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PROJETOS AFIRMA-TE & GENTE RAIANA
No passado mês de julho, o Clube de Ténis de Idanha-a-Nova organizou o Torneio Social Noturno:
"Ténis com Saúde" em Idanha-a-Nova. 
Este torneio foi destinado a atletas Seniores e Veteranos Idanhenses, e contou com a colaboração
dos nossos projetos Afirma-te e Gente Raiana. 

O Ténis foi o pretexto ideal para o convívio entre todos os participantes. 



Na sequência das atividades desenvolvidas / promovidas pelo Afirma+te com as EB1 e JI do
Agrupamento de Escolas de Idanha-a-Nova, terminamos este ano letivo com a organização
e apoio a mais uma atividade.
O JI de Idanha-a-Nova, nesta reta final do ano letivo, quis conhecer mais sobre a história da
vila de Idanha. Numa visita guiada pela arqueóloga Adalgisa Patrícia, da Câmara Municipal
de Idanha-a-Nova, percorreram as ruas mais antigas da vila até ao castelo.
“Subi acima ao castelo
Lá ao longe vi a Espanha
Dei um abraço a Monsanto
E o coração a Idanha”
Assistiram ainda a uma demonstração de mini drone e refrescaram-se alegremente com
bolas de sabão, no caminho de regresso, onde os esperava o já merecido almoço.
Agradecemos a sugestão de atividade por parte das educadoras e a disponibilidade e
entusiasmo da Drª. Adalgisa Patrícia.
Na sequência das atividades desenvolvidas / promovidas pelo Afirma+te com as EB1 e JI do
Agrupamento de Escolas de Idanha-a-Nova, terminamos este ano letivo com a organização
e apoio a mais uma atividade.

PROJETO AFIRMA-TE

No âmbito do projeto Gente Raiana, o CMCD
Idanha-a-Nova ofereceu um conjunto de
materiais didáticos para as atividades de
ocupação de tempos livres das AAAF-IL e CAF-IL
do concelho de Idanha-a-Nova.

Através dos projetos Afirma+te e Gente Raiana,
o CMCD tem colaborado com o Município de
Idanha-a-Nova e outros parceiros no
desenvolvimento de experiências criativas,
inovadoras e enriquecedoras para os mais novos.

PROJETO GENTE RAIANA

https://www.facebook.com/Afirmate-275486142621483/?__cft__[0]=AZVhYscfVzzWyR3UM-LGgN2EcCUS1bluzj58aYvRRE3qXVG01GVohi86ipI_iBCRjAe8btvpUPNcBPzN_NzlO8o_j9qt6KV7arQO-fa21jFdxhDDP6Mr8ATudNXztg3FrrqrhsAtvwEbm-xH3XPKOe7YNPJIiy4N1okFPxmn88GlsVNm5rsqGQbWF_9Q3wJPz9FnRBcAbqmdQNNedi-nf4Ls&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cmcd.idanhaanova/?__cft__[0]=AZV7vxYGkfrf29TY9uapaSxJ1Sd6KzbYn2rOP8LpYRi_LSA-1nBNp90j2kfovQQ0p_b82MZjGpZl3w-bxtXVH2QsuFskgaX_U_SnkkcwAp5IBdcMboeaEOab0xQxsegZElz63K6ljHnAfqD2tcQx5DS5ajm5CEOcEMYDGYHWzzN3Qgegd5yYopC_SJCeQylVH24PhbI3ZbgHoefelYsBunD76TKAisF90lW8juUPUekF8SokZQt5oBSfMi-ppspLGRk&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/Afirmate-275486142621483/?__cft__[0]=AZV7vxYGkfrf29TY9uapaSxJ1Sd6KzbYn2rOP8LpYRi_LSA-1nBNp90j2kfovQQ0p_b82MZjGpZl3w-bxtXVH2QsuFskgaX_U_SnkkcwAp5IBdcMboeaEOab0xQxsegZElz63K6ljHnAfqD2tcQx5DS5ajm5CEOcEMYDGYHWzzN3Qgegd5yYopC_SJCeQylVH24PhbI3ZbgHoefelYsBunD76TKAisF90lW8juUPUekF8SokZQt5oBSfMi-ppspLGRk&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/Gente-Raiana-470151079849303/?__cft__[0]=AZV7vxYGkfrf29TY9uapaSxJ1Sd6KzbYn2rOP8LpYRi_LSA-1nBNp90j2kfovQQ0p_b82MZjGpZl3w-bxtXVH2QsuFskgaX_U_SnkkcwAp5IBdcMboeaEOab0xQxsegZElz63K6ljHnAfqD2tcQx5DS5ajm5CEOcEMYDGYHWzzN3Qgegd5yYopC_SJCeQylVH24PhbI3ZbgHoefelYsBunD76TKAisF90lW8juUPUekF8SokZQt5oBSfMi-ppspLGRk&__tn__=kK*F


Atividades durante o Verão 

Neste Verão, durante o período da interrupção letiva e até ao início das aulas a 16 de
setembro, os Projetos Afirma-te (SICAD) e Gente Raiana (CLDS 4G, ISS. IP) irão organizar e
apoiar diversas iniciativas destinadas a crianças, adolescentes e jovens em conjunto com
os seus parceiros, promovendo assim a ocupação saudável dos tempos livres e
potenciando a experimentação e diversificação de atividades inovadoras. As famílias
também estão envolvidas e serão incentivadas a participar.
Temos o apoio e a colaboração de coletividades do concelho, tais como o Clube de Ténis, a
Casa Sport Lisboa e Benfica de Idanha-a-Nova, o Club União Idanhense, e de outras
associações culturais e recreativas, atendendo às expetativas dos públicos-alvo abrangidos
e correspondendo às suas motivações e interesses.
Além das atividades regulares lúdicas e pedagógicas que serão desenvolvidas todas as
semanas em diversos locais no concelho de Idanha-a-Nova, também serão realizadas
viagens exploratórias a outras regiões do país.
Através do Afirma-te e Gente Raiana, o CMCD apoia o Município na organização das
dinâmicas dos ATL’s (Idanha-a-Nova, Ladoeiro, Rosmaninhal, Zebreira, São Miguel D’Acha,
Monsanto, Penha Garcia e Termas de Monfortinho), nomeadamente em atividades como o
ténis e a prática de outras modalidades desportivas e também na área da música e
construção de instrumentos.
Desejamos a todos aqueles com quem trabalhamos, em especial às crianças, adolescentes
e jovens, umas excelentes férias de verão com muita alegria e convívio entre amigos,
repleto de vivências enriquecedoras que influenciam o crescimento saudável desta
geração.

PROJETOS AFIRMA-TE & GENTE RAIANA



Durante o mês de julho, as crianças que frequentam as AAAF-IL de Idanha-a-Nova
visitaram as Hortas Sociais da Quinta do Chinco, em Castelo Branco.
Por seu lado, as crianças que frequentam as CAF-IL fizeram uma visita ao Museu da Seda,
na mesma localidade, onde puderam conhecer a história da seda.
Depois de um almoço ao ar livre no Parque da Cidade, e para alegria dos mais novos,
houve direito a uma divertida sessão de cinema.
As atividades foram promovidas pela Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, integradas na
ação 2.6 - Academia Explorar e Aprender II do Plano Integrado e Inovador de Combate ao
Insucesso Escolar (PIICIE – 2ª fase), em parceria com o CMCD Idanha-a-Nova, no âmbito
dos projetos Afirma+te e Gente Raiana.

PROJETOS AFIRMA-TE & GENTE RAIANA

Gente Raiana
No passado dia 6 de agosto de 2022, a Associação de Defesa do Património Cultural de
São Miguel D´Acha (ADEPAC), desenvolveu, nas suas instalações, um Workshop com a
temática “Alimentação Saudável”. A atividade foi dividida em dois momentos: a parte
teórica e a parte prática e contou com a presença da população, sobretudo, sénior da
Freguesia de São Miguel D´ Acha.
A temática do Workshop foi apresentada pela Dra. Joana Lopo (Médica e Nutricionista),
sendo que cada participante teve a oportunidade de conhecer, de forma pormenorizada, a
relevância da mesma bem como retirar as dúvidas necessárias.
A análise do tema foi, de um modo geral, pertinente dando ênfase ao consumo de
alimentos saudáveis e à confeção dos mesmos de forma saudável. Neste sentido, o
término da atividade culminou com a confeção de uma receita saudável, degustada por
todos.
A realização deste Workshop contou com a colaboração do Centro Municipal de Cultura e
Desenvolvimento de Idanha-a-Nova, no âmbito do plano de ação do projeto "Gente
Raiana".

https://www.facebook.com/cmcd.idanhaanova/?__cft__[0]=AZUDPykSi7XgfoO-GM7l0ajQ2tHPr7eEv62gLfAvelMXTVGME-zpDD0OhtgW9FgWi0T4ZpN2QdVTaOtM4tjhlxkEN4psymjA3Ce67KEWmmsH7uNupa3RQD2OHIxuzTqj_NQDUEdoGJhBp9UJQNjjYoltpjde7YwPt7xi2E_A0b-n4sQMnqVakGL9D69NHvB8W0LifK9zUCXSiE0zlinWfhaEf00KiGNU-zW05pf0oc0X4PP6p3pT4EfD4gQSx8jcd5E&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Afirmate-275486142621483/?__cft__[0]=AZUDPykSi7XgfoO-GM7l0ajQ2tHPr7eEv62gLfAvelMXTVGME-zpDD0OhtgW9FgWi0T4ZpN2QdVTaOtM4tjhlxkEN4psymjA3Ce67KEWmmsH7uNupa3RQD2OHIxuzTqj_NQDUEdoGJhBp9UJQNjjYoltpjde7YwPt7xi2E_A0b-n4sQMnqVakGL9D69NHvB8W0LifK9zUCXSiE0zlinWfhaEf00KiGNU-zW05pf0oc0X4PP6p3pT4EfD4gQSx8jcd5E&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Gente-Raiana-470151079849303/?__cft__[0]=AZUDPykSi7XgfoO-GM7l0ajQ2tHPr7eEv62gLfAvelMXTVGME-zpDD0OhtgW9FgWi0T4ZpN2QdVTaOtM4tjhlxkEN4psymjA3Ce67KEWmmsH7uNupa3RQD2OHIxuzTqj_NQDUEdoGJhBp9UJQNjjYoltpjde7YwPt7xi2E_A0b-n4sQMnqVakGL9D69NHvB8W0LifK9zUCXSiE0zlinWfhaEf00KiGNU-zW05pf0oc0X4PP6p3pT4EfD4gQSx8jcd5E&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Gente-Raiana-470151079849303/?__cft__[0]=AZXhBgXkV6aIdPnpRZUBAfjZZUCoDW0q7FsTWwbiMxocKIHDOiPtpw6aTqqm-Vj5I8midHsNxRILVQ6Fbyc8z--JFRntVtClEXF_E5GbAyvztsI9elgAzhcsBrUMcjHtbfRDpuGNRrnXPKi7NaXswJFOHSHYf0eA01dOUMKiF2dMFPgi7KE4E1UR1RRVlQHJA56E95K1U2AgEx1umh4FkkFM&__tn__=kK-R


O Presidente da Câmara Municipal, Armindo Jacinto, esteve esta manhã na sessão de
abertura das apresentações das Provas de Aptidão Profissional dos alunos da EPRIN -
Escola Profissional da Raia.
Armindo Jacinto enalteceu o trabalho desenvolvido pela EPRIN, nomeadamente a direção,
professores, funcionários e os muitos alunos que fazem desta escola uma referência no
Ensino Profissional.
A cerimónia contou também com a presença da Diretora Pedagógica da EPRIN, Catarina
Pereira, da Diretora Financeira, Fátima Correia, e ainda de João Mascarenhas, Presidente
do Club União Idanhense, que cedeu as instalações para as apresentações do Curso
Profissional de Técnico de Desporto.
As apresentações do curso Técnico Turismo Ambiental e Rural realizam-se no Forum
Cultural de Idanha-a-Nova.
Votos de sucesso para todos os alunos!

Fonte: Município de Idanha-a-Nova

EPRIN

https://www.facebook.com/Eprin.EP?__cft__[0]=AZXie55D0UVB5J5g6NZgDKf4H_FHSuOQOJh14bU6kWKAd0cj6t0UprBPKhWrivBaKlC3jG4VMsP8c3AMhQYoPOQDSM7bMLW89nLqLJDjwVkhCZyZMeVUJBKrs8fvWZ0Prj2tlqjcG86tE-GjUcJ81Pvqa93h1pOUQDTwRtwJy5R8WC1erEGxeFPPfm2LUIkseezD7e2dNesTA2Agtb-vGMgK8F0vS2QyiRlEueC3z8noWiF2uD3lqMmVG5pSx0h9cDQ&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/CUIdanhense/?__cft__[0]=AZXie55D0UVB5J5g6NZgDKf4H_FHSuOQOJh14bU6kWKAd0cj6t0UprBPKhWrivBaKlC3jG4VMsP8c3AMhQYoPOQDSM7bMLW89nLqLJDjwVkhCZyZMeVUJBKrs8fvWZ0Prj2tlqjcG86tE-GjUcJ81Pvqa93h1pOUQDTwRtwJy5R8WC1erEGxeFPPfm2LUIkseezD7e2dNesTA2Agtb-vGMgK8F0vS2QyiRlEueC3z8noWiF2uD3lqMmVG5pSx0h9cDQ&__tn__=kK-y-R


Hortas Pedagógicas: "Cultivar saberes para a vida"

O projeto “Hortas Pedagógicas” está a ser implementado em várias escolas do
concelho de Idanha-a-Nova. Durante o ano letivo e agora nas férias de verão, as
crianças têm cuidado das hortas com esmero e carinho.
O projeto está a ser implementado pela Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, em
parceria com o Agrupamento de Escolas e o CMCD Idanha-a-Nova.
O objetivo é fomentar o gosto pela agricultura e sensibilizar os mais novos para a
importância da alimentação saudável e sustentável e do consumo de produtos
frescos locais e da época.
As hortas estão a ser cultivadas utilizando as melhores práticas, nomeadamente as
usadas no modo de produção biológico.
As crianças fizeram ainda uma visita às Hortas de Idanha para contactarem com o
tecido produtivo local e aprofundarem as aprendizagens.
O projeto enquadra-se na ação "Pensar Fora da Caixa" do Plano Integrado e
Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE – 2ª fase), promovido pela Câmara
Municipal de Idanha-a-Nova em parceria com a CIMBB, no âmbito do Centro 2020,
Portugal 2020 e Fundo Social Europeu.

Fonte: Município de Idanha-a-Nova

BIO-REGIÃO

https://www.facebook.com/cmcd.idanhaanova/?__cft__[0]=AZW9aNUWD-l1I0G87T5pwavpCyRiIPoXJZPV29yVfy3vqG9uwJRZa6Hrms7v6h02YURAqh0TyFIsfa_TWxF3L6OAiqlNs5kPO29d2qETexwvK-f9-hqglVyTo_RKCjYfEqR7IA2VUfQTOS7VbTR_4kuSg9wFu9vnnaZnITym9rAsRK3Q1IbEEJeW_IDWR75mNkRqsnLjx1RIKF7sNIoiV2IOaeIO6qpiJO7pNq0xvNF3YixE_01LXaO6oZqyJtLbd8c&__tn__=kK-y-R


O Centro Municipal Cultura e Desenvolvimento de Idanha-a-Nova (CMCD) está
entre os finalistas para o prémio “Best organic bio-district"
Foi anunciada a lista de finalistas para os primeiros prémios biológicos anuais da UE,
com um total de 24 candidaturas de 11 Estados-Membros diferentes pré-
selecionadas para os prémios.
Os finalistas foram escolhidos de um conjunto de mais de 200 propostas de 26
Estados Membros que foram enviadas nos últimos meses. Os vencedores dos oito
prémios serão anunciados na cerimónia oficial de entrega de prémios em Bruxelas,
a 23 de setembro, como parte de uma série de eventos e atividades para assinalar o
dia anual dos produtos biológicos da UE.
Os prémios foram lançados no âmbito de um compromisso assumido no Plano de
Ação para o Desenvolvimento da Produção Biológica com o objetivo de
reconhecer a excelência ao longo da cadeia alimentar biológica, desde o agricultor
ao restaurante. Procurarão recompensar os melhores e mais inovadores
intervenientes biológicos que contribuem para reduzir o impacto da agricultura no
clima e no ambiente e cujas ações ajudarão a concretizar as ambições das
estratégias «do prado ao prato» e «biodiversidade».
Os prémios são organizados conjuntamente pela Comissão, pelo Comité Económico
e Social Europeu, pelo Comité das Regiões Europeu, pela COPA-COGECA e pela
IFOAM Organics Europe. O júri para os prémios é composto por representantes
destas organizações, bem como por representantes do Parlamento Europeu e do
Conselho da UE.
O júri seleciona os vencedores em cada categoria, avaliando os seus projetos em
função dos critérios horizontais de adjudicação.
Entre os finalistas, há um representante português: o Centro Municipal Cultura e
Desenvolvimento de Idanha-a-Nova (CMCD) está entre os finalistas para o prémio
“Best organic bio-district”.

Fonte: Voz do Campo

BIO-REGIÃO

https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_en#award_criteria
http://www.cmcd.pt/bio-regi%C3%A3o/


Prestar esclarecimentos e aconselhamento técnico na seleção de fundos
comunitários, nacionais e outros incentivos mais adequados às necessidades de
atuais ou potenciais empresários;
Enquadramento de projetos nas medidas disponíveis ao nível do Portugal 2020,
PDR 2020, IEFP e outros;
Elaboração, submissão de candidaturas e acompanhamento de projetos em
execução financeira, através de pedidos de esclarecimento, pedidos de
reembolso, contestação de decisões, entre outros;
Apoio técnico e registo das empresas nas várias plataformas de financiamento;
Elaboração e estruturação de planos de negócio, efetivos ou previsionais.

O Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo tem ao seu dispor um conjunto de
serviços especializados e conta com uma equipa de técnicos multidisciplinares com
experiência nas áreas onde atua.

Serviços:

C lique aqui para aceder às  Oportunidades de Candidatura  disponíveis!

Para qualquer esclarecimento não hesite em contatar-nos.

Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo
277 200 010 / 969 275 661
empreendedorismo@cmcd.pt

GABINETE DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO

http://www.cmcd.pt/empreendedorismo/gabinete-de-apoio-ao-empreendedorismo/oportunidades-de-candidatura/
http://www.cmcd.pt/empreendedorismo/gabinete-de-apoio-ao-empreendedorismo/oportunidades-de-candidatura/


GABINETE DE FORMAÇÃO











Morada: Centro Empresarial
Zona Industrial de Idanha-a-Nova

6060-182 Idanha-a-Nova
Site: www.cmcd.pt

Email: geral@cmcd.pt
Tel.: (+351) 277 200 010

O ESPAÇO IDEAL PARA A SUA EMPRESA


