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O Mercadinho da Criadilha está 
de volta no próximo dia 24. No 
dia que antecede o 48º aniversário 
do 25 de Abril, a aldeia de Cafede 
volta a acolher uma iniciativa que 
promete fazer crescer água na 
boca a quem a visitar. 
A feira, promovida pela Câmara 
de Castelo Branco, em parceria 
com a União de Freguesias de 
Póvoa Rio de Moinhos e Cafede, 
divulga um dos produtos endóge-
nos da região, com espaços para 
a sua degustação. A criadilha, 
um fungo que cresce por baixo 
da terra, pode ser consumida de 
diferentes maneiras, sendo que 
com ovos mexidos são de comer 
e chorar por mais.
O evento pretende, como revela 
a presidente da Freguesia, Ana 
Sofia Pereira, “dinamizar e dar 
vida à aldeia. Vamos trazer novas 
pessoas a Cafede”, quer com o 
Mercadinho, quer com as ativi-

EMPREENDEDORISMO

IPCB faz ciclo 
de workshops
O Instituto Politécnico de Cas-
telo Branco (IPCB) promove, 
nos próximos dois meses, o ciclo 
de workshops “Click Me Up: 
Dinamização de Ecossistemas de 
Empreendedorismo”. 
De acordo com a instituição, a 
iniciativa contempla a realização 
“de três ações de capacitação 
para o empreendedorismo e co-
criação de inovação, dirigidas a 
estudantes e docentes do IPCB e 
à comunidade em geral”.
Para o dia 27 de abril está previsto 
o wokshop sobre “Geração de 
Ideias”, na Escola Superior de 
Artes Aplicadas. O ciclo prosse-
gue com as ações “Aceleração de 
Ideias”, a 11 de maio na Escola 
Superior Agrária, e “Fazer Acon-
tecer”, a 27 de maio na Escola 
Superior de Tecnologia.
Este ciclo está inserido no Link 
Me Up – 1000 ideias, proje-
to nacional que “agrega treze 
instituições de ensino superior 
politécnico, entre elas o IPCB, 
com o objetivo de promover o 
espírito empresarial através da 
capacitação de jovens estudantes 
e/ou empreendedores com vista 
ao incremento da qualidade do 
emprego e à criação de empresas 
inovadoras”, diz o Politécnico na 
nota de imprensa enviada à nossa 
redação.
Segundo o IPCB, “as ações de 
mentoria e coaching constituem-
se também como momentos de 
preparação das equipas partici-
pantes no Concurso Poliempre-
ende Regional, fomentando o 
contacto com dinamizadores com 
vasto conhecimento e experiência 
na área do empreendedorismo e 
inovação”.
Diz a mesma nota, que através 
“de equipas multidisciplinares 
de estudantes de diversas áreas, 
colaboradores de empresas/
organizações e professores “facili-
tadores” do processo de cocriação 
de inovação, procura-se encontrar 
soluções para problemas reais/
desafi os que as empresas/orga-
nizações colocam e para os quais 
se procuram respostas, numa 
perspetiva de apresentação de 
sugestões e de orientação estra-
tégica futura”.
Com a iniciativa, “os estudantes 
e empresas beneficiam de uma 
vasta rede de contactos e de 
uma valência multidisciplinar 
de competências, potenciando a 
empregabilidade e a capacidade 
de resposta em todas as áreas 
técnicas e científi cas que possam 
ter necessidade de suporte”.

Entre as capitais de distrito, Cas-
telo Branco é uma das mais econó-
micas para a compra de casa. Os 
dados são revelados pelo índice 
do portal Idealista, que mede os 
preços de oferta (com base nos 
metros quadrados construídos) 
publicados pelos anunciantes 
naquele espaço. 
Segundo os dados a que tivemos 
acesso, o preço do metro quadra-
do para venda, em março deste 
ano, era de 974 euros em Castelo 
Branco, o que denota um acrés-
cimo de 0,6% face a fevereiro e 
de 3% relativamente ao mesmo 
período do ano passado. Contu-
do, comparando com o fi nal de 
2021 registou-se uma quebra de 

COMPRAR CASA 

C. Branco entre os mais económicos
HABITAÇÃO Castelo Branco é uma das 
capitais de distrito do país onde é mais 
barato comprar casa. Ainda assim, face ao 
mesmo período do ano passado, o preço dos 
imóveis teve um aumento de 3%.
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2,4%. Se a opção for noutro local 
do concelho, o valor será mais 
baixo. Por exemplo, em Alcains 
o custo é de 665 euros o metro 
quadrado.
Se tivermos em conta o valor 
médio praticado no concelho, 
verifi ca-se que Castelo Branco é 
o segundo mais barato do país, 
com 779 euros o metro quadra-
do, atrás de Portalegre (com 640 
euros). Seguem-se Bragança (793 
euros/m2), Guarda (811 euros/
m2) e Beja (824 euros/m2).
Os valores estão muito longe 
dos praticados em Lisboa (5130 
euros/m2), Porto (3058 euros/
m2) e Funchal (2.227 euros/
m2), os três mais caros.
No que respeita aos distritos, 
Castelo Branco surge novamente 
como um dos mais económicos, 

com 716 euros/m2. No ranquing 
dos mais acessíveis surgem ainda 
Portalegre (578 euros/m2), 
Guarda (679 euros/m2), e Bra-
gança (776 euros/m2), todos no 
interior do país.
No distrito de Castelo Branco, o 
preço nas outras duas cidades é 
de 804 euros/m2 na Covilhã e 
de 968 euros no Fundão.
“O ranking dos distritos mais ca-
ros para comprar casa é liderado 
por Lisboa (3.797 euros/m2), 
seguido por Faro (2.685 euros/
m2), Porto (2.315 euros/m2), 
Ilha da Madeira (2.022 euros/
m2), Setúbal (2.009 euros/

m2), Ilha de Porto Santo (1.431 
euros/m2), Aveiro (1.422 euros/
m2), Ilha de Santa Maria (1.337 
euros/m2), Leiria (1.297 euros/
m2), Braga (1.281 euros/m2), 
Coimbra (1.214 euros/m2) e 
Ilha de São Miguel (1.128 euros/
m2). Comprar casa em Évora tem 
um custo de 1.088 euros/m2, 
em Viseu de 895 euros/m2 e em 
Santarém de 862 euros/m2”, 
revela o estudo.
No que respeita ao aluguer de 
habitação, no mês de março o 
custo foi de cinco euros o metro 
quadrado em Castelo Branco e de 
6,2 euros na Covilhã.

MERCADINHO DECORRE DIA 24 EM CAFEDE 

Abril chega com
sabor a criadilha
TRADIÇÃO O Mercadinho da Criadilha realiza-se dia 24 na aldeia de Cafede. Na inicia-
tiva haverá liberdade para provar e degustar este produto endógeno.
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dades que lhe estão associados, 
“como o convívio de motas, pro-
movido pelo Grupo Motorístico 
Os Cucos; e o Passeio Pedestre, 
a cargo da Comissão de Festas de 
Nossa Senhora de Valverde”. Ini-
ciativas que têm início às 8H00 
e 8H30 respetivamente.
A inauguração do evento está 
agendado para as 12H30 e ao 
longo do dia será possível adquirir 

criadilhas, provar alguns pratos 
e adquirir diferentes produtos 
como os enchidos, queijos ou ar-
tesanato, entre os 12 expositores 
presentes.
“Queremos manter as pessoas 
mais tempo na iniciativa. Apro-
veitando o facto de se realizar na 
véspera do 25 de Abril, teremos 
também animação, a partir das 
21H30 com um concerto da Ban-

da Estilus”, adianta a presidente 
da União de Freguesias.
Leopoldo Rodrigues, presidente 
da Câmara, na conferência de Im-
prensa que serviu para apresentar 
o evento, considerou “importante 
o Mercadinho. É uma atividade 
com projeção naquela união de fre-
guesias. Em edições anteriores foi 
muito bem acolhida pelos locais, 
trazendo muita gente à aldeia”.

A cidade continua a ser atrativa

O evento foi apresentado em Conferência de Imprensa


