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2 meses Grátis

ARRENDA-SE Loja
Grande Montra, boa passagem de pessoas,

alarme, reclamo luminoso, arrecadação e wc.
Cont. tel.: 916 636 088

Utilize agora, pague só em maio

NOVA EQUIPA DA ULSCB

Cresap aprovou 
todos os nomes

A Associação de Estudan-
tes da Escola Superior de 
Educação do Instituto Po-
litécnico de Castelo Branco 
(ESE) está a organizar até 
dia 18 de forma online a 
5.ª edição das Jornadas de 
Serviço Social. 
Além da Associação de 
Estudantes, as jornadas 
envolvem na sua organiza-
ção alunos e professores da 
licenciatura em Serviço So-
cial da ESE, sendo abertas a 
toda a comunidade.  
De acordo com a organiza-
ção, “serão debatidas duas 
temáticas: “Que Ordem 
dos Assistentes Sociais que-
remos construir?” e “Os 
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Os alunos da Escola Su-
perior de Artes Aplicadas 
(Esart) Rita Santos e Ma-
nuel Valério acabam de inte-
grar dois projetos de âmbito 
nacional e internacional. 
Isso mesmo refere o Insti-
tuto Politécnico de Castelo 
Branco em nota enviada à 
nossa redação.
Rita Carreira Santos, aluna 
do 3º ano da licenciatura em 
Música, variante Instrumen-
to - Flauta Transversal da 
classe da professora Kathari-
ne Rawdon, foi selecionada 
como fi nalista no concurso 
internacional “Young Artist” 
da British Flute Society. 
De acordo com o IPCB, 
a aluna ficou selecionada 
entre os 23 finalistas, na 
categoria até aos 24 anos, 
num concurso com jovens 
músicos provenientes de 
todo o mundo.
Na mesma nota é explicado 
que “o processo de seleção 
envolveu o envio de um 
vídeo pelos concorrentes, 
sendo que no programa de 
Rita Santos constava uma 
obra a solo da Catarina Bis-
po (Portugal) e uma peça 
para fl autim a solo de David 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

CONVOCATÓRIA
Arnaldo Jorge Pacheco Braz, Presidente da Assembleia 
Municipal de Castelo Branco.
CONVOCA este Órgão, para uma sessão extraordinária a 
realizar no dia 20 de março de 2021, pelas 09.30 horas, no 
Cine-Teatro Avenida de Castelo Branco, com entrada 
pela rua do Saibreiro, com a seguinte ordem de trabalhos:

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
Comemorações do Dia da Cidade com intervenções de:
Presidente da Assembleia Municipal
Representante do CDS-PP
Representante da CDU
Representante do BE
Representante do PSD
Representante do PS
Presidente da Câmara Municipal

Paços do Município de Castelo Branco,
12 de março de 2021

O Presidente da Assembleia Municipal,

Arnaldo Jorge Pacheco Braz

BEIRÃO CANDIDATO NAS AUTÁRQUICAS

Nuno Miguel Henriques 
concorre a Alenquer
Nuno Miguel Henriques 
é o candidato do PSD à 
Câmara Municipal  de 
Alenquer, no distrito de 
Lisboa. O covilhanense que 
se tornou conhecido como 
declamador e ator passou 
pelas assembleias munici-
pais do Fundão e de Torres 
Vedras e em 2011 assumiu 
a candidatura à presidência 
do PSD quando o parti-
do era liderado por Pedro 
Passos Coelho. Agora vai 
tentar conquistar a câmara 
de Alenquer aos socialistas, 
que em 2017 alcançaram 

53 por cento dos votos, au-
mentando em 12 por cento 
a votação obtida em 2013. 
Segundo o candidato o 
seu nome foi aprovado por 
unanimidade na reunião da 
distrital do PSD.
Nuno Miguel Henriques 
tem um longo círculo ligado 
à cultura, política e con-
sultoria, tendo-se tornado 
mais conhecido no distrito 
como diretor da Embaixada 
do Conhecimento e da casa 
museu na aldeia do Salguei-
ro, no Fundão, entre outros 
projetos.

MÚSICA

Alunos da Esart
em destaque 
MÚSICA Dois alunos da Esart foram selecionados para iniciativas refe-
rência no mundo da música. Rita Santos é fi nalista do concurso “Young 
Artist”. Manuel Valério vai integrar a Orquestra Filarmónica Portuguesa.

Loeb (Estados Unidos da 
América)”. 
De referir que “a maior parte 
dos fi nalistas selecionados 
no concurso internacio-
nal Young Artist da British 
Flute Society estudam em 
reputados conservatórios 
do Reino Unido, país de 
renome especial na área 
da fl auta transversal, o que 
demonstra a dimensão do 
trabalho executado pela 
aluna da ESART�IPCB e do 
nível dos resultados além-
fronteiras alcançados pela 
aluna.

Por sua vez, Manuel Valé-
rio, aluno da licenciatura 
em Música, variante Instru-
mento - Trompete da classe 
dos professores António 
Quítalo e José Almeida, foi 
selecionado para integrar 
a academia da Orquestra 
Filarmónica Portuguesa.
O IPCB recorda que “esta 
Academia tem como prin-
cipal missão a formação 
orquestral de alguns dos 
mais talentosos jovens ins-
trumentistas residentes 
em Portugal. O aluno da 
ESART�IPCB foi selecio-

nado através de audições, 
sendo a fase seguinte os 
ensaios e alguns concertos 
em Portugal ou no Estran-
geiro”. 
Todos os anos são convida-
dos para colaborar com este 
projeto educativo solistas 
de renome internacional 
que, para além de atuarem 
com a Orquestra Académi-
ca Filarmónica Portuguesa, 
poderão ministrar master-
classes, o que constitui ou-
tra excelente oportunidade 
de aprendizagem para estes 
jovens músicos.

ESE

Serviço social em jornadas

desafi os dos Assistentes So-
ciais face à atual pandemia 
nas ERPI”, contando com a 
participação de assistentes 
sociais que partilharão o seu 
contributo.
As jornadas integram-se 

nas comemorações do Dia 
Mundial do Serviço Social 
que este ano se assinalou 
a 16 de março sob o tema 
“UBUNTU - Eu sou porque 
nós somos - fortalecendo 
a solidariedade social e a 

conectividade global”. 
Em nota enviada à nossa 
redação, o Politécnico de 
Castelo Branco revela que 
as “Jornadas pretendem 
constituir-se como mais 
um fator de refl exão sobre 
o trabalho que se desenvolve 
ao nível do serviço social 
em Portugal, uma área fun-
damental para o bem-estar 
da sociedade, em especial 
numa altura em que o país 
e o mundo se debatem com 
uma pandemia que veio ex-
por ainda mais as fragilida-
des sentidas, com particular 
impacto nas pessoas idosas e 
noutras situações de vulne-
rabilidade social”.  

A Comissão de Recruta-
mento e Seleção para a 
Administração Pública deu 
parecer positivo a todos 
os nomes propostos pelo 
Governo para a adminis-
tração da Unidade Local de 
Saúde de Castelo Branco, 
que entrou em funções a 4 
de março. O parecer divul-
gado no dia 12 considerou 
adequados os currículos 

da equipa liderada por 
José Nunes, cuja proposta 
chegou à Cresap a 3 de 
fevereiro tendo o relatório 
sido aprovado no dia 11 do 
mesmo mês. O parecer da 
Cresap não é vinculativo e a 
publicação das conclusões 
acontece apenas depois de 
o Governo confi rmar a sua 
nomeação.
JF  

Rita Santos e Manuel Valério, alunos da Esart

assine   já22€ /ano 
c/ oferta do papel digital
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