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Espinhal e Chanca com
cinco fins-de-semana
recheados de cultura

Restaurantes aderem aos
descontos nas refeições

Penela “Dentro da Casa, à Beira da Aldeia” é o projecto que a Companhia
da Chanca e a Casa da Família Oliveira Guimarães oferecem ao público.
Um programa que arranca na noite de sexta-feira

Celina da Piedade actua no sábado e no domingo

Manuela Ventura
Cinema, música, teatro são os
ingredientes principais de um
programa diversificado, que
promete animar os próximos
fins-de-semana na freguesia do
Espinhal. Um projecto que decorre entre a Casa da Família
Oliveira Guimarães e a aldeia
da Chanca, que começa sexta-feira e se estende até Setembro.
Uma proposta “Dentro da Casa,
à Beira da Aldeia”, que resulta
de uma aliança entre a Casa da
Família Oliveira Guimarães e a
Companhia da Chanca, que
conta com o apoio da Direcção-Geral das Artes.
André Louro, da Companhia
da Chanca, justifica esta “aliança”, tendo em conta experiências recentes, mas também
uma histórica “simpatia” pelo
cinema que a Casa Oliveira
Guimarães, sempre projectou
para o público do Espinhal. Mas
igualmente o projecto “As Gentes e os Gestos”, que a Companhia promoveu no ano passado, com a realização de curtas-metragens junto do comércio tradicional de Penela, apresentadas nas várias aldeias. E é
precisamente com a cultura cinéfila que começa este desafio,
que pretende trazer, nas noites

de sexta-feira, aos Jardim da
Geração (frente à Casa Oliveira
Guimarães), alguns jovens realizadores e mostrar o seu trabalho. Na estreia, esta sextafeira, está Miguel Munhá, que
apresenta três custas-metragens (21h30), e vai conversar e
partilhar experiências com o
público. O realizador vai ficar
no Espinhal para «documentar», «com o seu olhar», os espectáculos que se vão realizar
sábado e domingo, pelas 18h30.
Trata-se de uma tertúlia de
Cante Alentejano, com Celina
da Piedade, a primeira na Casa
Oliveira Guimarães, junto às
antigas cavalariças, e a segunda
num terreno, junto à aldeia da
Chanca.
André Louro chama a atenção para o cuidado na selecção

dos convidados, plasmado na
preocupação de «trazer pessoas
a quem vir à aldeia diz alguma
coisa». É o caso, sublinha, de
Celina da Piedade, que esta semana actuou com a Orquestra
de Bruxelas, no cerimónia de
encerramento da presidência
portuguesa do Conselho da
União Europeia e, no fim-de-semana, vai estar no Espinhal,
a tocar e a cantar, com o mesmo
à vontade, mas «sentada num
fardo de palha».
“Dentro da Casa, à Beira da
Aldeia”regressa dia 16 de Junho,
desta feita em memória de Vítor
Torres, falecido há cerca de dois
meses. André Louro destaca o
«grande respeito» da comunidade do Espinhal pelo realizador, que ali estava a desenvolver
um trabalho muito interessante

de pesquisa e investigação. «É
uma celebração à vida, aos
bons exemplos», destaca. Sábado, no Espinhal, o espectáculo está a cargo do grupo Valdevinos, que apresenta “Teatro
Dom Roberto", que volta à cena
domingo, na aldeia da Chanca,
em frente a capela.
Jorge Vaz Gomes é o convidado para a tertúlia da noite de
dia 30, no Jardim das Gerações.
Quico Cadaval vai contar, nos
dias seguintes, no Espinhal e na
Chança, as suas histórias. Na
sexta-feira dá um masterclass
de narração oral (10h-12h00),
no Auditório Municipal de Penela.
O realizador Tiago Hespanha
participa na tertúlia do dia 27 e
no sábado e domingo assiste-se a um Concerto de Olhos
Vendados, com Luís Antero,
músico que, antes, promove
uma oficina de gravação sonora de campo, primeiro no Espinhal e depois na Chanca, que
apresenta no espectáculo, ao final da tarde.
O programa “Dentro da Casa
à Beira da Aldeia” termina no
fim-de-semana de 10 a 12 de Setembro. O realizador Rafael Almeida, de Figueiró dos Vinhos,
é o convidado do primeiro dia.
O programa de sábado e de domingo está a cargo da Companhia da Chanca. Catarina Santana e André Louro sobem ao
palco para apresentar o projecto “Canções Ibéricas”, um
projecto centrado na poesia de
Frederico Garcia Lorca e José
Afonso.|

Programa seguro com inscrições prévias
É um programa de Verão
que pretende demonstrar
que «a cultura é segura»,
sublinha André Louro, que
alerta para o facto dos
eventos decorrerem num
território de baixa densidade, onde «não há enchentes», antes se procura ir ao

encontro da «vontade dos
habitantes locais» e alimentar «alguma curiosidade
dos visitantes». Acima de
tudo, está a preocupação de
passar «uma mensagem segura», em total cumprimento com as regras e
orientações da autoridade

de saúde. Também por isso,
é necessário proceder à inscrição prévia em qualquer
dos eventos, através do
email: turismo@cm-penela.pt. Mais informações e
outros esclarecimentos podem ser obtidos através do
telefone 917 823 503.|

Churrasqueira Rocha é uma unidade aberta a esta iniciativa

MEALHADA Para já são três
os restaurantes do concelho
que aderiram ao Programa Selecção Gastronomia e Vinhos,
uma iniciativa que permite aos
clientes obter descontos nas refeições e trocar um Passaporte
Gastronómico por produtos locais. Os vouchers podem ser
levantados no Posto de Turismo da Mealhada.
Churrasqueira Rocha, O Castiço e Octávio dos Leitões são,
nesta fase inicial, as unidades
de restauração que aderiram a
esta iniciativa que visa apoiar
a restauração, no âmbito da
distinção Região de Coimbra:
Região Europeia de Gastronomia 2021-2022.
As medidas de apoio incluem
um Passaporte Gastronómico,
um Voucher Restauração que
dá descontos e o Menu Taste
Coimbra Region. O Voucher

Restauração permite ao portador ou agregado familiar obter
um desconto de 15 euros numa
refeição Menu Taste Coimbra
Region de valor igual ou superior a 30 euros. O Menu Taste
Coimbra Region é composto
por um conjunto de 19 menus,
um por município, com as
iguarias singulares e diferenciadoras de cada concelho, levando turistas e visitantes numa viagem pelos sabores do
nosso território.
O Passaporte Gastronómico
vai permitir registar os restaurantes Selecção Gastronomia e
Vinhos nos quais o visitante ou
turista consumiu a sua refeição,
através de um carimbo, e, uma
vez completo, poderá ser trocado por um cabaz de produtos de Denominação de Origem Protegida (DOP) da Região de Coimbra. |

Aviso

A Fundação Mata do Buçaco, F.P., torna público que, na
sequência da deliberação do Conselho de Diretivo, de 11
de junho de 2021, se encontram abertos, até ao dia 15 de
julho de 2021, os seguintes procedimentos concursais
para ocupação dos postos de trabalho infra indicados:
æ Um posto de trabalho de Secretário(a) de Direção – Em
regime de contrato individual de trabalho por tempo in
determinado (sem termo) – Licenciatura;
æ Um posto de trabalho de Arqueólogo(a) – Em regime de
contrato individual de trabalho por tempo determinado
(termo certo) – Licenciatura em Arqueologia;
æ Um posto de trabalho de Empregado(a) de Bar – Em re
gime de contrato individual de trabalho por tempo deter
minado (termo certo) – Escolaridade obrigatória.
A informação relativa à caraterização dos postos de tra
balho, aos requisitos de admissão, à forma de apresenta
ção das candidaturas e aos métodos de seleção
encontrase disponível na página eletrónica da Fundação
Mata do Buçaco, F.P., em www.fmb.pt.
Buçaco, 1 de julho de 2021
O Presidente do Conselho Diretivo da FMB
Guilherme José Campos Duarte
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