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Mais de 450 mil euros é o montante global do investimento aprovado no projeto realizado pela ACICB Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa em
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Pág.3

Workshop ACICB

O básico dos impostos e análise
das contas da empresa em debate

Pág.4

Educação

Etepa faz provas de Aptidão
e entrega diplomas aos alunos
Págs.8 e 9

Emprego qualificado

Vida Ativa com dupla ação de
formação em parceria com o CEC

Pág. 10

Compreender o românico

Joaquim Moreira e Ricardo Coelho
lançam livro sobre património Pág.8

www.acicb.pt

Páginas centrais

Destaque

Editorial

2

l Temos assistido a um
retomar de atividade nos centros das cidades, a uma nova
vida que cresce dia após dia.
É com grande regozijo que a
ACICB – Associação Comercial e Empresarial da Beira
Baixa assiste a todas estas mudanças e a esta alteração nos
hábitos de compras dos portugueses que se traduzem numa
nova tendência do comércio
no centro das cidades.
O ano de 2015 que chegou
ao fim há menos de um mês,
foi um ano em que um pouco por todos os locais vimos
abrir inúmeros novos estabelecimentos. Esta situação é
merecedora de destaque pois
faz parte do caminho que a
ACICB tem percorrido ao
lado dos seus associados e do
objetivo para o qual trabalha
diariamente.
E quais os principais motivos que nos levam a acreditar na consolidação desta
nova realidade:
Para esta mudança deve
destacar-se a renovação urbana que tem vindo a ser desenvolvida pelas Câmaras Municipais, através da eliminação das
barreiras arquitetónicas e do
surgimento de mais espaços
verdes, tornando a cidade mais
fácil e mais agradável para circular, seja a pé ou de automóvel, pela criação de mais parques de estacionamento. Estes
investimentos ajudaram ainda
a alterar alguns comportamentos sociais promovendo maior
respeito pelo peão, em detrimento do automóvel. Os automobilistas mostram-se cada
vez mais conscientes da presença dos peões, respeitando
a coexistência de ambos nos
mesmos locais.
Por outro lado o reajuste
do mercado imobiliário em
muito está a beneficiar esta
revitalização urbana. A crise
instalada no nosso país há
vários anos conduziu a uma
baixa dos valores, não só de
aquisição de imóveis, mas
também de arrendamento, situação que, em certa medida,
está a impulsionar fortemente esta tendência.
Aliada a estas melhorias,

Ficha Técnica:

encontra-se a alteração de alguns comportamentos como
é o caso da prática de atividade física ao ar livre. Esta forma de estar tem aumentado
significativamente por todo o
país e a nossa região não é exceção, promovendo deslocações pedestres e consequentemente maior circulação de
pessoas nos centros urbanos.
Também os cuidados com a
alimentação têm vindo a crescer, procurando as pessoas,
uma cozinha de escala mais
pequena e mais saudável.
Temos ainda os principais
serviços públicos localizados
no centro urbano, importantes
âncoras, que continuam a contribuir para o fortalecimento
destas zonas do território.
Acreditamos que o fortalecimento do Comércio de Proximidade passa pela existência
de centros urbanos fortes,
motivo pelo qual a ACICB –
Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa, no
caso de Castelo Branco, tem
apostado em grande medida
no desenvolvimento de atividades nesta zona da cidade
em colaboração com a Câmara Municipal, que nos tem
procurado como parceiro,
desafios que temos abraçado
com muito orgulho.
Temos ainda que destacar
a capacidade de resistência, a
capacidade de adaptação e a
capacidade de inovação que
os pequenos empresários têm
demostrado, dando uma verdadeira lição ao resto do país
económico, sabendo reagir
a cada momento. Sabemos
que os governos centrais têm
atacado de diversas formas a
pequena economia. Não quero aqui alargar-me sobre asse
assunto, mas sabemos que estes ataques têm sido decisivos
para o enfraquecimento deste
tipo de economia. Aqui quero sim, destacar o importantíssimo e decisivo contributo
que os pequenos empresários
prestaram e prestam para este
movimento de regeneração
dos centros urbanos.
Apesar das positivas mudanças a que temos assistido,
o caminho a percorrer é ainda

Perto de uma centena de sócios
longo e com muitos obstáculos por ultrapassar. Continua
a ser necessário limar algumas
arestas que ainda afastam os
consumidores do Comércio
de Proximidade, sendo disso,
o maior exemplo, os horários
de funcionamento desajustados das necessidades. Este é
um tema que deve ser debatido seriamente e sobre o qual
devemos debruçar a nossa
atenção. Os consumidores
são, cada vez mais, pessoas com diversas ocupações e
com numerosos afazeres familiares, pelo que, talvez, seja
esta a altura para flexibilizar
as nossas estruturas e assim
poder “servi-los quando eles
precisam”.
A ACICB – Associação
Comercial e Empresarial da
Beira Baixa continuará a estar
ao lado dos seus associados
em todas estas questões que
possam fazer prosperar os
seus negócios e as suas empresas, pois só com o contributo
de todos, como até aqui tem
acontecido, será possível alterar estes paradigmas.
Que o ano de 2016 seja
próspero para os negócios e
positivo para a economia e
para o comércio da nossa região. Que este seja mais um
ano em que as dificuldades,
efetivamente, diminuam e
possam ser ultrapassadas conduzindo ao êxito que todos
ambicionamos.
São estes os votos desta
vossa e sempre presente ACICB – Associação Comercial e
Empresarial da Beira Baixa. l
Adelino Minhós, Arq.

Presidente da Direção da
ACICB – Associação Empresarial
da Beira Baixa

Jantar de Natal
No dia 16 de dezembro decorreu o Jantar de
Natal desta associação, o qual
contou com a presença de,
aproximadamente, uma centena de Associados, o Presidente da Câmara Municipal
de Castelo Branco, os Corpos
Sociais e os colaboradores da
ACICB, acompanhados pelas
suas famílias.
Este foi um momento
de salutar convívio entre a
família ACICB, cuja ação foi
mencionada nas palavras do
Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco,
entidade parceira da ACICB nas atividades de Natal.
“Agradeço à ACICB e ao seu
presidente, a oportunidade
que nos dão em colaborar,
nomeadamente, naquilo que
é esta época natalícia com
a dinamização do comércio
local no centro da cidade e
eu acho que é indesmentível e
só não vê, quem não quer ver,
a quantidade de pessoas que
nos últimos dias tem estado e
tem visto o movimento todo
no centro da cidade. E acho
que isso é importante para o
comércio”, referiu Luís Correia no decorrer do jantar.
O autarca acrescentou
ainda que a Câmara Municipal
se encontra sempre disponível
para apoiar as iniciativas destinadas a “melhorar e dar condições para que o comércio
local se desenvolva na nossa
cidade”. Aos olhos do Presidente da Câmara “começa a
haver alguma força, alguma
recuperação naquilo que é o
l

comércio no centro da cidade
e todas as ações que possamos
fazer em conjunto com a
ACICB, tal como temos feito
com as outras associações, a
Câmara Municipal está disponível em colaborar”.
Adelino Minhós, Presidente da Direção da ACICB,
agradeceu a colaboração que
tem recebido por parte da
Câmara Municipal de Castelo Branco e de toda a massa
associativa que sempre tem
correspondido às solicitações
e desafios colocados pela
associação na promoção do
Comércio de Proximidade.
Segundo o dirigente, “a microeconomia tem sido de uma
resistência exemplar”. “Mas o
que é verdade é que se sente
no ar alguma esperança, sentese que vêm novos tempos. A
forma de estar das pessoas, a
evolução do meio urbano, a
qualidade que o meio urbano
foi adquirindo ao longo dos
anos, trabalho dos autarcas
que tanto temos que agradecer aqui na Câmara de Castelo
Branco. Sem dúvida, tem
vindo a dar uma nova vida ao
coração de Castelo Branco e
à cidade em si. E é por aí que
começam as coisas. Quando
nós tivermos um centro forte,
uma alma forte no centro da
cidade, certamente que as periferias também vão beneficiar
com isso”.
Tal como em anos anteriores, o jantar de Natal
contou com animação musical, este ano pelo grupo ao
aoFado. l
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Destaque
Em conjunto com 16 empresas associadas

ACICB recebe aprovação do Comércio Investe
no valor de 450 mil euros para a modernização
l Mais de 450 mil euros é o
montante global do investimento
aprovado no projeto à Medida Comércio Investe realizado pela ACICB
- Associação Comercial e Empresarial
da Beira Baixa em conjunto com 16
empresas suas associadas.
Lançada em 2013, a medida Comércio Investe veio substituir o anterior sistema de incentivos a projetos
de modernização do comércio - ModCom. Esta medida pretende conduzir
à criação de fatores de diferenciação
e de melhoria da oferta comercial
ligada ao Comércio de Proximidade, especialmente concentrado nos
centros urbanos, quer através de
projetos individuais de modernização
comercial promovidos por micro ou
pequenas empresas, quer através de
projetos conjuntos de modernização
comercial promovidos por associações empresariais do comércio.
O projeto conjunto ao qual a
ACICB concorreu foi submetido no
âmbito da 2ª fase de candidaturas à
medida Comércio Investe, em abril
do ano anterior, sendo o mesmo
financiado pelo IAPMEI – Agência
para a Competitividade e Inovação

I.P. e pelo Ministério da Economia
pela Direção Geral das Atividades
Económicas, beneficiando as empresas aderentes de um incentivo
não reembolsável de 45% sobre as
despesas elegíveis realizadas.
A modernização do espaço comercial, tornando-o mais atrativo
aos olhos dos seus clientes é o
objetivo principal deste incentivo,
envolvendo ações que visam a dinamização e promoção continuada
do Comércio de Proximidade, bem

como a criação de serviços conjuntos de suporte aos potenciais consumidores com impacto previsível
no volume de vendas dos estabelecimentos. Os investimentos a realizar
abrangem várias áreas, nomeadamente a aquisição de equipamento,
mobiliário e softwares de suporte à
atividade comercial, as despesas com
assistência técnica, certificação de
sistemas e proteção da propriedade
industrial, a remodelação da área de
venda ao público ou ainda de modo
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a requalificar o exterior do estabelecimento, a remodelação das fachadas
pela aquisição de toldos ou reclames
luminosos.
O projeto submetido pela ACICB
– Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa visa a valorização
e dinamização da oferta comercial
do espaço urbano de Castelo Branco, traduzindo-se na valorização do
Comércio de Proximidade albicastrense, comércio este que apresenta
caraterísticas de elevada densidade
comercial, centralidade, multifuncionalidade e desenvolvimento económico e social. A conceção deste
projeto traduz-se na implementação
de um programa estruturado de
intervenção e num conjunto de investimento específico para cada estabelecimento comercial aderente ao
projeto mas também num conjunto
de ações e investimentos complementares conjuntos de promoção
e dinamização do espaço urbano
em que as empresas aderentes se
inserem.
Com início em setembro de 2015,
o projeto será desenvolvido até julho
do deste ano. l

Ação de vitrinismo em dose dupla

Montras para todos os gostos
l A ACICB - Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa,
voltou a colaborar com a Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto
Politécnico de Castelo Branco, no desenvolvimento da ação de Vitrinismo
e decoração de montras. Esta iniciativa decorre no âmbito da disciplina
de Vitrinismo do curso de Design
de Moda e Têxtil e está presente em
algumas das lojas de Castelo Branco.
Os alunos apostaram forte no desenvolvimento e criação de montras
inovadoras e atrativas que puderam
ser vistas na Avenida 1º de maio em
Castelo Branco.
Considerando que esta é uma
oportunidade para inovar e olhar de
uma nova perspetiva para a elaboração de montras, a ACICB convidou

os seus associados com estabelecimento nesta avenida a participar na
iniciativa, tendo uma adesão bastante
significativa. As montras que foram
disponibilizadas para decoração
podem ser vistas nas lojas Casa Zé
Luís, Homemade, Perfumaria Candy,
Vogue, Farmácia Nuno Alvares e
Sapataria Rosa Preto.
Em 2015 esta iniciativa também
tinha decorrido, por ocasião do final
do ano letivo, tendo sido realizada nas
lojas Artemísia, Bellus, Móveis LarBelo, Muralha – joias e relógios e Stop,
localizadas na Rua Tavares Proença
Júnior, na Rua de Santo António e na
Rua J. A. Morão, em Castelo Branco.
Na data, a conceção das montras esteve a cargo dos alunos do curso de Design de Interiores e Equipamento. l

Aos Associados

ACICB esclarece inventários
lA ACICB - Associação Comer-

cial e Empresarial da Beira Baixa,
organizou no dia 27 de janeiro uma
sessão de esclarecimento gratuita
sobre a gestão de inventários. Os
participantes puderam conhecer a
legislação e configurações do inven-

tário permanente, a lei de inscrição
de faturas no tribunal arbitral e os
incentivos do Portugal 2020 nesta
matéria. A iniciativa juntou várias
dezenas de associados. Ver página
10 no texto Inventário Permanente
a legislação. l
janeiro 2016

Atualidade
Workshop ACICB

“O básico dos impostos e análise das contas
da empresa para empresários”
4
“O básico dos impostos e análise das contas da
empresa para empresários”
foi o tema do workshop
levado a cabo pela ACICB
– Associação Comercial e
Empresarial da Beira Baixa,
dia 27 de novembro de 2015.
Esta sessão de esclarecimento teve como finalidade
elucidar todos os empresários a respeito dos aspetos
ligados à contabilidade das
empresas, per mitindo a
utilização da informação
nas decisões de gestão, o
conhecimento da lei para
reduzir custos com imposl

tos e a melhor gestão da
tesouraria da empresa.
Na abertura da sessão,

Adelino Minhós, Presidente
da Direção da ACICB considerou que, por vezes no

dia-a-dia “tendemos a esquecer-nos dos problemas
relacionados com a fiscali-

dade da nossa empresa, das
regras que temos de cumprir e que o nosso estado
impõe. Nesse sentido, faz
também parte da obrigação
da ACICB ir promovendo
estas ações de esclarecimento e de formação”.
O workshop contou com
a presença de quase 50
empresários e foram abordados assuntos como o
funcionamento do IVA, o
seu cálculo, ou ainda a leitura das contas da empresa
como o balanço, a demonstração de resultados ou o
balancete. l

ACICB esclarece

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional
A ACICB – Associação
Comercial e Empresarial da
Beira Baixa em parceria com o
Instituto do Emprego e Formação Profissional, realizou
a 30 de setembro, uma sessão
de esclarecimento sobre os
Centros para a Qualificação e
Ensino Profissional (CQEP).
Os CQEP são estruturas
do Sistema Nacional de Qualificações e assumem um papel
determinante na construção
de pontes entre os mundos
da educação, da formação e
do emprego, numa perspetiva
de aprendizagem ao longo
da vida.
Os CQEP integram a
estrutura dos Centros de
Emprego e Formação Profissional, tendo em vista a disponibilização de respostas de
qualificação mais articuladas e
consentâneas com as necessidades individuais e do mercado de trabalho; e a otimização
l

de recursos e meios humanos e materiais, promovendo
processos de orientação de
jovens e de adultos e o desenvolvimento de processos de
Reconhecimento, Validação e
Certificação de Competências
(RVCC) profissionais ou de
dupla certificação.
Os esclarecimentos sobre
os CQEP ficaram a cargo
de Fátima Barreto, técnica

do Instituto do Emprego e
Formação Profissional, a qual
começou por informar que
“os processos de certificação
profissional são para pessoas
maiores de 18 e que tenham
no mínimo 3 anos de experiência profissional. Há uma
avaliação que é feita com base
na experiência profissional
que a pessoa tem”.
Após essa avaliação o pro-
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ponente poderá “obter uma
certificação parcial ou total”.
Se obtiver uma certificação
parcial é elaborado um Plano
Pessoal de Qualificação, onde
vão estar discriminadas todas
as formações que a pessoa
precisa de fazer para conseguir obter uma certificação
total. Com essa certificação
total, a pessoa obtém um
certificado e um diploma

com o nível e qualificação que
adquiriu”, acrescentou Fátima
Barreto.
Estes Centros podem ser
frequentados por todos as
pessoas, independentemente
de estarem ou não empregadas
e, caso estando empregadas,
independentemente da área
em que desejam obter a certificação. De acordo com as
indicações de Fátima Barreto,
“a pessoa tem é de ter experiência profissional na área que
pretende certificar, embora
trabalhe numa área completamente diferente. Tem é que
comprovar que tem conhecimentos nessa área”.
Para saber mais informações sobre os Centros
para a Qualificação e Ensino
Profissional poderá contactar a ACICB – Associação
Comercial e Empresarial da
Beira Baixa que prestará todas
as informações necessárias. l

Segurança
Campanha de prevenção

Riscos profissionais em máquinas e equipamentos
l A campanha de prevenção de riscos profissionais
em máquinas e equipamentos
de trabalho foi o tema em
debate no seminário promovido pelo Centro Local
da Beira Interior em Castelo
Branco da Autoridade para
as Condições do Trabalho, o
qual teve lugar no passado dia
17 de junho e contou com a
colaboração da Escola Superior Agrária de Castelo Branco e da ACICB – Associação
Comercial e Empresarial da
Beira Baixa.
Em Portugal, metade dos
acidentes de trabalho que resultam em mortes são acidentes de trabalho envolvendo
máquinas e equipamentos,
motivo pelo qual a Autoridade para as Condições do
Trabalho lançou esta campanha cujo objetivo passa por
contribuir para a redução dos
acidentes de trabalho e das
doenças profissionais.
Luís Correia, presidente da
Câmara Municipal de Castelo
Branco, esteve presente na
cerimónia de abertura onde
reforçou a importância de
ações deste género uma vez
que “nestas matérias, por mais
que se sensibilize, por mais
medidas que se tomem, julgo
que nunca são demais”. Para
o autarca, esta campanha per-

mite a todos os profissionais
“anteciparem problemas”,
situação que “é de louvar por
parte destas instituições e,
neste caso, da Autoridade para
as Condições do Trabalho”.
Igualmente presente na
abertura do seminário esteve
Pedro Pimenta Braz, Inspetor-Geral da ACT. “Estamos
ainda num país onde estas
matérias não têm a importância que deveriam ter e cujos
acidentes se multiplicam no
nosso quotidiano. Os números de 2013 dos acidentes de
trabalho, no que diz respeito
à taxa de incidência global,
não nos deixam nada confortáveis”, começou por indicar
Pedro Pimenta Braz. Os dados revelam que “morre-se
demais ainda a trabalhar e
morre-se muito a trabalhar
com máquinas e equipamen-

tos” sendo, dessa forma, importante o desenvolvimento
desta campanha, a qual “tem
a sua extensão por toda a
Península Ibérica”, afirmou
o Inspetor-Geral. Pedro Pimenta Braz indicou ainda que,
com esta campanha a ACT
para além de “disseminar a informação por todos”, a ACT
“quer aprender também com
esta campanha e queremos
aprender com todos os atores que connosco colaboram
nestes eventos, para que a
nossa ação amanhã seja mais
assertiva, mais substantiva e
mais eficaz”.
Celestino Almeida, diretor
da Escola Superior Agrária, começou por referir que
“ações destas, ações de sensibilização, ações de informação nunca são demais”. Consciente da importância desta

temática, o diretor indicou
que “a escola tem uma cultura de segurança em todos os
nossos cursos, por serem cursos técnicos que lidam com
máquinas, com laboratórios,
com produtos e os docentes
têm essa preocupação nos
conteúdos formativos”.
A ACICB - Associação
Comercial e Empresarial da
Beira Baixa, colaborou nesta
iniciativa através da promoção e divulgação do evento,
colaboração que José Júlio
Cruz, da direção da associação, indicou ser importante.
“Nós entendemos que não
podemos voltar as costas
aos problemas, não podemos
voltar as costas quer à ACT,
quer a todas as instituições
que existem e trabalham
nesta área e portanto, este é
um bom exemplo de como

as coisas se podem e devem
fazer em conjunto”, afirmou. De igual forma, deixou
uma palavra aos empresários
indicando que “é muito importante que nunca se perca
este farol desta necessidade
de saber cada vez mais”.
No final do seminário a
diretora do Centro Local da
Beira Interior em Castelo
Branco da Autoridade para
as Condições do Trabalho,
Corina Barreiros Farias, teve
a oportunidade de agradecer
a todos “cuja presença muito
honrou a organização deste
evento”, informando ainda
da “contínua disponibilidade
da Autoridade para as Condições do Trabalho, também
enquanto serviço de proximidade às populações”, nomeadamente através da difusão
e partilha de informação,
como foi o caso desta campanha de prevenção de riscos
profissionais em máquinas e
equipamentos de trabalho.
O seminário decorreu nas
instalações da Escola Superior
Agrária perante cerca de uma
centena de participantes e
contou com intervenções de
diversas personalidades ligadas à temática da segurança
de forma a sensibilizar todos
os presentes para os riscos
profissionais. l

ca Europa que deu origem a
nome do continente europeu.
Outra das características distintivas é o papel firme e ligeiramente sonoro, assim como
a impressão em relevo que
permite sentir as pequenas
linhas impressas nas margens
esquerda e direita.

É importante salientar que,
tal como sucedido aquando da
entrada em vigor das notas de
5 e 10 euros, também neste
caso a antiga nota de 20 euros
mantém o seu valor monetário, apesar de deixar de ser
emitida e sair gradualmente
de circulação. l
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Em parceria com o Banco de Portugal

Apresentação de nova
nota de 20 euros
No âmbito do lançamento da nova nota de 20
euros da Série Europa, a ACICB – Associação Comercial
e Empresarial da Beira Baixa
em parceria com o Banco de
Portugal com disponibilizou
duas ações de formação gratuitas, especialmente dirigidas
aos profissionais que operam
diretamente com numerário.
As referidas ações de formação tiveram lugar nas instalações do Banco de Portugal
l

em Castelo Branco, nos dias
4 e 5 de novembro de 2015 e
enquadram-se no projeto de
formação sobre o conhecimento da nota Euro que tem
sido desenvolvido pelo Banco
de Portugal, centrado na divulgação das suas caraterísticas gerais, dos seus elementos
de segurança, bem como das
diferentes técnicas utilizadas
na deteção de contrafações.
Nestas sessões que contaram com a presença de vários

associados da ACICB, os formandos puderam contactar
antecipadamente com a nova
nota e apreender os métodos
utilizados para a verificação
da autenticidade das notas de
euro, sendo o mais utilizado
o método “Tocar, Observar
e Inclinar”.
A segunda série de notas
de euro é designada Europa,
dado que alguns dos seus elementos de segurança contêm
um retrato da figura mitológi-
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Atividades de Natal 2015

Roda gigante atrai milhares de pessoas
l À semelhança de anos anteriores, na passada época de Natal, a
ACICB – Associação Comercial e
Empresarial da Beira Baixa em colaboração com a Câmara Municipal de
Castelo Branco, levou a cabo diversas
atividades inseridas na temática Natalícia que tiveram como objetivo a
promoção e animação do Comércio
de Proximidade.
A Roda Gigante instalada no
Centro Cívico de Castelo Branco
foi a grande novidade das atividades de Natal, assumindo-se como
o principal atrativo da zona central
de Castelo Branco durante todo o
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mês de dezembro.
Com o intuito de alcançar o
maior público possível e dando continuidade à promoção das relações
com a comunidade, a ACICB distribuiu senhas gratuitas por todos os
estabelecimentos de ensino localizados nos concelhos que compõem
a área de abrangência da associação,
alcançando alunos do ensino préescolar ao ensino secundário, não
esquecendo instituições sociais.
A par da Roda Gigante, voltou a
ter lugar o Mercado de Natal, na tenda
localizada no Centro Cívico de Castelo Branco nos dois fins-de-semana

anteriores ao Natal, a saber, entre dia
11 e 13 de dezembro e depois entre
dia 18 e 20 de dezembro. Este Mercado de Natal contou com a presença
de meia centena de expositores que
deram a conhecer os mais variados
produtos regionais e artesanato.
Todas as atividades resultaram

num êxito tanto ao nível da sua
execução, como na colaboração dos
comerciantes, perspetivando novos
negócios pela atração do consumidor
para a compra no Comércio de Proximidade, não só na passada quadra
natalícia mas também ao longo do
ano, beneficiando a economia local. l

Destaque

Atividades de Natal em imagens
As atividades promovidas pela nossa Associação em parceria com a Câmara de Castelo Branco deram um forte impulso,
durante o mês de dezembro, ao comércio de proximidade. Além do mercado de Natal e da roda gigante houve animação por
toda a cidade albicastrense.
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As atividades foram desenvolvidas em diversas frentes:
• Roda Gigante no centro de Castelo Branco entre os dias 1 e 31 de
dezembro.
• Carrinha Volkswagen Pão de Forma, com música ambiente a percorrer as ruas da cidade, de 10 a 24 de dezembro.
• Arruadas nos principais pontos da cidade, com o objetivo de animar
as ruas e atrair consumidores:
- Concertinas da Carapalha;
- Grupo Musical Os Amigos;
- Grupo de Bombos do Ladoeiro;
- Concertinas de Alcains;
- Chibatas;
- Artur e Márcia;
- Toc & Ródão.
A tenda situada no Centro Cívico de Castelo Branco foi o ponto central

das atividades onde decorreram os seguintes acontecimentos:
• Mercado de Natal – 11 a 13 e 18 a 20 de dezembro.
• Chegada do Pai Natal.
• Cantinho do Pai Natal com Pai Natal ao vivo e os seus ajudantes.
• Personagens Mickey e Minnie.
• Atividades de animação desenvolvidas por alunos da ETEPA.
• Animação teatral pelo grupo Tramédia.
• Ateliers de Natal:
- Coroa de Reis
- Postal de Natal 3D
- Plasticina
- Botinha de Natal
- Decorações de Natal
- Caixa Presente
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Reportagem
Entre os dias 23 e 25 de junho

Provas de Aptidão Profissional da ETEPA
8

A ETEPA – Escola Tecnológica
e Profissional Albicastrense realizou,
entre os dias 23 e 25 de junho, a apresentação e defesa das Provas de Aptidão
Profissional dos alunos finalistas no
ano letivo 2014/2015. Estes trabalhos,
aproximadamente três dezenas, foram
desenvolvidos ao longo do ano letivo
fazendo parte dos cursos profissionais
de profissionais de Animador Sociocultural e Técnico de Artes Gráficas.
Na cerimónia de abertura da apresentação das provas marcou presença
Jorge Pio, vereador da Câmara Municipal de Castelo Branco, que evidenciou
“o trabalho da ETEPA naquilo que é
também um trabalho importante para
a região”. Segundo Jorge Pio, a ETEPA reflete a importância “do sistema
de formação profissional, do sistema
cientifico-tecnológico naquilo que é a
qualificação dos nossos recursos humanos de forma a garantir que a formação
venha ao encontro das necessidades
das empresas, de forma a garantir
podermos aqui atrair empresas e reter
pessoas, reter jovens e, neste aspeto,
penso que é de elogiar o trabalho que
l

a ETEPA tem desenvolvido”.
Adelino Minhós, presidente da Direção da ACICB – Associação Comercial
e Empresarial da Beira Baixa, entidade
proprietária da ETEPA, esteve também
presente nesta cerimónia e utilizou o momento para enaltecer o trabalho levado
a cabo pela diretora pedagógica à data.
“Queria aproveitar este momento para
fazer aqui um agradecimento muito especial a uma pessoa que tem trabalhado
muito pela ETEPA, tem desenvolvido

um trabalho excecional e, nesse sentido,
queria aproveitar esta oportunidade
para agradecer à Dra. Olga, a diretora
pedagógica desta instituição que tem
conseguido ter a capacidade de reunir estas todas entidades a esta mesa, tem tido
a capacidade de congregar os alunos à
volta de um projeto”, referiu o dirigente.
Por seu lado, Olga Pires Preto, então diretora pedagógica da escola, destacou o papel que todas as entidades
têm tido na vida da escola. “A ETEPA

vive muito das parcerias, dos protocolos, dos outros que acreditam que
somos capazes de fazer um bom trabalho. Estamos no vigésimo primeiro ano
de Provas de Aptidão Profissional, já
frequentaram a ETEPA cerca de 1000
jovens, temos uma taxa de sucesso e de
empregabilidade confortável e queremos continuar a fazer este trabalho que
sabemos fazer e que tem como prova
de que não tem sido mal feito, antes
pelo contrário, a confiança que em
nós tem sido depositada”, declarou a
diretora, acrescentando que “sem essa
confiança, a ETEPA teria ficado pelo
caminho e portanto, é um fator muito
importante, senão o mais importante,
são as relações que nos ligam à comunidade, ao concelho, ao município, às
instituições de ensino superior, a todo
este elo desta cadeia que assim permite
que a ETEPA seja o que é”.
Na sessão de abertura marcaram
ainda presença os representantes do
Instituto do Emprego e Formação
Profissional, da Junta de Freguesia de
Castelo Branco e do Instituto Politécnico de Castelo Branco. l

Da autoria de Joaquim Moreira e Ricardo Coelho

Apresentação do livro “Compreender o Românico”
“Compreender o Românico”
é o nome da obra literária da autoria
de Joaquim Moreira e Ricardo Coelho,
respetivamente professor e ex-aluno
da ETEPA – Escola Profissional e
Tecnológica Albicastrense.
A apresentação do livro decorreu
na Biblioteca Municipal de Castelo
Branco, no dia 17 de novembro e,
nessa ocasião, Joaquim Moreira referiu
que “nada melhor para conhecer e
compreender a Arte do que estar em
contacto direto com esta, estar bem
perto, ouvir a histórias das pedras, o
suor dos canteiros ou a dor de cabeça
que os seus mestres arquitetos nos
contam”. Os autores explicaram a ideia
e as diferentes do projeto, elogiando o
ambiente que se vive na ETEPA e em
Castelo Branco, que proporciona este
tipo de experiências e vivências.
Na apresentação do trabalho, a
ACICB - Associação Comercial e
Empresarial da Beira Baixa, entidade
proprietária da ETEPA, foi representada por Alfredo da Silva Correia, prel
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sidente da Assembleia Geral, o qual
demonstrou a “enorme satisfação que
esta nossa associação tem por todo
este ambiente que se vive na ETEPA,
ambiente esse que vai muito para
além das fronteiras deste distrito”.
De igual forma, congratulou-se pela
“empregabilidade que é imagem de
marca de uma escola, onde também

se produz conhecimento e da qual
têm seguido para o ensino superior
muitos alunos, como é o caso de um
dos autores deste livro que aqui foi
apresentado”.
Fernando Raposo, vereador da
Câmara Municipal de Castelo Branco,
destacou o trabalho realizado para a
edição desta obra, dando conta da

“preocupação expressa de promover
a afirmação da identidade do nosso
concelho e em defesa do seu património” por parte da autarquia.
A apresentação do livro ficou a
cargo de Leopoldo Rodrigues, professor de História, que caracterizou
a obra como sendo um trabalho que
“valoriza os nossos monumentos e
alerta para a necessidade de os conhecermos”.
Neste livro, ajuda-se à compreensão de monumentos do período
Românico em diversos locais da
geografia nacional, sendo por isso,
também “o resultado de uma paixão pessoal e de muito trabalho de
pesquisa”, como referiu Cristina
Granada, atual diretora daquele estabelecimento de ensino. l

Atualidade
Escola Tecnológica profissional Albicastrense

Diplomados pela ETEPA
l A cerimónia anual de entrega
dos diplomas aos alunos da ETEPA
– Escola Tecnológica e Profissional
Albicastrense decorreu no passado dia
11 de janeiro e incluiu, este ano, uma
homenagem à antiga diretora pedagógica da escola, Olga Pires Preto. Os
diplomas foram entregues aos alunos
que terminaram a sua formação naquela escola no ano letivo 2014/2015.
A sessão de abertura contou com
a presença do presidente da Direção
da ACICB – Associação Comercial e
Empresarial da Beira Baixa, entidade
proprietária da ETEPA. Adelino
Minhós dirigiu-se, primeiramente, à
ex-diretora da escola, referindo que
“ser homenageado depois de uma
vida de trabalho, de se fazer aquilo
que se gosta não está ao alcance de
todos. A Dra. Olga conseguiu essa
proeza e nesse sentido temos de lhe
dar os parabéns, de a tomar como um
exemplo de vida, um exemplo do que
devemos todos nós tentar conseguir”.
De igual forma, o dirigente congratulou os diplomados na data que

se assinalava, indicando tratar-se de
“uma folha do livro que voltam, uma
página nova. Receber o diploma é
o culminar de um percurso que foi,
certamente, difícil, mas quando se
chega ao fim é sempre bom. A partir
de agora há uma montanha de coisas
para fazer”.
Maria José Batista, vereadora da
Câmara Municipal de Castelo Bran-

co, também esteve presente, tendo
aproveitado para destacar o trabalho
realizado pela ETEPA na formação
de bons profissionais. “A ETEPA para
além de formar os nossos jovens, do
concelho ou não, contribuiu, contribui
e continuará a contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento do
nosso concelho. Quanto é importante
termos uma escola como a ETEPA

que cria postos de trabalho, que forma
jovens que serão os homens e mulheres de amanhã”, indicou.
A vereadora proferiu, igualmente,
palavras dirigidas a Olga Pires Preto,
manifestando que “a Câmara está-lhe
muito grata por tudo o que fez por
esta instituição que é a ETEPA, por
todo o trabalho que desenvolveu, com
muito empenho e com muito carinho
junto dos colegas professores, junto
dos alunos”.
Nesta cerimónia que teve lugar
no Cybercentro de Castelo Branco,
houve ainda lugar para uma palestra
levada a cabo por Luís Oliveira, vicepresidente da Associação Nacional
de Escolas Profissionais que abordou
o tema do Ensino Profissional no
século XXI, não deixando de fazer
referência às características do mesmo
aquando da sua criação, ou aos caminhos futuros que haverá a percorrer.
No final, os presentes puderam
disfrutar de um porto de honra servido pelos alunos da Escola Profissional
do Fundão. l

restantes produtos de tabaco:
• A lei define as regras para os cigarros eletrónicos que contêm nicotina.
Por exemplo, a concentração máxima
de nicotina permitida é de 20mg/ml;

a embalagem tem de dizer “Este produto contém nicotina, uma substância
que cria forte dependência” e ainda o
conselho “Não é recomendado o seu
uso por não fumadores”.
• Além das frases que alertam para
os malefícios do tabaco, os maços de
tabaco terão também imagens chocantes (obrigação imposta a partir do
dia 20 de maio de 2016, com período
de escoamento das embalagens antigas até 20 de maio de 2017) e informação sobre onde procurar apoio para
deixar de fumar.
• Os aromas nos cigarros vão ser
proibidos:
• Os produtos de tabaco com
aromas distintos passam a ser proibidos (com período transitório até 20
de maio de 2020), quer seja através
da adição de aromatizantes na sua
formulação ou nos seus componentes (filtros, papéis, embalagens ou
cápsulas). l
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As novas mudanças

Nova Lei do Tabaco
l A introdução da nova lei do
tabaco, aprovada pela Lei n.º 109/2015
de 26 de agosto e pela Portaria n.º
390/2015 de 2 de novembro, vem reforçar o combate ao tabagismo e entrou
em vigor a 1 de janeiro de 2016.

O que mudou?
• Nos locais onde estejam instalados
pessoas coletivas públicas, nos locais de
trabalho, nos lares e outras instituições
que acolham pessoas idosas ou com
deficiência ou incapacidade, nas salas
e recintos de espetáculos e noutros
locais destinados à difusão das artes e
do espetáculo, nos recintos de diversão
e recintos destinados a espetáculos de
natureza não artística, nos recintos das
feiras e exposições, nos conjuntos e
grandes superfícies comerciais e nos
estabelecimentos comerciais de venda ao público, nos estabelecimentos
hoteleiros e outros empreendimentos

turísticos onde sejam prestados serviços de alojamento, nos aeroportos,
nas estações ferroviárias,
nas estações rodoviárias de passageiros e nas gares
marítimas e fluviais
e nos casinos, bingos
e salas de jogo que, à
data de entrada em
vigor da presente
lei, tenham espaços
destinados a fumadores ou se destinem
exclusivamente a fumadores, podem manter
a permissão de fumar
total ou parcial, desde que
cumpridos os requisitos
exigidos na referida lei. A manutenção
da permissão de fumar é válida até 31
de dezembro de 2020.
• Os cigarros eletrónicos passam
a cumprir as mesmas regras que os
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Atualidade
Atualização publicada no Diário da República

Salário Mínimo Nacional
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ACICB em parceria com o CEC/CCIC

Medida VIDA ATIVA com
dupla ação de formação
l A ACICB – Associação
Comercial e Empresarial da
Beira Baixa desenvolveu em
parceria com o CEC/CCIC
(Conselho Empresarial do
Centro/Câmara de Comércio
e Indústria do Centro) duas
ações de formação no âmbito
da medida VIDA ATIVA,
do Instituto do Emprego e
Formação Profissional (IEFP).
A medida VIDA ATIVA
pretende consolidar, integrar
e aperfeiçoar um conjunto de
intervenções orientadas para a
ativação dos desempregados,
favorecendo a aprendizagem
ao longo da vida, o reforço da

empregabilidade e a procura
ativa de emprego.
As duas ações foram:
Técnico/a de Vendas (Curso de Nível 4), de 200 horas,
com início a 12 de maio de
2015, em regime laboral a
tempo parcial, de segunda a
sexta-feira, das 09h às 13h.
Técnico/a de Controlo de
Qualidade Alimentar (Curso de
Nível 4), com 250 horas de formação em sala e 420h de FPCT
(formação prática em contexto
de trabalho), com início a 25
de maio de 2015, em regime
laboral a tempo completo, de
segunda a quinta-feira, das 09h

às 12h30 e das 14h às 17h30.
Os destinatários destas
formações foram pessoas
desempregadas inscritas há
mais de 6 meses no Centro de
Emprego; sem limite de idade,
com qualificações do 9.º ao
12.º ano, inclusive.
A formação em sala de
ambos cursos terminou no
verão, com a realização de um
almoço convívio entre alunos
e formadores. A formação
prática em contexto de trabalho em diversas empresas
associadas da ACICB iniciou
em setembro e foi concluída
em novembro. l

Formação

Higiene e Segurança Alimentar
no Setor das Carnes
l A ACICB – Associação
Comercial e Empresarial da
Beira Baixa, em colaboração
com o Centro de Formação
Profissional do Setor Alimentar
(CEPSA), desenvolveu uma
ação de reciclagem de Higiene
e Segurança Alimentar, no setor
das carnes e seus produtos, homologada pela FNACC, com a
finalidade de renovar o Cartão
de Manipulador.
A formação é obrigatória
por lei, de acordo com o artigo 26º do Decreto-Lei n.º
147/2006 republicado pelo
Decreto-Lei n.º 207/2008, de
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23 de Outubro.
É ainda estabelecido que o
manipulador deve ser detentor
de um Cartão de Manipulador
que comprove o aproveitamento na formação. Sendo este cartão emitido pela FNACC, tem
a validade de três anos, ficando
a sua renovação dependente
da apresentação dos comprovativos da realização de ações
de formação de atualização de
conhecimentos.
Esta ação decorreu no dia
20 de maio, nas instalações da
ACICB – Associação Comercial e Empresarial da Beira Bai-

xa, e contou com a participação
de 10 formandos. O Curso de
Higiene e Segurança Alimentar
no Setor das Carnes destinado
a reciclagem teve uma carga
horária de 4 horas e o seguinte
conteúdo programático:
• Higiene das Carnes
• Acondicionamento/Embalagem de carnes e seus produtos
• Condições Higiénicas a
observar na venda e distribuição de carnes e seus produtos
• Segurança alimentar /
Sistema baseado nos princípios
HACCP. l

l
Foi publicado pelo
Decreto-Lei a atualização do
valor da retribuição mínima
mensal garantida para o
montante de €530,00 (quinhentos e trinta euros) a partir de 01 de janeiro de 2016.
O Decreto-Lei promulgado pelo Presidente da
República e publicado em
Diário da República a 31 de
dezembro, atualiza o valor da
retribuição mínima mensal
garantida conforme consta
do mesmo:
Artigo 1.º
Objeto
O presente decreto -lei
atualiza o valor da retribuição
mínima mensal garantida a

partir de 1 de janeiro de 2016.
Artigo 2.º
Valor da retribuição mínima mensal garantida
O valor da retribuição
mínima mensal garantida a
que se refere o n.º 1 do artigo
273.º do Código do Trabalho,
aprovado pela Lei n.º 7/2009,
de 12 de fevereiro, é de € 530.
Artigo 3.º
Norma revogatória
É revogado o Decreto
-Lei n.º 144/2014, de 30 de
setembro.”
Segundo as estimativas do
Governo, a subida do salário
mínimo deverá abranger,
aproximadamente, 650 mil
trabalhadores.l

Obrigatório para mais empresas

Inventário permanente
l Na sequência das altera-

ções operadas pelo DecretoLei 98/2015, de 2 de junho,
designadamente ao artigo 12º
do Decreto-Lei 158/2009,
de 13 de julho, que aprovou
o Sistema de Normalização
Contabilística, foi significativamente alargado, a partir
de 1 de janeiro de 2016, o
universo de empresas obrigadas à utilização de inventário
permanente.
Com adoção do inventário
permanente cada entidade fica
obrigada a proceder às contagens físicas dos inventários
com referência ao final do
período, ou de forma rotativa,
ao longo do mesmo, de modo
a que cada bem seja contabilizado, pelo menos uma vez
anualmente, devendo ainda
identificar os bens quanto à
sua natureza, quantidade e
custos unitários e globais.
Com efeito, enquanto na
redação anterior estavam
excluídos da obrigação de
adoção do sistema de inventário permanente na contabilização dos inventários as
entidades que não ultrapassassem, durante 2 exercícios
consecutivos, 2 dos 3 limites
referidos no artigo 262º, nº
2, do Código das Sociedades
Comerciais, com a nova reda-

ção apenas não são obrigadas
a inventário permanente as
microentidades.
Neste âmbito, e realçando
a principal alteração verificada, considera-se atualmente
microempresa aquela que, à
data do balanço, não ultrapasse dois dos três limites
seguintes: 350 mil euros de
total de balanço, 700 mil euros de volume de negócios
líquido e o número médio de
empregados durante o período de 10. Caso as entidades
ultrapassem o estipulado
ficam obrigadas a adotar o
sistema de inventário permanente, quer sejam empresas
comerciais ou industriais.
Para além das microentidades ficam dispensadas de
utilizar o sistema de inventário as entidades que desenvolvam atividades na área
da agricultura, silvicultura,
indústria piscatória ou ainda
aquelas que consistam predominantemente na prestação
de serviços.
A obrigatoriedade de adoção do inventário permanente tem também implicações
de ordem fiscal, sendo este
um elemento de apresentação
obrigatória perante eventuais
inspeções da Autoridade Tributária. l

Atualidade
A aplicar em 2016

ACICB

Tabela de Retenção
na Fonte da Sobretaxa de IRS

Plano de Formação
não financiada para 2016

O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Fernando
Rocha Andrade, assinou no dia 07 de janeiro de 2016, o despacho que estabelece as tabelas de retenção na fonte da sobretaxa
aplicável em sede de IRS a aplicar em 2016, ao abrigo do n.º 8
do artigo 3º da Lei n.º 159-D/2015, de 30 de dezembro.
• As tabelas aprovadas pelo referido despacho aplicam-se
aos rendimentos de trabalho dependente e de pensões.
• Com o objetivo de que o regime aprovado seja facilmente
apreendido e aplicado, os limiares dos escalões são idênticos
aos do IRS.
• Com a aprovação deste despacho há uma redução da retenção na fonte deste tipo de rendimentos em relação ao ano
de 2015, como se pode constatar pelos seguintes exemplos:
l

RENDIMENTO
MENSAL
790€
€820,00
€1.500,00
€2.000,00
€4.000,00
€8.000,00

ANO/
IMPOSTO

BASE

SOBRETAXA VARIAÇÃO

2015

€130,95

€4,58

2016

€105,95

€0,00

2015

€160,95

€5,63

2016

€135,95

€1,63

2015

€552,50

€19,34

2016

€527,50

€5,28

2015

€805,00

€28,18

2016

€780,00

€13,65

2015

€1.835,00

€64,23

2016

€1.810,00

€54,30

2015

€3.455,00

€120,93

2016

€3.430,00

€120,05

%

-4,58

-100,00%

-4,27

-75,87%

-14,06

-72,72%

-14,53

-51,55%

-9,93

-15,45%

-0,88

-0,72%

Exemplos: Casado (único titular)
RENDIMENTO
MENSAL
€800,00
€1.500,00
€2.000,00
€4.000,00
€8.000,00
€12.000,00

ANO/
IMPOSTO

BASE

SOBRETAXA VARIAÇÃO

2015

€159,00

€5,57

2016

€134,00

€0,00

2015

€642,50

€22,49

2016

€617,50

€6,18

2015

€935,00

€32,73

2016

€910,00

€9,10

2015

€2.055,00

€71,93

2016

€2.030,00

€35,53

2015

€4.095,00

€143,33

2016

€4.070,00

€122,10

2015

€5.975,00

€209,13

2016

€5.950,00

€208,25

%

-5,57

-100,00%

-16,31

-72,54%

-23,63

-72,19%

-36,40

-50,61%

-21,23

-14,81%

-0,88

-0,42%

A ACICB - Associação
Comercial e Empresarial da
Beira Baixa na impossibilidade de, até ao momento,
submeter candidatura ao financiamento para formação
gratuita, decidiu em parceria
com a Entidade Formadora
ETEPA – Escola Tecnológica
e Profissional Albicastrense,
avançar com a realização de
formação não financiada em
diversas áreas.
Esta decisão surge no seguimento das mais diversas
solicitações que temos tido,
permitindo às empresas nossas associadas que cumpram
l

a obrigação legal de facultar
formação aos seus colaboradores num mínimo de 35
horas anuais.
Estas Formações Modulares Certificadas são Unidades
de Formação de Curta Duração
(UFCD), integradas no Catálogo Nacional de Qualificações,
de 25 ou 50 horas, para ativos
empregados das empresas associadas da ACICB, em horário
laboral e/ou pós-laboral.
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Neste âmbito, decorreu no
período de 12 de outubro a 12
de novembro de 2015 uma ação
de formação de Informática –
noções básicas, de 50 horas,
em horário pós-laboral, das
20h às 23h.
Todos os formandos que
realizaram esta formação beneficiaram de Certificado de Qualificações, o mesmo acontecerá
com as restantes formações que
vierem a ser levadas a cabo. l

Entidade Beneficiária

Entidade Formadora

Formação não financiada
AÇÃO
Ambiente, segurança, higiene e saúde
no trabalho - conceitos básicos
Segurança e higiene no trabalho
Atendimento
Língua espanhola – comunicação administrativa
Língua espanhola – técnicas de escrita
Língua inglesa – atendimento
Língua inglesa – marketing na venda
Técnicas de socorrismo – princípios básicos
Técnicas de socorrismo
Primeiros socorros
Informática – noções básicas
Folha de cálculo – funcionalidades avançadas
Aos valores indicados acresce IVA.

HORAS

CUSTO
SÓCIOS

CUSTO
NÃO
SÓCIOS

25

45€

75€

50
50
50
25
50
25
25
50
25
50
25

75€
75€
75€
45€
75€
45€
45€
75€
45€
75€
45€

135€
135€
135€
75€
135€
75€
75€
135€
75€
135€
75€

Para mais informações e inscrições, contacte os nossos serviços na Rua Senhora da Piedade, Lote 4-A-1º, ou através dos seguintes contactos:
Telefone: 272 329 802 | Telemóvel: 910 286 518 | E-mail: elisabetetoscano@hotmail.com

Da análise aos exemplos publicados no referido despacho
do Ministério das Finanças é de salientar que apenas as remunerações acima de 801 euros brutos mensais ficarão sujeitas
a retenção na fonte (no caso dos contribuintes solteiros e dos
casados em que os dois cônjuges são titulares de rendimento).
As remunerações situadas entre os 801 euros e os 1683 euros
estarão sujeitas a uma retenção de 1% (face ao valor base sobre
o qual incide a sobretaxa). Por seu lado, até 3054 euros brutos
mensais de remuneração aplica-se a taxa de 1,75%; até 5786
euros, a retenção é de 3%, e para aqueles que aufiram mais do
que este valor, a retenção continuará nos 3,5%. l

janeiro 2016

Reportagem
Cidade acolheu uma vez mais o mercado medieval

Dias Templários de Castelo Branco
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l Castelo Branco voltou a ser palco
dos Dias Templários em 2015. Entre 04
e 07 de junho, a zona histórica da cidade
de Castelo Branco acolheu uma vez mais
o mercado medieval que foi visitado por
vários milhares de visitantes durante os
quatro dias de realização.
Este evento, que é uma organização
conjunta da ACICB – Associação Empresarial da Beira Baixa, Câmara Municipal de Castelo Branco, Junta de Freguesia
de Castelo Branco e da Outrem – Associação de Defesa do Ambiente e Património, contou na última edição com
muitas novidades, merecendo destaque
os diversos percursos pedestres pela
zona histórica da cidade albicastrense.
Estes percursos visaram dar a conhecer
aos participantes parte da história da
cidade, dando cumprimento ao objetivo
didático desta iniciativa.
Outra das novidades foi o alargamento do recinto com a deslocação
dos artesãos para a Rua do Mercado,
permitindo o espaçamento do público
visitante e criando uma separação com
a área da restauração.
No que diz respeito a atividades de
animação, os Dias Templários contaram
com a realização de diversos espetáculos
de fogo e teatro, animação de rua, a
área de tormentos, o grupo de espadas,
a falcoaria, a chegada de Cavaleiros
Templários com prisioneiros árabes e o
assalto ao castelo que continua a ser o
ponto alto deste evento. O público visitante pode ainda contar com transporte
gratuito regular entre o centro da cidade
e o castelo de Castelo Branco.
Este ano o evento decorrerá nos dias
2, 3, 4 e 5 de junho. l
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