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Castelo Branco PSD Educação

Ambiente

Fábrica do Jovem promove 
competências inovadoras

Deputados ficaram à porta 
da Secretaria de Estado

ESART celebra 19º 
aniversário

Quercus alerta para 
proliferação massiva de 
plantas aquáticas

A Câmara Municipal inaugurou a Fábrica 
do Jovem Empreendedor, um projeto 
inovador a nível nacional.

Deputados do PSD falam em desrespeito 
depois de terem solicitado uma visita à 
Secretaria de Estado do Interior.

O Presidente do IPCB salientou o 
notável percurso da ESART e a sua 
capacidade criativa.

Nos últimos anos devido à degradação 
da qualidade de água do Rio Tejo, têm 
ocorrido com frequência “bloom de 
algas”.
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P.17-19

Sertanense empata 
com Torreense

Autarca de Idanha-a-Nova 
queixa-se de pouco investimento 
nos territórios do interior

Desporto

Campeonato de Portugal

O conjunto da Sertã cedeu uma 
igualdade (0x0) e continua com 
uma quebra de resultados. Benfica 
e Castelo Branco e CD Alcains 
perderam com o Anadia e 
Nogueirense, respetivamente. ARC 
Oleiros empatou em Loures.

O presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, 
queixou-se, durante a Cimeira Internacional Destinos Culturais 
Sustentáveis sem Fronteiras, que as agendas governamentais, 
fruto dos lóbis dos destinos turísticos esgotam todo o 
orçamento de promoção e adiantou que há pouco investimento 
para promover territórios como as Aldeias Históricas.
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A VALNOR, com o apoio do PO-
SEUR, implementa ações de educa-
ção ambiental “A NOSSA CASA É 
UM PLANETA”, nas Escolas Sede 
dos Municípios de Abrantes, Nisa, 
Proença a Nova, Sardoal e Sertâ

As ações - apoiadas pelo Fun-
do de Coesão da União Europeia, 
através do POSEUR – Programa 
Operacional Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso de Recursos - 
têm como objetivo, educar, sen-
sibilizar e promover, em toda a 
comunidade escolar (alunos, pro-
fessores, auxiliares e ação educati-
va e famílias), uma maior informa-
ção sobre as vantagens de adotar 
comportamentos ambientalmente 
corretos no âmbito da valorização 
dos resíduos urbanos, e, através do 
contacto direto, motivar para uma 
alteração de comportamentos que 
permita melhorar o desempenho 

ambiental das municípios.
As temáticas de Redução, Reu-

tilização e Reciclagem são aborda-
das de forma inovadora, utilizando 
como recursos planetários itine-
rantes e três filmes projetados em 
360º, o que possibilita uma dinâmi-
ca interativa com os alunos e par-
ticipantes. Esta ação contribui para 
uma cidadania ativa no domínio 
do desenvolvimento sustentável, 
na construção de uma sociedade de 

baixo carbono, racional e eficiente 
na utilização dos seus recursos.

Os filmes contam a história de 
dois irmãos, a Guida e o Rui, em 
versões adaptadas a várias idades, 
com o apoio de um monitor que 
sensibilizará os alunos para expli-
car o porquê de reduzir, reutilizar e 
reciclar e as vantagens de adotarem 
comportamentos ambientalmente 
corretos no âmbito da valorização 
dos resíduos urbanos.

Castelo Branco

1. No orçamento de 
estado para o ano de 2019 
está prevista uma verba 
de 100 milhões € para os 
passes nos transportes 
públicos. Todavia, subli-
nhe-se que este dinheiro 
irá na sua quase totalida-
de para a redução dos pas-
ses daqueles que residem 
nas áreas metropolitanas 
de Lisboa e Porto. Nada 
temos contra a medida. 
Opomo-nos sim, com total 
veemência, contra a forma 
como a pretendem aplicar. 

2. Comparemos 2 
realidades com apenas 2 
exemplos: L12 (61,20€), 
L123 (69,65€), em Lisboa; 
21-24 Km (81,95€), 25-28 
Km (92,45€), em Castelo 
Branco. Pagamos muito 
mais em termos absolu-
tos (diferença gritante!) e 
relativos, já que dispomos 
de menos transportes, ho-
rários e conforto. Com al-
guns dados adicionais que 
agravam a nossa situação: 
população rural, mais en-
velhecida e com muito 
menor poder de compra. 

3. Já tínhamos um 
País assimétrico, dese-
quilibrado e injusto. Com 
estas medidas o fosso irá 
acentuar-se. Ficará mais 
evidente um Portugal a 
duas velocidades e com 
menos equidade! Chega 
de discursos inócuos, in-
consequentes e estéreis. 
Na reunião pública do 
executivo do passado dia 
16.11.2018 colocamos, a 
este propósito, algumas 
perguntas ao Sr. Presiden-
te da Câmara que ficaram, 
mais uma vez, sem qual-
quer resposta.   

4. Exigimos a nossa 
parte! Só queremos o que 

nos é devido! E o que fa-
ríamos com esse dinheiro 
para a mobilidade? Aqui 
ficam algumas sugestões.  

5. Dado que uma 
boa parte da mobilidade 
de muitos albicastrenses 
passa pela A23 e pelos 
transportes públicos pro-
pomos a redução em 50% 
para ambas as situações. 
Revisitando o nosso pro-
grama eleitoral autárqui-
co e algumas propostas 
recentes da JSD propo-
mos a criação de uma rede 
de bicicletas partilhadas 
com terminais estrategi-
camente posicionados. 
Construíamos uma rede 
de ciclovias densa e inte-
grada, ajustando a exis-
tente que é periférica, 
curta e sem ligações entre 
si. Apetrechávamos as 7 
linhas urbanas existentes, 
das quais só funcionam 3 
durante todo o ano, com 
autocarros movidos a gás 
natural ou energia elétri-
ca. Operacionalizávamos 
uma gestão das bicicletas 
partilhadas e dos autocar-
ros através de uma apli-
cação móvel para facilitar 
a sua utilização por parte 
dos utentes. 

6. Pela via da mo-
bilidade, mas com uma 
distribuição equitativa 
dos dinheiros públicos te-
ríamos um País mais justo, 
equilibrado e coeso. Para 
Castelo Branco represen-
taria uma oportunidade, 
única, para se tornar um 
concelho mais sustentável 
a nível ambiental, amigo 
do residente e capacitado 
para oferecer mais quali-
dade de vida com muitos 
menos custos. Castelo 
Branco e as suas gentes 
bem merecem!

Por Carlos Almeida

Mobilidade em 
Castelo Branco:
Propostas do PSD. 
Vale a pena pensar nisto!

Escola Superior de Artes Aplicadas 
celebra o seu 19.º aniversário

A Escola Superior de Artes Apli-
cadas (ESART) comemorou, no 
passado dia 14, o seu 19.º aniver-
sário, numa cerimónia que contou 
com a presença do Presidente, 
Vice-presidentes e Administra-
dora do IPCB, autarcas da região, 
representantes da sociedade civil e 
de instituições da região, diretores 
de outras escolas superiores do 
IPCB, docentes, alunos e trabalha-
dores da Escola.

O Presidente do IPCB, António 
Fernandes, começou a sua inter-
venção salientando o notável per-
curso da ESART, a sua capacidade 
criativa manifestada nas diferen-
tes valências, do design à músi-
ca, bem como a cultura de Escola 

existente na ESART.
O sucesso da Escola ao nível da 

captação de estudantes oriundos de 
todo o país deve-se, na sua opinião, à 
qualidade do trabalho desenvolvido.

O Diretor da ESART – IPCB, 
José Filomeno Raimundo, iniciou 
a sua intervenção com um cum-
primento e sincero agradecimento 
“a todos e a cada um, pelo respeito 
e reconhecimento que a vossa pre-
sença representa na vida da nossa 
escola, vida essa que hoje comemo-
ramos, a vida da ESART”.

José Raimundo salientou tam-
bém a “imensa capacidade de ge-
rar parcerias e cumplicidades” de-
monstrada pela ESART, “que nos 
distingue e afirma num universo 

lato, de entendimentos diversos”, 
“destacando a Câmara Municipal de 
Castelo Branco, pelo entendimento 
e apoio dados à nossa escola desde 
o primeiro momento”, o IPCB, “na 
pessoa do senhor presidente,

António Fernandes, pela atitude 
atenta e cuidada com que olha a 
especificidade da ESART”, e ainda 
a todos os que colaboraram com 
a ESART nos último anos: autar-
quias (nomeadamente o presidente 
da Câmara Municipal de Vila Velha 
de Ródão, , Drº. Luis Pereira), ins-
tituições e empresas.

O Diretor da ESART-IPCB ter-
minou destacando “a energia imen-
sa e contagiante dos alunos, que se 
impõe reconhecer”.

VALNOR sensibiliza jovens 
para educação ambiental


