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Durante a manhã do dia 10 
de janeiro, no âmbito do 
Plano Anual de Atividades, 
as crianças do Jardim de 
Infância de Alcains cumpri-
ram a tradição do cantar as 
Janeiras pela vila.  
Acompanhadas pelas edu-
cadoras, assistentes opera-
cionais e pelo avô João Preto 
com a sua viola, fi zeram o 
seu percurso habitual, ento-
ando as tradicionais canções 
alusivas a esta tradição. 
No largo de Santo António 
juntou-se ao grupo o profes-
sor de música, Tiago Forte, 
também pai de uma criança, 
carregando a sua viola e um 
saco cheio de instrumentos 

EM LARDOSA E ALCAINS 

Poemas de Eugénio de 
Andrade pelo aniversário
Lardosa e Alcains recebem 
domingo, dia 20 de janeiro, 
entre as 11H00 e 17H00, a 
distribuição de revistas com 
poemas e textos de Eugénio 
de Andrade, como forma da 
Alma Azul assinalar mais 
um aniversário do nasci-
mento do autor de “Rosa 
do Mundo”, em espaços 
públicos como cafés, res-
taurantes e jardins.
A iniciativa está integra-
da no programa 20 Anos 
Alma Azul (1999-2019) 
e tem como propósito a 
divulgação da obra de um 
dos principais autores que 
fazem parte do trabalho 
da produtora de atividades 
culturais, com sede, em 
Alcains.
A obra de Eugénio de An-
drade tem sido nuclear em 
muitas iniciativas da pro-
dutora, como “Viagens com 
Escritores”, “Residências 
de Escrita”, “Leituras Públi-
cas” e sessões de divulgação 
da Leitura em bibliotecas 
municipais, em vários pon-
tos do país, com destaque 
ainda para a iniciativa “De 

Atalaia do Campo ao Porto 
com Eugénio de Andrade”, 
em que o autor de “As Mãos 
e os Frutos”, apesar de já 
debilitado pela doença, 
não se furtou ao encontro 
com alunos e professores de 
Castelo Branco, Penamacor 
e Fundão, na sua casa e Fun-
dação, na Foz do Douro, 
num registo que marcou 
todos os presentes.
Recorde-se que Eugénio 
de Andrade nasceu a 19 de 
janeiro de 1923, em Póvoa 
de Atalaia, concelho do 
Fundão, e faleceu a 13 de 
junho de 2005.

JARDIM DE INFÂNCIA DE ALCAINS 

Crianças cantaram as Janeiras

musicais que, aliados às 
doces vozes das crianças, 
encheram de alegria as ruas 
e gentes da vila. 

Uma semana depois de ter 
lançado os livros Sirgo II e 
Leituras VII, numa edição 
do Instituto Politécnico 
de Castelo Branco, o poeta 
albicastrense António Sal-
vado, realiza, esta quinta-
feira, pelas 21H00, no 
Centro Artístico Albicas-
trense, a palestra “Já leram 
a poesia de Fernando Na-
mora?”.
Fernando Namora, o ho-
mem e o criador, constitui 
figura notável de escritor 
profundamente ligada à 
nossa região, em particu-
lar a Monsanto da Beira. 
Tornado célebre pela pu-
blicação de uma vasta obra 
de contista, de novelista, de 
romancista, de cronista de 
variadas temáticas, seria o 
livro Retalhos da Vida de 
um Médico, que recolhe 
as suas experiências como 
médico a exercer em Mon-
santo, obra que nos oferece 
como pano de fundo as 
pessoas e as paisagens mon-
santinas. A este livro junte-
mos o primeiro texto de A 

NO CENTRO ARTÍSTICO ALBICASTRENSE

António Salvado fala

sobre Fernando Namora

Nave de Pedra, apaixonante 
confissão do seu amor a 
Monsanto da Beira.
Mas Fernando Namora 
afi rmou-se, também, como 
poeta de mérito reconheci-
do. Os seus primeiros livros 
de poesia, Relevos, Mar 
dos Sargaços e Terra, mais 
tarde reunidos sob o título 
As Frias Madrugadas, aos 
quais se seguiriam, muito 
depois, Marketing e Nome 
para uma Casa. Serão os 

conteúdos destas obras que 
António Salvado analisará 
nesta iniciativa.
Recorde-se que António 
Salvado lançou, no passa-
do dia 9 de janeiro, dois 
livros, numa cerimónia re-
alizada na Escola Superior 
de Educação de Castelo 
Branco, que contou com as 
intervenções de António 
Fernandes, presidente do 
Instituto Politécnico de 
Castelo Branco, de Maria 

de Lurdes Barata (apresen-
tou o livro Sirgo II, segundo 
livro de uma série que reuni-
rá todos os livros esgotados 
do poeta, nomeadamente 
Malva, Largas Vias, Ravinas 
e Modulações, editados 
entre 1995 e 2005) e Rui 
Tomás Monteiro (apresen-
tou o livro Leituras VII, o 
qual reúne os trabalhos de 
investigação e de divulga-
ção cultural, tocando várias 
áreas).

António Salvado lançou mais dois livros

O grupo Casais Sempre 
Frescos, de Sobral do Cam-
po, acaba de registar em 
DVD a encenação de “Os 
Sinos da Minha Aldeia”, 
em Sobral do Campo e Ni-
nho do Açor, recordando 
deste modo o que foi a vida 
dos seus antepassados, em 
termos de usos, costumes 
e tradições. 
Estes usos, costumes e 
tradições retratam os 12 
meses do ano, tendo sem-
pre como fundo o toque 
dos sinos da aldeia, que 
anunciam os momentos 
de oração, de festa, de 
tristeza, de trabalho ou de 
afl ição. 
Por meses, janeiro traz 
o Cantar das Janeiras, 
fevereiro a Matança do 

CASAIS SEMPRE FRESCOS

Sinos da Aldeia em DVD

Porco, março o Chorar o 
Entrudo, abril A Caminho 
da Páscoa, maio A Loja, 
junho a Procissão da Al-
deia, julho o Encontro na 
Taberna, agosto a Festa da 
Descamisada, setembro 
a Canção de Roda, outu-
bro os Contos à Lareira, 
novembro a Apanha da 
Azeitona e dezembro o 

Natal da Nossa Memória. 
A coordenação do DVD 
é de Fernando Garcia, o 
guião é de Maria dos Anjos 
Garcia e Sara Santos, que 
também é responsável pela 
música. A imagem e edição 
é de Daniel Moreira e a 
produção de Casais Sem-
pre Frescos, que contaram 
o apoio, que agradecem, de 

Carlos Reis. Tiveram ainda 
apoio para esta produção 
da Câmara Municipal de 
Castelo Branco, da União 
de Freguesias de Ninho 
do Açor e Sobral do Cam-
po, da Paróquia de São 
Sebastião e da Sociedade 
Filarmónica de Tinalhas.  

LB

LITERATURA Depois de ter lançado mais dois livros, poeta dá palestra 
sobre escritor profundamente ligado à nossa região.

FORMAÇÃO CURTA

Cursos para executivos
no Instituto Politécnico
O Instituto Politécnico de 
Castelo Branco (IPCB) ini-
cia no dia 28 de janeiro três 
novos cursos de formação 
para executivos, no segui-
mento de uma parceria com 
a AEBB – Associação Em-
presarial da Beira Baixa. 
Em nota de imprensa, o 
Politécnico revela que os 
cursos são efetuados nas 
seguintes áreas: Finanças 
para não Financeiros; Ges-

tão Administrativa de Re-
cursos Humanos e Direito 
do Trabalho; e Marketing e 
Comercialização. 
Os cursos serão ministrados 
por docentes da Escola Su-
perior de Gestão de Idanha-
anNova, tem uma duração de 
25 horas e serão lecionados 
em horário pós-laboral nas 
instalações da Escola Su-
perior de Educação, em 
Castelo Branco.
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