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Atividades desportivas

Coração solidário
reúne alimentos

O Jornal Reconquista 
acaba de participar 
na primeira reunião 

do projeto Mediane (Me-
dia in Europe for Diversity 
Inclusiveness), promovido 
pelo Conselho da Europa e 
pela Comissão Europeia e 
que teve início na segunda-
feira, 10 de junho, em Nicó-
sia, no Chipre.

O projeto tem como ob-
jetivo organizar um manual 
que ajude jornalistas, forma-
dores de jornalistas e diri-
gentes de associações media 
a fazerem uma cobertura 
jornalística mais inclusiva e 
que dê igualdade de oportu-
nidades a todas as pessoas, 
independentemente da sua 
origem, religião, género, 
opção política ou orientação 
sexual.

Nesta reunião inicial, a 

A Casa do Pessoal do 
Instituto Politécnico 
de Castelo Branco, em 

parceria com o ginásio femi-
nino Simplyfit, levou a cabo 
no passado dia 25 de maio o 
evento “Open Solidário – Co-
ração para todos”. 

Esta iniciativa decorreu ao 
longo de todo o dia com ati-
vidades desportivas variadas, 
tais como aulas de manuten-
ção para séniores, Zumba, 
Step, Pilates, Mix Training, 
GAP e aulas pré e pós parto, 
contando ainda com rastreios 
de saúde diversos a todos 

aqueles que nos presentearam 
com a sua presença, no pavi-
lhão da Escola Superior de 
Educação do Instituto Politéc-
nico de Castelo Branco.

Para a entrada no evento 
os participantes eram con-
vidados a doar um bem ali-
mentar que reverteu a favor 
da Associação Voluntariado 
Solidário, tendo conseguido 
angariar cerca de 80 quilos de 
bens alimentares. Participa-
ram nesta atividade, ao longo 
do dia, cerca de uma centena 
de pessoas, entre os 14 e os 
70 anos.

Em projeto da Comissão Europeia e Conselho da Europa

Reconquista no Chipre
primeira de um total de 10, 
sendo que uma poderá ter 
lugar em Portugal, estiveram 
90 participantes, entre jorna-
listas, quadros superiores de 
empresas media e formado-
res na área dos media. A dis-
cussão centrou-se na organi-
zação do manual, ainda sem 
nome definido, que deverá 
estar concluído em 2014 para 
ser distribuído a empresas e 
profissionais, além de ficar 
disponível online.

Além do manual, o pro-
jeto Mediane prevê também 
a participação direta de ou-
tros jornalistas e educado-
res, designadamente através 
da colaboração em grupo. 
Nesse sentido, está prevista 
a realização de 160 inter-
câmbios entre profissionais 
dos 47 países do Conselho 
da Europa. Os profissio-

nais devem organizar-se 
em grupos de dois, definir 
um plano de trabalho que, 
se aprovado, lhes permitirá 
a troca de experiências e o 
desenvolvimento atividades 
durante duas semanas, uma 
no país de origem de cada 
um deles. 

Estes intercâmbios, de 
que devem resultar relatório 
escrito e produções media 
ou módulos de formação, 
foram iniciados no projeto 
MARS (Media Against Ra-
cism in Sport), que decor-
reu em 2011 e 2012, onde 
Reconquista também esteve 
envolvido, ao participar na 
reunião de Bruxelas, em no-
vembro de 2011. Além disso, 
através dessa participação 
teve lugar um intercâmbio 
entre um profissional belga e 
uma aluna do Politécnico de 

Castelo Branco, em colabo-
ração com este jornal.

As perspetivas passam 
agora por procurar participar 
em mais encontros do projeto 
Mediane e também de propor 
a realização de intercâmbios, 
sendo que uma das primeiras 
propostas entregues no Con-
selho da Europa, foi preci-
samente apresentada por um 
jornalista do Reconquista e 
por uma jornalista da estação 
de televisão dedicada ao des-
porto na Croácia. O objetivo 
é perceber as representações 
e a formação dos jornalistas 
relativamente à cobertu-
ra noticiosa de atividades 
desportivas desenvolvidas 
por pessoas portadoras de 
deficiência.

Vitor Tomé
(em Nicósia, Chipre)

No âmbito da ativi-
dade Da Barriga ao 
Colinho, que decor-

reu dia 1 de junho, no ex-
quartel da Devesa, o Espaço 
Mamã com os seus parceiros 
promoveu a segunda edição 
do passatempo “Mãe planeta 
bebé”, cuja família vence-
dora recebeu um prémio de 
1170 euros. 

A entrega do prémio foi 
feita sábado, dia 8 de junho, 
a Cláudia Tomás, cuja foto 
recebeu, no Facebook, 690 
votos. Recebeu então 1170 
euros em vales, equipamen-

Da barriga ao colinho 

Grávidas com 
fotos premiadas

Empresas
podem reduzir 
fatura 
de energia

A Associação Empresa-
rial da Região de Castelo 
Branco (Nercab) está a 
elaborar uma candidatura 
ao Programa Qualificação 
PME – Projetos Conjuntos, 
enquadrado do SI Quali-
ficação PME financiado 
pelo Programa Operacional 
Fatores de Competitividade 
(Compete).

Este projeto abrange 
apoios de várias tipologias 
de investimento, tendo a 
Associação nesta candida-
tura apostado na área da 
“Diversificação e eficiência 
energética”, com o objetivo 
principal de redução do va-
lor da fatura energética.  

O valor monetário que 
a fatura energética assume 
nos custos fixos das empre-
sas e a premente necessida-
de de controlo dos mesmos, 
como forma de otimização 
dos processos, permite pers-
petivar o impacto que esta 
tipologia de projeto terá na 
atividade e competitividade 
das empresas. 

As empresas interessa-
das em integrar a candidatu-
ra devem preencher a ficha 
de pré adesão até ao dia 20 
de junho.  

Este projeto permite 
obter uma redução signifi-
cativa da fatura energética 
através da intervenção em 
duas áreas, “melhoria da 
eficiência energética através 
da redução dos consumos; 
e introdução de fontes de 
energia renováveis”.

À hora de fecho desta 
edição do Recon-
quista, decorria à 

porta do Centro Distrital de 
Segurança Social, uma ma-
nifestação dos infantários 
sob a tutela da instituição 
contra a sua privatização.

Esta ação de protesto foi 
organizada pelo Sindicato 
dos Professores da Região 
Centro e pelo Sindicato dos 
Trabalhadores em Funções 
Públicas e Sociais.

Manifestação em Castelo Branco

Infantários contra 
privatização
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Os protestos decorreram à porta da Segurança Social

tos e serviços dos seguintes 
dos diversos patrocinado-
res, nomeadamente Medela, 
Lego Wear, Edyana Lingerie 
e Academia Minorca.

A organização considera 
que o passatempo foi “muito 
divertido, a participação 
excedeu as expectativas 
e as votações estiveram 
muito ativas nestes dias”.  
Concorreram 46 fotografias 
de grávidas que estiveram a 
votos no Facebook na página 
barrigas e colinhos, onde se 
podem ainda visualizar todas 
as fotos do passatempo.

Entretanto, à nossa re-
dação tinha chegado dias 
antes um comunicado em 
que Carlos Pereira e Fran-
cisco Rafael, eleitos pelo 
PSD para a Assembleia 
de Freguesia de Alcains, 
se manifestaram publica-
mente contra a decisão de 
privatizar os infantários da 
Segurança Social. “Somos 
frontalmente contra à passa-
gem do Infantário da Segu-
rança Social (Infantário da 

Pedreira) para a iniciativa 
privada, mesmo para Ins-
tituições de Solidariedade 
Social”, afirmam. 

Isto porque, “o Infan-
tário sempre foi um esta-
belecimento que bastante 
dignificou a nossa terra e 
continua a ser uma excelen-
te referência de trabalho e 
ajuda muito importante para 
a população de Alcains”. 

Lídia Barata


