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dia 10 de JunHo

Feira de colecionismo
com edição  especial

Conversas FiM de tarde

IPCB e AEBB
desenvolvem parceria

Os deputados  do PCP 
António Filipe e Paula San-
tos questionaram o gover-
no, através de uma pergunta 
dirigida ao presidente da 
Assembleia da República, 
sobre a possibilidade do 
Estabelecimento Prisional 
de Castelo Branco poder vir 
a benefi ciar das instalações 
do antigo Centro de Recru-
tamento do Exército, que 
coexistem no mesmo perí-
metro do antigo Convento 
de Santo António e que 
estão agora desativadas. 
Na questão dirigida ao go-
verno lembram que “no 
interior do perímetro do 
Estabelecimento Prisional 
de Castelo Branco existem 
instalações desativadas e 
em processo de degradação, 
onde funcionou o Centro 
de Recrutamento do Exér-
cito. São instalações am-

A Juventude Albicastren-
se volta a organizar este 
ano, mais precisamente no 
próximo dia 10 (segunda-
feira), a Grande Feira de 
Colecionismo, Antigui-
dades, Velharias e Artesa-
nato da cidade de Castelo 
Branco. O evento já vai na 
sua XVI edição e terá no-
vamente como palco a Ave-
nida Nuno Álvares, como 
referem os organizadores à 
comunicação social.
Esta feira poderá ser visi-
tada pelo público entre as 
09H00 e as 19H00, “tra-
zendo anualmente cerca 
de 150 feirantes oriundos 
de todo o país que vêm 
até à cidade de Castelo 
Branco demonstrar artigos 
variados (de colecionismo, 
de antiguidades, velharias 
e artesanato), tais como: 
máquinas fotográfi cas an-
tigas, pratos e loiça antiga, 
arte sacra, relógios de pulso 
e parede, ferros a carvão, 
panos em linho e bordados, 
motas e carros antigos, mó-
veis antigos, livros antigos, 
rádios, grafonolas, brinque-
dos antigos, pirolitos, ca-
lendários, postais, chávenas 
de café, pin’s, selos, discos 
de vinil, credifones, pacotes 
de açúcar, moedas, libras 
em ouro, notas, caderne-
tas de cromos, canetas, 
porta – chaves, acessórios 
para colecionismo e nu-

mismática e muitos outros 
artigos que irão despertar a 
curiosidade de  um evento 
que os albicastrenses já se 
habituaram a marcar no seu 
calendário”, como realça a 
Juventude Albicastrense.
Como habitualmente, esta 
iniciativa “é o culminar 
das feiras mensais que de-
correm na cidade em cada 
terceiro domingo de cada 
mês, cujos grandes impul-
sionadores foram Eduardo 
Vicente e António Félix. 
Foram estes colecionadores 
que há quinze anos tive-
ram a ideia de iniciar uma 
feira de colecionismo e 
antiguidades, tal como já 
acontecia noutros locais do 
país. Mais tarde, em 2006, 
as feiras passaram a ser or-
ganizadas pela Juventude 
Albicastrense”, lembra a 
organização.
Paralelamente decorre uma 
�Campanha de Solidarie-
dade» que consiste na anga-
riação de bens alimentares 
e donativos monetários. 
“Este ano vão ser apoiadas 
cinco famílias”, explicam os 
promotores. Os interessa-
dos em colaborar poderão 
fazer os seus donativos na 
sede da Juventude Albicas-
trense, situada na Avenida 
da Carapalha nº47 cave 
loja-A, até ao dia 10 ou 
no dia da feira na Avenida 
Nuno Alvares.

O Instituto Politécnico de 
Castelo Branco, em parceria 
com a AEBB – Associação 
Empresarial da Beira Baixa, 
promovem, dia 6 de junho, 
pelas 17H30, a iniciativa 
“Conversas de Fim de Tarde”, 
nas instalações da AEBB em 
Castelo Branco, ação marca-
da pela entrega dos certifi -
cados aos participantes que 
frequentaram os primeiros 
cursos do projeto Formação 
para Executivos, realizado no 
âmbito desta parceria.

Esta iniciativa, que decorre 
sob a forma de espaço de 
reflexão e partilha, tem 
como tema as “Dinâmicas 
de Cooperação para o De-
senvolvimento Regional” 
e conta com a presença 
do delegado regional do 
Instituto de Emprego e 
Formação Profissional do 
Centro, António Alberto 
Costa.
As sessões “Conversas de 
Fim de Tarde” são espaços 
informais de discussão e 

reflexão sobre matérias 
que interessam a diversos 
públicos, designadamente 
empresários e quadros das 
empresas e publico em 
geral que tenham interesse 
nas temáticas apresenta-
das.
Na abertura participal José 
Gameiro, presidente da di-
reção da AEBB, e António 
Fernandes, presidente do 
IPCB, seguindo-se teste-
munhos na primeira pessoa 
e apresentação dos par-

ticipantes/empresas na 
Formação para Executivos e 
entrega dos certifi cados. 
Às 18H30, haverá uma 
refl exão sobre “Cooperação 
e Desenvolvimento por 
Via da Capacitação dos 
Recursos Humanos”, por 
António Alberto Costa, 
diretor regional do IEFP 
do Centro e empresários 
da região, encerrando os 
trabalhos, novamente os 
presidentes da AEBB e o 
IPCB.

eX-Centro de reCrutaMento do eXÉrCito no ep de Castelo branCo 

PCP sugere mudança para 
centro de formação prisional  

plas, dotadas de gabinetes, 
refeitório, camarata e salas 
de dimensões considerá-
veis. Tais instalações, pela 
sua dimensão, condições 
e localização podiam ser 
devidamente aproveitadas 
pela Direção Geral da Rein-
serção e Serviços Prisio-
nais, inclusivamente para 
a criação de um Centro de 
Formação para o Sistema 
Prisional”.

Os deputados estão cons-
cientes que as instalações 
são do Exército, mas defen-
dem que “a sua localização 
dentro do perímetro de um 
estabelecimento prisional 
propicia a sua utilização 
pelo Ministério da Justiça, 
mediante a transferência 
desse património ou proto-
colo para a sua utilização”.
Assim, nos termos de lei, 
perguntam ao Governo, 

através do Ministério da 
Justiça, “qual a sua dispo-
nibilidade para equacionar 
a utilização das instalações 
do antigo Centro de Recru-
tamento do Exército exis-
tentes no Estabelecimento 
Prisional de Castelo Bran-
co por parte dos Serviços 
Prisionais, tomando junto 
do Ministério da Defesa 
nacional as diligências ne-
cessárias para esse efeito”. 
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A Escola Superior de Artes 
Aplicadas de Castelo Bran-
co acolhe desde o passado 
dia 23 de maio e até ao 
próximo dia 7 a exposição 
decorrente do projeto “Mu-
seu da Paisagem: Narrativas 
e Experiência do Lugar”.
O projeto junta a Escola 
Superior de Artes Aplica-
das (ESART) do Institu-

eXposição atÉ dia 7

Paisagens na Esart
to Politécnico de Castelo 
Branco (IPCB), a Escola 
Superior de Comunicação 
Social (ESCS) do Institu-
to Politécnico de Lisboa 
(IPL) e a Escola Superior 
de Educação (ESE) do 
Instituto Politécnico de 
Santarém (IPSantarém) e 
teve início em outubro de 
2017.A iniciativa decorre desde o mês de maio


