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REGIÃO DAS BEIRAS

ETPC recebeu certificado
do projecto TWIST 2014
D.R.

Rota das Adegas
tem “estatuto” e já
não tem inscrições
Apresentação Em apenas seis horas, o evento, que junta
a vertente desportiva à oferta enoturística e gastronómica
da região da Bairrada, preencheu as 350 vagas disponíveis
MARTA SANTOS

O quarteto frequenta o curso de Técnico Auxiliar de Saúde

PRÉMIO AEscola Técnico-Profissional de Cantanhede (ETPC)
recebeu o certificado TWIST,
que premeia o trabalho realizado durante o ano lectivo de
2013/2014. A equipa “Quizzers”,
constituída pelos alunos Jessica
Dias, António Pires, Stefany Pereira e Mariana Carreira, do
curso de Técnico Auxiliar de
Saúde, participaram com sucesso na edição de 2014 do projecto “TWIST-A tua energia faz
a diferença”.Aequipa viu, assim,
o seu empenho reconhecido e
provou ter a capacidade de fazer
a diferença nas áreas da eficiência energética, alterações climá-

ticas e desenvolvimento sustentável.
No presente ano lectivo, outra equipa participa, activamente, no referido concurso,
com o intuito de manter a certificação TWIST atribuída à escola. Com início no ano lectivo
de 2009/2010, “TWIST-A tua
energia faz a diferença” é um
projecto da EDP e desenvolvido
com a “Sair da Casca”, em parceria com o Ministério da Educação e Ciência, a Agência Portuguesa do Ambiente, a Comissão Nacional da UNESCO e a
Direcção-Geral de Energia e
Geologia.|

das 14h00, no salão da Adega
de Cantanhede, não vai faltar
o inevitável leitão assado.
Ontem, na conferência de
imprensa de apresentação da
rota, que teve lugar no Museu
da Pedra, em Cantanhede, Filomena Pinheiro destacou que
«não se trata de uma prova,
mas de um evento que comunga desporto de lazer com
turismo». A directora do Departamento de Operações Turísticas da Turismo Centro de
Portugal e antiga vice-presidente da Câmara Municipal da
Mealhada assumiu que «receber bem é uma característica
que distingue os nossos territórios».
No encerramento das intervenções, Helena Teodósio destacou o «trabalho meritório»
da Urva Bike Team na organização da Rota das Adegas Marquês de Marialva. Após enaltecer «o estatuto que a prova
já alcançou», a vice-presidente
do município de Cantanhede
elogiou, também, «o êxito crescente» da rota, antes mesmo
de destacar «a enorme procura
que a prova tem tido».

Os ciclistas Nelson
Oliveira e Soraia Silva
são os padrinhos da
VII Rota das Adegas
Marquês de Marialva
Nelson Oliveira, Filomena Pinheiro, Helena Teodósio, João Paulo Pereira e Soraia Silva

João Henriques
O «estatuto» já está mais que
ganho. Caso contrário, uma
iniciativa que só tem lugar a 2
de Maio não teria fechado as
inscrições a 1 de Fevereiro, «no
primeiro dia em que abriram
e no espaço de seis horas». No
total, 350 participantes, provenientes de todo o país, vão
marcar presença na VII Rota
das Adegas Marquês de Marialva, «evento que assenta
num passeio BTT, que une, de
modo inédito, a componente
desportiva com a oferta enoturística e gastronómica do
município de Cantanhede e da
região da Bairrada».
A VII Rota das Adegas Marquês de Marialva é, disse, ontem, na conferência de imprensa de apresentação, João

Paulo Pereira, «um evento não
competitivo». O presidente do
Urva Bike Team, entidade organizadora, destacou, então, «a
vertente turística», razão pela
qual considerou que a rota corresponde a «uma mais-valia
para o desenvolvimento económico local».
Este ano, a organização pretende oferecer aos atletas e às
famílias, que vêm passar o fimde-semana prolongado do feriado do dia 1 de Maio, o acesso
a um número mais alargado
de actividades. Além de um
percurso de BTT com cerca de
50 quilómetros para os “amantes das duas rodas”, os acompanhantes vão ter a oportunidade de conhecer a vila de
Ançã através de uma visita
guiada, enquanto as crianças
vão poder montar burros. Vai

haver bolo de Ançã para todos
degustarem. A animação vai
estar a cargo da Academia de
Música de Ançã.
O passeio tem partida marcada para as 9h15, no Parque
de S. Mateus, e conta, em 2015,
com «99% do percurso em terrenos rurais» e com uma paisagem envolvente de extrema
beleza natural. A VII Rota das
Adegas Marquês de Marialva
tem passagem pelas freguesias
de Ançã, Cantanhede/Pocariça
e Portunhos/Outil.
No Parque de Merendas do
Sarilho, na Póvoa da Lomba,
as iguarias regionais e os apreciados néctares vão ser dados
a provar no segundo ponto de
convívio. O Grupo de Bombos
“Só Pedra” de Portunhos toma
conta da animação. Para o almoço, que vai decorrer, a partir

Helena Teodósio assumiu
que a Rota das Adegas Marquês de Marialva «contribui
para a divulgação e promoção
dos valiosos recursos desta região», enaltecendo a «singularidade» da rota por «envolver
as vertentes desportiva, enoturística e gastronómica», além
de colocar «o concelho de Cantanhede no roteiro dos grandes
eventos da região».
Ontem, já depois dos discursos, João Paulo Pereira decidiu
lançar um desafio à Turismo
Centro de Portugal e à Câmara
Municipal de Cantanhede. «É
com grande pena que vejo a
linha férrea da Pampilhosa no
estado em que está, abandonada. Tinha mais gosto ver ali
uma ciclovia. Era uma maisvalia para o desenvolvimento
do concelho», expressou o presidente da Urva Bike Team.|

