17

12 MAIO 2022

FOZ DO COBRÃO ENTRA NA LISTA PARA A ÉPOCA BALNEAR

Distrito com 18 praias fluviais
VERÃO Número é igual ao do ano passado mas há uma entrada e uma saída da lista. Nem todas contam ainda
com nadador-salvador.
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O distrito de Castelo Branco vai ter este ano 18 praias
fluviais em funcionamento
durante a época balnear,
que se inicia formalmente
nesta região a 1 de junho.
O início da época balnear
será faseado, variando de
concelho para concelho.
Em relação ao ano passado
o número de praias não
muda mas há a entrada
da Foz do Cobrão em Vila
Velha de Ródão e a saída
do Troviscal, no concelho
da Sertã. Seis das praias
inscritas na portaria do Governo ainda não estavam
qualificadas para banhos
à data da publicação, por
não terem assegurado a
presença de nadadoressalvadores. No entanto
podem ainda vir a reunir
estas condições até à data
de abertura.
As primeiras praias a iniciarem a época balnear são as
de Almaceda e Sesmo, no

Praia da Foz do Cobrão recebeu obras no ano passado
concelho de Castelo Branco, que abrem a 1 de junho
e devem funcionar até 7 de
setembro. A 10 de junho
arranca a época em Aldeia
Ruiva, Fróia e Malhadal,
no concelho de ProençaaNova, prologando-se até
15 de setembro. Na semana
seguinte, a 15 de junho,

abrem as de Unhais da
Serra na Covilhã, Ribeira
Grande na Sertã, Bostelim,
Fernandaires, Pego das
Cancelas, Penedo Furado
e Zaboeira em Vila de Rei
e Foz do Cobrão em Vila
Velha de Ródão, terminando a época balnear a
15 de setembro em todas

elas. As últimas praias a
abrir a 1 de julho são as de
Castelo Novo no Fundão,
Açude do Pinto, Álvaro e
Cambas em Oleiros e a da
albufeira da Meimoa no
concelho de Penamacor,
todas com autorização até
31 de agosto.
À data da elaboração da

portaria, a 3 de maio, ainda
não estavam qualificadas
para banhos seis destas
18 praias, o que quer dizer que ainda não tinham
nadadores-salvadores. São
elas Almaceda e Sesmo em
Castelo Branco, Castelo
Novo no Fundão, Álvaro
e Cambas em Oleiros e
Zaboeira em Vila de Rei.
Tal como o Reconquista
noticiou recentemente, o
distrito de Castelo Branco
terá pela primeira vez três
praias com Bandeira Azul,
em Fernandaires, Bostelim
e Açude do Pinto.
Segundo os ministérios
do Ambiente e da Defesa
a época balnear inicia-se
este ano com 594 praias
de banhos, mais 20 do que
no ano passado. “Estes são
locais onde a vigilância e a
assistência a banhistas estão asseguradas por nadadores salvadores”, reforça
esta fonte.
A praia fluvial da Foz do
Cobrão, que entra nesta
lista, foi dotada no ano pas-

sado de infraestruturas de
apoio como balneários, bar
de apoio com esplanada,
espaço para equipamentos
de salvamento, um parque
de estacionamento, acessibilidades para pessoas
com mobilidade reduzida
e espaços verdes, num investimento que rondou os
300 mil euros. Segundo
a Câmara Municipal de
Vila Velha de Ródão a intervenção “compreendeu
um troço do ribeiro com
cerca de 120 metros de
comprimento, cujos principais objetivos foram a
estabilização das margens
e talude da linha de água,
desassoreamento, limpeza
e desobstrução do leito do
ribeiro nos pontos mais
críticos e conservação dos
solos dos espaços hortícolas marginais”, tendo sido
criada uma piscina fluvial
“a pensar na sua utilização
enquanto espaço lúdico,
mas também para apoio à
rega ou combate a incêndios”.

NA FÁBRICA DA CRIATIVIDADE EM CASTELO BRANCO

Alunos da Esart em residência artística
A turma de Vídeo Experimental do 3.º ano de
Licenciatura em Design
de Comunicação e Audiovisuais da Escola Superior
de Artes Aplicadas (Esart)
do Instituto Politécnico de
Castelo Branco tem estado
em residência artística na
Fábrica da Criatividade
desde a passada segundafeira, dia 9.
De acordo com o que foi
revelado ao Reconquista
pelos professores Miguel
Ferreira e Pedro Mota da
Silva que estão a orientar
este trabalho, o mesmo
tem como objetivo a criação de 10 Instalações de
Vídeo para a Mostra de Vídeo Experimental - DCA |
ESART 2022.
Ao longo da semana os alunos vão contactar com diversas técnicas, “mas sobretudo
vão explorar o processo
criativo e o desenvolvimento de um projeto artístico
em regime de residência”,
referem os docentes.

“Quando falamos de instalação de vídeo, esta pode
ser realizada com recurso
a várias plataformas, seja
um ecrã de um computador, uma projeção, uma
televisão ou outro método
digital”, explica Miguel
Ferreira. Contudo, como
acrescenta, “desde o início
da videoarte que surgiu a
necessidade de apresentar
este novo formato de formas não convencionais”.
“A sua forma de exposição
principal continua a ser,
porém, a que se instituiu
nos finais dos anos 50 e
início dos anos 60, através
de exposições e instalações
artísticas que faziam desta
prática uma forma de lutar
contra a cultura televisiva
dos medias”, lembra o mesmo docente.
Desta forma, Miguel Ferreira revela que “a ligação
entre a videoarte e as instalações artísticas originou
uma nova forma de expressão artística, a instalação de

vídeo”. Esta, por seu lado,
tem como um dos principais propósitos “fazer com
que o público se sinta parte
da obra que está a contem-

plar ou interagir, deixando
de apresentar a obra exposta para ser visualizada
apenas por si própria, mas
utilizando todo o espaço

onde a mesma está inserida, como fazendo parte da
experiência, e, consequentemente, da obra”.
Desta forma, “a obra e o

espaço tornam-se num
todo, com o objetivo de
tornar imersiva e interativa a experiência do
espectador”, conclui.
Ora, durante esta semana e
com o conceito base «Tempo» os alunos da Esart
iniciaram um processo
criativo, sob a forma de
residência artística, onde
estão a desenvolver as 10
instalações de vídeo.
De acordo com os mesmos docentes, os trabalhos serão apresentados
numa mostra de vídeo
experimental com inauguração marcada para
quinta-feira, dia 12, às
18H00. A mostra será
um evento aberto a todos
os alunos da Esart e ao
público em geral.
Além da inauguração, a
mostra estará em exibição
também na sexta-feira,
dia 13, entre as 10H00 e
as 17H00.
JJC

