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UMA EXPOSIÇÃO EXEMPLAR

Conhecer o Padre
Manuel Antunes na Casa
da Cultura da Sertã
A exposição
evocativa
é constituída
por uma série
de 12 painéis
que evocam
a vida e obra
do padre Manuel
Antunes
A exposição Padre Manuel Antunes – Um Pedagogo da Democracia e da Liberdade foi
inaugurada dia 26 de março,
na Casa da Cultura da Sertã. A
mostra, que dá início às Comemorações do I Centenário do
Nascimento do Padre Manuel
Antunes, está patente ao público até à ,próxima sexta-feira,
dia 6 de abril.
Promovida pela Câmara da
Sertã e comissariada por José
Eduardo Franco e Luís Machado de Abreu, a exposição é constituída por uma série de 12
painéis, onde os principais momentos da vida e obra do Padre Manuel Antunes são lembrados, nomeadamente a sua
infância no Concelho da Sertã,
bem como todo o percurso académico e profissional até ao
seu falecimento, em janeiro de
1985.

Na Biblioteca de Penamacor está patente uma exposição de
40 veículos em miniatura dos
bombeiros, que tem como objetivo homenagear os soldados
da paz.
As miniaturas foram criadas por Honorato Nogueira
Berto, que dedicou a vida à
causa e a sua paixão pelos
bombeiros levou-o, em 2013,
a começar a elaborar as mini-

aturas. O antigo chefe dos
Bombeiros Voluntários da
Covilhã, agora no quadro de
honra, é autodidata e conta
já com 84 carrinhos na sua
coleção, objetos que são
elaborados com vários materiais recicláveis, como cartão, chapa, madeira e botões, entre outros.
A mostra pode ser visitada
até dia 30 de abril.

Custódio Castelo
apresenta A Mesma
Saudade

José Eduardo Franco, coordenador da Comissão Científica do 1º Centenário,
no uso da palavra, na inauguração da exposição
A cerimónia de inauguração foi presidida pelo presidente da Câmara da Sertã, José
Farinha Nunes, que na ocasião
recordou o Padre Manuel Antunes como “uma das maiores
personalidades da sociedade
portuguesa” do Século XX e
cujo pensamento “guiou muitos dos homens que construíram a nova sociedade portuguesa nascida da Revolução
dos Cravos”.
José Farinha Nunes lembrou “as lições inesquecíveis e
a forma lúcida como o Padre
Manuel Antunes olhava o
Mundo” e o facto de “nunca
ter cedido ao facilitismo, seguindo uma vida de estudo,
trabalho e muita disciplina”.

Para o autarca, “a inauguração desta exposição representa um marco importante
para todo o Município da Sertã. Homenageamos um dos
nossos filhos pródigos e legitimamos o seu legado, dando a
conhecer também às gerações
mais novas o exemplo do Padre Manuel Antunes”. E acrescentou que “nesta mostra, todos somos convidados a viajar
no tempo até 1918, acompanhando a partir daí o percurso
impressionante de um homem que nunca esqueceu as
suas raízes”.
Também presente na inauguração esteve José Eduardo
Franco, coordenador da Comissão Científica das Comemora-

ções do I Centenário do Nascimento do Padre Manuel Antunes, que agradeceu “o empenho
e a dedicação” da Câmara da
Sertã “na concretização desta
exposição”.
José Eduardo Franco invocou o percurso pessoal e profissional do Padre Manuel
Antunes, afirmando que “este
foi um dos maiores vultos das
letras portuguesas. O Padre
Manuel Antunes foi tão importante no seu tempo como o
Padre António Vieira o foi durante o Século XVII”.
A partir de dia 10 de abril, a
mostra estará patente no átrio da
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, iniciando
uma itinerância por todo o País.

Ginásio Municipal tem balanço
positivo passados três meses
O Ginásio Municipal de Vila Velha de Ródão assinala três meses de funcionamento com o
registo de mais de uma centena de inscrições, que se traduzem numa taxa de frequência
de 90 por cento, “demonstrando assim a importância que
este equipamento representa
na melhoria da qualidade de
vida e bem-estar da população
deste concelho”, realça a Câmara de Vila Velha de Ródão,
em comunicado.
As aulas de grupo são a
maior atração do ginásio e
aquelas onde se registam maiores níveis de participação. Os
utentes podem optar por 13
aulas semanais, que vão desde
as modalidades mais rítmicas e

Penamacorhomenageia
bombeiros com exposição

de cariz cardiovascular, como
o step ou o cycling, até aulas
que visam o desenvolvimento
da força e a definição muscular, como é o caso do hiitt ou do
cross training.

Inaugurado em janeiro, a
sala de musculação “é outro
dos pontos fortes deste novo
espaço, não só pela grande
versatilidade dos aparelhos
que possui, como também pela

vista panorâmica sobre o Monumento Natural das Portas
de Ródão, o Rio Tejo e as Piscinas Municipais”.
Para além das aulas de grupo, os utentes do Ginásio Municipal podem também optar por
realizar treinos livres ou sob a
orientação de um professor especializado, sendo possível trabalhar aspetos como a melhoria
dos índices de força e de flexibilidade, o aumento da resistência muscular, a perda de
massa gorda ou a tonificação
muscular.
Situado junto ao Campo
de Feiras, o Ginásio Municipal
está aberto de segunda a sexta-feira, das nove às 21 horas, e
sábados, das nove às 13 horas.

A Casa de Artes e Cultura do
Tejo, em Vila Velha de Ródão,
recebe no próximo sábado, dia
7 de abril, a partir das 21h30, o
concerto A Mesma Saudade,
produzido por Custódio Castelo e que apresenta vários temas
de autores ligados a Castelo
Branco.
O concerto conta com a
presença da fadista Ana Paula;

Miguel Carvalhinho na guitarra; José Raimundo, ao piano;
Pedro Ladeira, no clarinete; e
Custódio Castelo, na guitarra
portuguesa.
A entrada para o espetáculo
é livre, estando no entanto sujeita
a marcação através do número de
telefone 272540314 ou do endereço eletrónico cactejo@cmvvrodao.pt .

Semana da Leitura
desperta interesse
em Penamacor
A Semana da Leitura 2018, em
Penamacor, segundo a organização teve um balanço “positivo”, com as atividades Livros à
Solta e Kit do Leitor Feliz a serem as que envolveram mais a
comunidade.
Na atividade Livros à Solta,
dos 88 livros distribuídos por 24
estabelecimentos locais, 56 foram adotados, enquanto a elaboração dos Kit do Leitor Feliz
envolveu muitos utentes das
bibliotecas Ribeiro Sanches e
Municipal. Os postais escritos a
personagens especiais e as viagens traçadas no Mapa Mundo
também despertaram bastante
interesse.
Além destas atividades, os
alunos de Ervas Aromáticas, da
Academia Sénior, também deram um contributo valioso elaborando em conjunto um Kit
do Leitor Feliz e com algumas
leituras em voz alta. Ainda em
Palavras Audíveis, foram gravados audiotextos, um dos
quais em italiano.
A Semana da Leitura decorreu de 5 a 9 de março e convidou
toda a comunidade a participar
no conjunto de atividades preparado para a iniciativa. O evento decorreu na Biblioteca Escolar Ribeiro Sanches e na Biblioteca Municipal e, entre as ações
agendadas, destacou-se o Kit do
Leitor Feliz, no qual os partici-

pantes organizaram criativamente o conteúdo de uma pequena caixa, com um livro como
elemento central, adornada com
diferentes adereços para induzirem a um maior prazer à leitura.
A Cartografia de Leituras foi
outra das atividades propostas,
que consistiu na escolha de histórias multigeográficas, sendo
marcada, posteriormente, a localização do percurso geográfico da
história num mapa mundo.
O Itinerário de Leituras,
registo fotográfico legendado
de uma obra ou da vida de um
escritor, as sessões de leitura
bilingues, nas quais participantes de várias nacionalidades que leram um excerto de
uma obra na sua língua materna, sendo, depois, traduzida
para Português, ou ainda a gravação de audiolivros foram
outras iniciativas realizadas.
Por fim, a atividade Livros à
Solta colocou vários exemplares nas montras dos estabelecimentos do comércio local,
para oferta, e foram distribuídos marcadores nas bibliotecas participantes.
A comunidade foi convidada, ainda, a escrever postais aos
seus personagens preferidos.
A Semana da Leitura, promovida pelo Plano Nacional
de Leitura, convida a população a descobrir o prazer de ler.

