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MEMBRO DA

Uma imagem vale mais do que mil
palavras é mais do que nunca uma afir-
mação perene, como bem se pode cons-
tatar no dia a dia, agitado como uma
montanha russa que atravessamos,
dando connosco a fazer permanente-
mente uma ficção de nós próprios, fixa-
da nos exponenciais auto-retratos, vul-
go selfies. Estes, em complemento com
um monólogo, uma legenda da alma,
criam, no final, como que um mapa re-
gional, o Atlas do Interior, onde todas as
subjetividades, interioridades, estejam
contidas.

Sou o Hugo Costa, tenho 34 anos e
sou natural de Loures.

Todo a minha infância foi vivida
com os meus avós, os meus pais emigra-
ram para Itália quando eu tinha seis anos.

Não me lembro muito bem como foi
a situação nessa altura, mas lembro-me
de todas as vezes que ia ajudar o meu
avô na horta e sempre que fiz pão com
a minha avó. Que saudades, agora
quase que senti o cheiro do pão aca-
bado de cozer. (Risos)

Foi uma fase muito bonita da mi-
nha vida. Penso também, que foi um
crescimento muito diferente da dos
meus colegas de escola.

Ainda assim, crescer neste contin-
gente foi bom pois a ligação entre avós
e netos é muito especial. É amor puro.

Mais tarde, já com 18 anos, os meus
pais voltaram para Portugal, nesta altu-
ra já estava quase com um pé na uni-
versidade. Fui colocado em Coimbra e
fui viver para lá. Frequentei o curso de
Medicina na Universidade de
Coimbra, que graças aos meus pais e
avós conclui com sucesso. (Risos) Sou
um apaixonado pela minha profissão e
não me imaginava a fazer outra coisa. É
muito gratificante.

Atualmente, vivo e trabalho em
Castelo Branco, é uma cidade que não
conhecia mas que me agrada muito. É
pacata, arrumada e bastante ilumina-
da. (Risos) Aprecio essencialmente a
calma e a possibilidade de fazer
atividades físicas ao ar livre.

Penso que a componente social e
cultural é bastante ativa.

De um modo geral estou conten-
tíssimo por viver no Interior. (Risos)

Tenho imensas saudades dos
meus avós mas o trabalho fala mais
alto. É necessário ter espírito positivo e
disponibilidade para a mudança.

Apontamentos da Semana...

Joaquim Martins

SEDE FELIZES E ALEGRES! – Terminaram as Jornadas Mun-
diais da Juventude. Milhares de jovens ouviram e “sentiram
próximo” um Papa que os incitou a serem felizes e alegres
mas lembrando que não podem acomodar-se ao sofá.” O
Mundo exige que sejam protagonistas da história!”; Que
assumam o desafio de “caminhar por estradas nunca so-
nhadas” e sejam “atores políticos, pessoas que pensem,
animadores sociais capazes construir uma economia mais
solidária”.

Num mundo em guerra o Papa desafiou os jovens cató-
licos a acreditarem numa “Humanidade nova que não acei-
ta o ódio entre os povos e não vê as fronteiras dos países
como barreiras”. Rezou para que se lançassem “na aventu-
ra de construir pontes e derrubar muros, cercas e arame
farpado”.

Além do encontro com os jovens o Papa reuniu
com os líderes políticos, académicos e civis e aí não
esqueceu a questão dos refugiados convidando a que
“se supere o medo” e pedindo que o tema seja analisa-
do com “um suplemento de sabedoria e Misericórdia”,
pois “é precisa a disponibilidade para acolher as pesso-
as que fogem das guerras, da fome; a solidariedade
para com aqueles que estão privados dos seus direitos
fundamentais, designadamente, o de professar com
liberdade e segurança a sua fé.”

Na missa de encerramento em que participaram
cerca de dois milhões de pessoas voltou a incitar à ale-
gria, ao combate ao “vírus da tristeza que bloqueia” e à
aposta “no amor belo, que requer também a renuncia
e um “NÃO” forte ao doping do sucesso a todo o custo,
e à droga de pensar só em si mesmo”.

Para os 100 jovens da Diocese de Portalegre e Cas-
telo Branco, que participaram e viveram intensamente
as jornadas, elas foram como referiu à Ecclesia o diretor
da Pastoral Juvenil que os acompanhou, o padre Nuno
Silva, um “ponto de partida” para mostrar uma fé
diversificada e novas formas de estar na Igreja.

VOLTA
A mítica Avenida Nuno Álvares, em Castelo Branco, vai, novamente, receber
os ciclistas da Volta a Portugal em Bicicleta, numa clara demonstração de
que os Albicastrenses sabem festejar um acontecimento desportivo com
enorme alegria, tal como aconteceu no ano anterior. Castelo Branco, que já
faz parte da história da Volta a Portugal em Bicicleta, sendo das cidades que
mais vezes recebeu mais finais de etapa, logo a começar na primeira edição,
estará, mais uma vez, de braços abertos para a caravana da maior prova do
ciclismo português.

Atlas do Interior
por Mafalda Catana

Hugo Costa
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VALTER LEMOS

15%

Esta semana entrou em vigor o benefício nas portagens das
autoestradas do interior do país (A23, A24 e alguns troços da A25
e da A4) e do Algarve (A22), decidido pelo Governo.

O desconto é de 15%. Isto significa cerca de um euro e meio
numa viagem Castelo Branco-Lisboa. Como em qualquer caso
uns acharão muito e outros pouco. Por exemplo um particular que
faça uma viagem por mês a Lisboa, com viatura de classe 1, pou-
pará 30 a 40 euros por ano, mas uma empresa que faça esse
trajeto todos os dias, economizará mais de mil euros por cada vi-
atura da classe 1 ou até dois ou três mil euros com uma viatura de
outras classes. Tais valores já têm significado económico.

Mas para apreciar o mérito da decisão convirá analisar as con-
dições que foram criadas ao longo das cerca de duas dezenas de
anos de funcionamento destas autoestradas.

As SCUT (autoestradas sem custos para o utilizador) foram
criadas no governo de António Guterres, sob a iniciativa do então
ministro João Cravinho. Assentavam no principio de que não seria
necessário onerar os seus utilizadores, pois que os seus benefícios
no crescimento económico das regiões e do país seria suficiente
para suportar os custos decorrentes dos encargos da sua constru-
ção e manutenção. Como se sabe a evolução económica não con-
firmou inteiramente essas previsões. O início do século XXI trouxe
logo uma primeira crise económica europeia que comprometeu as
previsões de crescimento dos respetivos países. Após uns anos de

razoável equilíbrio (Portugal apresentou o menor défice
orçamental de toda a sua história democrática em 2007) nova crise
e bem mais violenta se abateu, já não só sobre a Europa, mas so-
bre quase todo o mundo. O crescimento económico desapareceu
e veio a instalar-se uma depressão com especial gravidade em
alguns países europeus, entre os quais Portugal. O Governo
Sócrates, sob pressão nacional e internacional, viu-se na
iminência de, por imperativos financeiros, rever a situação das
SCUT, instituindo portagens. No entanto, ́ respeitando o princípio
da discriminação positiva, as mesmas tinham um benefício para
as pessoas e as empresas sediadas no interior, que só pagavam
acima de um determinado número de passagens mensais. O Go-
verno Passos Coelho aboliu depois tal benefício instituindo por-
tagens segundo o princípio do utilizador-pagador, sem quaisquer
benefícios para os residentes ou as empresas do interior do país,
tornando algumas das ex-scut em autoestradas mais caras do que
as existentes no litoral, como foi a caso da “nossa” A23 que se tor-
nou a autoestrada mais cara da Europa.

Deve dizer-se que nunca foi devidamente explicada a posi-
ção do PSD e do CDS contra a discriminação positiva das regiões
do interior. É óbvio que uma empresa situada no interior e com
mercado de expansão nacional ou internacional tem, nessa situ-
ação, um custo de contexto acrescido que afetará a sua com-
petitividade, porque, os portos, aeroportos e outras plataformas
de logística comercial e industrial se encontram no litoral.

Esteve bem pois agora o Governo ao legislar como o fez. Prova-
velmente todos esperaríamos mais, mas as condições que foram
criadas e a situação financeira do país não permitiriam e até pro-
vavelmente não aconselhariam mais. Deve dizer-se que numa
situação financeira equilibrada o país deve fazer um esforço maior
na discriminação positiva do interior porque, mesmo arriscando
o cansaço da repetição, tal não é só útil para as populações desse
interior, é útil para todo o país. A diminuição das graves desigual-
dades entre litoral e interior e a perseguição de uma política que

«O Império Marítimo Português – 1415-1825» de C. R. Boxer (Edi-
ções 70, 1992) é uma obra tornada clássica, publicada pelo célebre
estudioso britânico em 1969 e que nos fornece uma indispensá-
vel síntese panorâmica da expansão portuguesa no mundo atra-
vés da consideração das suas origens, vicissitudes, limitações e
desenvolvimentos.

Charles R. Boxer (1904-2000) tornou-se, após uma vida militar
atribulada no Oriente, em 1947, titular da cátedra Camões no
King’s College em Londres, onde exerceu funções até 1967. Pro-
fundo conhecedor das línguas e culturas asiáticas e sendo estu-
dioso apaixonado do contacto destas com as culturas europeias,
designadamente a portuguesa e a holandesa, Boxer tornou-se
uma autoridade respeitadíssima relativamente ao conhecimento
da primeira globalização, tendo ainda sido Professor da História
do Extremo Oriente na Universidade de Londres no início dos
anos cinquenta. A obra a que hoje nos referimos culmina a ação
na capital britânica – tendo-se tornado um manual indispensável
para o conhecimento sério das viagens dos portugueses pelo
mundo e das suas consequências para a génese da economia e
da sociedade modernas. Depois de 1967, aceitou ainda a cátedra
de História da Expansão Europeia na Universidade de Indiana, a
que se seguiu semelhante função na Universidade de Yale – ten-
do tido até à sua morte uma relevante influência no estudo com-
plexo dos acontecimentos que determinaram a criação do Império
Marítimo Português, desde a conquista Ceuta até ao ocaso da
presença asiática. O tema da expansão marítima europeia, que
teve como precursores os portugueses, é de significativa comple-
xidade, não sendo compatível com simplificações unívocas. A
costa marítima atlântica de Portugal, o conhecimento antigo de
África e do Mediterrâneo ocidental, as necessidades económicas
determinadas pela carência de meios – tudo isso determinou a
conquista de Ceuta e as viagens para sul na costa africana. A ob-

GUILHERME D’OLIVEIRA MARTINS

RAZÕES DO IMPÉRIO MARÍTIMO
tenção de ouro, mercê de trocas com os tuaregues, e depois pelo
conhecimento de jazidas das tribos do deserto, permitiu a cunha-
gem de Cruzados, de uma grande pureza, geral aceitação e esta-
bilidade no respetivo valor. Depois de 1442, temos o desenvolvi-
mento do comércio de escravos, no início com capturas diretas e
depois com a intermediação dos povos africanos. Nascem, entre-
tanto, as feitorias, de que um primeiro exemplo é Arguim, onde os
portugueses trocavam cavalos, tecidos, objetos de cobre e trigo
por pó de ouro, escravos e marfim. E com a chegada destes bens
a Portugal as expedições da África ocidental tornam-se lucrativas,
Nunca os portugueses descobriram, porém, a fonte direta de onde
vinha o ouro nem conseguiram estabelecer feitorias no interior.
«Mas (segundo Boxer) a luta das caravelas portuguesas contra as
caravanas mouras de camelos do Sara teve como resultado a pre-
dominância das primeiras no comércio do ouro, por um período
de 100 anos, de 1450 a 1550». Só em S. Jorge da Mina registaram-
se importações anuais de 170 mil dobras e às vezes mais. «Se bem
que os principais produtos que os portugueses procuram na
Senegâmbia e na Guiné continuassem a ser os escravos e o ouro,
outros produtos oeste-africanos, como a malagueta ou grão-do-
paraíso, uma especiaria parecida com a pimenta, macacos e pa-
pagaios encontravam, também, um mercado lucrativo em Portu-
gal». As mercadorias que permitiam a compra de escravos e ouro
vinham do estrangeiro. A malagueta ia para a Flandres e os escra-
vos para Espanha e Itália, antes da descoberta das Américas.

O comércio africano era partilhado entre o Estado e os merca-
dores, com o controlo apertado da Casa da Mina, situada no edi-
fício do Paço da Ribeira – cabendo à Coroa o monopólio do ouro.
As receitas do comércio do ouro e dos escravos permitiram, toda-
via, a D. João II decidir avançar para o Golfo Arábico e Índia – em
direção às especiarias. Bartolomeu Dias dobra o Cabo da Boa Es-
perança e Pero da Covilhã e Afonso de Paiva são enviados por
terra em busca do Reino do Preste João e para conhecerem a Índia.
Pero da Covilhã sobrevive e depois, ao regressar ao reino, é solici-
tado por um mensageiro do rei, na cidade do Cairo, para «continu-
ar até ao reino do Preste João, que tinha sido então localizado nas
montanhas da Abissínia». O relatório que teria enviado para Lis-
boa não se sabe se chegou ao destino. Vasco da Gama saberia, po-
rém, que tinha de aportar no sudoeste da Índia, mas foi incapaz
de distinguir os templos hindus das igrejas cristãs… O certo é que
a política de D. João II levaria ao fim do monopólio veneziano-

Os textos são da responsabilidade dos autores que podem optar por seguir ou não o novo Acordo Ortográfico

mameluco das especiarias no Levante, o oriente do Mediterrâneo.
Em 1485, o discurso de obediência proferido por Vasco Fernandes
de Lucena perante o Papa aponta claramente para a con-
cretização da chegada dos portugueses ao Oceano Índico. Contu-
do, quando D. Manuel herdou a coroa de seu cunhado, seguiu
claramente a estratégia do Príncipe Perfeito. E Vasco da Gama
«levava credenciais dirigidas ao Preste João e ao rajá de Calecute,
juntamente com amostras de especiarias, ouro e aljôfar»… A par-
tida para a Índia ocorreu nove anos depois de Bartolomeu Dias ter
regressado do Cabo. Entretanto, porém, Colombo tinha regressa-
do da sua «histórica viagem», pensando ter chegado à Ásia Orien-
tal. Por que razão mediou tanto tempo até recomeçar a empresa
das descobertas? As explicações são contraditórias – os novos
acontecimentos em Marrocos, a morte de D. Afonso, as dúvidas
sobre o herdeiro de D. João II ou a doença do Rei. Não devemos
esquecer, entretanto, as viagens no Atlântico Sul que teriam per-
mitido não só favorecer as navegações com segurança, mas tam-
bém encontrar o importante território brasileiro.

Importa lembrar que depois da morte do Infante D. Henrique
as navegações «eram sobretudo impulsionadas pela procura do
Preste João e do ouro da Guiné, e que, durante o reinado de D. João
II, estes motivos foram reforçados pela procura de especiarias
asiáticas – compreendendo-se a resposta do enviado de Gama
sobre o que fariam ali aqueles navegadores. «Viemos procurar
cristãos e especiarias». O certo, porém, é que os conselheiros de D.
Manuel, ouvidos em Montemor-o-Novo, mais se inclinaram para
que a Índia não se deveria descobrir – como no-lo diz João de Bar-
ros. Quando regressou ao reino, em Agosto de 1499, Vasco da
Gama perdera dois navios e cerca de metade da tripulação, no
entanto a abertura de novos contactos permitiria novos horizon-
tes, que a embaixada de Pedro Álvares Cabral viria a consolidar –
com a concretização do Achamento do Brasil, documentado na
carta de Pero Vaz de Caminha, bem como com o delineamento de
uma nova estratégia de acordos locais, designadamente em
Cochim e Cananor. Segundo Boxer: «a mira dos lucros a ganhar
com o projetado monopólio português das especiarias e a confian-
ça na possibilidade de encontrar aliados cristãos nas terras que
confinavam com o Índico permitiram a D. Manuel vencer hesita-
ções de alguns dos seus conselheiros e lançar este pequeno reino
na espetacular carreira de empreendimentos militantes na Ásia
das Monções».

“ Esteve bem agora o
Governo ao legislar como o
fez. Pena é que esta política
não seja seguida noutros
setores de igual ou maior
importância económica e
social como o ensino
superior e o emprego

promova maior igualdade territorial nas questões económicas e
sociais é do maior interesse para todos os portugueses e para o
estado e o país do seu todo.

Pena é que esta política não seja seguida noutros setores de
igual ou maior importância económica e social como o ensino
superior e o emprego. A política de ensino superior continua com
uma orientação em benefício das universidades do litoral, promo-
vendo o enfraquecimento e a degradação das universidades e
politécnicos do interior do país. Também no emprego, não só con-
tinuam a ter vantagens as grandes empresas situadas no litoral,
como, apesar da continua razia e esvaimento populacional e eco-
nómico dos distritos do interior, não há qualquer iniciativa de
estimulo para estas regiões.

E custava pouco e era o tempo adequado para as regiões do
interior terem algumas políticas públicas de estímulo nestas áre-
as. Esperam-se iniciativas da Unidade de Missão para a Valoriza-
ção do Interior.
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 OCORRÊNCIAS

A Guarda Nacional Republica-
na (GNR) apreendeu 1,94 qui-
los de cannabis e 96 plantas no
Concelho de Proença-a-Nova,
e deteve duas pessoas.

Em comunicado, a GNR
explica que na quarta-feira, 27

Uma criança morreu na
passada quinta-feira, 28 de
julho, num infantário na Ser-
tã, vítima de paragem cardior-

A Polícia de Segurança Públi-
ca (PSP) deteve cinco condu-
tores com excesso de álcool no
sangue, entre os dias 26 de ju-
lho e 2 de agosto.

Os detidos, quatro na cida-
de de Castelo Branco e um na

PROENÇA-A-NOVA

GNR apreende 1,94 quilos de
cannabis e detém dois homens
Busca
realizada pela
GNR de
Proença-a-Nova
em terenos
agrícolas
leva à apreensão
de 85 plantas
de cannabis

de julho, militares do Núcleo
de Investigação Criminal da

Sertã, detiveram, em flagrante
delito, um homem de 49 anos,

“por posse e cultivo de produ-
to estupefaciente”.

Esta ação, resulta de uma
investigação que culminou
com uma busca a um terreno
agrícola, local onde foram
apreendidos 1,94 quilos e 85
plantas de cannabis e diverso
material utilizado para o seu
cultivo.

Dias antes, a 25 de julho,
militares da GNR de Proença-
a-Nova detiveram um homem
de 43 anos, por posse e cultivo
de produto estupefaciente.

Foram ainda apreendidas
11 plantas de cannabis, mate-
rial usado para o seu cultivo e
17 gramas de produto estupe-
faciente.

Os detidos, foram constitu-
ídos arguidos e sujeitos a termo
de identidade e residência.

SERTÃ

Criança morre em infantário
respiratória, disse fonte do
Comando Distrital de Opera-
ções de Socorro (CDOS) de
Castelo Branco.

O alerta foi dado às
16h51, tendo ocorrido ao lo-
cal cinco bombeiros, com três
viaturas e uma ambulância

O Comando Territorial de
Castelo Branco da Guarda
Nacional Republicana (GNR)
deteve 12 pessoas em fla-
grante delito entre os dias 25
e 31 de julho, sendo que seis
foram detidas por condução
sob influência do álcool, três
por tráfico e consumo de es-
tupefacientes e duas por
condução sem habilitação
legal.

No mesmo período, a
GNR apreendeu 1,96 quilos
de cannabis, 96 plantas can-
nabis, 41 doses de haxixe,
quatro armas de fogo, uma
faca artesanal, uma arma de
ar comprimido e 83 cartu-
chos de calibre 12 milíme-
tros.

Detidas 12
pessoas
em flagrante
delito

A Guarda Nacional Republi-
cana (GNR) de Castelo Bran-
co registou 398 infrações no
âmbito de ações de fiscaliza-
ção de trânsito nas estradas
do Distrito, efetuadas entre
os dias 25 e 31 de julho.

Do total de infrações
detetadas, destacam-se 144
por excesso de velocidade,
42 por excesso ou mau acon-
dicionamento da carga, 15
por falta de inspeção perió-
dica obrigatória, 14 por con-
dução com taxa de álcool no
sangue superior ao permiti-
do por lei e 14 com tacó-
grafos.

No mesmo período fo-
ram ainda registados 30 aci-
dentes de viação dos quais
resultaram 18 feridos ligei-
ros.

GNR
registou 398
infrações
de trânsito

de Suporte Imediato de Vida
(SIV).

A criança, que teria “cer-
ca de cinco anos”, foi trans-

portada para o Serviço de
Atendimento Permanente da
Sertã onde foi declarado o
óbito.

Polícia deteve cinco condutores por
excesso de álcool

Covilhã, apresentaram taxas
de álcool no sangue (TAS) en-
tre as 1,31 gramas/litro e as 1,78
gramas/litro, sendo que a mai-
or taxa de alcoolemia perten-
ceu a uma condutora de 51
anos, residente na Covilhã.



ANTÓNIO TAVARES

Editorial

O verão é sinónimo das
grandes provas de ciclismo,
sendo que no País, a maior de-
las é a Volta a Portugal em Bici-
cleta, que teve início na passa-
da quarta-feira, dia 27 de
julho, em Oliveira de Azeméis.

Hoje, quarta-feira, pas-
sada precisamente uma se-
mana depois do pelotão da
prova maior do ciclismo por-
tuguês ter começado a peda-
lar pelas estradas do País, a
caravana chega ao Distrito
de Castelo Branco que, mais
uma vez, pode ser decisivo
no apuramento do vencedor.

Como habitualmente, a
montanha, mais concreta-
mente a Serra da Estrela,
pode ser determinante no
nome do ciclista que vence-
rá a prova, que termina do-
mingo em Lisboa.

E, este ano, há ainda mais
razões para isso, porque os
ases do pedal, na vez de te-
rem de subirem uma vez até à
Torre, onde geralmente está
instalada uma meta, terão,
numa única etapa, a que é
cumprida hoje, quarta-feira,
entre Belmonte e a Guarda,
de o fazer duas vezes, por di-
ferentes vertentes da Serra.

Tudo isto debaixo de um
Sol abrasador e das temperatu-
ras elevadas que dominam a
Região e que este ano estão a
ser impiedosas. Por isso, esta
quarta-feira, o pelotão tem pela
frente um dia que certamente
ficará na memória de todos.

Já amanhã, quinta-feira,
o dia será mais tranquilo,
mas não menos exigente
com a etapa que liga Figueira
de Castelo Rodrigo e Castelo
Branco, com a meta instala-
da na emblemática e históri-
ca, em termos velocipédicos,
Avenida de Nuno Álvares.

O Distrito recebe, assim, o
grande circo da Volta e os Bei-
rões, como apreciadores do
ciclismo que são, mais uma
vez não faltarão à chamada,
colocando-se à beira das es-
tradas, para aplaudir e incen-
tivar aqueles que pedalam
quilómetros sob condições
extremamente exigentes.

Gazeta do Interior, 1 de Abril de 2009
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A arquiteta e artista plástica
portuguesa Cristina Rodrigues
vai ter, a partir de 2017, na Ca-
tedral de Manchester, uma
obra permanente, composta
por sete grandes peças têxteis
em Bordado de Castelo Bran-
co, em honra à rainha Isabel II.

Para desenvolver este pro-
jeto, Cristina Rodrigues trocou
Idanha-a-Nova por Castelo
Branco, onde instalou um no-
vo ateliê com mil metros qua-
drados, situado na zona indus-
trial da cidade.

Desde maio deste ano, a
artista portuguesa está a traba-
lhar no novo projeto, junta-
mente com seis bordadeiras, a

O Festival Sete Sóis Sete Luas,
que vai na 24ª edição chega a
Castelo Branco este mês, com
ritmos da ilha de Malta e o fla-
menco da Andaluzia, Espanha,
em dois espetáculos com en-
trada livre.

Com o apoio da Câmara de
Castelo Branco, a Associação
Sete Sóis Sete Luas, apresenta
domingo, a partir das 22 horas,
na alcáçova do Castelo a ban-
da Tribali Music, de Malta.

A banda refere os tradicio-
nais instrumentos, nomeada-
mente a sitar, didgeridoo, mur-
chunga, violão, gaita e percussão
que combinam perfeitamente
com guitarras elétricas, linhas de
baixo e ritmos energéticos de
tambores que se unificam por
uma voz hipnotizante.

Com todas estas caracterís-

EM BORDADO DE CASTELO BRANCO

Cristina Rodrigues faz obra
permanente para Manchester
A obra,
em forma
de Bordado de
Castelo Branco,
será apresentada
na Catedral
de Manchester
na presença
da fanília real

Carlos Castela

coordenadora da oficina do
Bordado de Castelo Branco e a
sua equipa.

Cristina Rodrigues explicou
que este novo projeto surgiu de
um convite que lhe foi feito
pela direção da Catedral de
Manchester, no sentido de de-
senvolver uma obra de cariz
permanente.

“O convite foi-me feito
pela direção da Catedral de

Manchester e deram-me li-
berdade total para desenvol-
ver a obra. Sabendo que na vi-
sita da Rainha Isabel II a
Portugal, em 1957, lhe ofere-
ceram uma colcha de Bordado
de Castelo Branco, optei por
desenvolver uma peça com
este bordado, em honra da ra-
inha”, disse.

A obra, de grande dimen-
são, vai ser composta por sete

grandes peças têxteis em Bor-
dado de Castelo Branco e a ar-
tista tem como parceiros a Ofi-
cina do Bordado de Castelo
Branco, a autarquia local e a
Catedral de Manchester.

Segundo Cristina Rodri-
gues, a inauguração desta
obra em Manchester, deverá
ocorrer em maio ou junho do
próximo ano, sendo certo que a
família real britânica vai estar

presente.
“A ideia da peça têxtil em

Bordado de Castelo Branco foi
minha. Sabendo da oferta da
colcha à rainha, em 1957, quis
replicar numa obra este borda-
do que possui a técnica mais
exuberante que é desenvolvi-
da em Portugal”, disse.

Além deste projeto, Cristi-
na Rodrigues está a preparar
no ateliê de Castelo Branco a
sua próxima exposição.

Intitulada La Pásion, a ex-
posição vai ser inaugurada a 13
de setembro, em Sevilha, onde
ficará patente até 20 de no-
vembro.

Com curadoria de José Lu-
cas Chaves-Maza, esta exposi-
ção apresenta uma configura-
ção inédita, com um total de 13
obras distribuídas por cinco
monumentos icónicos de Sevi-
lha: Fundación Valentín de
Madariaga y Oya, Consulado
Geral de Portugal em Sevilha,
Universidad de Sevilha, Casa
de la Provincia e Real Alcázar
de Sevilha.

La Pásion, conta ainda com
quatro obras inéditas de Cristi-
na Rodrigues, que serã apre-
sentadas pela primeira vez ao
público.

NO CASTELO E NO MONTE DO ÍNDIO

Festival Sete Sóis Sete Luas regressa

ticas, a banda desenvolveu uma
fusão de géneros musicais, tais
como rock, reggae, ska e blues.

Depois, dia 27 deste mês,
também a partir das 22 horas,
mas no Monte do Índio atua a

bailarina Ana González que
fará uma autêntica performan-
ce de flamenco. Natural de
Cádiz, Andaluzia, a bailarina
mostra que o flamenco não é
apenas uma dança, mas tam-
bém uma cultura pertencente
ao Mediterrâneo, sendo consi-
derado pela UNESCO, como
Património Mundial da Huma-
nidade.

Ana González tem viajado
pelo Mundo inteiro, integran-
do durante quase 10 anos a
companhia da bailarina mais
internacional de Andaluzia,
Sara Bara. A bailarina já se
apresentou nos palcos mais
prestigiados e já recebeu inú-
meros prémios nacionais e in-
ternacionais.

Recorde-se que desde há
24 anos, a Associação Sete Sóis

Sete Luas, guiada pelo sonho
imaginário da famosa passarola,
elemento presente no aclama-
do livro Memorial do Convento,
de José Saramago, tem-se em-
penhado na preservação e pro-
moção da cultura Mediterrânea
e do mundo Lusófono.

O Festival guiado pelo diá-
logo entre culturas, primeira-
mente feito entre os países de
Itália e Portugal, estendeu-se a
países como a Grécia, Espa-
nha, Cabo Verde, França, Mar-
rocos, Israel, Croácia, Brasil,
Roménia, Eslovénia e Tunísia.

Com uma série de ativida-
des, tais como exposições, resi-
dências artísticas, laboratórios
de criatividade, degustações e
concertos, o Festival passa as-
sim mais uma vez por Castelo
Branco, com duas atuações.

Cristina Rodrigues em processo de criação de obra
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Uma startup de Castelo Branco
desenvolveu para o município
local um sistema de rega inteli-
gente, controlado informati-
camente, que permite maior
racionalidade nos gastos de
água e melhora a gestão dos
recursos humanos.

O novo sistema de rega in-
teligente, que integra o projeto
Castelo Branco Smart City, já

A ACICB – Associação Co-
mercial e Empresarial da Bei-
ra Baixa, em parceria com o
Instituto do Emprego e For-
mação Profissional (IEFP) de
Castelo Branco e com a Se-
gurança Social, realizou, dia
26 de julho, nas suas instala-
ções, uma sessão de esclare-
cimento sobre os apoios exis-
tentes à contratação, no mea-
damente, os apoios do IEFP e
da Segurança Social.

A sessão de abertura con-
tou com a presença de Ade-
lino Minhós, presidente da
direção da ACICB, que sali-
entou o facto da Associação
“apostar nestas sessões de
esclarecimento, porque na
prática do dia a dia parecem-
nos ser úteis para as nossas
empresas, uma vez que se
tratam de informações sobre
as matérias que temos ao
nosso dispor”.

Adelino Minhós reforçou
que estas sessões são impor-
tantes para se ter conheci-
mento “das leis gerais e, em
específico sobre as medidas
de incentivo à criação de
emprego. Desde logo, porque
ajudam as empresas a au-
mentar os seus quadros e
ajudam as pessoas a entrar

O Forum Castelo Branco
tem, até dia 14 deste mês, um
autocarro de verão, a percor-
rer as piscinas e praias fluvi-
ais do Distrito de Castelo
Branco.

No autocarro os visitantes
podem encontrar música, ani-
mação, brindes e os descontos

O Laboratório Urbano Pelas Ar-
tes (LUPA) está a dinamizar,
desde segunda-feira, os Labora-
tórios de verão – Pequenos Gran-
des Artistas, que decorrem se-
manalmente de segunda a sex-
ta-feira, das 8h45 às 17h30.

O objetivo das atividades é
“proporcionar aos mais peque-
nos umas férias inesquecíveis
com muita dinâmica, diversão e
inúmeras experiências saudáveis
e em segurança, sob a orientação
de professores especializados”,
sendo que, semanalmente, vári-
as temáticas serão abordadas no-

ALLBESMART DESENVOLVE NOVO PROJETO PARA O MUNICÍPIO

Parque Urbano das Violetas tem sistema
de rega inteligente e Wi-Fi gratuito
O sistema
de rega
inteligente
visa a
sustentatibilidade
ambiental
e será alargado
a todos
os espaços verdes

Carlos Castela

entrou em funcionamento no
Parque Urbano das Violetas,
uma das muitas zonas verdes
da cidade e foi apresentado
segunda-feira.

“Este é um novo projeto
que visa a sustentabilidade
ambiental. Este sistema de
rega inteligente é para se es-
tender, aos poucos, a toda a ci-

dade (zonas verdes) de Caste-
lo Branco”, explicou o presi-
dente da Câmara de Castelo
Branco, Luís Correia.

O autarca realçou ainda

que o projeto foi desenvolvido
pela Allbesmart, uma startup
tecnológica que nasceu há
dois anos e que se encontra
instalada no Centro de Em-
presas Inovadoras (CEI) de
Castelo Branco.

O sistema permite que um
operador faça toda a gestão de
rega da zona verde por contro-
lo remoto, através de um com-
putador, tablet ou smartphone,
sem que seja necessário deslo-
car-se ao local, tal como acon-
tecia até agora, em que o ope-
rador tinha que se deslocar e
acionar manualmente cerca
de 40 pontos diferentes.

Além disso, possui ainda
integrado um pluviómetro
que, sempre que chove, blo-
queia o sistema de rega da
zona verde.

“Hoje, através de um smart-
phone conseguimos gerir e ligar
todo o sistema de rega o que se
traduz em maior eficiência,

LUPA dedica atividades
aos Pequenos Grandes
Artistas

meadamente fotografia e vídeo,
artes visuais, arquitetura, escrita
criativa, jogos e expressão corpo-
ral. 

Os Pequenos Grandes Artis-
tas destinam-se a crianças e jo-
vens a partir dos seis anos e de-
correm na Escola Básica do 1º
Ciclo do Cansado, na Rua João
Velho, junto à Alameda do Can-
sado, em Castelo Branco.

As inscrições para a ativi-
dade podem ser feitas através
do telemóvel 965 198 742 ou
do endereço eletrónico lupa@
lupa.org.pt.

Forum Castelo Branco
leva autocarro
às piscinas e praias
do Distrito

feitos pelas lojas instaladas no
Forum Castelo Branco.

O desafio lançado pelo
Forum é que “quando vires o
nosso autocarro aproxima-te,
tira uma fotografia com as nos-
sas promotoras e poderás rece-
ber brindes e visitar o nosso au-
tocarro”.

poupança de água e eficácia”,
sustentou o autarca.

Mas, além desta inovação,
a Allbesmart acrescentou ain-
da uma rede de Wi-Fi gratuita
no Parque Urbano das Viole-
tas, cuja alimentação elétrica é
feita através de painéis solares.

Segundo Paulo Marques,
um dos responsáveis pela
startup, como necessitavam
de Internet para o sistema,
desenvolveram duas antenas
com acumuladores que utili-
zam a energia solar para fazer a
alimentação elétrica.

Contudo, apesar de gratuito,
os utentes para terem acesso à
rede têm que responder a uma
de 30 questões que a empresa
selecionou sobre a cidade e a
história de Castelo Branco.

A Allbesmart, além de de-
senvolver o sistema ao longo
de seis meses, conjuntamente
com o município, deu também
formação aos operadores.

Apoios à contratação
apresentados na ACICB

no mundo do trabalho e por
isso têm sido das medidas
mais eficazes no que diz res-
peito ao apoio à economia”.
De igual forma, o dirigente
destacou a simplicidade das
medidas apresentadas.

Leopoldo Rodrigues, dire-
tor do Instituto do Emprego e
Formação Profissional de
Castelo Branco também diri-
giu algumas palavras aos pre-
sentes na sessão de esclare-
cimento, tendo revelado a
origem da realização desta

atividade. “Constatámos que
os empresários da nossa re-
gião não estão a usufruir ple-
namente destas medidas e
por isso decidimos fazer um
reforço da sua importância e
da forma como os empresári-
os as podem usar e como se
podem candidatar”, indicou
o dirigente.

Coube a Sílvia Daira a
apresentação das medidas
de incentivo à criação de
emprego disponibilizadas pe lo
IEFP, nomeadamente o Está-

gio Emprego, a medida Rea-
tivar e ainda a medida Em-
prego Jovem Ativo.

O Instituto da Segurança
Social também participou
nesta iniciativa, tendo sido
Luís Plácido a pessoa encar-
regue de apresentar as medi-
das disponibilizadas pela Se-
gurança Social para apoiar
todas as empresas na contra-
tação de novos funcionários,
como é o caso da Dispensa de
Pagamento de Contribuições
à Segurança Social.

Luís Correia apresenta o sistema de rega inteligente
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Um grupo de cidadãos e institui-
ções de Castelo Branco está a
desenvolver o projeto Tejo Segu-
ro, que tem como objetivo
disponibilizar, de “forma aberta e
independente”, informação so-
bre o nível de radiação ionizante
medido na fronteira com Es-
panha, mais concretamente na
fronteira de Segura, que é o ponto
de Portugal mais perto da cen-
tral nuclear espanhola de Al-
maraz que, recorde-se, se localiza
a cerca de 100 quilómetros da
fronteira portuguesa.

O projeto foi apresentado na

A Alma Azul, no âmbito do pro-
grama 17 Anos » 17 Livros Alma
Azul, em parceria com a Lousarte
– Associação Cultural e Etno-grá-
fica da Lousa, organiza, sábado a
partir das 18 horas, no Núcleo
Museológico da Lousa, uma ses-
são que tem como convidado
José Teles Chaves, que comenta-
rá o livro Tradições e Costumes da
Beira, de Jaime Lopes Dias, onde
o autor de Etnografia da Beira
escreve sobre as Danças da Lou-
sa, entre muitos outros registos

A Alma Azul assinala dia 9 deste
mês o nascimento do poeta e ar-
tista plástico Mário de Cesariny,
em Alcains.

A data é assinalada com uma
distribuição de poemas de Má-
rio Cesariny, com destaque para
o poema Pastelaria, entre as
nove e as 10 horas, convocando
à leitura de um dos poetas mais
emblemáticos da poesia portu-
guesa, nas pastelarias e nos ca-
fés de Alcains.

A acompanhar a distribui-
ção de poemas, a Alma Azul dis-
tribui, de oferta, algumas das
suas revistas de artes e ideias

A Junta de Freguesia de Sar-
zedas organiza sábado, entre
as oito horas e as 13h30, o Mer-
cadinho da Vila.

CAMPANHA DE CROWDFUNDING ESTÁ A DECORRER ATÉ DIA 23 DE SETEMBRO

Projeto quer medir
radiação proveniente
da Central de Almaraz
A recolha
de fundos que
está a decorrer
vai permitir
a aquisição
do equipamento
para
monitorização
da radioatividade

António Tavares

passada quarta-feira, dia 27 de
julho, com os dinamizadores a ex-
plicarem que pretendem adqui-
rir uma sonda Geiger-Muller que
será instalada na fronteira de Se-
gura, procedendo-se também ao
desenvolvimento de uma plata-
forma web para monitorização re-
mota do nível de radiação, medi-
da a cada 10 minutos. Plataforma
essa que também irá mostrar os
níveis de alerta recomendados
pelos organismos de saúde inter-
nacionais.

Para avançar com este proje-

to está a decorrer uma campa-
nha de crowdfunding, na plata-
forma PPL, para a qual qualquer
pessoa pode contribuir, de modo
a que se angariem os 2.500 euros
necessários para a aquisição da
sonda.

Os dinamizadores do projeto
afirmam que este também tem
como objetivo “sensibilizar para o
perigo constante do risco que é a
central nuclear de Almaraz”.

Na apresentação do projeto
foi avançado que a finalidade da
instalação da sonda é permitir

“fazer comparações com os da-
dos sobre os níveis de radio-
atividade disponibilizados pela
Agência Portuguesa do Ambien-
te (APA)”, ao mesmo tempo que
se “pretende que o Estado per-
ceba que há um conjunto de ci-
dadãos que está alerta, sendo
que esse conjunto de cidadãos
não só analisa dados, como os re-
colhe”.

Na apresentação foi ainda
salientado que “não pretende-
mos alarmar as pessoas, mas dizer
que estamos atentos”.

Alma Azul realiza sessão
no Núcleo Museológico da Lousa

das tradições da Beira Baixa.
José Teles Chaves nasceu na

Lousa, em 1951, é formado em
Engenharia Eletrotécnica pelo
Instituto Superior de Engenharia,
foi professor do ensino secundário
e presidente da Junta de Fregue-
sia da Lousa de 2005 a 2013 e foi
sócio fundador da Lousarte,
atualmente, presidente da dire-
ção.

Elsa Ligeiro, editora da Alma
Azul comentará o livro Padre
António Afonso Ribeiro, coorde-

nado por Cláudia Baltazar e
Florentino Beirão, numa home-
nagem ao pároco de Alcains e
Escalos de Cima que nasceu em
1916, no lugar de Cerejeira, Alvito
da Beira, Concelho de Proença-
a-Nova.

A iniciativa do programa 17
Anos » 17 Livros Alma Azul, na
Lousa, conta com o apoio da
União de Freguesias de Escalos
de Cima e Lousa e da Câmara de
Castelo Branco. O programa con-
tinua dia 11 deste mês, no Centro

de Artes e Espetáculos da Figuei-
ra da Foz, com comentários aos
Diários de Mário de Sá-Carnei-
ro, por Carla Marques, professo-
ra; e Livro de verão, por Rui
Féteira, professor, poeta e ator.

Dia 24 deste mês regressa a
Castelo Branco, à Pastelaria
Belar, onde os comentários esta-
rão a cargo de Graça Batista, res-
ponsável da Biblioteca Municipal
de Vila Velha de Ródão; e Ana So-
fia Marçal, diretora da Biblioteca
Padre Manuel Antunes, da Sertã.

Sarzedas recebe
Mercadinho da Vila
no domingo

Esta é uma atividade em
que os participantes podem
vender, comprar ou trocar os
mais variados produtos.

Alma Azul distribui
poema Pastelaria
em Alcains

que edita desde 1999, ano da
criação da produtora de ati-
vidades culturais que tem como
bases de trabalho a vila de
Alcains e a cidade de Coimbra.

Mário de Cesariny é um dos
poetas recordados anualmente
pela Alma Azul e está presente
na sua antologia Livro de Cabe-
ceira da Poesia Portuguesa, edi-
tada em novembro de 2002 e
que está esgotada.

Esta iniciativa integra o pro-
grama do 17º aniversário da
Alma Azul e conta com o apoio
das Câmaras de Castelo Branco
e Vila Velha de Ródão.

O Aeroclube de Castelo Branco
no âmbito da atividade Vou
saber como se voa, promoveu,
dias 27 e 28 de julho, ações de
divulgação  da  atividade aero-
náutica, dirigidas às crianças
do campo de férias do Clube
Desportivo de Alcains (CDA) e
a um grupo de jovens e adultos
da Associação de Apoio à Cri-
ança do Distrito de Castelo
Branco.

Assim, dia 27 de julho fo-
ram apresentados os procedi-
mentos de planeamento e as

Aeroclube leva crianças
e jovens  a voar

verificações de segurança à
aeronave que antecedem o
voo e apresentada uma expli-
cação genérica sobre os instru-
mentos e comandos a bordo.
No hangar, foi possível conhe-
cer de perto vários tipos de ae-
ronaves.

Já no dia 28 de julho foram
proporcionados batismos de
voo por pilotos da instituição.

No final, foram distribuí-
dos certificados de participa-
ção e/ou diplomas de batismo
de voo.

Momento da apresentação do projeto Tejo Seguro
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6000-320 Castelo Branco
Tel.: 272 001 180
castelo.branco@adecco.com

A Adecco – RH recruta – Técnico de Manutenção (m/
f) - Montalvo (URGENTE). Será valorizada Licenciatura
em Engenharia Mecatrónica, Mecânica ou Eletrónica ou curso
técnico profissional em Eletromecânica e Manutenção In-
dustrial. Com experiência profissional em ambiente indus-
trial, em funções de controlo, intervenções de prevenção
ou reparação das máquinas e equipamentos da linha de
produção. Conhecimentos de Espanhol e inglês.

- Recruta – Rececionista (m/f) - Vila Velha de Ródão
(URGENTE). Deverá possuir habilitações mínimas ao nível
do 12º ano. Com experiência profissional na função e obri-
gatoriamente bons conhecimentos de Inglês e Espanhol (fa-
lado e escrito).

- Recruta – Operadores de Armazém (m/f) – Castelo
Branco (URGENTE). Deverá possuir o 9º de escolaridade
e experiência em armazém ou expedição. Com experiên-
cia, na condução de empilhadores, porta-paletes ou mo-
tas (stacker).

- Recruta – Engenheiro (m/f) - Castelo Branco. Deve-
rá possuir Licenciatura em Engenharia Mecânica, Eletro-
mecânica ou de Produção. Com experiência, no ramo in-
dustrial e em funções técnicas.

- Recruta – Administrativo (m/f) - Castelo Branco. De-
verá possuir habilitações ao nível do 12º ano. Obrigatori-
amente com experiência em funções administrativas e no
sector industrial.

- Recruta - Comercial (m/f) - Segmento Cosmética –
Castelo Branco. Deverá possuir, obrigatoriamente expe-
riência mínima de 3 anos em funções comerciais. Prefe-
rencialmente na área da cosmética/venda de produtos de
cabeleireiro.

- Recruta Chefe de Secção (m/f) - Castelo Branco (UR-
GENTE). Deverá possuir habilitações, ao nível do 12º Ano
e experiência profissional na função.

- Recruta Empregado de Mesa (m/f) - Castelo Bran-
co (Part-time). Deverá possuir escolaridade mínima, ao
nível do 9º ano. Valoriza-se experiência em cafetaria ou
gelataria.

- Recruta Eletromecânico (m/f) - Abrantes (URGEN-
TE). Deverá possuir escolaridade mínima, ao nível do 9º
ano e formação profissional na área de manutenção e/ou
eletromecânica. Obrigatoriamente deverá possuir experi-
ência, de 4 anos na função.

- Recruta Ajudantes (m/f) – França. Deverá possuir ha-
bilitações, ao nível do 12º ano e preferencialmente expe-
riência, em ambiente industrial ou obra/montagem de es-
truturas.

- Recruta Programador de Máquinas CNC (m/f) - Cas-
telo Branco. Deverá possuir, obrigatoriamente, conheci-
mentos sólidos em desenho 3D.

- Recruta Soldador TIG DC/INOX (m/f) - Castelo Bran-
co. Deverá possuir, obrigatoriamente, experiência na função
e certificação profissional.

- Recruta Técnico Comercial (m/f) – Castelo Branco.
Deverá possuir habilitações mínimas a nível do 12º Ano e
obrigatoriamente experiência na área comercial.

- Recruta Motorista de Pesados Internacional (m/f).
Com experiência profissional como motorista de pesados
e articulados, CAM e Tacógrafo (requisitos obrigatórios).

- Recruta Desenhador de Equipamentos 3D (m/f), para
Castelo Branco. Deverá possuir, obrigatoriamente, ex-
periência na função e preferencialmente na indústria me-
talomecânica. Com conhecimentos em modelagem, confi-
guração de equipamentos e fortes conhecimentos de 3D.

- Recruta Motorista de Pesados (m/f), para Alcains e
Portalegre. Obrigatoriamente, com experiência na fun-
ção e detentor de Carta de Pesados, CAM e Tacógrafo.

- Recruta Ajudante de Motorista (m/f) – Alcains e Por-
talegre. Privilegiamos candidatos com experiência ante-
rior na área de Distribuição (preferencialmente distribui-
ção de bebidas).

- Recruta Comerciais (m/f) - Castelo Branco e Abran-
tes (Part-Time). Privilegiamos candidatos com experiência
na área comercial e de preferência, na área das teleco-
municações.
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Formação Não Financiada

Formação Modular Certificada
0352 - Atendimento

Carga Horária: 50 horas

Datas de Realização: A definir consoante número de ins-
crições

Objetivos: Enumerar e caracterizar as principais qualida-
des de um atendedor profissional, reconhecendo a sua re-
levância no desempenho da função.

Identificar a diferença entre os conceitos de atendimento /
venda e atitude / comportamento.

Identificar e aferir as motivações / necessidades de cada
cliente.

Estruturar o processo de atendimento, aplicando as atitu-
des/comportamentos associados a cada etapa.

Conteúdos: 1. Perfil e funções do atendedor. Caracterís-
ticas / qualidades de um Atendedor Profissional
2. Atendimento – conceitos gerais. Atendimento / venda;
Atitude / comportamento
3. Diagnóstico de necessidades. Origem das motivações /
necessidades; Análise prévia do perfil de cliente; Estrutura
de um guião de “perguntas tipo”;
4. Etapas do processo de atendimento. Abordagem inicial;
Prestação do serviço; Despedida; Operações de caixa;

Destinatários: A formação é dirigida a profissionais ati-
vos associados da ACICB que, no âmbito da sua formação
contínua, pretendam aperfeiçoar/atualizar os conhecimen-
tos nas respetivas áreas de formação, com habilitação es-
colar entre o 4º ano e o 12º ano.

Horário: De segunda a quinta-feira, em horário pós-labo-
ral das 20h às 23h

Informações e Inscrições
ACICB – Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa
Telefone: 272 329 802 – E-mail:
elisabetetoscano@acicb.pt | geral@acicb.pt

TRABALHO PART-TIME FREELANCE !!!
M/F

Recrutamento: Now & Immediate Iniciar !!!
Responsabilidades: * Pesquisa * coleta de dados * Opiniões
& Insights
Trabalhar 3/4 dias por semana, 4/6 horas diárias e liberdade de
trabalhar em sua própria casa.
Salário / Classificação: ¤ 460 semanais e muitos benefícios
adicionais !!!

Descrição / Requisitos:
• Sem qualificação & Sem taxas exigidas
• Organizado, profissional e motivado
• Capacidade de trabalhar com iniciativa e fazer parte de uma
equipa
Qualquer pessoa pode aplicar !!!
Seja primeiro a aplicar, Contacto James:  mmearshp@gmail.com

OPERADOR DE CENTRAL TELEFÓNICA
Refª588547934 – Tempo Completo – Castelo Branco

TRABALHADOR AGRÍCOLA
Refª588631672 – Tempo Completo – Pedrogão de S. Pedro-Pe-
namacor

TRABALHADOR AGRÍCOLA
Refª588661860 – Tempo Completo – Póvoa de Rio de Moinhos
– Castelo Branco

MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS DE MERCADORIAS
Refª588672861 – Tempo Completo – Castelo Branco

OPERADOR DE CALL CENTER
Refª588678200 – Tempo Completo – Castelo Branco

SOLDADOR
Refª588684841 – Tempo Completo – Castelo Branco

AJUDANTE COZINHA
Refª588691572 – Tempo Completo –  Castelo Branco

EMPREGADO(A) MESA
Refª588692701 – Tempo Completo –  Castelo Branco

AJUDANTE MECÂNICO
Refª588693867 – Tempo Completo – Castelo Branco

MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS DE MERCADORIAS
Refª588696727 – Tempo Completo –  Alcains - Castelo Branco

TRABALHADOR NÃO QUALIFICADO AVICULTURA
Refª588697597 – Tempo Completo – Proença-a-Nova

TÉCNICO DE ELECTRICIDADE
Refª588697736 – Tempo Completo – Proença-a-Nova

TRABALHADOR FLORESTAL
Refª588701745 – Tempo Completo – Sarnadas de Ródão –
Vila Velha de Ródão

TÉCNICO COMERCIAL
Refª588702215 – Tempo Completo – Castelo Branco

AJUDANTE COZINHA
Refª588703503 – Tempo Completo – Castelo Branco

EMPREGADO(A) MESA
Refª588703538 – Tempo Completo – Castelo Branco

DISTRIBUIDOR
Refª588704656 – Tempo Completo –  Castelo Branco

COZINHEIRO(A)
Refª588705598 – Tempo Completo – Malpica do Tejo - Castelo
Branco

COZINHEIRO(A)
Refª588706291 – Tempo Completo –Termas de Monfortinho–
Idanha-a-Nova

ASSISTENTE DE ESTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS)
Refª588706399 – Tempo Completo – Idanha-a-Nova

EMPREGADO(A) MESA
Refª588706402– Tempo Completo –  Castelo Branco

EMPREGADA(O) MESA
Refª588706481 – Tempo Completo – Castelo Branco

CENTRO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
DE CASTELO BRANCO

Avenida Pedro Álvares Cabral, Nº6, R/Chão, 6000-084 Castelo Branco
Telef: 272330010   e-mail: cte.castelobranco@iefp.pt

As ofertas de emprego divulgadas fazem parte da Base de Dados do Instituto do Emprego e Formação, IP.
Para obter mais informações ou candidatar-se dirija-se ao Centro de Emprego indicado ou pesquise no portal
http://www.netemprego.gov.pt/ utilizando a referência (Ref.) associada a cada oferta de emprego.  Alerta-se
para a possibilidade de ocorrência de situações em que a oferta de emprego publicada já foi preenchida
devido ao tempo que medeia a sua disponibilização ao Jornal “Gazeta do Interior” e a sua publicação.
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LAZER

Praias fluviais são o grande atrativo
turístico de Proença-a-Nova

WI-FIGRATUITO

As praias fluviais de Proença-a-
Nova são um dos atrativos turísti-
cos de Proença-a-Nova, e nasce-
ram do aproveitamento cuidado
das linhas de água que cruzam o
concelho.

Aldeia Ruiva, Fróia e Malha-
dal constituem a rede de praias
fluviais de Proença-a-Nova, valo-
rizadas pela moldura natural e
servidas por equipamentos cons-
truídos com a preocupação de
preservar a identidade dos lo-
cais, recorrendo a materiais como
o xisto e a madeira.

Os açudes do Malhadal, Al-
deia Ruiva e Fróia foram inicial-
mente construídos com a função
de regadio.

Contudo, com a redução das
áreas agricultadas, ou mesmo o

A Piscina de Santo André das To-
jeiras é um espaço de lazer que se
destaca pela excelência das con-
dições que oferece aos utentes,
ao nível da qualidade da água,
sossego, ambiente, espaços ver-
des e estacionamento.

Aberto desde o final do mês
de julho, a piscina encerra no pri-
meiro domingo de setembro,
mantendo o tarifário igual ao dos
anos anteriores.

Anualmente, cerca de cinco
mil banhistas frequentam esta
piscina, situada a escassos quiló-
metros da sede de concelho,
Castelo Branco.

O equipamento oferece ain-
da um vasto conjunto de ativida-
des ao longo do verão, como se-
jam noites de fados e sunset party,
as quais serão previamente di-
vulgadas. Segundo o presidente
da Junta de Freguesia de Santo
André das Tojeiras, Luís Andrade,
“este é um equipamento que
contribui para aumentar a quali-
dade de vida da população, bem
como promove a freguesia”.

É também a pensar no au-
mento da qualidade de vida da

abandono das atividades agríco-
las, estes espaços proporciona-
ram condições para a criação de
unidades balneares capazes de
atribuir a munícipes e visitantes

momentos de lazer diferenciado-
res, usufruindo de cursos de
águas puras e cristalinas e da be-
leza cénica da sua envolvente.

Pela sua natureza, condição

geográfica e atributos diferentes
entre si, estas praias têm apre-
sentado, desde sempre, uma in-
tensa utilização durante a época
estival.

A partir de 2011, as praias flu-
viais de Fróia e Malhadal, todas
vigiadas por nadadores salvado-
res durante a época balnear, ga-
nharam ainda mais alento com a
atribuição do galardão de Praia
de Ouro, por parte da Quercus.

Além disso, possuem circui-
tos pedestres associados, com si-
nalética de grafismo municipal,
aos quais se denominou “Trilho
da Praia” que, além de faculta-
rem a incursão pela natureza en-
volvente, permitem uma ocupa-
ção diferente dos tempos livres
passados nestas estruturas.

O presidente da Câmara
Municipal de Proença-a-Nova,
João Lobo sustenta que as praias
fluviais foram, “sem sombra de
dúvida”, um dos principais im-

pulsionadores do turismo no con-
celho.

O autarca adianta que o con-
celho beneficiou desta oferta
que o município acabou por ala-
vancar, criando novas valências
complementares no chamado
turismo de natureza.

“O turismo é uma das áreas
que potencia uma região. Nesse
sentido, apesar de termos agora
outras infraestruturas, igualmen-
te atrativas no concelho, conti-
nuaremos a investir na valoriza-
ção das nossas praias fluviais,
porque são uma importante
mais-valia, não só para os turistas
que nos visitam, mas também
para os residentes que privilegi-
am cada vez mais a sua qualida-
de de vida”, conclui.

Piscina de Santo André
das Tojeiras destaca-se
pela excelência

população que assenta a estraté-
gia da autarquia que dirige: “Com
o apoio da Câmara Municipal de
Castelo Branco estamos a fazer
um forte investimento na requa-
lificação urbana das nossas aldei-
as. Temos investido na cultura,

na solidariedade social, nas cole-
tividades, nas acessibilidades,
enfim investimento pensados e
realizados a penssar nas pessoas
que são a verdadeira razão da
existência do poder local”, sus-
tentou.
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O verão deste ano está a ser extre-
mamente quente e, por isso, há
que procurar meios de combater
o calor.

Não havendo praias maríti-
mas, uma vez que a Região fica
longe do Litoral, uma das alterna-
tivas são, sem dúvida, as pisci-
nas-praia de Castelo Branco e de
Alcains que, como João Carvalhi-
nho, que é o responsável da em-
presa municipal Albigec, que
tem sob a sua alçada a gestão e
dinamização dos equipamentos
e infraestruturas pertencentes à
Câmara de Castelo Branco nas
áreas cultural, social e desportiva,
realça, “as piscinas, num território
como o nosso, com um clima
quente, são indispensáveis para a

EM CASTELO BRANCO E EM ALCAINS

Todos pra piscina
qualidade de vida e para o lazer”.

João Carvalhinho destaca
ainda que estes dois espaços “são
locais de eleição para o lazer, mas
também para o recreio e anima-
ção, bem no centro de Castelo
Branco e de Alcains”, sublinhan-
do que em qualquer dos dois
equipamentos está presente e é
ponto fundamental uma tríade
constituída pela “qualidade, higi-
ene e segurança”.

Tanto a Piscina-Praia de Cas-
telo Branco, como a de Alcains
dispõem de espaços aquáticos
que vão da quota zero aos 1,60
metros, a que se juntam diversos
espaços de lazer e diversão.

No caso da Piscina-Praia de
Castelo Branco, inaugurada em
2004, o espaço de lazer dispõe de
piscina descoberta, piscina co-

berta, bar, balneários, instalações
sanitárias e outras estruturas de
apoio. Entre estas estão os 10 mil
metros quadrados de área relva-
da e uma caixa de areia destina-
da à prática de ténis e voleibol de
praia.

Novidade este ano é que a
Piscina-Praia de Castelo Branco,
disponibiliza uma rede de WI-FI
gratuita, sendo que além disso, os
utilizadores também passaram a
ter, em tempo real, a possibilida-
de de saber qual o nível de radia-
ção UV e das medidas de prote-
ção a adotar.

João Carvalhinho destaca
também que tanto em Castelo
Branco, em que a época balnear
se prolonga até dia 11 de setem-
bro, como em Alcains, onde de-
corre até dia 4 de setembro, as

piscinas têm a particularidade de
“não fecharem nenhum dia da
semana, porque a limpeza e ma-
nutenção é feita fora das horas de
funcionamento”.

No que respeita à Piscina-
Praia de Alcains, inaugurada em
2000, tal como a de Castelo Bran-
co dispõe de piscina descoberta,
piscina coberta, bar, balneários,

instalações sanitárias e outras es-
truturas de apoio.

Comum a ambos os espaços
é também a oferta de animação.

Na Piscina Praia de Castelo
Branco há aqua zumba, todas as
quartas-feiras, sábados e domin-
gos, das 17 às 18 horas.

A esta há a juntar a hidrogi-
nástica, todas as quartas-feiras,

António Tavares

sábados e domingos, das 11 às 12
horas; e a expressão plástica, to-
dos os sábados e domingos, das
10 às 12 horas.

Na Piscina Praia de Alcains, a
aqua zumba está presente todos
os sábados e domingos, das 11
às 12 horas, e a hidroginástica to-
das as quartas-feiras, sábados e
domingos, das 17 às 18 horas.
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O Centro de Ciência Viva da
Floresta (CCVF) de Proença-a-
Nova,  recebeu mais de 120
mil visitantes em nove anos,
sendo que o objetivo passa por
aumentar este número nos pró-
ximos anos.

“Estão a ser dados os pas-
sos certos para que o CCVF te-
nha uma lógica mais ampla,
não se esgotando apenas na
comunidade escolar que foi o
primeiro público-alvo”, refere
em comunicado, o presidente
da Câmara de Proença-a-No-
va, João Lobo.

O CCVF de Proença-a-No-
va, que está a comemorar o
seu nono aniversário, para
além da mostra permanente,

Com o secretismo que invadiu
alguns ministros (infraestruturas
e saúde, pelo menos) do actual
governo do PS tivemos finalmen-
te a descoberta do “ovo de
Colombo” com o anúncio do des-
conto de 15% nas portagens de
algumas autoestradas, incluindo
a A23. É óbvio que não vou cair no
ridículo de dizer que o desconto
de 15% é pior que nada, mas tam-
bém não me peçam para ser hi-
pócrita e dizer que estamos pe-
rante uma grande vitória. Sou
português mas não pertenço à
maioria dos que se contentam
com quase nada.

E, porque não me resigno,
extraio três conclusões deste
processo:

Ponto um - O governo não
teve coragem para enfrentar os
interesses instalados e acabar
com um contrato feito pelo de-
funto governo do PSD/CDS-PP
com as PPP (SCUTVias) que é
ruinoso para o país, para a re-
gião, para as empresas, para o
turismo e para as populações e
optou por uma redução pífia,
um passito de bebé. Além disso
o ministro teve, do ponto de vis-
ta ético e institucional, falhas
muito graves: Não reuniu com
os representantes dos empre-
sários/sindicatos e comissões
de utentes; e anunciou as re-
duções na comunicação social
no exacto dia em que vinha à
Covilhã para esse fim. Foi mau,
muito mau e o Presidente da
Câmara sobre isso nada disse e
também foi mau, muito mau.

Ponto dois – Os deputados
do PS, PCP, BE, PEV e PAN, que
aprovaram uma resolução para a
redução dos valores praticados,
devem penitenciara-se por te-
rem aprovado uma resolução ge-
nérica sem uma calendarização e
uma quantificação da redução e
sem um compromisso sério de
abolição das portagens. Em polí-
tica a falta de firmeza e de princí-
pios paga-se caro.

Ponto três - A Câmara Mu-
nicipal da Covilhã andou mal
porque se prestou a um papel
de submissão ao ministro, por-
que lançou às urtigas todas as
intervenções públicas do seu
presidente e todas as moções
aprovadas na Câmara e na
CIM Beiras e Serra de Estrela e
porque convidou para intervir
como “animador de festa” o
representante de uma associa-
ção patronal sectorial (eu diria
que só representa um grupo
económico) a quem nunca se
ouviu uma palavra e a quem

O Distrito de Castelo Branco
tem atualmente 14.113 be-
neficiários da tarifa social de
eletricidade, cujo novo regi-
me entrou oficialmente em
vigor no dia 1 de julho.

Em comunicado, o gabi-
nete do secretário de Estado
da Energia, adianta que o
Concelho de Castelo Branco é
o que tem maior represen-
tatividade, com 4.154 benefi-
ciários, e Vila Velha de Ródão
detém o menor número de
consumidores nestas condi-
ções, com 177.

O Concelho da Covilhã
surge em segundo lugar da lis-
ta, com 3.564 beneficiários;
seguindo-se o Fundão (2.482),
Sertã (959), Idanha-a-Nova
(762), Penamacor (564), Bel-
monte (515), Proença-a-Nova

CORREIO DO LEITOR

PORTAGENS NA A23

Redução do valor
das portagens, uma
redução pífia e um
passito de bebé

não se viu uma única acção
contra as portagens e que no
plano laboral se caracteriza por
uma postura de retrocesso e
que por isso é conhecida pelo
“ganha muito e paga pouco”.
Só a vontade de ter alguém
que não levantasse ondas e até
tecesse loas a uma medida
pífia pode justificar que não ti-
vesse convidado o presidente
do NERCAB ou da Associação
de Empresários pela Subsis-
tência do Interior que são asso-
ciações representativas e que
têm tido um papel destacado
na luta contra as portagens.

Sejamos sérios e honestos!
Uma redução de 15% não vai
dinamizar a economia, não vai
tirar o interior do atraso e não
vai melhorar o poder de com-
pra dos que cá vivem e resis-
tem. Infelizmente esta redu-
ção vem confirmar a distância
que vai entre as promessas
eleitorais e a prática politica e
mostra que o chamado “amor
ao Interior é fogo que arde sem
se verem resultados”. É plató-
nico, digo eu.

É claro que conseguirmos
o princípio da redução já foi
um ganho e ele tem que ser
entendido como o início de um
processo que tem que ser
imparável até à abolição defi-
nitiva das portagens e que se
inicia com o próximo OE.

Muito sinceramente espe-
ro que os partidos que supor-
tam o governo do PS na
Assembleia da República quei-
ram de forma verdadeira o fim
das portagens e não vejam ne-
las um alimento para a luta. Se
assim for (e acredito que assim
seja) o que se exige é que uma
das condições para a aprova-
ção do próximo Orçamento de
Estado seja a de o mesmo defi-
nir um calendário de reduções
até à abolição total das porta-
gens.

Bem! E até lá, à abolição? O
que fazer?

Ganhámos uma etapa, não
ganhámos a guerra. Agora, por
isso, só nos resta continuar a
luta. Todos juntos (Comissão
de Utentes, USCB/CGTP-IN e
seus sindicatos, Associações
de Empresários e os cidadãos
em geral).

Está-me a pena a fugir pa-
ra o vício e para a necessida-
de. A luta continua!
Luís Pereira Garra

(Coordenador da União
dos Sindicatos de Castelo Bran-
co)

PROENÇA-A-NOVA

Centro de Ciência Viva

recebeu mais de 120 mil

visitas em nove anos

Protocolo

com a Escola
Superior

Agrária
permite

criar novas
ferramentas

para investidores
na agricultura

tem também  diversas exposi-
ções temporárias, sendo que a
última ali presente, Insetos em

Ordem, está patente ao públi-
co até ao final de outubro.

“Através dos laboratórios
do vinho, do solo e do azeite,
no âmbito de um protocolo
com a Escola Superior Agrá-
ria (ESA) de Castelo Branco,
estamos a criar novas ferra-

mentas para aqueles que
aqui investem, sejam agricul-
tores ou vejam na terra a pos-
sibilidade de investir, diversi-
ficando assim a oferta do
CCVF e possibilitando a sua
sustentabilidade”, explicou o
autarca.

Para os próximos anos, os
objetivos passam pelo aumen-
to do número de visitantes e

pela remodelação da área
expositiva e ao desenvolvi-
mento de novos projetos.

Segundo a diretora execu-
tiva do CCVF de Proença-a-
Nova, Edite Fernandes, “são
já nove anos dedicados à ci-
ência, nove anos de exposi-
ções em que remodelámos a
área expositiva com novos
módulos”.

CASTELO BRANCO É O CONCELHO COM MAIOR REPRESENTATIVIDADE

Distrito tem 14.113 beneficiários

da tarifa social de eletricidade

(381), Oleiros (342) e  Vila de
Rei (213).

“O impacto do automa-
tismo da tarifa social de energia
elétrica, que entrou oficialmen-

te em vigor a 1 de julho, ganha
visibilidade para a maioria dos
beneficiários, a partir de agosto,
com a chegada das primeiras
faturas”, lê-se na nota.

Segundo o Governo, este
benefício, consagrado na legis-
lação desde 2010, “constitui
um instrumento de justiça so-
cial que visa proteger os inte-
resses dos clientes economica-
mente vulneráveis”.

Encontram-se abrangidos
por este regime, os clientes indi-
viduais que integrem um agre-
gado familiar, cujo rendimento
total anual seja igual ou inferior
a 5.808 euros, acrescido de 50
por cento por cada elemento
adicional, até um máximo de
10 pessoas ou beneficiários de
prestações sociais.

A nível nacional, o total
previsto de beneficiários abran-
gidos pela tarifa social de
eletricidade é de 630.698, sen-
do que no final de 2015, este
número rondava os 108.300.

Centro de Ciência Viva da Floresta está a caminho do 10º aniversário



Gazeta do Interior, 3 de agosto de 2016

13|IDANHA-A-NOVA

O ministro da Cultura, Luís Fili-
pe Castro Mendes, elogiou a
ligação entre a comunidade de
Penha Garcia, em Idanha-a-
Nova, e o projeto científico
que esteve na génese do Geo-
park Naturtejo.

“É uma grande lição. O tra-
balho científico e a vitalidade
da comunidade encontraram-
se, aliaram-se e fizeram o valor
deste projeto que é reconheci-
do pela UNESCO”, afirmou
Castro Mendes.

O governante, que falava,
na passada quarta-feira, dia 26
de julho, durante a sessão co-
memorativa dos 10 anos da

A 11º edição do Boom Festival,
que é dedicada ao tema Sha-
manism e decorre de 11 a 18
deste mês, na Herdade da
Granja, junto à Barragem Ma-
rechal Carmona, em Idanha-a-
Nova, apresenta este ano uma
novidade no que respeita aos
bilhetes, uma vez que foram
adotadas medidas de combate
à fraude.

A organização recorda que
“os bilhetes on-line estão esgo-
tados e não existem mais dis-
poníveis”, para realçar que no
sentido de “evitar esquemas e

A Praça de Touros António
Manzarra, em Idanha-a-Nova,
recebe, domingo, a partir das
17h30, a tradicional Corrida de
Touros do Emigrante.

O cartel da corrida é forma-
do pelos cavaleiros Pedro Sal-
vador, João Moura Caetano e
Mara Pimenta, acompanhados
pelas respetivas quadrilhas de
bandarilheiros.

Vão também estar em pra-
ça três grupos de forcados, de
Lisboa, Alter do Chão e Mon-

PENHA GARCIA ASSINALA ANIVERSÁRIO DO GEOPARK NATURTEJO

Ministro da Cultura elogia união entre
comunidades local e científica
Ao fim
de 10 anos

de Geopark
o PROVERE

poderá ser uma
ferramenta

essencial
para o seu

desenvolvimento

Carlos Castela

criação do Geopark Naturtejo
da Meseta Meridional - Geo-
parque Mundial da UNESCO,
realçou a ligação entre a co-
munidade local e a científica,
que se juntaram e arranjaram
uma solução para defender o
património geológico que es-

tava em risco, em Penha Gar-
cia.

O Geopark Naturtejo, que
integra os concelhos de Castelo
Branco, Idanha-a-Nova, Nisa,
Oleiros, Proença-a-Nova, Vila
Velha de Ródão e Penamacor,
foi o primeiro geoparque portu-

guês a integrar a Rede Global
de Geoparques, constituída
atualmente por 120 áreas em 33
estados-membros.

O presidente da Naturtejo
e da Câmara de Idanha-a-
Nova, Armindo Jacinto, real-
çou a “grande mais-valia” que

o Geopark representa para a
região e recordou os motivos
que levaram à sua criação em
2006.

“Dez anos depois, muito
conseguimos, mas também
sabemos que temos ainda
muito mais a percorrer”, disse.

Boom combate fraudes
com bilhetes personalizados

mercado negro de bilhetes, to-
dos os ingressos são pessoais e
eletrónicos” e o acesso ao Fes-
tival “requer um documento
de identificação oficial com
foto ou passaporte, para con-
firmação de identidade com os
dados do bilhete”.

Outras novidades na edi-
ção deste ano têm como
objetivo aumentar o conforto e
ecologia. Assim, além da me-
lhoria de condições na área de
restaurantes, WC e chuveiros,
esta edição contará com uma
nova área de restaurantes e

lounge para campistas e ca-
ravanistas.

Também terá uma nova
zona dedicada às Organiza-
ções Não Governamentais
(ONG), bem como um novo es-
paço dedicado à dança, onde,
diariamente, haverá sessões e
shows.

Por outro lado, os pequenos
boomers, dos três aos 12 anos,
contarão com uma nova área.

Refira-se que a edição des-
te ano do Boom conta com
boomers de 154 nacionalida-
des, sendo a França o país que

Já a presidente da Comis-
são de Coordenação e Desen-
volvimento Regional do Cen-
tro (CCDRC), Ana Abrunhosa,
disse que o investimento pú-
blico continua a ser determi-
nante nestes territórios de bai-
xa densidade.

Contudo, esta responsável
adiantou que o novo quadro
comunitário tem ferramentas
de apoio para estes territórios,
nomeadamente, através dos
Programas de Valorização Eco-
nómica de Recursos Endó-
genos (PROVERE).

“Pela primeira vez temos
um sistema de incentivos ade-
quado aos territórios de baixa
densidade”, sustentou.

Segundo Ana Abrunhosa,
há uma “diferenciação positi-
va” para as empresas que deci-
dam apostar e investir nestes
territórios e adiantou que pro-
jetos até 300 mil euros, podem
usufruir de cerca de 80 por
cento a fundo perdido.

Realçou ainda que “não
existem territórios condena-
dos ao fracasso. Idanha-a-
Nova tem vários PROVERE as-
sentes no turismo natureza e
no setor cultural”, concluiu.

conta com mais participantes,
enquanto o Japão é o país con-
vidado, pelo que foram dispo-
nibilizados 500 ingressos gra-
t u i t a m e n t e .

De referir, também que a
organização dispõe  cerca de
190 autocarros que vão fazer
o transporte de pessoas en-
tre os aeroportos de Lisboa e
de Madrid e Idanha-a-Nova
e haverá também autocarros
a fazer a ligação a partir de
França (Paris), Suíça (Gene-
bra) e Holanda (Amester-
dão).

Domingo é dia
de corrida de touros
à portuguesa
em Idanha-a-Nova

forte, que disputam o troféu
para a melhor pega.

Serão lidados seis touros da
ganadaria de Paulo Caetano e,
nessa tarde, presta-se home-
nagem ao grande aficionado
Idanhense Luís Filipe Seabra de
Mascarenhas (in memoriam).

A corrida de touros à por-
tuguesa é abrilhantada pela
Filarmónica Idanhense.

As reservas de bilhetes po-
dem ser feitas através do te-
lemóvel 912922219.
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Recordando a outros tem-
pos, era desta forma que o
povo albicastrense denomi-
nava a chegada dos corredo-
res da Volta a Portugal, “te-
mos” Volta.

Milhares de pessoas lotavam
as principais artérias para assistir
a esta verdadeira festa desportiva
popular, em que vários emble-
mas clubísticos estavam presen-
tes para delírio daqueles que as-
sistiam, “puxando” cada um pelo
seu Clube.

No final da etapa, a festa con-
tinuava por tudo quanto era sítio,
numa cidade diferente, num
tempo também ele conjugado
com outras mentalidades.

No entanto, este ano, a che-

CICLISMO

Amanhã temos Volta

em Castelo Branco
Uma Volta
com sabores
de outros
tempos,
com duas
passagens pela
meta na Avenida
de Nuno Álvares

José Manuel Alves

gada da 7ª etapa da Volta a Por-
tugal em Bicicleta a Castelo Bran-
co, tem um sabor aos tempos
aqui recordados, dado que nesta
edição voltam novamente os em-
blemas do Sporting e do FC Porto,
faltando apenas o SL Benfica,
pelo que é de prever que ti-
nhamos a alegria e a convivência
dos adeptos destes emblemas a
vibrarem com os seus Clubes.

A 7ª etapa da Volta a Portugal
em Bicicleta, ligando Figueira de
Castelo Rodrigo a Castelo Bran-
co, numa distância de 182km,
consta de um percurso que con-

tém três Metas Volantes: Almeida
(17,2km), Sabugal (67,2km) e
Castelo Branco (153,6km).

Previsão da passagem dos
ciclistas no distrito de Castelo
Branco: Partida real em Figueira
de Castelo Rodrigo às 13H00, Vale
Sª da Póvoa (15H04), Meimoa
(15H14), Penamacor (15H34),
Pedrógão S. Pedro (15H50), S.
Miguel de Acha (16H06), Ponte S.
Gens (16H16), Escalos Cima
(16H26), CB Europa (16H48),
CBranco Mina(16H52), CB Viole-
tas (16H53), CB Templários (MV
16H56), CB Carapalha (17H10),

CB João Roiz (17H12), CB Nuno
Álvares (1ª 17H13), CB Liberdade
(17H14), CB Humberto Delgado
(17H14), CB Europa (2ª 17H15),
CBranco Mina (2ª 17H18), CB Vi-
oletas (2ª 17H20), CB Templários
(2ª 17H22), CB Carapalha (2ª
17H36), CB João Roiz (2ª 17H39),
CB Nuno Álvares (Meta Final
17H40).

Amanhã, qwuinta-feira,
certamente que os Albicastren-
ses estarão presentes em número
elevado nesta festa desportiva,
porque realmente “temos” mes-
mo Volta.

FOTO: Arquivo

Foram 12 dias de intensa e eleva-
da competição tenística de alto
nível na capital albicastrense,
que envolveram mais de uma
centena de tenistas de aproxi-
madamente 20 nacionalidades
diferentes.

De realçar, mais uma vez, a
presença de Frederico Gil, figura
ímpar da modalidade no nosso
país, que nesta edição nos brin-
dou com a vitória na variante de
pares, ao lado de Felipe Cunha e
Silva. O par luso, bateu na final, a
dupla formada pelos britânicos
Scott Clayton/Jonny O´Mara,
pelos parciais de 1/6, 6/4 e 12-10.

Na variante de singulares
masculinos hà a realçar o exce-
lente espectáculo proporciona-
do pelos finalistas, o italiano,
Julian Ocleppo, de apenas 18
anos, e o inglês, Jonny O´Mara,
com este último a levar de ven-

Internacionais de Ténis

de Castelo Branco

cida o seu oponente pelos parci-
ais de 3/6, 7/5 e 7/6(2).

A organização dos “Interna-
cionais de Ténis de Castelo
Branco 2016” a cargo da Acade-
mia de Ténis Colina do Castelo –
Riba Clube/Zonameeting , or-
gulha-se assim de ter contribuí-
do, mais uma vez, de forma ím-
par para a afirmação de Castelo
Branco no panorama do ténis
mundial, projetando a cidade si-
multaneamente no sector des-

portivo e turístico, o que se refle-
te de forma preponderante no
sector económico local e regio-
nal, quer ao nível da hotelaria em
geral, quer ao nível dos serviços
e transportes.

É também Importante refe-
rir que um evento tenístico des-
ta natureza só pôde ser realizado
em Castelo Branco, em primeiro
lugar pela audácia da organiza-
ção e em segundo lugar e não
menos importante, pelo apoio

prestado, quer pela Câmara
Municipal de Castelo Branco,
quer da equipa que dirige o Ho-
tel TRYP Colina do Castelo. A or-
ganização contou também com
a preciosa colaboração da Asso-
ciação de Ténis de Castelo Bran-
co e da Associação Recreativa e
Cultural do Bairro do Valongo,
que cederam os seus campos de
ténis e instalações, para a reali-
zação de encontros e treinos dos
atletas envolvidos.

José Bicho e João Bicho vence-
ram no passado domingo, a pro-
va do Torneio Regional de Ma-
lha organizada pela Comissão
de Festas de Rochas de Cima
que se congratulou pelo exce-

Torneio Regional
de Malha

lente convívio e amizade com
que decorreu o evento com a
participação de 20 equipas.

O Torneio prossegue no
dia 4 de setembro em Malpica
do Tejo.

A Associação Clube Raia Aven-
tura encerrou no passado dia
30 de julho mais um ciclo de
estágios curriculares com alu-
nos do Agrupamento de Esco-
las Amato Lusitano.

Todos os anos a Raia Aventu-
ra é solicitada para receber alu-
nos de vários cursos do referido
agrupamento escolar, com o
objetivo de colocar em prática
grande parte das competências
adquiridas na sala de aula. No
decorrer do estágio, os referidos
estagiários participam nas mais
diversas atividades da associa-
ção, desde a preparação à reali-
zação das atividades, manuten-
ção dos equipamentos e pre-
paração de material de divulga-
ção, sempre orientada pela equi-

Raia Aventura encerra
ciclo de estágios

pa técnica da Raia Aventura. É
importante referir que no ano
letivo 2015/16, recebeu 11 estági-
os curriculares, com um total de
32 estagiários das áreas de des-
porto, empreendorismo, turismo
e multimédia, do 9º ao 12º ano,
com a curiosidade de que muitos
dos estagiários regressam de ano
para ano para estagiarem nesta
Associação. Este foi o 5º ano em
que acolhe alunos da Amato Lusi-
tano e já está a preparar para re-
ceber no próximo ano mais alu-
nos desta escola.

Esta foi mais uma forma que
a Raia Aventura encontrou para ir
ao encontro da população juve-
nil, e atingir um dos seus princi-
pais objetivos que é ir ao encontro
da problemática da juventude. 

O Beira Baixa United Clube, equi-
pa de futebol feminino, foi o tema
de uma Tese de Mestrado apre-
sentada no dia 25 de julho na Es-
cola Superior de Gestão de Ida-
nha-a-Nova.

A Tese de Mestrado, em Ges-
tão de Empresas, foi apresentada
por João Serra e incidiu sobre o
projeto de criação de uma equi-
pa de futebol feminino, o Beira
Baixa UC.

João Serra é o fundador e pre-

Beira Baixa UC é tema
de tese de mestrado

sidente desta equipa que com-
pete desde 2014 no Campeonato
Nacional de Promoção de Fute-
bol Feminino, disputando vários
dos seus jogos em casa no conce-
lho de Idanha-a-Nova.

Entretanto, está confirmado
o jogo de apresentação para a
nova época. O Beira Baixa UC vai
defrontar a equipa feminina do
Sporting Clube de Portugal, no Es-
tádio Municipal de Idanha-a-
Nova, no próximo dia 27 de agosto.

Ciclistas pedalam na Avenida Nuno Álvares
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Classificação

Equipa .......................... Pts

- Académica ..................... 0

- Desp. Aves ..................... 0

- Sp. Covilhã ................... 0

- Fafe ............................... 0

- Famalicão ..................... 0

- FC Porto B ..................... 0

- Freamunde .................... 0

- Gil Vicente ...................... 0

- V. Guimarães B .............. 0

- Leixões .......................... 0

- Olhanense ...................... 0

- Penafiel ......................... 0

- Cova da Piedade ............ 0

- Portimonense ................. 0

- Braga B ......................... 0

- Sporting B ...................... 0

- Benfica B ....................... 0

- Santa Clara ................... 0

- U. Madeira .................... 0

- Varzim ........................... 0

- Ac. Viseu ....................... 0

- Vizela ............................ 0

Resultados e Classificações

1ª Jornada - 6 de agosto

Olhanense - Académica
Ac. Viseu - Vizela
Sporting B - Portimonense
Braga B - Fafe
Freamunde - U. Madeira
Penafiel - Sp. Covilhã
Leixões - Famalicão
Santa Clara - V. Guimarães B
Benfica B - Cova da Piedade
Gil Vicente - Varzim
Desp. Aves - FC Porto B

Carapinheirense
Naval

Sp. Ideal
Oleiros

Operário

UD Leiria
BC Branco

Vit. Sernache

Sertanense

Fátima

1ª Jornada - 21/agosto/16

CALENDÁRIO PARA A ÉPOCA 2016/2017

Nacional de Seniores - Série E

 UD Leiria
BC Branco

Vit. Sernache

Sertanense

Fátima

Operário
Carapinheirense
Naval
Sp. Ideal
Oleiros

2ª Jornada - 28/agosto/16

UD Leiria
Carapinheirense

Naval
Sp. Ideal
Operário

BC Branco

Vit. Sernache

Sertanense

Fátima
Oleiros

3ª Jornada - 11/setembro/16

 BC Branco

Vit. Sernache

Sertanense

Fátima
Oleiros

Operário
UD Leiria
Carapinheirense
Naval
Sp. Ideal

4ª Jornada - 18/setembro/16

BC Branco

UD Leiria
Carapinheirense

Naval
Operário

Vit. Sernache

Sertanense

Fátima
Oleiros

Sp. Ideal

5ª Jornada - 2/outubro/16

Vit. Sernache

Sertanense

Fátima
Oleiros

Sp. Ideal

Operário
BC Branco

UD Leiria
Carapinheirense
Naval

6ª Jornada - 9/outubro/16

Vit. Sernache

BC Branco

UD Leiria
Carapinheirense

Operário

Sertanense

Fátima
Oleiros

Sp. Ideal
Naval

7ª Jornada - 23/outubro/16

Operário
 Fátima
Oleiros

Sp. Ideal
Naval

Sertanense

Vit. Sernache

BC Branco

UD Leiria
Carapinheirense

8ª Jornada - 30/outubro/16

Sertanense

Vit. Sernache

BC Branco

UD Leiria
Carapinheirense

Fátima
Oleiros

Sp. Ideal
Naval
Operário

9ª Jornada - 6/novembro/16

Arranca no próximo
dia 21 de agosto
o Campeonato Nacional
de Seniores - Série E. Quatro
equipas do Distrito
de Castelo Branco entram
em competição, com
o Benfica e Castelo Branco
a deslocar-se ao relvado do
Naval, Figueira
da Foz, a equipa
do Vitória de Sernache
a visitar o campo
do Sporting Clube Ideal,
Ribeira Grande, Açores
e o dérbi regional Oleiros
e Sertanense

As equipas de Iniciados e Ju-
niores do Sport Benfica e Cas-
telo Branco iniciaram na pas-
sada segunda-feira os traba-
lhos com vista à participação
nos Campeonatos Nacionais
das respetivas categorias. Se
no caso dos Iniciados esta é já
a terceira participação conse-

Iniciados e juniores do BC Branco
começam trabalhos

cutiva neste Campeonato, a
equipa de Juniores, após o tí-
tulo Distrital alcançado na
temporada passada, regressa
aos Nacionais cinco anos após
a última aparição.

A equipa de Iniciados, co-
mandada pela dupla Jorge
Cruchinho/Miguel Ângelo, é

André Caio, ex-guarda-redes
do FC Porto, desvinculado há
cerca de dois meses, encontra-
se presentemente sem Clube,
apesar de vários convites te-

FUTEBOL

André Caio tem convites

de vários clubes

O atleta
Albicastrense
abandona
o Futebol
Clube
do Porto
e procura
novo clube
para jogar

 José Manuel Alves

rem surgido. “Efetivamente
tive convites de vários Clubes
da primeira e segunda liga por-
tugueses, mas dado que não
me pareceu serem projetos vi-
áveis, acabei por não aceitar,
preferindo ficar na expetativa
de que em breve um Clube
com outras estruturas e senti-
do de apostar noutros horizon-
tes, tenha preferência pelo
meu trabalho”, sugere o guar-
dião albicastrense.

André Caio, atleta formado
nas escolas do Desportivo de
Castelo Branco, transferiu-se
aos 15 anos para o FC Porto que
observando o talento do joga-
dor, rapidamente obteve auto-
rização para integrar o lote do
emblema da cidade invita.

O Núcleo de Árbitro de Futebol
Albicastrenses (NAFA) mani-
festa o seu mais profundo pe-
sar pelo desaparecimento físi-
co de um dos fundadores e

Faleceu Carlos Baltazar

totalmente formada por atle-
tas que já se encontravam no
Clube e que na temporada
passada disputaram o Campe-
onato Distrital de Iniciados. Já
em relação aos Juniores, onde
se mantém a dupla Nuno
Carreiro/Rui Melo, existem al-
guns atletas que ingressam no

Clube vindos de outras para-
gens, sendo que a base do gru-
po é formada por alguns dos
campeões distritais de Junio-
res e por alguns juvenis que su-
biram de escalão.

Brevemente serão apre-
sentados oficialmente os plan-
téis das duas equipas.

mais ilustre dos associados do
núcleo, Carlos Baltazar. O
Baltas ou o Faquir, como era
conhecido entre amigos e no
meio desportivo. “Foi um dos
melhores exemplos do que é a
dedicação à causa comum, a
solidariedade e a amizade”,
realça o NAFA.

A todos os que sentem de
forma especial esta partida,
em particular à sua família, ex-
pressamos as mais sentidas
condolências.

Carlos Baltazar, 59 anos,
faleceu vítima de doença pro-
longada, tendo sido sepultado
ontem, terça-feira,  no cemité-
rio de Castelo Branco.

O guarda-redes André Caiso
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A apresentação da nova equi-
pa de atletismo foi a prenda do
21º aniversário da Casa do Ben-
fica em Castelo Branco come-
morada na passada sexta-feira
com a presença de várias enti-
dades e cerca de 130 sócios
que numa noite de fervor ben-
fiquista foram distinguidos vá-
rios atletas que se destacaram

CASTELO BRANCO

Casa do Benfica assinala

21º aniversário
A coletividade

quer conseguir

obter

mais apoios

para poder

alargar

depois

as suas

atividades

Clementina Leite

ao longo da época.
Pedro Lopes, presidente

da coletividade encarnada
apelou a um maior apoio das
entidades da cidade para que
a Casa do Benfica possa apos-
tar noutras vertentes. “Temos
agora a equipa de atletismo,
mas tal não seria possível sem

o apoio da Lubrialbi”, subli-
nhou o dirigente.

Por sua vez, o presidente da
Junta de Freguesia de Castelo
Branco, Jorge Neves reconhe-
ceu que, “as verbas investidas
nesta coletividade têm dado o
seu fruto, pelo que no futuro
temo encarar o seu trabalho de

uma outra forma, face à evolu-
ção do seu percurso”.

Jorge Pio, vereador do mu-
nicípio albicastrense desta-
cou a importância da Casa do
Benfica na vida associativa
da cidade, assegurando a
continuidade do apoio da au-
tarquia.

“Academia, portas abertas à
comunidade”, foi o programa
que a Academia de Judo Giná-
sio de Castelo Branco imple-
mentou durante os meses de
junho e julho com a finalidade
de promover a prática da ati-
vidade física, combate ao se~
dentarismo e ocupação de tem-
pos livres, em parceria com vá-
rias instituições, clubes e esco-
las da cidade.

O programa incluiu uma

Academia de Judo abre portas
à comunidade

série de modalidades, com re-
alce para a prática do Judo.
Participaram cerca de 400 cri-
anças com idades entre os 5 e
14 anos.

Foi uma forma de ocupa-
ção de tempos livres e de dar a
conhecer uma modalidade,
que proporciona aos jovens
auto controlo e desenvolvi-
mento motor, num ambiente
descontraído e de convívio
entre todos.

Tal como em anos anteriores, a
Escola de Judo Ana Hormigo fi-
nalizou a sua época desportiva
2015/2016 com o habitual Es-
tágio de Verão 2016.

A sétima edição desta
atividade realizou-se entre os
dias 26 e 29 de julho pelo 2º
ano consecutivo em São
Vicente da Beira.

Para além das sessões de
treino de judo com o objetivo de
recordar o que se aprendeu ao
longo do ano, os judocas realiza-
ram também atividades como
passeios e corridas matinais,
canoagem, zarabatana , tiro

Época desportiva de judo finalizada
com VII Estágio de Verão

com arco, photo peddy paper
noturno, piscina, trampolim e
múltiplos jogos de grupo.

Esta atividade de Verão
esteve inserida no planea-
mento da Escola de Judo Ana
Hormigo ao Programa Nacio-
nal de Desporto para Todos
2016 do Instituto Português
do Desporto e da Juventude
(IPDJ) com o imprescindível
apoio da Junta de Freguesia
de São Vicente da Beira, do
Agrupamento de Escolas de
Alcains e São vicente da Beira
e do Grupo 170 dos Escoteiros
de Portugal.

A equipa do GCADonas obteve o
2º lugar coletivo no Triatlo de
Abrantes, disputado na Praia Flu-
vial da Aldeia do Mato, e a contar
para a Taça de Portugal PorTerra.
O GCADonas subiu uma segun-
da vez ao pódio com os atletas
Antonio Barata e Rodrigo Amo-
reira que alcançaram o 2º e 3º lu-
gar, respetivamente no escalão
de cadetes.

Com este excelente resultado,
a equipa do GCADonas regressa
à luta pelo pódio coletivo na Taça
de Portugal, depois de uma
onda de lesões terem impedido
melhores classificações nas eta-

Donas em segundo
lugar no triatlo
de Abrantes

pas anteriores.
O triatlo de Abrantes com

750 metros de natação dispu-
tado na Barragem de Castelo
de Bode, mais 19,5Km de BTT
e 5Km de corrida em percur-
sos marcados pela dificulda-
de do terreno e uma altimetria
assinalável teve como vence-
dor Tiago Maia do Benfica,
tendo Roger Vicente sido o
melhor dos triatletas das Do-
nas em 5º lugar. A equipa con-
tou ainda com os resultados
de António Barata em 14º, Sér-
gio Santos em 15º e Rodrigo
Amoreira em 22º lugar.

O Clube de Triatlo do Fundão
(CTF) marcou presença na jorna-
da dupla de competições super-
visionadas pela Federação de
Triatlo de Portugal no passado
fim de semana. Um total 11
triatletas do clube disputaram o
III Triatlo Cross de Abrantes e o V
Aquatlo de Coruche.

No sábado realizou-se o III
Triatlo Cross de Abrantes, com-
petição pontuável para a Taça
de Portugal PORterra. O evento
teve lugar junto à barragem de
Castelo de Bode, em Aldeia do
Mato (Abrantes), sendo o desafio
composto por um segmento de
natação com 750 m de extensão,
um percurso de BTT com 19 500
m e 5000 m de corrida final.

Em Abrantes, os triatletas do
CTF Ricardo Franco e António
Catarino e Vítor Pereira, alcança-
ram os três melhores tempos que
garantiram um honroso 4º lugar
na classificação por equipas mas-
culinas.

Individualmente, Ricardo
Franco foi o melhor entre os
triatletas do clube, alcançando o
18º lugar absoluto. Tal como acon-
teceu na edição de 2015, subiram
ao pódio Vítor Pereira que alcan-
çou o 2º lugar em Vet 2, enquanto
António Catarino repetiu a vitória
em Vet 3. Miguel Silva terminou
no 37º posto da geral (11º Vet 1).

No domingo realizou-se o V
Aquatlo de Coruche, competição
que englobou uma prova pon-
tuável para o Campeonato Naci-
onal Jovem (Triatlo) e uma Prova
Aberta (Triatlo) que decorreram
durante a manhã, realizando-se
à tarde a prova de Aquatlo a con-
tar para o Campeonato Nacional
Individual/Cadetes/Juniores. No
evento participaram 7 triatletas
do CTF, distribuídos pelas diver-
sas provas.

Nas provas do Campeonato
Nacional Jovem (Triatlo), a Escola

Triatletas do CTF
conquistam pódios em
Abrantes e Coruche

de Triatlo do CTF marcou pre-
sença através de 4 participantes,
que obtiveram o 28º lugar por
equipas na competição. Os jo-
vens do Clube cumpriram os de-
safios propostos com galhardia,
num dia marcado pela convivên-
cia desportiva e pelo aproveita-
mento das aprazíveis condições
da zona ribeirinha de Coruche.

A prova de Aquatlo, que defi-
niu os campeões nacionais indi-
viduais/cadetes/juniores, foi
composta por um segmento de
natação na distância de 750 m, a
que se seguia uma corrida final na
extensão de 5 km.

O cadete Guilherme Pires
após ser o segundo do seu escalão
a sair da água, viu-se obrigado a
interromper a prova durante o
segmento de corrida devido a
uma forte indisposição, que o
impediu de concluir a competi-
ção. Entre os triatletas do CTF, a
melhor prestação individual mas-
culina pertenceu a Luís Gonçal-
ves que obteve o 47º lugar. Por
escalões, destaque novamente
para Luís Gonçalves que con-
quistou o 3º lugar em Vet 1, en-
quanto Maria João Rico subiu ao
2º lugar do pódio em Vet2.

Foram registadas as seguin-
tes classificações individuais:

III Triatlo Cross de Abrantes:
Ricardo Franco - 18º Absoluto / 9º
Sen; António Catarino - 21º Abso-
luto / 1º Vet 3; Vítor Pereira - 28º
Absoluto / 2º Vet 2; Miguel Silva -
37º Absoluto / 11º Vet 1.

V Aquatlo de Coruche: CN In-
dividual de Aquatlo: Guilherme
Pires - DNF; Luís Gonçalves - 47º
Individual / 3º Vet 1; Maria João
Rico - 27º Individual / 2º Vet 2. CN
Jovem: Rita Matos - 29ª Iniciados
Femininos; Miguel Pires - 28º Ini-
ciados Masculinos; Joana Pires -
35ª Juvenis Femininos; Afonso
Gonçalves - 34º Juvenis Masculi-
nos.

A nova equipa de atletismo em foto de grupo



Roteiro

Gazeta do Interior, 3 de agosto de 2016

17|LAZER

Castelo Branco
NO CENTRO CULTURAL DE
ALCAINS – Museu do Canteiro
está patente a exposição de
fotografia Rios de Portugal, de
Jorge Nunes. A mostra fotográ-
fica cedida pelo Centro de Mo-
nitorização e Interpretação
Ambiental de Vila do Conde
pode ser visitada até dia 14 de
setembro.

NO CENTRO DE CULTURA

CONTEMPORÂNEA DE CAS-
TELO BRANCO (CCCCB) está
patente a exposição There is
no why, There is no I – Corpo
e Fisicalidade na Coleção Nor-
linda e José Lima, que tem a cu-
radoria Raquel Guerra. A mos-
tra é uma seleção de obras da
Coleção Norlinda e José Lima,
em depósito no Núcleo de
Arte da Oliva, sob o tema do
corpo e a sua relação com a fi-
sicalidade, num total de 52 ar- Receita da Semana

- 1 pacote de gelatina de ananás
- ananás em calda
- 1 pacote de natas
- bolachas Maria q.b.

Faça a gelatina conforme as instruções, já no recipiente para servir.
Parta o ananás aos bocados e junte à gelatina. Deixe solidificar. À
parte, bata as natas em castelo. Depois da gelatina pronta, disponha
as natas por cima. Esmague as bolachas Maria. Espalhe-as por cima
das natas. Leve algumas horas ao frigorífico antes de servir.

Delícia de ananás

Horóscopo

    Carneiro
    Com a chegada de Marte a Sagitário, você
tende a ficar muito mais animado. É possível que
você tenha vontade de embarcar em novas aven-
turas, de viajar, ou qualquer outra coisa nova.

    Gémeos
 É uma semana bastante movimentada. Você

precisa de manter o foco e saber que pode
fazer tudo desde que não crie tantas expec-
tativas nem se iluda com falsas propostas. Há
risco de mal entendidos.

     Caranguejo
  A Lua Nova ativa as suas finanças, e por isso

é uma ótima semana para organizar ganhos
e gastos e pensar nos seus investimentos. Bom
momento para colocar energia nos seus me-
lhores projetos.

    Leão

    Virgem

Touro
       Pode abrir-se para o novo, mas controle
a ansiedade. Não adianta pressionar os outros
nem correr contra o tempo. É importante
deixar a vida fluir e tentar acompanhar o rit-
mo, sem medo das novidades.

   Um novo ciclo está a começar e é um óti-
mo momento para iniciar coisas novas. A se-
mana é mais tranquila, estável, produtiva e
feliz, cheia de boas novidades.

 Momento muito intenso. Muitos sentimentos
podem vir à tona e isso pode trazer alguma ins-
tabilidade. Porém, é uma ótima oportunidade
para encarar e resolver situações do passado.

   Balança
 Ótimo momento para começar novos

projetos. De preferência com outras pesso-
as. É um bom momento para estar com ami-
gos e fazer parte de grupos. Mas é bom ser
seletivo e saber posicionar-se.

    Escorpião
 É um momento muito importante para a sua

carreira. Você pode sentir tudo a fluir melhor
e ter ótimos resultados. Terá mais destaque e
oportunidades também. Tome cuidado com
a comunicação, especialmente nos grupos.

    Sagitário
    Você pode sentir-se mais cheio de energia e
possibilidades pela frente. Essa Lua Nova abre
caminhos para viagens e novas aventuras.
Cuidado com a comunicação no trabalho.

 É uma ótima semana para todos os tipos de
mudanças. E pode ir no seu ritmo: com pla-
neamento, com tempo. O importante é mo-
vimentar-se, seja no ritmo que for. É um mo-
mento importante para planear o futuro.

     Peixes
 Semana produtiva, com oportunidades para

consolidar projetos e resolver muita coisa no
seu dia-a-dia. Bons dias no trabalho.

     Aquário
 É uma semana muito importante para as

relações em geral. Bom momento para sen-
tar e conversar sobre os caminhos possíveis,
para alinhar objetivos e ideias.

Capricórnio

tistas em exposição. A mostra
reflete não apenas sobre o as-
peto físico e as características
do corpo, mas também sobre
tudo aquilo que é feito e reali-
zado com o corpo em relação
ao mundo que nos rodeia.
Compreende-se o corpo não só
enquanto forma corporal mas
também enquanto forma sen-
sível, que age, reage e atua. A
exposição pode ser visitada
até dia 30 de outubro.

Sala 1: ESQUADRÃO SUICIDA M/14 - ESTREIA NACIONAL Todos os
dias: 2D - 16:30h - 21:35h Sex e Sáb 2D - 16:30h - 21:35h - 00:15h Todos
os dias: 3D - 14:00h - 19:00h.

Sala 2: BINKY BILL VP M/3  - ESTREIA NACIONAL Todos os dias 14:10h
- 16:30h - 19:00h Dom 11:00h - 14:10h - 16:30h - 19:00h; JASONBOURNE
M/12 Todos os dias 21:40h Sex e Sáb 21:40h - 00:10h.

Sala 3: ICE AGE VP M/3 Todos os dias 14:00h - 16:30h Dom 11:00h -
14:00h - 16:30h, CAÇA-FANTASMAS M/12 Todos os dias 19:00h, CAN-
ÇÃO DE LISBOA M/12 Todos os dias  21:45h Sex e Sáb 21:45h - 00:10h.

Cinema / 4 a 10 de agosto

D

FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS, EM CASTELO BRANCO

Tribali Music atuam

no Castelo

OS TRIBALI MUSIC atuam domingo, a partir das 21h45, na alcáçova do castelo de Castelo Branco, no
âmbito do programa do festival Sete Sóis Sete Luas. Tradicional sitar, didgeridoo, murchunga, vio-
lão, gaita e percussão combinam perfeitamente com guitarras elétricas, linhas de baixo e ritmos
energéticos de tambores, unificadas por uma voz hipnotizante. Esta matriz de instrumentos não
convencionais inclui uma fusão de géneros musicais, combinando o mundo da música com uma
infinidade de estilos que vão desde os ritmos da tradição ao rock, reggae, ska e blues. Tribali Music
Malta é um grupo versátil que desde a sua criação sempre fez incursões no panorama musical inter-
nacional graças à sua energia, aos seus ritmos vulcânicos e à capacidade de combinar tradição e
modernidade numa combinação única.

Sudoku

O Sudoku é constituído por 9 linhas x 9 colunasdentro destas
estão 9 casas constituídas por 3 linhas x 3 colunas. Nas 9 li-
nhas horizontais e verticais não podem ser repetidos os alga-
rismos de 1 a 9, bem como não podem ser repetidos os mes-
mos algarismos dentro das casas de 3 linhas x 3 colunas.

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS - 1 - Entrar em justa; os granjeados durante o

matrimónio; 3- Repercutir; 5- Disposição conveniente; 7 - A

minha pessoa; 7 -  Dar queda; 10 - Relativo ao centro da Terra.

VERTICAIS - 1 - Espécie de jurubeba; 3 -  O mesmo que satanás;

Os alheios.; 5 -Livro de registo de brasões; 8 - Ver bóer; 9 - Que

adoece facilmente; 11 - Possuir o conhecimento de; para mim.

Sudoku

Palavras Cruzadas

Soluções
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Agência Funerária Rechena,  Lda |T. 272322534|
Rua Dr .  Hermano nº3-A | Castelo Branco

AGRADECIMENTO
Suas filhas, genros, netos e restante família, na impossibilidade
de o fazer pessoalmente como seria seu desejo, vem por este
meio agradecer, a todas as pessoas que acompanharam o seu
ente querido, à sua última morada, ou de qualquer outro modo,
lhes manifestaram a sua amizade e o seu pesar.
A todos o nosso bem-hajam.

Faleceu no passado dia 27 de julho de 2016,
Maria Antunes, de 82 anos de idade era
natural de Penha Garcia e residia em Linda-
a-Velha. O Funeral realizou-se para o ce-
mitério de Penha Garcia.

Maria Antunes

Maria Paulina

AGRADECIMENTO
Seus filhos, nora, genro, netos, bisnetos e restantes familiares,
na impossibilidade de o fazerem pessoalmente como seria o seu
desejo, servem-se deste meio, para testemunhar o mais sincero
agradecimento a todos quantos se dignaram assistir ao funeral
da sua ente querida, bem como a todos os que, por outro modo,
manifestaram a sua amizade, o seu apoio e o seu pesar.
A todos um grande bem-haja.

Faleceu, no passado dia 25 de julho de 2016,
Maria Paulina, de 89 anos de idade, natural
de Longa, Tabuaço e residente em Castelo
Branco.

Agênc ia  Funerár ia  A lves  |  T .  272322330  |
R.  S .  Sebast ião ,  13  |  Caste lo  Branco

Mª Rosário Fernandes

AGRADECIMENTO
Seu marido, filhos, netos e restantes familiares, na impossibili-
dade de o fazerem pessoalmente como seria o seu desejo, ser-
vem-se deste meio, para testemunhar o mais sincero agradeci-
mento a todos quantos se dignaram assistir ao funeral da sua
ente querida, bem como a todos os que, por outro modo, mani-
festaram a sua amizade, o seu apoio e o seu pesar.
A todos um grande bem-haja.
A família informa que será realizada a Missa de 7.º Dia, no pró-
ximo domingo, dia 7 de agosto, pelas 12 horas, na Igreja de Louriçal
do Campo.
Desde já se agradece a todos os que nela participem.

Faleceu, no passado dia 26 de julho de 2016,
Maria do Rosário Fernandes, de 85 anos
de idade, natural de Louriçal do Campo e
residente em Castelo Branco.

Agênc ia  Funerár ia  A lves  |  T .  272322330  |
R.  S .  Sebast ião ,  13  |  Caste lo  Branco

Maria Piedade

AGRADECIMENTO
Seus filhos, netas e restantes familiares, na impossibilidade de o
fazerem pessoalmente como seria o seu desejo, servem-se deste
meio, para testemunhar o mais sincero agradecimento a todos
quantos se dignaram assistir ao funeral da sua ente querida, bem
como a todos os que, por outro modo, manifestaram a sua ami-
zade, o seu apoio e o seu pesar.
A todos um grande bem-haja.
Os familiares de Maria da Piedade vêm por este meio agradecer à
Direção da Santa Casa e aos colaboradores do Centro Comunitá-
rio João Carlos Abrunhosa toda a atenção e carinho dispensado
à sua ente querida nos 10 anos em que lá permaneceu.
A todos o nosso bem-haja.
Agradecem também ao Hospital Amato Lusitano, serviço de ur-
gência, 7.º piso e a todos os que de alguma forma contribuíram
para os cuidados da sua ente querida.
A todos um grande bem-haja.
A família vem desta forma informar que será realizada a Missa
de 7.º Dia, hoje, dia 3 de agosto, pelas 18h30m, na Igreja Nossa
Senhora de Fátima, Redentoristas.
Desde já se agradece a todos os que nela participem.

Faleceu, no passado dia 27 de julho de 2016,
Maria da Piedade, de 95 anos de idade,
natural e residente em Bogas de Baixo.

Agênc ia  Funerár ia  A lves  |  T .  272322330  |
R.  S .  Sebast ião ,  13  |  Caste lo  Branco

Laura Duarte

AGRADECIMENTO
Seus filhos, netos, bisnetos e restantes fa-

miliares, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente como seria
o seu desejo, servem-se deste meio, para testemunhar o mais
sincero agradecimento a todos quantos se dignaram assistir ao
funeral da sua ente querida, bem como a todos os que, por outro
modo, manifestaram a sua amizade, o seu apoio e o seu pesar.
A todos um grande bem-haja.
A família vem desta forma fazer um especial agradecimento à
sua amiga Adélia por todo o carinho, apoio e dedicação com que
sempre cuidou a sua mãe.
Muito bem haja.

Faleceu, no passado dia 27 de julho de 2016,
Laura da Conceição Duarte, de 104 anos
de idade, natural e residente em Sobral do
Campo.

Agênc ia  Funerár ia  A lves  |  T .  272322330  |
R.  S .  Sebast ião ,  13  |  Caste lo  Branco

Joaquim Lopes

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, nora, genro, netos, bis-

netos e restantes familiares, na impossibilidade de o fazerem pes-
soalmente como seria o seu desejo, servem-se deste meio, para
testemunhar o mais sincero agradecimento a todos quantos se
dignaram assistir ao funeral do seu ente querido, bem como a
todos os que, por outro modo, manifestaram a sua amizade, o
seu apoio e o seu pesar.
A todos um grande bem-haja.

Faleceu, no passado dia 26 de julho de 2016,
Joaquim Tomás Lopes, de 78 anos de ida-
de, natural de Santana, Nisa e residente em
Alfrivida.

Agênc ia  Funerár ia  A lves  |  T .  272322330  |
R.  S .  Sebast ião ,  13  |  Caste lo  Branco

Mª Carmo Mendonça

AGRADECIMENTO
Seu marido, filha, genro, neta e restantes familiares, na impossi-
bilidade de o fazerem pessoalmente como seria o seu desejo,
servem-se deste meio, para testemunhar o mais sincero agra-
decimento a todos quantos se dignaram assistir ao funeral da
sua ente querida, bem como a todos os que, por outro modo,
manifestaram a sua amizade, o seu apoio e o seu pesar.
A todos um grande bem-haja.
A família vem deste modo informar que será realizada uma
Missa, pelo seu 7.º Dia de Eterno Descanso, no próximo dia 16
de agosto, pelas 17h30m, na Igreja de Rabacinas.
Desde já se agradece a todos os que nela participem.
A todos um grande bem-haja.

Faleceu, no passado dia 27 de julho de 2016,
Maria do Carmo Ribeiro Mendonça, de 72
anos de idade, natural e residente em
Rabacinas, Montes da Senhora.

Agênc ia  Funerár ia  A lves  |  T .  272322330  |
R.  S .  Sebast ião ,  13  |  Caste lo  Branco

Alexandrina Girão

AGRADECIMENTO
Seus sobrinhos e restantes familiares, na impossibilidade de o
fazerem pessoalmente como seria o seu desejo, servem-se deste
meio, para testemunhar o mais sincero agradecimento a todos
quantos se dignaram assistir ao funeral da sua ente querida, bem
como a todos os que, por outro modo, manifestaram a sua ami-
zade, o seu apoio e o seu pesar.
A todos um grande bem-haja.

Faleceu, no passado dia 30 de julho de 2016,
Alexandrina Tomás Boavida Girão, de 88
anos de idade, natural de Zebreira e resi-
dente em Malveira, Mafra.

Agênc ia  Funerár ia  A lves  |  T .  272322330  |
R.  S .  Sebast ião ,  13  |  Caste lo  Branco

Mª Lurdes Clemente

AGRADECIMENTO
Seus filhos, nora, netas e restante família na impossibilidade de
o fazer pessoalmente como seria seu desejo, vêm por este meio
agradecer a todas as pessoas que participaram na Eucaristia, e
que acompanharam a sua ente querida à sua última morada ou
por qualquer outro modo lhe manifestaram a sua amizade e o
seu pesar.
A todos o nosso Bem-Hajam.
Participa-se que a Missa de 7º Dia, será celebrada no próximo
dia 6 de agosto, pelas 19:00 horas, na Igreja de S. José Operário
(Cansado).
Desde já se agradece a todos quantos participem nesta Eu-
caristia.

Faleceu no passado dia 31 de julho de 2016,
Maria de Lurdes dos Santos Clemente, de
63 anos de idade, natural de Manteigas e
residente em Castelo Branco.

Agência Funerária Bom Jesus | T. 272 322 230 |  967 689 748
Est. Sr.ª Mércoles, 21 r/c Dto | C. Branco | Lg Fonte, 20 | Alcains

Carlos Baltazar

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, genros, netos e restantes familiares, na im-
possibilidade de o fazerem pessoalmente como seria o seu de-
sejo, servem-se deste meio, para testemunhar o mais sincero
agradecimento a todos quantos se dignaram assistir ao funeral
do seu ente querido, bem como a todos os que, por outro modo,
manifestaram a sua amizade, o seu apoio e o seu pesar.
A todos um grande bem-haja.
A família vem por este meio fazer um especial agradecimento ao
Hospital Amato Lusitano, nomeadamente ao Serviço UAC, à Dr.ª
Rita Resende e Dr.ª Isabel Duque, por todo o profissionalismo,
dedicação, apoio e carinho prestados ao seu ente querido.
A todos, e sem exceção, um grande bem-haja.
A família informa também que será realizada a Missa do seu 7.º
Dia, no próximo domingo, dia 7 de agosto, pelas 18h00m, na Igre-
ja dos Fradinhos.
Desde já se agradece a todos os que nela participem.

Faleceu, no passado dia 1 de agosto de
2016, Carlos Manuel Ventura Baltazar, de
59 anos de idade, natural e residente em
Castelo Branco.

Agênc ia  Funerár ia  A lves  |  T .  272322330  |
R.  S .  Sebast ião ,  13  |  Caste lo  Branco
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SOLICITADORES

Escritório: Rua José Bento, n.º 3
(Junto à Rotunda dos 3 Globos) 6000-243 Castelo Branco

Tel.: 272 326 535  Telm.: 934 587 673

Escritório: Av. Marginal, 6282 r/c esq.
2765-586 São João do Estoril

Telm.: 962 082 114

Ana Filipa Gonçalves
Cristina Barata

SOLICITADORAS

VIDENTE

PRECISA DE AJUDA?

Já recorreu a um Médico e não se sente curada? Tem proble-

mas conjugais e não quer terminar o seu matrimónio? O seu

negócio vai mal? Quer ter sucesso num exame?

Vidente Curandeira Africana trabalha com magia negra e bran-

ca. Também joga cartas. Resposta dos seus problemas con-

tacto: 272 997 040 ou 963 789 111, www.videntecurandeira.net.

VENDE

VENDE

QUINTINHA com árvores
de fruto, pequena casa de
habitação e uma arrecada-

ção, no Palvarinho. Con-
tactar: 965 484 060.

� CASA DE PEDRA EM

XISTO, T2, com terrenos, oli-

val, com 26 boas oliveiras, na

freguesia de Estreito, Oleiros.

Contactar: 924 244 523 ou 962

129 560.

� CASA PARA RECONS-

TRUIR, situada a 15 minutos

de Castelo Branco, com for-

no a lenha na cozinha, ane-

xos e quintal. Contactar: 962

838 969 ou 965 856 864.

VENDE

CASA DE CONSTRUÇÃO
antiga, na localidade

de Palvarinho

Contactar: 965 484 060.

COVILHÃ

 CASTELO BRANCO

FARMÁCIAS

Quarta-Feira - GRAVE - Rua Stº António

Quinta-Feira - PROGRESSO - Centro Com. Forum

Sexta-Feira - FERRER - Praça D. José

- VITTA -Centro Com. Alegro

Sábado - PEREIRA REBELO -Rua. Nª Srª de Mércules

Domingo - MORGADO DUARTE -Av Humberto Delgado

Segunda-Feira - NUNO ÁLVARES - Av. 1º de Maio

Terça-Feira - REIS - Rua Dr. João M. Grave, 156 r/c  Esq.

Quarta-Feira - SANTANA -Alameda Pero da Covilhã

Quinta-Feira - MENDES -Rua Com. Campos Melo

Sexta-Feira - PARENTE  - Rua 1º Dezembro

Sábado - PEDROSO - Rua Com.Campos Melo

Domingo - S. COSME - Av. 25 de Abril

Segunda-Feira - S. JOÃO - Rua Marquês Ávila e Bolama

Terça-Feira - DA ALAMEDA - Rua Capitão Roçadas
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NºCont.: ______________________Telefone:__________________

E-mail:_________________________________________________

Trasferência Bancária para o IBAN PT50003300000000090733226 -

SWIFT/BIC: BCOMPTPL ou Cheque/Vale Correio para Rua Srª da

Piedade Lt 3-A 1º Esc. 7 - 6000-279 Castelo Branco.

Valor:________________ Banco:_______________Data:__/__/__

Cheque:_________________Transferência nº_________________

TIPO DE MÓDULO   1   2   3

Assinale com um X o tipo de módulo que prefere.

  Desejo  que me remetam as respostas para a morada indicada, pelo que
envio + 1.00 ¤ . (IVA Icluído à taxa em vigor.)

� Explicações de
Matemática, em grupo ou
individual, do 5º ao 9º ano.
Telefone 000 000 000.

VENDE-SE

T4 em castelo Branco
contactar

VENDE-SE
BMW 318 TDS,

do ano 1996. Estado
impecável. Contactar

telm.: 000 000 000

Módulo(s):
Módulo(s) Negativo:   (Acresce 1.79 Euros)

1 1,85 Euros 2 3,37 Euros 3 6,15 Euros
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SEXTA max. 36|min. 19
céu limpo
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céu limpo

O TEMPO

G
a
z
e
t
a

 d
o

 
In

t
e
r
io

r
3 

d
e 

ag
os

to
 d

e 
20

16

A Quinta do Moinho Velho, no
Cansado, em Castelo Branco,
acolheu, sábado, uma noite de
fado e teatro, organizada pela
Associação do Bairro do Cansa-
do e Associação Juvenil do
Bairro do Cansado.

Amílcar Ribeiro e Ana Lo-
pes deram voz à noite de fados,
acompanhados à guitarra e à
viola, por José Manuel Brito e
João Carvalho.

O Movimento Monárquico de
Castelo Branco, com o apoio da
Comissão de Festas de Vale da

O Rotaract e Interact Clubs de
Castelo Branco realizaram, dia
16 de julho, a cerimónia de
transmissão de poderes, dando
deste modo início ao ano rotá-
rio 2016/2017.

A cerimónia contou com a
presença de membros dos três
clubes Albicastrenses, o Inte-
ract, o Rotaract e o Rotary, bem
como amigos, convidados e re-
presentantes da Câmara e da
Junta de Freguesia de Castelo
Branco.

Para o ano rotário 2016/
2017, o conselho diretor do Ra-
taratc é presidido por João Me-

A Santa Casa de Misericórdia
de Castelo Branco celebrou,
durante a semana passada, o
Dia dos Avós, que é assinalado
a 26 de julho, que é o dia de
Santa Ana e São Joaquim, pais
de Maria e avós de Jesus Cristo.

A comemoração deste dia,
que envolveu todas as respos-
tas sociais da Santa Casa,m se-
gundo é afirmado “é uma forma
de agradecer o apoio e dedica-
ção dos avós à família e mostrar
o quanto eles são importantes
para os seus familiares. É uma
forma de reconhecimento das
suas experiências de vida, do

CASTELO BRANCO

Fados e teatro animam
Quinta do Moinho Velho

O grupo Tramédia levou à
cena uma peça de teatro de
revista.

A iniciativa contou com a
presença do presidente da
Câmara de Castelo Branco,
Luís Correia, que recordou que
a Quinta do Moinho Velho vai
fazer parte de um conjunto de
investimentos no Cansado,
com o autarca a realçar que o
Bairro não está esquecido.

Movimento Monárquico
organiza palestra em Vale da Torre

Torre e Junta de Freguesia de
Lardosa, organiza domingo, a
partir das 18 horas, no recinto de

festas de Vale da Torre, uma pa-
lestra subordinada ao tema A II
Guerra Mundial e a Exploração

do Minério em Terras de Santa
Ana e São Joaquim, que tem
como orador Florentino Beirão.

O Váatão – Teatro de Castelo
Branco encerrou, sexta-feira, o
ciclo de Oficinas Criativas,
com a apresentação da dinâ-
mica teatral A Notícia, prota-
gonizada pelos 14 Amaduri-
nos. Uma atuação que teve
como público os familiares e
amigos das crianças e jovens.

As atividades continuaram
sábado, com o Váatão a levar  à
cena, em Tinalhas, a peça O Pos-
tigo, no âmbito do projeto cultu-
ral do Cultura Vibra Por Terras de
Xisto e Granito que, agora, de-
pois de um período de férias será
retomado a 17 de setembro.

Antes, já a partir de domin-

Rotaract e Interact
têm novos conselhos
diretores

ruje, que tem como vice-presi-
dente Mariana Martins. O car-
go de secretário é ocupado por
Nelson Monteiro e o de tesou-
reira por Daniela Martins, en-
quanto a diretora de protocolo
é Ana Barroso.

No Interact o conselho di-
retor tem como presidente Mi-
guel Cunha. A vice-presidente
é Inês Benquerença, a secre-
tária Inês Faustino e a tesourei-
ra Bárbara Conceição, en-
quanto as diretoras de proto-
colo são Catarina Roque, Inês
Mateus e Ana Margarida Bar-
ros.

Santa Casa comemora Dia dos Avós

valor da sabedoria, amor e cari-
nho que nos transmitem”.

É ainda acrescentado que
“nestes dias os nossos avós, ti-

veram tardes recreativas e lan-
ches de convívio com os famili-
ares que tiveram oportunidade
de estarem presentes”.

Váatão continua em palco

go, no âmbito de uma parceria
com o centro Comercial Ale-
gro, de Castelo Branco, o Váa-
tão passa a dinamizar nestes
espaço comercial,  sempre a
partir das 16 horas, o projeto
Miúdos Alegro, em que uma

animadora, a Vá-Alegrina, irá,
todos os domingos, criar um
ateliê para os mais pequenos,
com muita diversão e temas
adequados ao momento, sen-
do o de agosto A fresca diver-
são do verão.


