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BREVES: Centro – 3ª edição

Redação, 22 mar 2022 (Lusa) - Notícias breves da região Centro (3.ª edição).

 

VILA DE REI: Posto de Informação promove concurso de fotogra�a

O Posto de Informação de Vila de Rei está a organizar um Concurso de Fotogra�a, entre os dias
24 e 31, com vista à realização de uma exposição coletiva sob a temática “Identidade Cultural”.

“Todos os participantes deverão fazer chegar as suas fotogra�as (máximo de duas por pessoa)
até ao dia 31 de março, para o endereço de correio eletrónico cultura@cm-viladerei.pt”, referiu, em
comunicado, a Câmara de Vila de Rei.

O concurso é aberto a todos os interessados, sem qualquer limitação de faixa etária, nem
competências enquanto fotógrafo, pro�ssional ou apenas entusiasta.

Os melhores trabalhos serão selecionados por um júri competente e �carão depois expostos no
Posto de Informação de Vila de Rei.

  

PROENÇA-A-NOVA: Mercado do Cá Se Faz abre inscrições para venda de artigos em segunda
mão

O Mercado do Cá Se Faz, uma iniciativa que se realiza no último sábado de cada mês no Mercado
Municipal de Proença-a-Nova, está a receber inscrições de particulares que pretendam vender
artigos em segunda mão.

“Num tempo em que cada vez mais nos preocupamos com os excedentes, com o ambiente e com
a economia, este poderá ser um momento de permitir que objetos que não utilizamos e que
consideramos novos possam adquirir uma segunda vida ou uma nova utilização, evitando assim
o desperdício e o prejuízo que esses objetos causem no ambiente”, referiu, em comunicado, o
vice-presidente da Câmara de Proença-a-Nova, João Manso.

Os interessados em participar devem formalizar a inscrição no Posto de Turismo.
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Para além desta vertente, o mercado recebe ainda pequenos produtores e artesãos do concelho
de Proença-a-Nova que aqui têm a possibilidade para promover os seus artigos, bem como um
canal de vendas acrescido.

Desde que foi criado, o Mercado do Cá se Faz dinamiza igualmente o espaço do mercado
municipal no último sábado do mês.

 

VILA DE REI: Crianças e jovens rezam pela paz na Ucrânia

As crianças e jovens da catequese de Vila de Rei convidam toda a comunidade a rezar pela paz na
Ucrânia, através da participação numa via-sacra pelas ruas da vila, no dia 25.

Numa nota publicada hoje na sua página da Internet, o município de Vila de Rei, no distrito de
Castelo Branco, referiu que a iniciativa decorre na sexta-feira, a partir das 21:00.

A organização solicitou que cada pessoa possa trazer consigo uma vela, de forma a fazer um
cordão de luz que leve a paz e a esperança ao povo ucraniano e a todos os povos em guerra e
sofrimento”, lê-se na nota.

A via-sacra tem início na Igreja Paroquial e segue para a Junta de Freguesia de Vila de Rei,
Fundação Garcia, Câmara Municipal, Avenida Sá Carneiro, Largo do Mercado Municipal, Terminal
Rodoviário, Rua do Lar de Sto. António, Imagem de Nª Sra. de Fátima, Rua do Norte, Largo da
Igreja da Misericórdia, Residência de Estudantes e termina na Igreja.

 

CASTELO BRANCO: Docente e alunos da ESART participam no livro Guitarra Portuguesa 

Um docente da Escola Superior de Artes Aplicadas (ESART) e cinco alunos participaram
musicalmente no livro “Guitarra Portuguesa”, da autoria de Samuel Lopes, anunciou hoje o
Politécnico de Castelo Branco.

Numa nota enviada à comunicação social, o Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB)
explicou que o professor Custódio Castelo e os alunos Rui Poço, Bruno Chaveiro, Mariana Martins,
Ricardo Silva e Luis Coelho participaram musicalmente no livro “Guitarra Portuguesa”, que reúne
pela primeira vez o resumo dos mais de 200 anos de história deste cordofone nacional, sendo
acompanhada de dois CD com gravações de guitarradas de alguns nomes de referência nacional.

“Num total de 40 temas, um dos CD conta com 20 instrumentais referentes ao século XX, e o
outro, no qual o docente e os alunos da ESART participam, inclui 20 temas de intérpretes do atual
século”, lê-se na nota.

O livro bilingue (português e inglês) tem o apoio da Direção-Geral das Artes e dedica capítulos à
construção da guitarra portuguesa e à sua evolução histórica.

O IPCB leciona a única licenciatura em Guitarra Portuguesa do país.
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