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PROVA É UM SUCESSO

Rali mobiliza
milhares de pessoas
e enche a hotelaria
Excelente ambiente, muito público e fortes emoções na estrada. O
Rali de Castelo Branco é mesmo
o melhor do campeonato. P25

Boom deixa
cá 35 milhões

INDÚSTRIA

ECONOMIA Festival chega em agosto e bilhetes estão esgotados

Cidade albicastrense
é líder na Europa
no setor do frio

desde dezembro. 90% dos festivaleiros vêm do estrangeiro.

P17

Castelo Branco tem empresas
líderes. A cidade quer reforçar
uma área que já emprega cerca
de 500 pessoas. P5
ENGENHARIAS

Informáticos são
o “petróleo” do
país para o futuro
O secretário de Estado da
Indústria considera a estratégia
de desenvolvimento de ProençaaNova um exemplo nacional. P11
ESTUDO NACIONAL

Castelo Branco é a
melhor cidade para
se viver no distrito
Bloom Consulting coloca
Castelo Branco entre as
melhores cidades para se viver,
visitar e fazer negócios. P4

PENAMACOR

PROENÇA-A-NOVA

ENCONTRO IBÉRICO

BC BRANCO

Casa cheia
no regresso
de Seguro

Ana Moura
anima feira da
caça e pesca

Congresso
do Lobo em
Castelo Branco

Bem alimentar
vale entrada
no estádio
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Óptica Lucas
Castelo Branco
Telef. 272 344 115
Sertã
Telef. 274 809 051
www.opticalucas.pt
Condições Exclusivas até 31 de maio.
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ENCONTRO IBÉRICO EM OUTUBRO

Congresso do lobo
reúne na cidade
O MUNDO DA ENERGIA

Aula móvel termina
em Castelo Branco
Ao longo de três meses,
mais de sete mil pessoas
visitaram autocarro da Fundação Repsol em Portugal,
no âmbito da iniciativa rota
da aula móvel “O Mundo
da Energia”, que terminou
em Castelo Branco, onde
esteve estacionado de 25 a
27 de abril.
A exposição, aberta a visitas
de escolas e famílias, integra conteúdos didáticos
interativos em português.

Esta campanha de sensibilização educativa tem
como objetivos principais
a difusão dos processos da
cadeia de valores da energia, esclarecer alguns mitos
e curiosidades sobre o petróleo e incentivar hábitos
responsáveis na utilização
energética. Pretende ainda
familiarizar os jovens com o
mundo da energia e fomentar o interesse pela ciência e
investigação nesta área.

AGRUPAMENTO NUNO ÁLVARES

Associação de pais
com comissão instaladora
A Associação de Pais e Encarregados de Educação do
Agrupamento de Escolas
Nuno Álvares, em Castelo
Branco, que foi legalmente
constituída em 27 de maio
de 2015, por representantes dos pais no Conselho
Geral Transitório, já tem
constituída uma comissão
instaladora.
Esta equipa, assumindo
que esta é uma “fase importante da associação”, convida os pais e encarregados
de educação a integrarem
o grupo de voluntários,
dispostos e disponíveis
a darem o seu tempo e o
conhecimento, por uma escola que promova o ensino
de qualidade, mas também
o respeito e promoção dos

valores fundamentais da
pessoa humana”. Isto, porque “os pais e encarregados
de educação são também a
escola, representando os
seus filhos e educandos,
no estrito cumprimento
dos seus deveres e direitos,
trabalhando em colaboração com todos, com a
consciência que queremos
fazer parte da resolução dos
problemas”.
A comissão instaladora
é constituída por Susana
Martins; Carla Dias, Cidália Folgado, Isabel Farias,
Rita Pereira, Rute Malato,
Luís Robalo, Ana Martinho, Sandra Henriques,
Madalena Pinheiro, Suzete
Martins, Teresa Taborda e
Isabel Costa Matos .

CASTELO BRANCO

Coletiva de artes plásticas
no IPDJ
Cerca de 30 artistas plásticos portugueses e estrangeiros vão estar representados na exposição coletiva de arte “Albicastrense
Art´16”, que vai estar de
30 de abril a 29 de maio
no Instituto Português do
Desporto e Juventude. A
exposição é representada
pela Epopeia de Artes, o
Conselho internacional de

Académicos das Ciências,
Letras e Artes, Movimento
União Cultural e pela Confraria Brasileira de Cultura.
A inauguração acontece no
dia 30 às 15H00 com atribuição de prémios às obras
expostas, a apresentação
dos artistas e uma tertúlia
de poesia. Os convidados
são ainda desaﬁados a pintar uma tela.

AMBIENTE O congresso regressa a Portugal 11 anos depois da primeira
edição também em Castelo Branco
José Furtado
jose.furtado@reconquista.pt

O Grupo Lobo escolheu
Castelo Branco para receber o Congresso Ibérico do
Lobo, agendado para 27 a
30 de outubro. O encontro
irá reunir “especialistas
envolvidos no estudo e na
gestão do lobo-ibérico, de
forma a dar a conhecer os
resultados e os avanços
mais recentes no estudo
deste predador, bem como
a sua situação populacional,
as formas de conservação e
medidas de resolução de
conflitos”, diz a organização. O congresso acontece
pela quarta vez e Castelo
Branco é repetente como
anﬁtriã. A primeira edição
teve lugar em 2005 nesta
cidade e a última aconteceu
em Espanha em 2012. Ao
Reconquista a organização
justifica a escolha com o
envolvimento do distrito no
projeto de preservação do
lobo e as boas relações com
a Escola Superior Agrária.
Os trabalhos vão decorrer
nesta escola do Instituto Politécnico de Castelo
Branco, que é parceira do
Projeto LIFE MedWolf,
desenvolvido em Itália na

Os trabalhos vão decorrer na Agrária, que é parceira no projeto
província de Grosseto e em
Portugal nos distritos de
Castelo Branco e da Guarda. Além das conferências
o congresso inclui ainda
atividades paralelas como
uma saída de campo e um
eco mercado para promover
os produtos locais e o desenvolvimento sustentável
em terras de lobo.
Castelo Branco reforça assim a sua participação no
projeto de recuperação do
lobo-ibérico depois de em
outubro do ano passado a

cidade ter sido escolhida
para receber uma reunião
internacional para discutir
o papel dos cães de gado.
Este encontro juntou especialistas em países como
a Itália, Austrália, Estados
Unidos da América, Suíça, França, Bulgária ou
Croácia.
O congresso de outubro
deste ano irá desdobrar-se
em três sessões para debater a dimensão biológica,
a gestão e conservação e
a dimensão social do lo-

bo-ibérico. A organização
está a aceitar inscrições até
15 de junho no portal do
congresso na internet, em
www.congressolobo.pt. Os
trabalhos serão abertos ao
público em geral, mediante
inscrição. As expectativas
dos promotores são altas.
O Grupo Lobo é uma associação não-governamental
criada em 1985 e que está
sedeada no Departamento de Biologia Animal da
Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa.

PATENTE ATÉ DIA 29 DE MAIO

Abrir a porta
no Tavares Proença
A exposição de fotograﬁa
intitulada “Abrir a Porta”
está patente desde o dia
16 de abril, até dia 29 de
maio, no Museu Francisco
Tavares Proença Júnior,
passível de ser visitada de
terça-feira a domingo, das
10H00 às 13H00 e das
14H00 às 18H00.
Segundo a informação
promocional, a mostra foi
construída a partir do espólio do Museu, “abrindo uma
porta para a sua coleção
de fotografias impressas,

concentradas em três áreas
temáticas: os concursos
de vestidos de chita, a presença militar na cidade e
as imagens de património

ediﬁcado”. A escolha feita
“permite uma leitura por
camadas da vivência albicastrense no seu passado
relativamente recente. Uma

iniciativa como o Concurso
de Vestidos de Chita, mobilizava milhares de pessoas
e decorreu ao longo de
décadas, desde 1944. A
presença militar em Castelo
Branco foi estruturante no
quotidiano da região, com
forte impacto económico,
social e, também, cultural. E o último núcleo da
exposição é dedicado aos
elementos patrimoniais
edificados, que se encontram representados no espólio do Museu”.

