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televisao

Primeiro canal de TV no distrito de Castelo Branco

O

primeiro canal de televisão do distrito de Castelo Branco, Beira TV, a ser emitido regularmente

para todo o Mundo através da Internet, iniciou as suas emissões na semana passada, numa aposta

da Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco.

Ana Maria Vaz, presidente do Instituto Politécnico albicastrense, considerou o lançamento do

novo canal (www.beiratv.pt) como "muito importante" para a instituição junto da comunidade.

"Se o projecto da Zip TV (Zona Interactiva Politécnica, canal interno do Instituto), foi bastante

arrojado e ambicioso por parte dos alunos da ESART", explicou, "não há dúvida de que a Beira TV,

é um sucesso de enorme importância para o Interior, sendo este um projecto mais abrangente e

aberto a toda a comunidade, e o lançamento da internacionalização do Instituto Politécnico".

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, Joaquim Morão, classificou a

Beira TV uma mais-valia para toda a região, que importa "valorizar", já que se trata de uma

iniciativa que marca uma cidade.

"Este novo projecto prestigia Castelo Branco e a região. Sabemos que as dificuldades são muitas,

mas com trabalho e dedicação saberemos dar sempre a melhor solução aos problemas".
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A concluir, Valter Lemos, secretário de Estado da Educação, manifestou a sua satisfação pelo novo

projecto televisivo. "Este será um trabalho que deve ser valorizado, já que prestigia a nossa região

e o país, que necessita de modernização e qualificação, sendo este um projecto exemplar".

O governante considera que a Beira TV vem qualificar a cidade albicastrense, que está cada vez

mais "marcada" no mapa da inovação tecnológica do país.

A equipa do novo canal integra dois operadores de câmara/editores e um jornalista, funcionando

a Beira TV 24 horas por dia.

No que respeita ao conteúdo, vão ser emitidos programas culturais, de educação, lazer ou

turismo, passando pelo desporto, para além de todo o tipo de informação sobre o distrito, pelo

que a Beira TV pretende ser sobretudo um canal de televisão da Região e não apenas do Instituto

Politécnico.

José Manuel Alves
16 Janeiro 2007 às 00:00
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