
SEXTA max. 23|min. 14

céu limpo

SÁBADO max. 24|min. 13

muito nublado

QUINTA max. 23|min. 17

aguaceiros

DOMINGO max. 25|min. 13

muito nublado
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O All Libitum Trio, formado em

2010 no âmbito da unidade

curricular de Música de Câma-

ra da Escola Superior de Artes

Aplicadas de Castelo Branco

(ESART), conquistou o segun-

do prémio na categoria de

Música Câmara, no Concurso

Internacional Città di Castelfi-

dardo, em Itália.

Considerado como uma

das mais prestigiadas competi-

ções de acordeão do Mundo, o

concurso realizou-se entre 20 e

22 de setembro e na categoria

de Música Câmara participa-

ram 12 grupos a nível mundial,

tendo o All Libitum Trio rece-

bido um troféu e um prémio

monetário.

Constituído sob a orienta-

ção do professor, acordeonista

e compositor Paulo Jorge Fer-

reira, o All Libitum Trio integra

NA CATEGORIA DE MÚSICA CÂMARA

All Libitum Trio conquista segundo lugar

em concurso italiano

David Nunes, na flauta trans-

versal, Mariana Barradas, no

violoncelo, e Fábio Palma, no

acordeão.

O All Libitum Trio conta no

currículo com inúmeras atua-

ções, destacando-se, entre ou-

tras, as da Sala dos Espelhos do

Palácio Foz, no Governo Civil

de Castelo Branco, no Auditó-

rio de Alfornelos, no Auditório

de Ferreira do Zêzere, no Mu-

seu do Papel de Passos de

Brandão, no Auditório Caixa

Geral de Depósitos do ISEG

(cujo concerto foi transmitido

em direto pela Antena 2), no

Auditório Liszt do Conservató-

rio Regional de Castelo Branco

e no Salão Nobre da Escola de

Música do Conservatório Naci-

onal.

O All Libitum Trio partici-

pou também numa masterclass

sob a orientação do acordeo-

nista norueguês Geir Draugs-

voll, no Centro Cultural de Be-

lém.

O trio marcou igualmente

presença na quarta edição do

concurso de acordeão de Caste-

lo Branco (Folefest 2011), no

PS vence na União

de Freguesias Cebolais

de Cima e Retaxo

qual obteve o primeiro lugar na

categoria de Música de Câmara.

Na primeira edição do

Concurso Nacional de Música

Gilberta Paiva recebeu o se-

gundo prémio no nível superi-

or da categoria de Música de

Câmara.

A convite da Fundação

Agostinho Neto e na sequên-

cia do lançamento da obra

Agostinho Neto e a Libertação

de Angola (1949-1974) – arqui-

vos da PIDE-DGS, coordenada

por Maria Eugénia Neto, Irene

Neto e Carlos São Vicente, o

grupo atuou em Luanda, no

Belas Shopping e no Hotel Vic-

tória Garden.

Recentemente estreou a

obra In Extremis, composta por

Paulo Jorge Ferreira para o trio.

O All Libitum Trio possui

repertório de vários composito-

res de todo o Mundo, que vai

desde arranjos de obras de As-

tor Piazzolla até às novas sono-

ridades dos séculos XX e XXI.

O Partido Socialista (PS), com a

lista encabeçada por Miguel

Vaz, venceu as eleições Autár-

quicas de domingo, na União

de Freguesias Cebolais de Ci-

ma e Retaxo.

Inicialmente, nos resultados

provisórios, a vitória foi atribu-

ída à lista independente lidera-

da por José Luís Pires, que com

uma margem mínima de votos

derrotava a lista socialista.

No entanto, uma recontagem

dos votos nessa mesa, realiza-

da na manhã de ontem, terça-

feira, levou a uma inversão das

posições, com o PS a assegurar

a vitória a conquistar esta

união de freguesias à lista de

independentes.

Este resultado definitivo foi

confirmado com a afixação de

uma ata, na Câmara de Castelo

Branco.

A Câmara de Idanha-a-Nova or-

ganiza, domingo, a visita temáti-

ca intitulada Trilhos do Ouro, que

tem início às 8h30, em frente ao

Posto de Turismo das Termas de

Monfortinho, junto às Piscinas

Municipais.

Trata-se de um percurso pe-

destre com quatro quilómetros,

sendo que a iniciativa conta com

o apoio do geólogo Carlos Neto de

Carvalho, também coordenador

científico do Geopark Naturtejo,

e do formador Alberto Rivas

Hoyos, que irão guiar os partici-

pantes por um território onde per-

sistem vestígios arqueológicos da

exploração de ouro. O dia inclui

ainda uma visita guiada ao balne-

ário termal das Termas de Mon-

fortinho e, facultativamente, os

participantes podem usufruir dos

serviços de massagem e hidro-

massagem deste complexo. A ins-

crição, que custa 7,5 euros, inclui

o passeio, visita ao balneário ter-

mal, seguro, reforço alimentar e

almoço e pode ser feita até ama-

nhã, quinta-feira, através do tele-

fone 277202900, do telemóvel

968122662 ou do correio eletróni-

co info@ turismodenatureza.com.

Visita aos Trilhos

de Ouro nas Termas

de Monfortinho


