Instantâneos (Valverde e
Albufeira), Falcata (Lis-
boa) e Pink Pussycats
From Hell (Lisboa). O
evento contará ainda com
a actuação do grupo de
bombos Os Fatelas
(Fatela).

No próprio dia e local
do evento decorre uma
exposição comemorativa
dos 40 anos da mais
antiga banda punk por-
tuguesa em actividade,
Mata-Ratos.

Entalhador de Meixomil
expõe no Museu de Arte Sacra da Covilhã

Também no âmbito
deste evento, entre os
dias 30 de Setembro e 15
de Outubro, estará pa-
tente, na Biblioteca Mu-
nicipal Eugénio de An-
drade, no Fundão, uma
exposição conjunta de
artes gráficas do artista
francês Alteau e da
artista portuense Ana
Louro.

No dia do evento de-
correrão na Fatela di-
versas actividades des-
tinadas aos mais novos
como, por exemplo, pro-
jecção de filmes de de-
senhos animados, jogos
recreativos e concurso de
desenho. Os bilhetes po-
dem ser adquiridos no
próprio dia no local, ou
antecipadamente através
do endereço de e-mail
fatelasonica@gmail.com.
A entrada é gratuita para
crianças até aos 7 anos e
para quem tenha 70 anos
ou idade superior.

O evento conta com o
apoio da Câmara do
Fundão e da Freguesia da
Fatela.

A Câmara da Covilhã
tem patente ao públi-

co, a partir desta quinta-
feira, 25, a exposição de
talha e escultura deno-
minada “Revisitar uma
Arte Maior”, no Museu de
Arte Sacra.

Trata-se de uma expo-
sição de Júlio da Costa
Leal, o conhecido “enta-
lhador de Meixomil”, que
revela minuciosos traba-
lhos artísticos em talha
de ornamentos, arte
sacra, restauro e escul-
tura.

A cerimónia de inaugu-
ração tem lugar hoje,
pelas 21 horas, e contará

com um momento musi-
cal proporcionado pelo
Grupo de Concertinas da
Cidade da Covilhã.

Júlio Campos Leal,
começou a trabalhar a
talha com apenas 13
anos. A paixão pela talha
levou os seus trabalhos
aos Estados Unidos, Dubai,
Madrid, Paris, Milão e
Arábia Saudita. Cada
peça criada com as suas
mãos é única. A peça vai
surgindo à medida que o
formão e a goiva cuidam
de traduzir para a ma-
deira o que a mente ima-
ginou e a mão desenhou.
Desde 1990 que Júlio

Leal trabalha sozinho no
desenvolvimento de peças
de autor e por esse motivo
considera extremamente
positiva a parceria dos
artesãos com os desi-
gners, sentindo-se esti-
mulado quando um
designer ou outro criativo
põem a sua capacidade à
prova.

A exposição estará pa-
tente de 25 de Agosto a 8
de Outubro, podendo ser
visitada, gratuitamente,
de terça-feira a domingo,
entre as 10h00 e 18h00,
no Museu de Sarte Sacra,
junto ao jardim público.
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Músico covilhanense João Gonçalves, que participou no “Ídolos”, da SIC, apresenta-se em palco
na Covilhã, acompanhado em palco por Renato Gonçalves e Miguel Almeida

João Gonçalves encerra
“Verão no Centro Histórico”
Último concerto
da iniciativa
promovida pela
Câmara da
Covilhã é na
sexta-feira, 26,
na Praça do
Município

O “Verão no Centro
Histórico” da Covi-

lhã continua na próxima
sexta-feira, 26, às 21h30,
com nova visita guiada
encenada pela actriz Joana
Poejo, com partida em
frente à Câmara Muni-
cipal. A divertida “via-
gem” pela história da
cidade termina no local
do concerto do covilha-
nense João Gonçalves,
que acontece pelas 22h15
junto à Igreja da Miseri-
córdia (Praça do Muni-
cípio).

João Gonçalves é um
jovem compositor e intér-
prete “apaixonado por
música”. Recentemente,

foi finalista no programa
da SIC “Ídolos”.

O músico, que promete
apresentar um espectá-
culo centrado em temas
originais compostos nos
últimos anos, estará
acompanhado em palco
por Renato Gonçalves e
Miguel Almeida, igual-
mente naturais e resi-
dentes na Covilhã.

As suas letras concen-
tram-se “nos tempos de
hoje e na esperança de
um amanhã mais rico
em amor”. Sente que
pode ser mais um “a lutar
por aquilo que está menos
bem no planeta” e acre-
dita que “saber viver em
comunidade pode ser um
dos pontos fulcrais para
um futuro melhor” frisa,
citado no comunicado da
autarquia.

Organizado pela Câma-
ra Municipal da Covilhã,
a 5ª edição do evento
termina na próxima sex-
ta-feira, “com a promessa
de regressar para o ano.”

Teatro das Beiras encerra digressão pelas freguesias na Erada
e Barroca Grande

O Teatro das Beiras
encerra na quarta-

feira, 31, na Barroca
Grande, às 21 horas e 30,
a sua digressão de Verão,
em que levou a peça
“Pequeno Retábulo de
García Lorca” por diver-
sos locais.

Depois das apresenta-
ções em Évora, Saragoça,
Braga, Idanha-a-Nova e

da digressão pelas fre-
guesias do concelho da
Covilhã, com apresenta-
ções na Covilhã, Teixoso,
Unhais da Serra, Domin-
guiso, Cantar Galo, Pera-
boa, Vila do Carvalho,
Paul, Casegas, Orjais, S.
Jorge da Beira, Verdelhos,
Cortes do Meio, Boidobra,
Ferro, Tortosendo e So-
bral de S. Miguel, chega

ao fim a digressão de
Verão com mais três
apresentações.

Além da Barroca Gran-
de, a peça sobe ao palco
este sábado, 27, pelas 22
horas, em Ponte de Lima,
no âmbito do RUARTE-
Festival de Teatro de
Rua, e na terça-feira, 30,
no largo da igreja da
Erada, às 21 horas e 30.

Academia Óbidos Dance leva
“Mar Lusitano” a Idanha-a-Velha
No sábado, 27 de Agosto, às 21h30, a Academia Óbidos Dance apresenta

“Mar Lusitano” na Sé de Idanha-a-Velha.
Em várias formas de dança, desde viagens mais calmas a mais atribuladas,

neste espectáculo de dança vai dançar-se o fado e o lírico.
Do contemporâneo ao ballet, da dança de salão ao hip hop, dançar-se-ão as

viagens dos descobrimentos, ao som da música portuguesa.
A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço.
Este espectáculo integra a bolsa Intercâmbio de Culturas e Sentidos do Projeto

5 (2.0) - 5 Municípios, 5 Culturas, 5 Sentidos/Programação Cultural em Rede,
cofinanciado pelo Centro 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional.

Teatro das Beiras em Ponte de Lima,
Erada e Barroca Grande

Abertas as inscrições para a Academia
de Artes Catarina Chitas

Estão abertas as
inscrições para o ano

lectivo 2022-2023 da Aca-
demia de Artes Catarina
Chitas, em Idanha-a-
Nova, Cidade Criativa da
Música da UNESCO.

A Academia de Artes
Catarina Chitas é uma
estrutura da Filarmó-
nica Idanhense dedicada

ao ensino da música, que
conta com o apoio da
Câmara Municipal de
Idanha-a-Nova.

Entre as disciplinas
lecionadas constam Ini-
ciação Rítmica, Forma-
ção Musical, Informática
Aplicada à Música e Mú-
sica Tradicional.

Estão ainda disponí-

veis aulas dedicadas a
instrumentos: Flauta,
Clarinete, Saxofone, Trom-
pete, Trompa, Trombone,
Bombardino, Tuba, Per-
cussão e Instrumentos
Tradicionais (viola bei-
roa, palheta e adufe).

As aulas começam no
final do mês de Setembro.
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Foi dos pés de Tiago Moreira que saiu o cruzamento que deu no golo com que o Covilhã ganhou vantagem inicial,
 que não conseguiu manter até final
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Oliveirense
Nacional
Trofense
Benfica B
Ac. Viseu
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3.ª JORNADA| RESULTADOS

Benfica B - Estrela
Tondela - SP.COVILHÃ
Farense - Ac.Viseu
Moreirense - Torreense
Trofense - Vilafranquense
Feirense - Leixões
Nacional - Mafra
FC PortoB - Oliveirense
Penafiel - Belenenses SAD

1-2
1-1
2-2
3-0
1-3
1-1
0-2
2-0
3-3

Vilafranquense - Feirense
Ac.Viseu - Tondela
Belenenses SAD - Moreirense
SP.COVILHÃ - Penafiel
Leixões - Nacional
Torreense - Benfica B
Estrela - FC PortoB
Oliveirense - Trofense
Mafra - Farense

Covilhã consegue ponto
no terreno do Tondela

Ao intervalo: 0-1
Marcadores: 0-1, N” diaye, aos 23 minutos. 1-1, Rúben
Fonseca, 77.
Ação disciplinar: cartão amarelo para Kukula (7), Pedro
Augusto (22), Khacef (52), Bebeto (52), Felipe Dini (58),
Zé Tiago (58), Bruno Bolas (60), Jota (68), Matias Lacava
(70), Gilberto (74) e Ricardo Alves (90).
Assistência: cerca de 1000 espectadores.

Bruno Bolas, Rúben Ferreira (Diogo Rodrigues, 46),
Adams, Jaime, Tiago Moreira, Gilberto, N”diaye, Zé Tiago
(Sérgio Quintero 71), Beléa (Gildo, 65), Felipe Dini
(Nuno Rodrigues, 65) e Kukula (Fabrice Tamba, 79).
(Suplentes: Igor Araújo, Diogo Rodrigues, Casagrande,
Sérgio Quintero, Cornélio, Augustin Marsico, Gildo, Nuno
Rodrigues e Fabrice Tamba)

Treinador: TOZÉ MARRECO.

Tondela

Niasse, Tiago, Jota, Marcelo Alves, Manuel Hernando
(Ricardo Alves, 69), Bebeto, Pedro Augusto (Rúben
Fonseca, 46), Arcanjo, Matias Lacava (Simão, 79), Khacef
(Cuba, 69) e Daniel dos Anjos.
(Suplentes: Tear, Rúben Fonseca, Cuba, Cascavel,
Fajardo, Ricardo Alves, Betel e Simão)

 SP. COVILHÃ

Treinador: LEONEL PONTES

FICHA DE

JOGO
JOGO

NO ESTÁDIO
MUNICIPAL
DE AVEIRO

1 1

COVILHÃ

TONDELA

Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).

20-8-2022

Jogo disputado em
Aveiro saldou-se
por um empate
a uma bola

O Sporting da Covilhã
alcançou na passada

sexta-feira, no Estádio
Municipal de Aveiro (casa
emprestada do Tondela)
um empate positivo, a
uma bola, frente ao Ton-
dela, equipa esta época
despromovida à II Liga e
apontada como uma das
favoritas à subida.

É o segundo jogo fora de
portas em que o Covilhã
consegue um resultado
positivo (já tinha ganho
na ronda inaugural no
terreno do Porto B), em
três jornadas, apesar de
na segunda, ter perdido
em casa com o Feirense.
Assim, os serranos somam
quatro pontos e seguem
tranquilos no meio da
tabela classificativa.

Em Aveiro, o Covilhã
colocou-se na frente do
marcador com um golo de
N”Diaye, aos 23 minutos,
apesar da maior pressão
inicial da equipa da casa.
Um lance pelo lado direito
do ataque serrano, cruza-
mento com peso, conta e
medida de Tiago Moreira,
e N’Diaye a elevar-se
mais alto que toda a
gente, a cabecear forte à
trave, com a bola a em-
bater nas costas do guar-
dião contrário, Niasse, e
a anichar-se no fundo das
redes. Os leões da Serra,
nove minutos depois,
poderiam ter aumentado
a vantagem, num remate
de Felipe Dini, à entrada
da área, que saiu perto do
poste da baliza do Ton-
dela. Os beirões reagiram
e antes do intervalo, o
avançado Daniel dos An-
jos obrigou Bruno Bolas
a uma defesa junto ao
poste, que evitou o golo
dos tondelenses na se-
quência de um remate
após um livre directo, aos
38 minutos.

Na segunda parte, como

se esperava, o Tondela
intensificou a pressão e
quase chegava ao empate
num remate de Bebeto à
entrada da pequena área,
a que Bruno Bolas res-

pondeu com uma grande
defesa (50). Bruno Bolas
voltou a estar em evidên-
cia ao negar novamente
o golo ao Tondela, num
remate forte e colocado de

Cuba, aos 73 minutos.
Mas o empate acabaria
mesmo por chegar, aos
77 minutos. Lance na
esquerda do ataque ton-
delense, cruzamento largo

a passar a área toda e, ao
segundo poste, Rúben
Fonseca a cabecear para
o fundo das redes. Num
último suspiro, o Tondela
quase chegava à vitória

num remate de Cuba à
entrada da área, que
embateu na trave da
baliza de Bruno Bolas
(90+3).

No final da partida, o
técnico Leonel Pontes
disse que o objectivo
inicial era “levar os três
pontos”, destacando a
primeira parte de “gran-
de qualidade defensiva”
dos serranos, “com boas
saídas para o ataque e
criação de duas oportuni-
dades de golo”. Na segun-
da parte, Pontes reco-
nheceu que os leões da
serra não tiveram “capa-
cidade para controlar o
jogo”, frisando, no en-
tanto, o facto de o Ton-
dela “ter vindo da Pri-
meira Liga, onde os
objectivos são diferentes”.

No próximo sábado, 27,
pelas 15 horas e 30, no
Santos Pinto, os serranos
recebem, para a quarta
jornada, o Penafiel, num
jogo com transmissão
pelas SporTv.
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Desportiva do Fundão
arranca para nova
temporada

Deivão é a mais recente aquisição para a baliza da Desportiva
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São nove os
jogadores que
deixam a equipa
fundanense, e oito
os que entram

A equipa de futsal da
Associação Despor-

tiva do Fundão (ADF)
que vai disputar o campeo-
nato nacional da 1ª divi-
são (Liga Placard) come-
çou na passada segunda-
feira a trabalhar, com
um plantel que mantém
sete atletas da época

passada, viu sair nove
nomes, e entrarem oito
caras novas.

A ADF, que mantém a
equipa técnica com Nuno
Couto, João Nuno Ribei-
ro, Luís Almeida e Ana
Sena, conta, do plantel da
época passada com Mário
Freitas, Bebé, Edmilson
Sá (Kutchy), Iury Bahia,
Rui Moreira, Thalles e
Bebé.

Saem nove jogadores:
Luan Muller, Paulo Perei-
ra e Tiago Couto (guarda-
redes), Peléh, Nem, Feli-

pe Leite, David Gomes,
Wilson Cabral (Sissi) e
Guilherme Duarte.

Já as contratações para
a nova época são Deividi
Daner Bassani (conhecido
por Deivão), que repre-
sentava o Cascavel (Bra-
sil), Juan Pinheiro (ex-
Ladoeiro) e Alexandre
(sub-19 da ADF); Uesler
(ex Módicus); Rafael Freire
(ex-Benfica), Zezinho
(sub-19 da ADF), Juni-
nho (vem do Foz Cata-
ratas) e Israel (ex Intelli
-Brasil).

O Campo de Jogos de
Areia da Aldeia Ruiva

recebe pela primeira vez
competições oficiais a
nível distrital. Nos dias
10 e 11 de Setembro, o
concelho de Proença-a-
Nova acolhe a realização
de dois Torneios Trian-
gulares, nos quais irão
participar seis equipas do
distrito de Castelo Bran-
co, em categorias mas-
culinas e femininas.

Dia 10, sábado, decor-
rerá o Torneio Triangu-
lar de masculinos do
escalão de veteranos,
com as presenças da ADC
Proença-a-Nova, ACR
Atalaia do Campo e GD
Teixoso. No primeiro
duelo, pelas 15h00, defron-
tam-se ADC Proença-a-

Proença-a-Nova recebe pela primeira vez
futebol de praia com equipas do distrito

Futebol de praia dá os primeiros pontapés no distrito

Juventude do Concelho
de Proença-a-Nova, do
GD Valverde e do Núcleo
Sportinguista de Castelo
Branco (NSCP) pisarem
a areia do Campo de
Jogos da Aldeia Ruiva,
para se defrontarem entre
si. A equipa do Núcleo de
Juventude de Proença-a-
Nova abre o torneio peran-
te o NSCP Castelo Bran-
co, às 15h00; no segundo
jogo, pelas 16h30, o con-
junto proencense fecha a
participação frente às
atuais campeãs interdistri-
tais de futsal, GD Valverde,
às 16h30. As duas equipas
que viajam de fora do
concelho dão por termi-
nado o torneio triangular
às 18h00, num jogo que
coloca frente-a-frente

NSCP Castelo Branco e
GD Valverde.

Dias mais tarde, entre
os dias 21 e 24 de Setem-
bro, a Seleção Nacional
de Futebol de Praia vai
estagiar no Campo de
Jogos de Areia da Aldeia
Ruiva, esperando-se a
presença, além de toda a
comitiva, também do
actual coordenador da
modalidade, considerado
por diversas vezes o melhor
jogador do mundo de
Futebol de Praia, Madjer.
Estas provas e iniciati-
vas foram organizadas
em conjunto pelo Municí-
pio de Proença-a-Nova em
parceria com a Associa-
ção de Futebol de Castelo
Branco e a Federação
Portuguesa de Futebol.

Nova e ACR Atalaia do
Campo; no segundo, às
16h30, ADC Proença-a-
Nova e GD Teixoso; por

fim, às 18h00, ACR Ata-
laia do Campo e GD Tei-
xoso medem forças no
último confronto do dia.

No dia 11, domingo,
será a vez das equipas
femininas do escalão
seniores do Núcleo de

A Escola de Futebol do
Benfica, na Cova da

Beira, vai ser instalada
em Belmonte.

A apresentação do pro-
jecto estava agendada
para esta quarta-feira,
24, na Câmara de Bel-
monte, que será parceira
do projecto, a par com a
União Desportiva de Bel-

monte, clube que há dé-
cadas se dedica ao futebol
de formação e que, na
passada semana, fez saber
da sua desistência do
futebol sénior distrital.

De acordo com o SLB
na sua página oficial, as
Escolas de Futebol estão
abertas a “rapazes e ra-
parigas”, numa perspe-

tiva de “transmissão de
valores sociais e huma-
nos que possibilitam uma
integração social activa,
equilibrada e respon-
sável”.

Na Beira Interior, para
já, apenas existe uma
dessas estruturas, em
Fornos de Algodres, dis-
trito da Guarda. Benfica vai ter escola de formação em Belmonte

Escola de futebol do Benfica
em Belmonte
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Prova decorreu
no passado
fim-de-semana.

Dois dias de corridas,
duas provas, um

grande vencedor. Ar-
mindo Martins venceu a
prova do Campeonato
Nacional de Drift e a
Taça Intercontinental
que decorreu em Pinhel
no passado fim-de-se-
mana.

O Drift de Pinhel 2022
voltou assim a repetir as
grandes emoções a que já
habituou o público, orga-
nizado pelo Clube Escape
Livre. A quinta prova do
Campeonato de Portugal
de Drift teve como pano
de fundo um traçado
melhorado pela organi-
zação, com o objectivo de
melhorar a segurança dos
pilotos e do público e
oferecer ainda mais espec-
táculo. Pela primeira Espectáculo automóvel esteve de regresso a Pinhel

Amaro Teixeira foi oitavo em prova realizada em Santa Maria da Feira

vez, todo o traçado esteve
balizado por jerseys de
cimento.

Além de outras catego-
rias que houve, foi na Pro
que mais espectáculo
existiu, com pilotos e
máquinas a mostrarem
todos os seus atributos.

No final das batalhas,
numa decisão mista do
júri, foi Armindo Martins,
em Nissan 350Z, quem
levou a melhor sobre João
Gonçalves, em BMW E36.
O último lugar do pódio
ficou para João Vieira,
em BMW E46, que venceu
a batalha pelo terceiro
lugar contra o brasileiro
Bruno Bar. Com este
resultado, Armindo Mar-
tins sobe ao primeiro
lugar do Campeonato
Nacional de Drift, ultra-
passando João Vieira, e
com apenas uma prova
por disputar até ao final.

Armindo Martins vence Drift de Pinhel

A última etapa, no domingo, 28, liga o Fundão à Covilhã

A Beira Interior recebe
entre esta quinta-

feira, 25, e domingo, 28,
a 16ª Volta a Portugal
Juniores 2022.

A partida e chegada da
primeira etapa terá lugar
hoje em Almeida, numa
ligação de 92,6 quilómetros.

Amanhã, a segunda
etapa é de 57,6 quilóme-
tros, em Celorico da Beira,
de manhã, e à tarde tem
lugar um contrarrelógio
individual, num total de
10,8 quilómetros, na
ligação entre Lageosa do
Mondego e Celorico da
Beira.

No sábado vai para a

estrada a 3ª etapa, entre
Sabugal a Penamacor,
numa tirada de 129,4 qui-
lómetros, com partida às
12 horas, do Largo da
Fonte na cidade do Sabugal,
seguindo com uma volta
pelo concelho sabugalense,
e passagem pela Aldeia
Histórica de Sortelha,
Casteleiro, Terreiro das
Bruxas e Vale da Senhora
da Póvoa.

No domingo, a 16ª Volta
a Portugal Juniores 2022
tem uma etapa de ligação
entre Fundão e Covilhã,
com a chegada a ficar
instalada junto do Está-
dio José Santos Pinto. A

partida está agendada
para o Fundão às 12 horas,
segue via Fatela e com
passagem em Penamacor
prevista para as 13,10,
seguindo a estrada de
ligação para o Sabugal,
com viragem à esquerda
para o Casteleiro, na
localidade do Terreiro das
Bruxas, passagem em
Caria, Belmonte, onde
estará instalada uma
Meta Volante, e descida
até ao Ginjal, Orjais,
Senhora do Carmo, Tei-
xoso, Canhoso e chegada
à Covilhã, por volta das
15 horas.

Beira Interior acolhe
16ª Volta a Portugal em juniores

O Penta Clube da
Covilhã/Sport Hotel

Trail Running Team
esteve nos dias 12 e 13
deste mês na Backyard
Ultra Feirense, que se
realizou em Santa Maria
da Feira.

O clube esteve repre-
sentado por dois atletas
que competiram com o
objectivo do apuramento

para o Campeonato do
Mundo desta vertente do
Trail Running, e que se
realiza em Outubro em
Proença—Nova.

O destaque vai para o
experiente atleta Amaro
Teixeira, que alcançou a
8ª posição, tendo reali-
zado 25 voltas ao percur-
so de 6706 metros, conse-
guindo assim o objectivo

de integrar a lista dos 20
atletas que irão repre-
sentar Portugal no Mun-
dial de Backyard.

Ricardo Opinião fez a
sua estreia numa prova
de longa distância e não
sendo a sua especialidade
completou 14 voltas ao
percurso e alcançou a 26ª
posição entre os 43 par-
ticipantes.

Amaro Teixeira alcança
qualificação para o Mundial
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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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Penha Garcia recebeu torneio
de futebol nocturno

Equipa do Núcleo do Sporting de Penha Garcia venceu torneio, que contou com 38 atletas

noticiasdacovilha.pt

Pode ler o seu
NC esta semana
com 24 páginas
a cores
através do site

HÁ 109 ANOS CONSIGO

Equipa da casa foi
a vencedora

O ringue de Penha
Garcia foi palco, na

sexta-feira, 19, de um
torneio de futebol noctur-
no, que teve como vence-
dor a equipa da casa.

Em competição estive-
rem quatro equipas, com
um total de 38 atletas:
Núcleo do Sporting Clube
de Portugal de Penha
Garcia, Arsenul, Penha
Garcia e Termas / Casa
Vinte & Cinco, Aloja-
mento Local. A vitória
sorriu à equipa Penha
Garcia.

Houve ainda os seguin-
tes prémios: Melhor Mar-
cador – Duarte Martins;
Melhor Guarda-Redes –
Leandro Nabais; e Equi-
pa Fair Play – Termas /
Casa Vinte & Cinco,

Alojamento Local.
Célia Costa, presidente

do Núcleo do Sporting
Clube de Portugal de

Penha Garcia, agradeceu
a “todos os que contribuí-
ram para o sucesso deste
evento que promoveu a

prática desportiva e pro-
porcionou bons mo-
mentos”.

A entrega de prémios

contou com a presença do
presidente da Câmara
Municipal de Idanha-a-
Nova, Armindo Jacinto,

que felicitou a organi-
zação do torneio e todos
os participantes.
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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 25/8 a 31/8)

TORTOSENDO (de 27/8 a 2/9)
Moderna.................

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

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

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

ALPEDRINHA
Trindade Lourenço....

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

FUNDÃO  (de 25/8 a 31/8)
Taborda...................

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

275 752 336

275  959 754

275  567 323

275  959 754
CASTELO BRANCO
(de 25/8 a 31/8)

GUARDA   (de 25/8 a 31/8)

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

OMunicípio de Ida-
nha-a-Nova lamen-

ta as declarações muito
infelizes de António La-
cerda, Director Executivo
da Agência Regional de
Promoção Turística do
Alentejo, ao jornal bri-
tânico The Guardian.

Na sequência de uma
notícia sobre os locais de
gravação da série “House
of The Dragon” da HBO,
que em Portugal decorre-
ram na Aldeia Histórica
de Monsanto, António
Lacerda aproveita a tra-
gédia dos incêndios flo-
restais na região da Serra
da Estrela para denegrir
a imagem deste território
e desviar fluxos turísticos
para o Alentejo.

É o que podemos depre-
ender das suas palavras
quando associa Monsanto
à tragédia dos incêndios,
que felizmente não têm
afectado particularmente
o concelho de Idanha-a-
Nova, afirmando que
alguns locais na região só
poderão receber visitan-
tes no próximo ano. Logo
de seguida, António La-
cerda sugere em alter-
nativa a visita às aldeias
de Marvão e Monsaraz…
naturalmente situadas
no Alentejo.

O papel que António
Lacerda deveria ter tido
é de solidariedade para
com a Serra da Estrela,
um destino turístico que,
apesar do flagelo dos in-
cêndios, tem um patri-
mónio natural e histó-

rico-cultural excecional,
que hoje mais do que
nunca deve ser valoriza-
do. Até para ajudar a
recuperação da economia
local, num momento difí-
cil que merece a solida-
riedade de todos os por-
tugueses.

É verdade que é função
da Agência Regional de
Promoção Turística do
Alentejo captar turismo
para o Alentejo. No en-
tanto, é incompreensível
que tal se faça faltando ao
respeito a outras regiões,
com falta de solidarie-
dade e transmitindo in-
formações enganadoras.
O Alentejo não precisa do
infortúnio dos outros
para se promover. Pior
ainda, fazê-lo junto de
órgãos de comunicação
estrangeiros e dos seus
leitores, que não conhe-
cem tão bem a realidade
portuguesa.

Portugal é um destino
turístico de excelência,
com uma oferta diversifi-
cada em todo o seu terri-
tório. Por conseguinte,
deve ser promovido na
sua globalidade. Todos
temos a ganhar com uma
estratégia integrada de
promoção, comunicação e
valorização turística do
país.

Os danos à imagem de
Monsanto e da região
flagelada pelo fogo estão
feitos junto dos leitores do
The Guardian. Exigimos
que as autoridades com-
petentes, nomeadamente

o Turismo de Portugal e
a Agência de Turismo do
Centro, não só reponham
a verdade junto deste
jornal de referência em
todo o mundo, como tam-
bém desenvolvam uma
campanha de promoção
das regiões atingidas
pelos incêndios, promo-
vendo a Serra da Estrela
e a rede de Aldeias Histó-
ricas de Portugal, de que
Monsanto faz parte e que
se estende por toda a
Beira Interior.

Em relação a Monsan-
to, é, efectivamente, um
dos locais onde foi gra-
vada a série “House of
the Dragon”, prequela de
“A Guerra dos Tronos”,
uma das séries de maior
sucesso de sempre. É
uma grande produção
com efeitos muito positi-
vos no turismo, na cria-
ção de riqueza e emprego,
e na notoriedade de Por-
tugal, em particular de
Monsanto, nos quatro
cantos do mundo.

Teremos muito gosto
em receber os fãs de “A
Guerra dos Tronos” e
todos os demais turistas
que queiram visitar o
nosso concelho. Sugeri-
mos, também, uma visi-
ta à Serra da Estrela, à
rede de Geoparques
Mundiais da UNESCO e
às Aldeias Históricas de
Portugal, porque o nosso
país tem muito para
oferecer.

CÂMARA MUNICIPAL
DE IDANHA-A-NOVA

céu limpo

IDANHA-A-NOVA

Esclarecimento
sobre notícia no jornal
The Guardian

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

do
leitor

vento fraco,
sul

Parente(quinta)..........

Pedroso(sexta)..........

S. Cosme(sábado).......

S. João(domingo)..............

Holon (segunda).........

Crespo (terça)..............

Sant’Ana (quarta).......

275 322 305

275 320 530

275 331 463

275 323 699

275 322 325

275 310 100

275 313 050

Holon

Holon

272 437 221
272 322 457
272 344 376
272 949 358
272 344 542
272 341 003
272 322 253

Reis(quinta)............
Salavessa(sexta)......
Leal Mendes (sábado).
Rodrigues dos Santos (domingo)....
Grave (segunda)......
Progresso (terça).....
Ferrer (quarta)........

271 223 900
271 225  541
271 239 314
271  225 668
271 224 373
271 212 337
271 223 202

Rego(quinta)..........
Teixeira(sexta)........
Moderna(sábado)....
Tavares(domingo)...
Estação(segunda)....
Avenida do Mileu(terça)..
Sé(quarta)...............
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Reunião conjunta do Governo com autarcas da região afectada pelo incêndio na Serra da Estrela decorreu na segunda-feira em Manteigas

Revitalização da Serra da Estrela
avança “a partir de Setembro”

Presidente
da Câmara
de Manteigas
faz anúncio após
reunião que,
na passada
segunda-feira, 22,
reuniu autarcas
e Governo

O “grande plano” de
revitalização do Par-

que Natural da Serra da
Estrela avança “a partir
de Setembro”, destacou o
presidente da Câmara
Municipal de Manteigas
no final de uma reunião
entre o Governo e autarcas
da região afectada pelo
incêndio, que decorreu na
passada segunda-feira,
22, em Manteigas.

“Num médio prazo, e é
um médio prazo que tem
de ser urgente, e também
fizemos ver essa emer-
gência, a partir de Se-

tembro passaremos já
para aquilo que é a se-
gunda fase”, destacou
Flávio Massano.

O autarca de Mantei-
gas dizia aos jornalistas
que, desde hoje, “há pes-
soas no terreno para
estancar aquilo que são os
recursos hídricos e a
erosão das encostas” e,
“depois de estabilizado
todo o solo e todo o terri-
tório”, é que se avança
para a fase seguinte.

“Passaremos para a
grande construção do
grande plano de revita-
lização da Serra da Es-
trela, que fará com que
este território continue a
ser uma marca muito
importante para todo o
país”, continuou.

Flávio Massano defen-
deu que, “para o futuro,
é preciso planear, é pre-
ciso fazer mais pela Serra
da Estrela e fazer com
que este parque natural
seja um dos activos mais

importantes do centro do
país e de todo o Portugal”.
“Importante nesta fase é
fazer a protecção de bens
e pessoas e isso vai ser
feito nos próximos dias. E
temos também já equipas
no terreno que estão a
fazer o levantamento dos
estragos e perceber quais
são as pessoas em situação
de emergência ou de vulne-
rabilidade e essas pessoas
vão te uma resposta e já
estão a ter”, afirmou.

O autarca falava aos
jornalistas no final da
reunião conjunta com
mais seis autarcas da
região afectada pelo
incêndio na Serra da
Estrela, que iniciou no
dia 6 e que foi dado como
extinto no dia 17. O fogo
consumiu cerca de 25%
do Parque Natural da
Serra da Estrela.

Os seis autarcas abran-
gidos pelo Parque Natu-
ral da Serra da Estrela
são os de Manteigas, Ce-

lorico da Beira, Covilhã,
Guarda, Gouveia e Seia.
Belmonte também esteve
presente no encontro por
também ter sido atingido
pelas chamas.

Do Governo estiveram
a ministra da Presidên-
cia, Mariana Vieira da
Silva, o ministro da Admi-
nistração Interna, José
Luís Carneiro, a minis-
tra do Trabalho, Solida-
riedade e Segurança Social,
Ana Mendes Godinho, o
ministro do Ambiente e
da Ação Climática, Duarte
Cordeiro, a ministra da
Coesão Territorial, Ana
Abrunhosa, e a ministra
da Agricultura e da Ali-
mentação, Maria do Céu
Antunes.

A ministra da Presidên-
cia, que falou em nome do
Governo, reforçou o que
os autarcas já sabiam
por parte do Instituto de
Conservação da Natureza
e das Florestas (ICNF),
na reunião de sexta-feira,

de que em 15 dias haveria
um relatório do levanta-
mento de danos que come-
çou agora no terreno para
depois executar. “É um
espaço muito curto para
um incêndio com a di-
mensão que este teve”,
destacou a ministra, que
afirmou que, “a partir de
Setembro, um terceiro
momento muitíssimo
importante” dá início.

“A definição de um
plano de revitalização
deste Parque Natural da
Serra da Estrela, procu-
rando diversificar as ati-
vidades económicas que
aqui se fazem, apostar no
turismo, no turismo da
natureza, mas também
na protecção deste par-
que natural e destes
habitats. Esta é a nossa
prioridade”, afirmou.

Mariana Vieira da Silva
acrescentou que, com
este plano, o objectivo “é
deixar este parque natu-
ral melhor do que estava,

mais capaz de ser um
parque natural que atrai
pessoas, que atrai visi-
tantes, que atrai econo-
mia”. “Porque sabemos
bem que essa é uma das
melhores formas de pre-
venir incêndios. A pre-
sença da actividade eco-
nómica nestes territó-
rios”, defendeu.

A Serra da Estrela foi
afectada por um incêndio
que deflagrou no dia 6 em
Vila do Carvalho, no
concelho da Covilhã, e foi
dado como dominado no
dia 13, mas sofreu uma
reativação no dia 15 e foi
considerado novamente
dominado no dia 17 à
noite.

As chamas estende-
ram-se ao distrito da
Guarda, nos municípios
de Manteigas, Gouveia,
Guarda e Celorico da
Beira, e atingiram ainda
o concelho de Belmonte,
no distrito de Castelo
Branco.



www.noticiasdacovilha.pt

NOTÍCIAS DA COVILHÃ
Rua Jornal Notícias da Covilhã, 65 r/c

Apartado 79, 6201-015 COVILHÃ
Telefs: Geral (275 330 700)
Publicidade (932 709 577)

Redacção:  Telem. 934 236 845
Correio Electrónico: geral@noticiasdacovilha.pt

w
w

w
.n

ot
ic

ia
sd

ac
ov

il
ha

.p
t

Preço de assinatura anual:  i 25  • (IVA incluído)
Venda Avulso:  i 0,75  •  (IVA incluído)

otícias de elmonte
Câmara contou mais de 100 mil
na Feira Medieval
Dias Rocha diz
que, no fim-de-
semana da Feira
Medieval,
poderão ter
passado pelo
concelho cerca de
140 mil pessoas.
Vereador da CDU,
Carlos Afonso,
mostra-se
espantado com os
números

A Feira Medieval de
Belmonte, que de-

correu entre 12 e 15
deste mês, poderá ter
recebido mais de 100 mil
visitantes nos quatro
dias do certame. Os nú-
meros foram avançados
na passada quinta-feira,
18, na reunião do execu-
tivo belmontense pelo
presidente da Câmara,
António Dias Rocha.

O autarca disse que,

Executivo belmontense considera que Feira Medieval deste ano foi um sucesso

Feira é dia 4 de Setembro

com base na experiência
de um técnico convidado
pelo mesmo, o número de

visitas neste fim de se-
mana à Feira Medieval
em Belmonte poderá ter

mesmo chegado aos 140
mil. Um número comen-
tado com “algum espanto”

pelo vereador da CDU,
Carlos Afonso. “Também
tenho alguma experiên-

cia a contar, e não me
pareceram tantas pes-
soas” destacou o verea-
dor. Já Dias Rocha diz
confiar “nas pessoas que
lidam com este tipo de
contabilização, e não
compreendo onde o se-
nhor vereador se baseou,
para proferir estas de-
clarações”.

O balanço do certame
foi considerado positivo
pelo executivo, apesar de
alguns alertas para
correções ao nível do
sistema sonoro da feira,
a utilização de barra-
quinhas mais actualiza-
das, bem como a criação
de um guião para a apre-
sentação dos vários es-
pectáculos ao longo dos
vários dias.

André Reis, vereador
independente, eleito pelo
PSD, sublinhou que face
ao sucesso do evento,
“será uma aposta para
manter”.

Feira
de Setembro
é ao domingo
A União de Freguesias de Belmonte e Colmeal

da Torre informou esta semana que a habitual
feira anual de Setembro, que normalmente se
realiza no dia 2, irá este ano decorrer no domingo
seguinte, ou seja, dia 4.

Homem terá caído para o canal do Regadio, onde foi encontrado sem vida

Um homem de 56
anos foi encontrado

morto, na quinta-feira ao
final do dia, num canal
do Regadio da Cova da
Beira, na localidade de
Monte do Bispo, freguesia
de Caria, concelho de
Belmonte, revelou à Lusa
fonte da GNR.

De acordo com o co-
mandante do Destaca-
mento da GNR da Covi-
lhã, capitão David Cana-
rias, tudo indica que a
vítima, que também resi-
dia naquela localidade,
estaria a abastecer uns
recipientes com água e
que terá caído para o
canal, tendo sido já en-
contrado sem vida. De
acordo com a fonte, após
o alerta sobre o desapa-
recimento, as autorida-
des localizaram a viatura
da vítima junto ao canal
e, posteriormente, encon-
traram o corpo.

Homem encontrado morto num canal de rega

David Canarias adi-
antou ainda que não há
suspeitas de crime, mas
tendo em conta que a
causa da morte é desco-

nhecida, o corpo da víti-
ma foi conduzido para o
Instituto de Medicina
Legal.

O individuo era bas-

tante conhecido em Bel-
monte, uma vez que era
na vila que há muitos
anos exercia a sua acti-
vidade profissional.
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