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A multinacional francesa Dano-

ne acaba de vender a unidade

industrial localizada na Zona

Industrial de Castelo Branco, à

Schreiber Foods, que é uma

empresa de origem americana,

líder no fabrico de produtos lác-

teos frescos, com a qual a Dano-

ne tem diversas parcerias.

O acordo entre as duas par-

tes foi tornado público na passa-

da quarta-feira, dia 11, através

de um comunicado enviado à

Comunicação Social pela Dano-

ne, no qual é realçado que “esta

operação, que prevê a transfe-

rência da atividade industrial da

Danone em Castelo Branco

para a Schreiber Foods, irá pre-

servar a continuidade dos pos-

tos de trabalho e da atividade

industrial em Castelo Branco,

mantendo igualmente as nor-

mas de elevada qualidade dos

produtos Danone no seu fabri-

co”. Esta operação tem lugar,

A Liga Portuguesa Contra o

Cancro (LPCC) inaugura sex-

ta-feira a Delegação de Cas-

telo Branco da Liga Portugue-

sa Contra o Cancro – Núcleo

Regional do Centro, que se

localiza na Rua dos Ferreiros,

71 R/C.

A nova sede disponibiliza-

rá vários serviços, como o fun-

cionamento do Grupo de Vo-

luntariado Comunitário de

Castelo Branco, que é um pólo

de atividades de sensibiliza-

Viola beiroa rima com Miguel

Carvalhinho e Alísio Saraiva.

Graças a estes dois apaixona-

dos pela viola da Beira Baixa,

ela não desapareceu irreversi-

velmente nas nossas vidas.

Pelo contrário. Ela ressuscitou

e está bem viva.

E, prova disso mesmo foi o

espetáculo que decorreu do-

mingo, no Cine-Teatro Aveni-

da, onde Miguel Carvalhinho e

o mestre Alísio Saraiva, conjun-

tamente com a Orquestra da

Viola Beiroa apresentaram pu-

blicamente o primeiro CD, cuja

gravação e produção, teve o

apoio do Inatel, Adraces e Câ-

mara de Castelo Branco.

Miguel Carvalhinho explica

que a gravação deste CD faz

parte do projeto de reabilitação

EMPRESA DE ORIGEM AMERICANA ASSUME CONTROLE

Danone muda de mãos

mas mantém postos de trabalho

O negócio, de

acordo com um

comunicado da

empresa, ainda

está dependente

da aprovação

das entidades

reguladoras

António Tavares

porque, segundo é adiantado, a

Schreiber Foods “tem a ambição

de trazer para a Europa a sua ele-

vada qualidade na produção de

produtos lácteos e know-how

industrial”.

Por isso, o acordo não abran-

ge apenas a unidade industrial

portuguesa, localizada em Cas-

telo Branco, contemplando,

igualmente, unidades na Bulgá-

ria e na Republica Checa.

A Danone adianta que atra-

vés deste acordo com a Schrei-

ber Foods no respeitante a estas

três unidades europeias “encon-

tra a oportunidade de preservar

a continuidade dos empregos e

a atividade industrial nestes

países, otimizando os seus re-

cursos industriais, num contexto

de crise de longo prazo na Euro-

pa, e em alguns mercados locais,

que tem levado a uma redução

do poder de compra e da procu-

ra dos consumidores”.

No que respeita à unidade

de Castelo Branco é destacado

que “tem uma forte e reconheci-

da especialidade em produtos

lácteos frescos, em iogurtes lí-

quidos e sólidos, com uma equi-

pa altamente qualificada e com

forte know-how”, sendo recor-

dado que tem “uma capacidade

produtiva anual de 110 mil tone-

ladas, resultado de nove milhões

de euros de investimento nos úl-

timos cinco anos”.

Liga Contra o Cancro

inaugura delegação

na cidade

ção para a prevenção do can-

cro e informação à população;

extensão de Castelo Branco do

Movimento Vencer e Viver,

que presta apoio à mulher des-

de que é diagnosticado um

cancro da mama; e permite

a abertura da extensão de

Castelo Branco da Unidade

de Psico-Oncologia, que dis-

ponibiliza consultas gratui-

tas de Psico-Oncologia diri-

gidas ao doente oncológico e

familiares.

PRIMEIRO CD FOI APRESENTADO PUBLICAMENTE NO CINE-TEATRO AVENIDA

“Viola beiroa é a voz instrumental

da Beira Baixa”

da viola beiroa que, convém re-

cordar, há pouco mais de um

ano estava em vias de extinção.

O professor da Escola Supe-

rior de Artes Aplicadas de Cas-

telo Branco (ESART), realça

também a importância do Ina-

tel em todo este projeto e no

desenvolvimento dos cursos de

aprendizagem de viola beiroa.

Em pouco mais de um ano,

graças à persistência, investiga-

ção e trabalho desenvolvido

por Miguel Carvalhinho e pelo

mestre Alísio Saraiva, não só se

salvou este património da Beira

Baixa, como já se gravou um

CD e se constituiu uma or-

questra composta por 11 ele-

mentos. Elementos estes que

vêm dos cursos que têm sido

promovidos e que continuam a

ter grande procura, estando

previstos novos cursos para

Idanha-a-Nova e Covilhã.

“ O CD será a partitura da

orquestra”, diz Miguel Carva-

lhinho que tem como objetivo

tornar a viola beiroa num ícone

de Castelo Branco e da Beira

Baixa. É que, tal como diz, “a

viola beiroa é a voz instrumen-

tal da Beira Baixa”.

CC

Recorde-se que tal como a

Gazeta noticiou, o investimento

mais recente foi realizado no iní-

cio deste ano, quando foi inves-

tido meio milhão de euros, na

criação de uma nova linha, com

vista à produção de uma emba-

lagem familiar de iogurte, um

jarro com um litro.

De referir, também que a

passagem da atividade industri-

al da unidade de Castelo Branco

para a Schreiber Foods não é a

única alteração da Danone rea-

lizada este ano. Tudo porque

também no início de 2013 a Da-

none avançou com o processo

de reestruturação a nível euro-

peu, que abrangeu as posições

de gestão e administrativas,

abrangendo, ao todo, 900 car-

gos, em 26 países europeus.

No caso da Danone Portu-

gal, que na altura contava com

235 colabores no País, 111 dos

quais em Castelo Branco, tal

como a Gazeta noticiou, a rees-

truturação teve apenas reflexos

nos escritórios, em Lisboa. Isto,

porque em Castelo Branco os

postos respeitavam à parte pro-

dutiva, que não foi contempla-

da, mantendo-se, assim, os 111

colaboradores.

Recorde-se, também, que o

Grupo Danone está em Portu-

gal desde 1989, ano em que

comprou 70 por cento da maio-

ria da capital da Iophil – Produ-

tora de Iogurtes SA, que tinha

sido fundada pela família Go-

mes Filipe, em 1979.

Com este passo a marca Da-

none é lançada em Portugal em

junho de 1990 e em 1992 tem lu-

gar a primeira grande ampliação

da unidade industrial de Caste-

lo Branco, ao mesmo tempo que

os escritórios centrais são trans-

feridos para Lisboa.

Em 1994 a Danone já era lí-

der de mercado no segmento de

produtos lácteos frescos.

Danone garante continuidade da atividade industrial em Castelo Branco

Miguel Carvalhinho acompanhado por diversos músicos


