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O mestre Manuel Cargaleiro
comemora esta sexta-feira 91
anos, sendo de recordar que
nasceu no Concelho de Vila
Velha de Ródão, Distrito de
Castelo Branco.

Para assinalar a data festi-
val, o Museu Cargaleiro, em

A Escola Superior de Educação
(ESE) de Castelo Branco realiza,
na próxima segunda-feira, en-
tre as 11 e as 18 horas, o I Semi-
nário de Promoção da Leitura e
da Escrita, organizado pela Co-
ordenação da Red Internacio-
nal de Universidades Lectoras –
RIUL na ESE-IPCB e o Conselho
Pedagógico da ESE.

A parte da manhã é desti-
nada aos alunos do terceiro ano
da licenciatura em Educação
Básica e do CTeSP em Recrea-
ção Educativa para Crianças.

A Classe de Canto das profes-
soras Elisabete Matos e Dora
Rodrigues, com a participação
Orquestra Sinfónica da Escola
Superior de Artes Aplicadas
(ESART) de Castelo Branco,
apresenta amanhã, quinta-fei-
ra, a partir das 21h30, no Cine-
Teatro Avenida, em Castelo
Branco, e sexta-feira, também

A Escola Superior de Saúde Dr.
Lopes Dias (ESALD), de Caste-
lo Branco, no âmbito do plano
de atividades, organiza a partir
de amanha~, quinta-feira, até
domingo, em Castelo Branco, o
III Congresso Internacional de
Imagem Médica e Radiotera-
pia e o IV Congresso de Ima-
gem Médica e Radioterapia da

A Universidade Sénior Albicas-
trense (USALBI) esteve pre-
sente, como convidada, no
congresso da Rede de Univer-
sidades Seniores (RUTIS), na
Universidade de Aveiro, que
decorreu dia 21 de fevereiro.

O congresso foi dedicado à
inovação ao nível das discipli-
nas, às formas de ensinar e a
projetos inovadores que têm
permitido tornar este tipo de ins-
tituições cada vez mais necessá-
rias no seu meio envolvente.

A USALBI apresentou o
projeto de descentralização,
com a criação dos pólos no
Concelho de Castelo Branco.
Uma apresentação em que o
diretor da USALBI, Arnaldo
Brás, referiu a importância dos
pólos da USALBI na promoção

NA PRÓXIMA SEXTA-FEIRA

Mestre Manuel
Cargaleiro sopra 91 velas
Sexta-feira
o Museu

Cargaleiro
tem entrada

gratuita,
para assinalar

o dia
de aniversário

do patrono

Castelo Branco, tem entrada
gratuita nesse dia e para além
disso o Serviço Educativo di-
namizada atividades, nomea-
damente com os alunos do1º
Ciclo da Escola do Castelo,
que participarão em dinâmi-
cas que integram a pintura e
poesia.

Na entrada do espaço mu-
seológico serão expostas algu-
mas imagens do mestre Carga-
leiro, que constituem parte do
espólio fotográfico da Funda-
ção Manuel Cargaleiro e de
outras instituições culturais,
num convite à partilha de to-
dos os que pretendam associ-
ar-se a este momento com a
entrega de fotografias que se
relacionem com a vida e obra
de Manuel Cargaleiro.

USALBI apresenta-se
em congresso da RUTIS

da igualdade de oportunida-
des para todos os seniores do
Concelho de Castelo Branco.

Foram apresentados vários
aspetos fundamentais para o
sucesso do projeto, como a mo-
bilidade, a itinerância, as parce-

rias com as juntas de freguesias
e a Câmara de Castelo Branco,
as disciplinas lecionadas e as
atividades que decorrem du-
rante o ano letivo.

Foi referido também refe-
rido o alargamento, ainda du-

rante o mês de março, para
mais seis freguesias, sendo a
intenção de nos próximos
anos poder cobrir-se a totali-
dade do território do Conce-
lho de Castelo Branco com
pólos da USALBI.

Imagem médica e radioterapia tem congresso
na Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias

ESALD, que decorre no Auditó-
rio da Escola Superior de
Tecnologia (EST), de Castelo
Branco.

Subordinado ao tema Ima-
giologia e Terapia no Sistema
Nervoso Central, o Congresso
tem como objetivo continuar a
promover o debate sobre o dia-
gnóstico por imagem e trata-

mento, numa ótica de bench-
marking, perspetivando os de-
safios futuros induzidos pela
crescente inovação tecnoló-
gica. Também pretende divul-
gar o campo de ação da radio-
logia e da imagem médica e
radioterapia, no âmbito da in-
vestigação na ESALD, através
de simpósios e workshops, en-

tre os quais Reflexões sobre a
doença oncológica, Imagio-
logia de doenças neurodege-
nerativas, Planeamento e tra-
tamento avançado em tumo-
res cerebrais, Neuroimagem
Funcional, Técnicas Avança-
das de diagnóstico e tera-
pêutica de doenças do Siste-
ma Nervoso Central, Investi-

gação em IMRT e Qualidade
de Vida em Doenças Neuro-
degenerativas.

O Congresso contará tam-
bém com vários momentos
musicais, incluindo atuações
de tunas e outros conjuntos de
músicos, bem como com um
jantar convívio para os partici-
pantes.

Integrado neste evento
científico, domingo, às 10 ho-
ras, realiza-se uma corrida so-
lidária aberta à comunidade,
bem como uma aula de zumba
e ginástica ao ar livre, sendo
que os donativos reverterão a
favor de associações de apoio
a doentes com doenças dege-
nerativas.

ESE recebe Seminário
de Promoção da Leitura
e da Escrita

A partir das 14h30 têm lu-
gar, no auditório da ESSE, as
sessões abertas à comunidade
em geral que tenha interesse
nos temas, sendo obrigatória a
inscrição, embora seja gratui-
ta, através do link https://
www.eventbrite.pt/e/bilhe-
tes-i-seminario-de-promocao-
da-leitura-e-da-escrita-43
970664441?utm_campaign
=new_event_email&utm_
medium=email&utm_source=
eb_email&utm_term=vie
wmyevent_button.

Orquestra Sinfónica
da ESART  apresenta
gala de ópera
em Castelo Branco
e Proença-a-Nova

a partir das 21h30, mas em
Proença-a-Nova, uma gala de
ópera, com entrada livre.

Com direção musical a cargo
do maestro Rui Pinheiro, serão
interpretadas obras do repertó-
rio operático desde o Século XVII
ao Século XIX, dos compositores
Verdi, Bellini, Bizet, Delibes,
Strauss e Bernstein.

Mestre Manuel Cargaleiro


