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Visite-nos 

Os sectores mais obs-
curos da sociedade vêm 
desenvolvendo um con-
junto de acções, concerta-
das umas; outras avulsas, 
normalmente veiculadas 
pelos patos levados pela 

da coisa global, tenden-
tes a simular a desordem 
e o caos social. Para esta 
espécie de gente, o capi-
talismo já lá não vai com 
democracia: um regime 
“musculado”, que aja pela 
força, uma ditadura de um 
qualquer homem provi-
dencial, é o seu objectivo 
último. A história já nos 
deu bastos exemplos.

Deitam mão a toda a 
espécie de “desgraça”. O 
enfoque vai desde a de-
savença doméstica, um 
desacato de rua, a um ti-
roteio ou um assalto por 
aí; até ao desembarque, 
na Europa, de africanos 
refugiados. A técnica 
consiste em repetir os 
acontecimentos exausti-
vamente, de modo a que 
dez pareçam cem e o ci-
dadão desavisado grite 
por socorro. Descobri-
ram também a corrupção, 
não a que levam a cabo 
mas a dos outros. São os 
novíssimos descobrido-
res, desta feita, não de 
terras a haver mas com 
o objectivo de colonizar 
ideologicamente os pa-
palvos que o permitem.

Os temas das notícias 
falsas ou fake news, como 
agora é moda chamar, va-
riam com a oportunidade. 
Geralmente socorrem-se 
da xenofobia, do racismo 

e do anticomunismo, em 
troca dos bons costu-
mes e o banho-maria de 
caserna. Como vaga de 
fundo temos órgãos de 
comunicação especiali-
zados no crime, através 
de notícias, comentários 
e mesas-redondas, que 
repetem, dia após dia, os 
mesmos acontecimentos 
adicionando-lhes outro 
detalhe do julgamento, a 
opinião dos vizinhos ou 
mesmo revelando temas 
em segredo de justiça e 
que segredo deixam de 
ser. Não se trata aqui de 
branquear os prevarica-
dores, sobre os quais se 
baseiam muitas das “no-
tícias”, e as suas acções. 
Trata-se isso sim, de exi-
gir da Justiça, como ór-
gão de soberania, a inde-
pendência necessária e 
que, passe a redundância, 
que seja célere e justa.

“O fascismo instala-se 
quando as pessoas se con-
vencem de que ninguém 

necessária uma mão dura 
para impor a ordem num 
mundo caótico.” Não dei-
xa de ser curioso que esta 
frase é de autoria da Se-
cretária de Estado de Bill 
Clinton e antiga embaixa-
dora norte-americana na 
ONU, Madeleine Albright, 
em entrevista recente. 

É neste quadro que a 
sociedade vive hoje em 
dia e é nestas águas tur-
vas que tem de se orien-

à deriva, mas sobretudo 
para não embarcar numa 
viagem sem regresso.

Por João de Sousa Teixeira

A teoria do caos admitida na Orquestra de 
Jovens da Extremadura

Mariana Cabral Monteiro, aluna 
da licenciatura em Música, varian-
te Instrumento – Violino da classe 
dos docentes da Escola Superior de 
Artes Aplicadas do IPCB, Augusto 
Trindade e Alexandra Trindade, 
foi admitida na Orquestra de Jo-
vens da Extremadura (Orquesta 
Joven de Extremadura), OJEX, de 
Espanha, na temporada 2018-2020.

A Orquestra de Jovens da Ex-
tremadura, cujo diretor artístico é 
o maestro Andrés Salado Egea, é 
um projeto iniciado pelo Governo 
da Extremadura, através da Fun-
dação Orquestra da Extremadura, 
cujo objetivo é ampliar a formação 
orquestral dos jovens músicos com 
idades compreendidas entre os 18 
e os 24 anos, preparando-os para o 
seu futuro profissional. 

A Orquestra tem a sua maioria 
de concertos em Badajoz e Cáceres, 
chegando a percorrer outras impor-
tantes salas nacionais como o Audi-

tório Nacional de Música de Madrid, 
ou internacionais como a digressão a 
Beirute (Líbano). Também já traba-
lhou com vários maestros e solistas 
nacionais e internacionais.

As provas de violino foram rea-
lizadas em outubro, no Centro de 
Congressos Manuel Rojas de Ba-
dajoz, tendo participado 67 candi-
datos, tendo sido admitidos ape-

nas 37 violinistas. 
Mariana Cabral ficou em tercei-

ro lugar da lista, sendo também a 
única Portuguesa na Orquestra.

O primeiro estágio, destinado a 
uma pequena orquestra de câma-
ra, decorrerá de 21 e 25 de janei-
ro de 2019, com dois concertos já 
agendados.

O Instituto Politécnico de Caste-
lo Branco, numa organização con-
junta com a ACICB - Associação 
Comercial e Empresarial da Beira 
Baixa, Câmara Municipal de Cas-
telo Branco, Junta de Freguesia de 
Castelo Branco e estruturas repre-
sentativas dos estudantes das Esco-
las Superiores Agrária, Artes Apli-
cadas, Educação, Saúde Dr. Lopes 
Dias e Tecnologia, promoveram o 
I Passeio “IPCB pela Cidade”.

O objetivo do I Passeio “IPCB 
pela Cidade” foi permitir que os 
novos alunos do IPCB pudessem 
conhecer alguns pontos icónicos 
da cidade de Castelo Branco, cidade 
que os acolherá durante os próxi-
mos 3 a 4 anos, bem como conhe-
cer os dirigentes que, em parceria 
com a instituição, na cidade, os po-
derão ajudar e encaminhar em todo 
o seu percurso académico.

Com início nos Serviços Cen-
trais e da Presidência do IPCB, os 
alunos foram recebidos pelo Pre-
sidente do Instituto Politécnico de 
Castelo Branco, António Fernan-
des, pelo Presidente da ACICB –
Associação Comercial e Empresa-
rial da Beira Baixa, Sérgio Bento, 
bem como pelos Vice-Presidentes 
do IPCB e por alguns diretores das 
Escolas Superiores do IPCB.

A primeira paragem foi na Jun-
ta de Freguesia de Castelo Branco, 
onde os mais de 200 novos alunos, 
acompanhados por algumas deze-
nas de veteranos que os acompa-
nharam em todo o percurso, foram 
recebidos pelo Presidente da Junta 
de Freguesia, Leopoldo Rodrigues.

Após uma breves palavras e 
cumprimentos a todos os presen-
tes, o passeio, sempre repleto de 
boa disposição e cantigas “à des-

garrada” pelas Escolas Superiores 
presentes, continuou pelas ruas da 
cidade, com paragem na Câmara 
Municipal de Castelo Branco, onde 
foram recebidos pelo Presidente da 
Câmara, Luís Correia.

Em todas as breves intervenções 
das entidades organizadoras e visi-
tadas, foi manifestada total dispo-
nibilidade em auxiliar, colaborar 
e encaminhar todos os alunos do 
IPCB nesta fase tão importante da 
vida adulta, tentando criar todas as 
condições necessárias para estudar 
e viver com tranquilidade, garan-
tindo assim o sucesso académico 
que todos pretendem alcançar.

No final do passeio, houve uma 
exposição de “Mostra de Produtos 
Regionais” no espaço do Mercado 
Municipal, organizado pela ACI-
CB - Associação Comercial e Em-
presarial da Beira Baixa, na qual 
estiveram presentes alguns pro-
dutores da região naquilo que foi 
uma mostra bastante heterogénea 
e dedicada, que incluiu desde arte-
sanato a comida.

Os alunos retribuíram o gesto, 
presenteando todos os albicas-
trenses e transeuntes que passa-
vam pelas ruas do Mercado Mu-
nicipal, cantando os seus hinos de 
viva voz e alma cheia.

Alunos participaram no 


