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A 4ª edição das “Páscoas 
Judaica e Cristã” vai animar 
a aldeia de Medelim nos 
próximos dias 17 e 18, com 
teatralizações, recriações 
históricas, colóquios, gas-
tronomia judaica e cristã, 
cortejos templários e mú-
sica sefardita, informa o 
município idanhense. Sob 
o lema “Uma Festa, Duas 
Culturas”, Medelim será 
assim o ponto de encontro 
das comunidades judaica e 
cristã, num evento inspirado 
pelas tradições da aldeia e 
organizado precisamente 
pela Câmara de Idanha-a-
Nova e pela Freguesia de 
Medelim.
A par da animação, as ruas 
vão apresentar tasquinhas 
e expositores de produtos 
regionais e kosher que pro-
metem fazer as delícias dos 
visitantes. No sábado, o des-
taque vai para o passeio Rota 
dos Balcões (9H00 - 277 
202 900), a apresentação 
do livro “Aristides Sousa 

dias 17 e 18 em medeLim

Páscoas judaica e 
cristã animam festival

Mendes, Memorias de um 
neto” de António Moncada 
S. Mendes (11H00), live 
cooking e teatralizações de 
tradições judaicas e cris-
tãs durante toda a tarde, 
o concerto “Palavricas de 
Amor” com a música sefar-
dita do grupo Noa Noa na 
Misericórdia de Medelim 
(21H00) e a celebração do 
Purim com espetáculo de 
teatro de fogo (22H00).
No domingo, o Chef Valdir 
Lubave vai preparar um 
pequeno-almoço kosher 
no espaço de live cooking 
(10H00), seguido de um 
debate sobre a influência 
judaica na gastronomia 
cristã. Já a tarde traz várias 
teatralizações e cortejos, 
observando-se os rituais e 
tradições das duas comu-
nidades. 
A festa termina com um Ca-
pitulo Templário da Comen-
da das Idanhas (17H30) e o 
espetáculo de encerramento 
(18H00).

CONSULTAS:
• Clinica Geral 
- Dr. António Reis - 2.ªs, 4.ªs e 6.ªs das 16H00 às 20H00
- Dr. João Lobato  -  2.ªs e 6.ªs às 15H00 - 3.ªs 9H30 às 13H00
                                - 4.ªs a partir das 18H00 c/marcação
• Doenças do Aparelho Digestivo - Dr. Tristan
• Psicologia Clínica e Avaliação Psicológica de 
   condutores - Drª. Inês Martins 
• Psiquiatria/Doenças Nervosas - Dr. Vitor Henriques
• Imunoalergologista - Dr. Carlos Lozoya

EFETUAMOS ANÁLISES CLÍNICAS 
(acordo c/ todas as entidades c/ oferta de pequeno almoço)

URGÊNCIAS AO DOMICÍLIO
Dias úteis das 15 horas às 20 horas

Telef. 272 322 625

Rua de S. Tiago nº3, 1º Esq. Tel. 272 322 625
CASTELO BRANCO

Serviços para Sócios e não Sócios

Massa fresca 
para totós 
WorKshop A cozinha 
Coqvere será palco sába-
do, dia 10 de março, pelas 
14H30, de uma formação 
sobre “Massa fresca para to-
tós”, onde os interessados 
sobre o tema, desde que ins-
critos atempadamente, pois 
a lotação é limitada, podem 
aprender que “fazer massas 
frescas é uma tarefa bastante 
simples que pode ser feita 
por qualquer pessoa, com 
mais ou menos aptidão para 
a cozinha. 

Prova de vinhos 
no Padrão 
proenÇa A Associação 
Cultural Recreativa e Despor-
tiva do Padrão, em Proença-
a-Nova, promove sábado, dia 
10 de março, pelas 12H00, e 
pelo quinto ano, um almoço 
convívio com prova de vi-
nhos, seguido de uma tarde 
de fados com a fadista Valéria 
Carvalho, acompanhada por 
Rui Poço na guitarra portu-
guesa e por Rui Marques na 
viola de fado. As inscrições 
estão a decorrer e devem ser 
feitas junto da coletividade.

O Centro Cultural Raia-
no, em Idanha-a-Nova tem 
patente até ao dia 6 de abril 
uma exposição de fotografi a 
dedicada ao património de 
Oledo, pelo olhar de um 
grupo de alunos da Escola 
Superior de Artes Aplica-
das do Instituto Politécnico 
de Castelo Branco (Esart).
A exposição “Conhecer, 
Registar e Valorizar o Pa-
trimónio – Oledo 2018” é 
a 4ª edição de um projeto 
conjunto entre o município 
de Idanha-a-Nova e a Esart 
que, através de raids foto-
gráfi cos, revela um pouco 
da riqueza das aldeias e 
lugares do concelho.
A mostra foi inaugurada 

eXposiÇão FotoGrÁFica no ccr

Estudantes da Esart 
retratam Oledo

pela secretária de Estado 
da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, Maria 
Fernanda Rollo, por Armin-
do Jacinto, presidente da 
Câmara de Idanha-a-Nova, 

e pelo diretor da Esart, José 
Raimundo.
“A parceria estratégia que 
nos liga ao Instituto Poli-
técnico de Castelo Branco, 
neste caso à Esart, tem 

contribuído de forma clara 
e consistente para o co-
nhecimento e valorização 
do património da nossa 
região”, referiu Armindo 
Jacinto, citado através de 
uma nota de imprensa.
“Em 2018, Ano Europeu 
do Património Cultural, 
esta linha de intervenção 
assume particular desta-
que enquanto testemunho 
efetivo da importância que 
a aproximação entre a aca-
demia e as comunidades 
de um território têm na 
salvaguarda do património 
que faz parte da respetiva 
paisagem cultural”, salienta 
aquela informação a con-
cluir.

A Coudelaria Manuel Teixeira, de 
Penha Garcia (Idanha-a-Nova), 
esteve presente na Trofa, no pri-
meiro Concurso de Modelo e 
Andamentos do Ano, inserido 
na respetiva feira anual que ali se 
realiza. 
A prova realizou-se no passado fi m 
de semana, tendo esta coudelaria 
conseguido alguns resultados de 
grande nível: Classe 1 ano Poldras: 
Nobreza do Lagar - 1º Medalha de 
Prata; Classe 1 ano Poldros: Notá-

coUdeLaria manUeL teiXeira

Resultados de alto nível
no concurso da Trofa

vel do Lagar - 2º Medalha de Ouro; 
e Segundo melhor Criador. 
Esta informação foi prestada ao Re-
conquista pela Coudelaria Manuel 
Teixeira no decorrer desta semana. 
“O próximo Concurso de Modelo 
e Andamentos tem lugar no dia 
15 de abril, em Castelo Branco, 
na Escola Agrária numa Organi-
zação da ACCLBI - Associação de 
Criadores de Cavalos Lusitanos da 
Beira Interior”, anuncia a mesma 
coudelaria.

O 1º Encontro de Can-
tares Quaresmais de São 
Miguel de Acha vai reali-
zar-se no próximo dia 17 
de março, pelas 21H30, 
na Igreja Matriz da aldeia, 
de acordo com uma in-
formação sobre o evento 
chegada ao Reconquista.
A mesma informação dá 
conta de que o evento tem 
entrada livre e nele vão 
participar cinco Grupos 

17 de marÇo

Encontro de cantares quaresmais 
realiza-se em S. Miguel de Acha

de Encomendação das Al-
mas, oriundos de Lousa, 
Paúl, Oledo, Abraveses e 
de São Miguel de Acha.
“Esta é uma oportunidade 
para assistir a alguns dos 
mais genuínos cantares 
quaresmais,  um valio-
so património cultural 
transmitido de geração 
em geração”, destaca o 
município de Idanha-a-
Nova.

Inauguração da mostra no CCR
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