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A aldeia de Monsanto, a 
cereja do Fundão e o Museu 
dos Descobrimentos de 
Belmonte foram conside-
rados os ícones do distri-
to de Castelo Branco de 
referência nacional, pelos 
participantes na votação do 
Prémio Cinco Estrelas Por-
tugal. A lista inclui mais de 
uma centena de referências 
no continente e ilhas, em 
categorias como aldeias e 
vilas, artesanato, cozinha 
tradicional ou recursos 
naturais, entre outros. Na 
votação através da internet 
participaram mais de 205 
mil portugueses, diz a or-
ganização. 
Pelo concelho de Idanha-a-
Nova o galardão foi recebido 
a 12 de abril em Lisboa, 
numa gala no Teatro Thalia, 
por Armindo Jacinto, presi-
dente da autarquia.
“Este é mais um reconheci-
mento de Monsanto como 

André Viamonte apresen-
ta-se no próximo 28, pelas 
21H30, no Centro Cul-
tural Raiano em Idanha-
a-Nova. De acordo com 
um comunicado sobre o 
evento, “André Viamonte 
ficou conhecido após a 
sua participação no pro-
grama Factor X, tendo 
ainda chegado ao grande 
público através do tema 
Heartland, consagrado 
na novela A Impostora da 

O Centro Cultural Raiano, 
em Idanha-a-Nova, tem 
patente até 28 de maio a 
exposição de fotografia 
“Posso...” de Alexandra 
Cruchinho, professora e 
responsável pela área da 
fotografia na Escola Su-
perior de Artes Aplicadas 
de Castelo Branco, como 
realça uma informação 
prestada pelo município 
local à comunicação so-
cial. “A mostra é o resulta-
do da paixão de Alexandra 
Cruchinho pela dança e 
capta os movimentos da 
bailarina Patrícia Louren-
ço com rara inspiração e 
sensibilidade”, refere-se.
A exposição teve o seu 
momento inaugural no 

IDANHA-A-NOVA

Alexandra Cruchinho
expõe fotografi as no CCR

passado sábado, dia 14, 
pela vice-presidente da 
Câmara de Idanha-a-No-
va,  Idalina Costa,  que 
destacou “a forte progra-
mação cultural da autar-
quia, contribuindo, nesta 
mostra em concreto, para 
a promoção da arte no 
feminino”.
Também  pre sente s  na 
inauguração, como ex-
plica aquela informação, 
estiveram João Dionísio, 
presidente da Assembleia 
Municipal,  apara além 
de Alexandra Cruchinho 
e Patrícia Lourenço que 
partilharam o momento 
com dezenas de pessoas 
que marcaram presença 
no ato.

DIA 28 DE ABRIL 

André Viamonte atua 
em Idanha-a-Nova

TVI”. Musicoterapeuta de 
profissão, estreou-se com 
o álbum “Via” que obteve 
várias distinções nos tops 
nacionais.
“Entre o pop, o soul e o 
fado, do canto lírico às 
vozes búlgaras, da bossa 
nova ao folclore, o álbum 
é uma consequente biblio-
teca musical de influên-
cias muito diferentes, sem 
perder de vista a emoção”, 
refere-se.

IDANHA-A-NOVA

Portugal Cinco Estrelas
para o destino Monsanto

destino de excelência, a so-
mar a outros igualmente 
espontâneos como a eleição 
de Monsanto nas 30 aldeias 
e vilas mais bonitas da Euro-
pa por 300 profi ssionais da 
Associação de Agências de 
Viagem do Japão ou a repor-
tagem elogiosa que a BBC 
dedica este mês a Monsan-

to”, refere Armindo Jacinto 
sobre aquele importante 
momento para o concelho 
que dirige.
“Após as distinções inter-
nacionais que Monsanto 
tem merecido nos últimos 
anos, o reconhecimento 
acontece agora também no 
mercado interno. O prémio 

Cinco Estrelas vem reforçar 
o prestígio e a notoriedade 
de Monsanto, mas também 
do concelho de Idanha-a-
Nova e do território do Geo-
park Naturtejo – Geoparque 
Mundial da UNESCO, que 
tem na «Aldeia Mais Portu-
guesa» um dos seus princi-
pais ícones”, refere-se.
Monsanto foi um dos ven-
cedores ao nível do patri-
mónio nacional, na categoria 
“Aldeias e Vilas”, após mais 
de 200 mil votos online. 
Esta foi a primeira edição 
do galardão Portugal Cin-
co Estrelas, “criado para 
distinguir os principais re-
cursos patrimoniais que 
caracterizam e valorizam o 
nosso país e o tornam num 
destino verdadeiramente 
cinco estrelas, bem como as 
marcas exclusivamente de 
origem portuguesa”, como 
é explicado na informação 
enviada às redações.

O 1º Capítulo deste ano 
da Confraria do Soventre 
de São Miguel de Acha vai 
realizar-se no próximo dia 
28, de acordo com o que foi 
divulgado no início desta 
semana pela organização 
do evento. “Insistindo na 
divulgação da cultura da 
aldeia, que inclui a verten-
te gastronómica, o evento 
terá como é obrigação es-
tatutária a apresentação 
do prato de soventre, re-
ceita tradicional da terra. 
A Confraria faz questão 
em garantir a qualidade do 
prato na componente dos 
seus elementos intrínsecos 
e na execução da receita 
propriamente dita segundo 
os usos e costumes”, refere-
se na informação enviada 
ao Reconquista sobre o 
mesmo.
A confraria informa tam-
bém que estabeleceu um 
protocolo com a Câmara 
de Idanha-a-Nova e com a 
Escola Superior de Gestão 
(Licenciatura em Gestão 
Hoteleira) do Politécnico 

SÃO MIGUEL DE ACHA

Confraria do Soventre
reúne em capítulo dia 28

de Castelo Branco no senti-
do de “obter uma confeção 
científica e tecnicamente 
elaborada sobre a receita 
tradicional que desde tem-
pos imemoriais é seguida 
em S. Miguel de Acha”. A 
parceria, como também se 
revela, culminará para o 
fi nal do ano com a publica-
ção em livro da receita do 
soventre e das várias com-
ponentes criativas daí deri-
vadas propostas pela Esco-

la, sob a égide do professor 
e Chef Mário Ramos. 
“Aproveitar-se-á a publi-
cação para incluir mais 
uma ou duas receitas tradi-
cionais da terra pouco ou 
nada vistas nas freguesias 
vizinhas que a seu tempo 
serão divulgadas”, explica 
o comunicado, tal como 
acrescenta que no decurso 
do evento haverá uma prova 
do soventre confecionada 
pela Escola de Hotelaria de 

Idanha-a-Nova reservada 
aos confrades.
Numa vertente de caráter 
mais cultural decorrerá ain-
da no dia 28, pelas 17H30, 
no salão da Junta de Fre-
guesia, aberta a toda a po-
pulação, uma conferência 
com o título “Comer é um 
ato sagrado”, em que será 
oradora Maria Antonieta 
Garcia, professora asso-
ciada da Universidade da 
Beira Interior.

Antiguidades Mendonça
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Os confrades voltam a encontrar-se este mês

Armindo Jacinto recebeu o troféu


