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BREVES: Centro - 2.ª edição

Redação, 31 mar 2022 (Lusa) - Notícias breves da região Centro (2.ª edição).

 

IDANHA-A-NOVA: São Miguel d’Acha recebe 3.º Encontro de Cantares Quaresmais

O 3.º Encontro de Cantares Quaresmais de São Miguel d’Acha, no concelho de Idanha-a-Nova,
realiza-se no sábado.

Em comunicado, o município de Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, explicou que o
encontro decorre a partir das 21:00, na Igreja Matriz de São Miguel d’Acha.

Participam neste evento os Grupos de Encomendação das Almas de Aranhas (Penamacor), de
Cantares da Ementa das Almas Campo (Viseu), de Encomendação das Almas de Aldeia de Santa
Margarida (Idanha-a-Nova), de Encomendação das Almas de São Miguel d’Acha (Idanha-a-Nova) e
o Grupo do Terço dos homens de São Miguel d’Acha (Idanha-a-Nova).

A organização está a cargo do município de Idanha-a-Nova, em parceria com a Junta de Freguesia
de São Miguel d’Acha e a Associação de Defesa do Património Cultural de S. Miguel d’ Acha.

 

CASTELO BRANCO: Docente da ESART edita livro no Reino Unido

O docente da Escola Superior de Artes Aplicadas (ESART) de Castelo Branco Daniel Raposo
editou um livro no Reino Unido sobre "Design, Comunicação Visual e Branding".

“O livro debruça-se sobre as dimensões do ‘Branding’, da comunicação visual e do ‘design’, face
aos desa�os de comunicação impostos pela globalização e pelos mercados digitais, mas
também de outras formas e possibilidades tecnológicas”, referiu o Instituto Politécnico de Castelo
Branco (IPCB).

Daniel Raposo é, desde 2006, editorial responsável da Convergências – Revista de investigação e
ensino das artes - Edições IPCB e, desde 2020, Editor Associado da InfoDesign – Revista
Brasileira de Design da Informação (Brasil) e do Design Behaviors Journal (Coreia do Sul e EUA).
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