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Cantanhede

Expofacic inclui uma Bienal
de Arte no programa das festas
111 Desde há alguns
anos que a organização
do certame anual de Cantanhede passou também a
integrar uma vertente cultural no recinto da feira.
Todavia, na edição deste
ano, ao assinalar 29 anos
de realização ininterrupta do evento, o programa
foi mais longe e acaba de
anunciar a 1.ª edição de
uma Bienal de Arte.
A divulgação e a promoção das artes plásticas – numa conjugação
com outras atividades
que, sobre o mesmo tema
decorrerão no certame,
designadamente a exposição sobre a obra de Mário
Silva – são os objetivos da
“1.ª Bienal de Arte da EXPOFACIC”.
A iniciativa cultural terá
o mesmo calendário do
restante evento, entre a
mostra empresarial, os
grandes concertos ao vivo
e a gastronomia, de 25 de
julho a 4 de agosto.
“A dimensão e a importância da Expofacic estão
na base da iniciativa da
Comissão Organizadora,
a realizar a cada dois anos,
com exposição dos trabalhos a concurso, tanto na
Expofacic, como, numa
segunda fase, na Casa

Autarca incentiva cidadãos
a votar nas Europeias
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A exposição Titanic, patente no ano passado na Expofacic, foi um bom exemplo de cultura

Municipal da Cultura de
Cantanhede”, refere a organização, acrescentando
que, se vai dar a conhecer
ao público “a mais variada
produção de artistas portugueses e estrangeiros”.
A “1.ª Bienal de Arte” terá
tema livre, numa exposição que estará patente
na Expofacic no período
de duração do certame,
sendo depois transferida
para a Casa Municipal da
Cultura de Cantanhede.

Ainda podem candidatar-se à “1.ª Bienal de Arte
da Expofacic” artistas com
nacionalidade portuguesa ou estrangeira, sendo
admitidas nesta primeira
edição as áreas artísticas
da pintura e do desenho.
O júri será constituído
por cinco elementos, entre eles, a presidente da
Câmara Municipal de Cantanhede, que é também
presidente da Comissão
Organizadora, Helena Te-

odósio; o vice-presidente
da Câmara Municipal de
Cantanhede e vereador da
Cultura, Pedro Cardoso; e
o presidente do Conselho
de Administração INOVA,
Idalécio Oliveira.
No âmbito da “1.ª Bienal de Arte da Expofacic”
serão atribuídos três prémios, no valor (respetivamente) de 2.500 euros,
2.000 euros e 1.500 euros.
| António Rosado

111 O vice-presidente
da Câmara Municipal de
Cantanhede, Pedro Cardoso, incentivou os jovens do
concelho a interessarem-se
pela Europa, a propósito
das eleições que vão decorrer dentro de duas semanas. O autarca considerou
que “cabe a todos decidir
em que Europa queremos
viver , cabendo a cada um
assumir as suas responsabilidades relativamente a
esta questão”.
Pedro Cardoso considera que, “contrariamente
ao que muita gente pensa, o projeto europeu e a
democracia não são um
dado adquirido”. Palavras
proferidas durante o Dia
da Europa, que foi assinalado em Cantanhede com
a dinamização de uma
ação informativa, seguida

de debate, no âmbito da
campanha “A Europa Vai
à Escola”.
Escola Profissional
acolheu o debate
A sessão decorreu na Escola Técnico Profissional e
teve como objetivo promover a reflexão sobre as Eleições Europeias de 2019, de
modo a contribuir para inverter elevadas as taxas de
abstenção e com especial
incidência nos jovens.
A iniciativa serviu também para apresentar o
Centro de Informação
Europe Direct Região de
Coimbra que, para além
de valorizar o próprio
ato de votar, incentiva a
participação no processo
democrático, de forma
consciente e plenamente
informada.

Montemor-o-Velho
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Estudantes franceses de agronomia visitaram o concelho
111 Vinte e dois alunos do Lycee Profissionelle
Agrìcole Armand Fallieres,
de Nerac, França, foram
recebidos pelo presidente
da Câmara Municipal de
Montemor-o-Velho, Emílio
Torrão, no Salão Nobre dos
Paços do Concelho.
Em Montemor-o-Velho
desde 27 de abril, os jovens, acompanhados de
três professores (Rui Oliveira Santos, Marite Morales
e Cristophe Cuelli), estão
em mobilidade na Escola
Profissional Agrícola Afonso Duarte, no âmbito da
Ação Chave de Mobilidade Individual para Fins de
Aprendizagem, do Programa Erasmus+.
Com palavras de incentivo, o presidente da autarquia, Emílio Torrão
encorajou os jovens para
continuarem a “promover
uma jornada de crescimento e desenvolvimento
única e inesquecível, não
apenas profissional como
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José Cid, com a sua banda, atuou no interior das muralhas

Castelo recebeu cerca
de 600 turistas num dia
Os jovens alunos deslocaram-se até Portugal no âmbito do programa Erasmus+

pessoal”.
Para além de fazer uma
breve explicação sobre a
divisão administrativa e a
organização do território
português, o edil aproveitou a ocasião para apresentar as principais riquezas e potencialidades da
região, em interação com
os jovens e os professores,

que sublinhou a proximidade entre os dois países.
No final, os jovens visitaram o Centro Operacional de Proteção Civil de
Montemor-o-Velho onde
puderam conhecer os esforços desenvolvidos pelo
Município para combater
a vespa velutina, praga comum em França.

Ao longo destas semanas de mobilidade, para
além da partilha de conhecimentos, experiências e práticas agrícolas
e ambientais, os jovens
ficaram a conhecer a cultura e o território do Baixo
Mondego, aprofundando
competências linguísticas
e sociais.

111 O Castelo de Montemor-o-Velho foi palco
de uma festa da Viajar
Summer Party. Com um
cariz familiar, a iniciativa promovida pela Viajar
Tours contou com mais de
600 pessoas, de norte a
sul do país, entre agentes
de viagens e as suas famílias.
Durante o dia, a animação foi uma constante no
monumento nacional,

com jogos tradicionais,
rapel, um concorrido slide, uma típica churrascada, a participação do
grupo de cantares Arroz
aos Molhos e a terminar
a festa um concerto de
José Cid. O Viajar Summer
Party foi promovido pelo
operador turístico Viajar
Tours em parceria com a
Turismo Centro de Portugal e a Câmara Municipal
de Montemor-o-Velho.

