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Vida e Obra de Hipólito
Raposo é recordada
A Real Associação da Beira Interior, com o apoio da Junta de
Freguesia de São Vicente da
Beira, organiza, no próximo domingo, 30 de junho, a partir das

18 horas, na junta de freguesia
local, uma palestra subordinada ao tema Vida e Obra de
Hipólito Raposo, que tem como
orador Hermínio Esteves.

Neurodesenvolvimento
é tema de encontro
A Unidade Local de Saúde de
Castelo Branco (ULSCB), o
Centro Hospitalar da Cova da
Beira (CHCB) e a Unidade Local de Saúde da Guarda (ULSG)
realizam, na próxima sexta-feira, 28 de junho, a partir das
8h30, no auditório do Instituto
Português do Desporto e Juventude (IPDJ), o VI Encontro
de Neurodesenvolvimento da
Beira Interior – O mesmo cére-

bro, novos conhecimentos, diferentes ritmos: que ensinos?
A organização realça que
“o conhecimento atual que
resulta da investigação na
área das neurociências, ao permitir conhecer o funcionamento neurobiológico, propõe
uma reflexão sobre as práticas
de ensino/aprendizagem e
adequação das mesmas à realidade”.

Associação
de Informática
traz makers à cidade

A Associação de Informática de
Castelo Branco, com o apoio da
Câmara e da Junta de Freguesia
de Castelo Branco, organizou,
dia 15 de junho, no Cybercentro
de Castelo Branco, um encontro
do Movimento Maker, um movimento que se identifica pela
vontade de fazer, desde a arte à
carpintaria, passando pela
eletrónica e programação.
O programa do encontro,
que contou com cerca de 20
participantes, incluiu a criação de protótipos de medição e
transmissão de dados, concretamente dados sobre temperatura.
Hardware e programação
foram o eixo do dia, que contou com uma vertente social,
uma vez que se realizou uma
visita à zona da Sé e à exposição

O Design para a Vida, de Raul
Cunca, patente na Galeria da
Casa Amarela, no antigo edifício dos CTT. De referir, ainda
que alguns participantes vieram acompanhados das famílias, que aproveitaram para
passar o dia na Piscina Praia.
Recorde-se que este é o segundo encontro deste movimento em Castelo Branco, que
tem como referência Bruno
Horta, dinamizador destes encontros, que os procura realizar
em diversos locais, com o
objetivo de divulgar a capacidade dos makers nacionais.
No final do encontro ficou
a possibilidade de em breve se
realizar outro, com um nível
mais alargado, aproveitando a
localização geográfica de Castelo Branco.

ELEIÇÕES PARA A COMISSÃO POLÍTICA DISTRITAL DO PSD

Luís Filipe Santos assume
Compromisso com futuro
O candidato
defende que estas
eleições vão trazer
uma urgente
e importante
renovação
geracional no
Partido a nível
distrital
Luís Filipe Santos apresentou,
dia 19 de junho, a sua candidatura às eleições para a Comissão Política Distrital do Partido
Social Democrata (PSD) de Castelo Branco, que se realizam
dia 6 de julho.
Com o lema Compromisso
com Futuro, o candidato à liderança da distrital social democrata afirmou que “andamos há demasiado tempo a esconder-nos
de nós próprios, a sentir vergonha
de defendermos o nosso País, de
tomar as decisões que irão permitir às novas gerações terem esperança”. Tudo para avançar que
“hoje vivemos tempos de mudança. Profunda e constante. O
mundo mudou, a política mudou” e defender que “o PSD tem
de continuar a ser um partido
aberto, de liberdade, congregador e respeitador da diferença e,
por isso, capaz de integrar e aco-

Momento da apresentação do candidato Luís Filipe Santos
lher os setores mais dinâmicos e
interventivos da sociedade. É
nosso objetivo sermos diferentes
na abordagem do avanço tecnológico da atualidade e na forma
revolucionária como queremos
projetar o futuro”.
Por isso Luís Filipe Santos
defendeu que “estas eleições
vão trazer a necessária e urgente renovação geracional” e
avançou que “é o momento de
começarmos a planear o futuro
e a deixar de reagir ao presente.
É o tempo de planeamento estratégico e organizacional do
Partido, de pensarmos na nossa
intervenção cívica, não como
algo que deve ser feito e pensado seis meses antes das eleições, mas que deve ser feito e
pensado a seis anos, três man-

datos, o tempo necessário para
planear e preparar as eleições
Autárquicas de 2021 e 2025”.
A candidatura apresenta
como uma das suas linhas a criação de “uma nova imagem e melhorar a nossa comunicação, logo
à partida com os nossos companheiros,mastambémcomosnossos simpatizantes e cidadãos”,
porque “o nosso Distrito tem de
saber como pensamos e o que
queremos”. Outra linha passa por
“criar um Think Tank, para discutir o Distrito fora das sedes do Partido”, uma vez que “queremos
ouvir os melhores e com eles construir um melhor Distrito”.
O candidato assume também que “lutaremos pela abolição de portagens na A23, não da
boca para fora, mas pelo superior

interesse das nossas populações”, matéria em relação à qual
explicou que “compreendi no
passado a sua manutenção num
clima de intervenção externa,
mas depois das verbas gastas nos
passes sociais nas áreas metropolitanas, esta será uma prioridade
da nossa intervenção”.
Para além disto também
assegura que “defenderemos
um programa específico no
âmbito do 2030, que possa responder aos anseios das nossas
populações, transversal ao País,
numa lógica vertical, apoiando
os territórios identificados de
baixa densidade, bem como
que “queremos definir políticas estratégicas fundamentais antes de pensarmos em
propor medidas”.

Castelo Branco Moda anima
Fábrica da Criatividade
A Fábrica da Criatividade acolheu, dia 14 de junho, o Castelo Branco Moda’19 organizado
numa parceria entre a Câmara
de Castelo Branco e a Escola
Superior de Artes Aplicadas
(ESART) de Castelo Branco,
que tem como objetivo promover o Curso de Design de
Moda e Têxtil, mostrar o talento dos seus alunos, introduzindo-os ao mundo empresarial e
diminuindo a lacuna existente
entre o Ensino Superior e o
mercado de trabalho, além de
destacar a cidade como um
centro de moda, de cultura e
de arte.
Por mais um ano, Manuel
Serrão, da Porto Fashion Week,
esteve presente no evento e
entre os convidados destacaram-se Olívia Ortiz e Isaac Alfaiate que, vestidos pelos vários alunos e dois renomados

estilistas, desfilaram.
O Castelo Branco Moda’19
contou com cerca de 500 pessoas que assistiram ao desfile,
com a participação de 30 modelos, com a colaboração dos
estilistas Júlio Torcato e Carlos
Gil e com a presença da marca

Dielmar.
Carlos Gil e Júlio Torcato
foram ainda desafiados a desenvolver um modelo inspirado no Bordado de Castelo
Branco, uma missão que se revelou bem-sucedida pelos
aplausos que se fizeram ouvir

na sala.
Para o presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís
Correia, a iniciativa representa
o empenho da autarquia em
criar condições para o desenvolvimento do projeto que tem
como pedra de toque o Bordado de Castelo Branco.
Durante o evento foram
também entregues os prémios
aos vencedores do concurso
nacional Bordado de Castelo
Branco na Moda.
Na vertente Vestuário, o primeiro lugar foi para Vânia Barros e Lara Cabecinhas, o segundo, para Diana Merrenho, e o
terceiro para Carlos Arruda e
Cláudia Azevedo.
Na vertente Acessórios e
Calçado o primeiro lugar foi
para Vânia Barros, o segundo
para Margarida Lopo e o terceiro para Paula Barros.

