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O docente e ex-aluno da 
Escola Superior de Artes 
Aplicadas do Instituto Po-
litécnico de Castelo Bran-
co, José Almeida, acaba de 
integrar a Rede Medinea, 
uma das mais prestigiadas 
redes culturais a nível in-
ternacional. 
José Almeida foi um dos 11 
escolhidos para integrar 
aquela estrutura que é 
composta por organiza-
ções culturais do setor 
musical, instituições de 
ensino superior, centros 
culturais, festivais e mer-
cados de música. 
Em nota enviada ao nosso 
jornal, o Instituto Politéc-
nico refere que a mesma 
“é dirigida pelo Festival 
d’Aix-en-Provence (Fran-
ça), tendo como objetivo 
apoiar a integração profis-
sional de jovens músicos, 
desenvolvendo projetos 
interculturais que promo-
vam o diálogo, a transmis-
são de conhecimento e a 
mobilidade de músicos na 
bacia do Mediterrâneo. As 
atividades do corrente ano 

EX-ALUNO E DOCENTE NA ESART

José Almeida em 
rede internacional

serão realizadas em Itália, 
Malta, França e Tunísia”.
O agora docente concluiu 
na ESART-IPCB a licen-
ciatura em Música - Va-
riante de Instrumento 
- Trompete e o mestrado 
em Música - Área de Es-
pecialização em Trompete 
na classe do Professor 
António Quítalo e é atu-
almente Trompete Solo 
na Orquestra Filarmóni-
ca Portuguesa e membro 
da Orquestra de Câmara 
Portuguesa. 
José Almeida é também 
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freelancer regular da Or-
questra Sinfónica do Por-
to - Casa da Música e já 
integrou orquestras como 
a European Union You-
th Orchestra (Europa), 
World Youth Orchestra 
( Mun di al ) ,  Europe an 
Union Wind Youth Or-
chestra (Europa), Orches-
tre des Jeunes de la Medi-
terranée (França), Neue 
Philharmonie Munchen 
(Alemanha), Orchestra 
Universalis (Marrocos) 
e Orchestra Excellence 
(Itália).

Miguel Gavinhos é o úni-
co militante destacado do 
Partido Social Democra-
ta do distrito de Castelo 
Branco que passa a fazer 
parte dos novos órgãos 
nacionais do partido. O 
PSD reuniu o congres-
so nacional em Viana do 
Castelo que confirmou 
Rui Rio como presidente 
do partido, depois de este 
ter vencido as eleições 
internas realizadas em 
janeiro. Miguel Gavinhos 
é o atual vice-presidente 
da Câmara Municipal do 
Fundão e líder da con-
celhia social-democrata, 
passando a fazer parte do 
conselho nacional, que 
tem 70 membros efetivos. 
No congresso de 2018 
tinham sido eleitos para o 
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CLÁUDIA ANDRÉ DEIXA COMISSÃO POLÍTICA NACIONAL

Distrito perde infl uência 
nos órgãos nacionais do PSD

conselho nacional Ricar-
do Aires (Vila de Rei) e 
Paulo Moradias (Castelo 
Branco), Nunes Liberato 
(Fundão) para a presidên-
cia do conselho de juris-
dição nacional e Cláudia 
André (Sertã) como vogal 
a comissão política nacio-
nal. Paulo Moradias, que 
é um dos mais destacados 
apoiantes de Rui Rio no 
distrito, falhou por pou-
co a entrada nos órgãos 
nacionais.
Cláudia André disse ao 
Reconquista que a sua 
saída da comissão política 
nacional está relacionada 
com uma estratégia da 
direção de Rui Rio para 
dar mais visibilidade às 
mulheres. No congresso 
de 2018, quando foi eleita 

vogal, era vereadora na Câ-
mara Municipal da Sertã 
mas em outubro do ano 
passado ganhou exposição 
com a eleição como depu-
tada por Castelo Branco. 
“Considerando que as três 
vogais da anterior direção 
já estão a fazer trabalho 
político na Assembleia 
da República e até no 
Parlamento Europeu é 
uma maneira de ter mais 
mulheres a fazer trabalho 
político”, justifica ao Re-
conquista. Cláudia André 
continua no Conselho Es-
tratégico Nacional como 
porta-voz para as áreas 
da educação, cultura e 
desporto, as mesmas das 
quais é coordenadora na 
comissão da Assembleia 
da República.Miguel Gavinhos é dirigente do PSD do Fundão
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