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ÚLTIMAS SOBRE CULTURA

CULTURA

Oleiros: Município promove
peça de teatro no Jardim
Municipal 6ª-feira, dia 13

  

Castelo Branco: Há "Bichos"… na
biblioteca da ESA e ESART
Está patente até 30 de abril, na Biblioteca da ESACB/ESART,
no Campus da Quinta Sr.ª de Mércules, a exposição de
fotografia “Bichos”, da autoria de Hélder Conceição.

Cultura | Publicado: 2012-04-07 10:28 | Autor: Diario Digital Castelo Branco

PUB

Cultura

https://www.diariodigitalcastelobranco.pt/
https://www.josepaulo.pt/
https://www.diariodigitalcastelobranco.pt/noticia/57447/oleiros-municipio-promove-peca-de-teatro-no-jardim-municipal-6-feira-dia-13
https://www.diariodigitalcastelobranco.pt/categoria/6/1
https://www.facebook.com/Churrasqueira-da-Quinta-Granja-202924641244
https://www.diariodigitalcastelobranco.pt/categoria/6/1


09/08/2021 Diário Digital Castelo Branco - Castelo Branco: Há "Bichos"… na biblioteca da ESA e ESART

https://www.diariodigitalcastelobranco.pt/noticia/6179/ 2/4

CULTURA

Sertã: História de Pedrógão
Pequeno retratada em livro

CULTURA

Penamacor: Lares do concelho
recebem encontros de
narração oral

Está patente, até 30 de abril, na Biblioteca da ESACB/ESART,
no Campus da Quinta Sr.ª de Mércules, a exposição de
fotografia “Bichos”, da autoria de Hélder Conceição.

Composta por um total de 47 fotografias, a exposição retrata
animais da zona da Beira Baixa, no seu habitat natural e que,
apesar de viverem tão próximos de nós, são-nos, muitas vezes,
completamente desconhecidos, infundindo-nos desconfiança e
até mesmo temor. A maior parte das fotografias foi tirada
próximo de Castelo Branco, na zona da barragem da Marateca
e na encosta sul da serra da Gardunha.
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Partilhe: 

  

Com a iniciativa Há "Bichos"… na Biblioteca, pretende-se não
só proporcionar mais um evento de natureza cultural aos seus
utilizadores daquele espaço, mas também estreitar os laços
com a comunidade em que se insere, numa perspetiva a um
tempo lúdica e pedagógica. 
A exposição, gentilmente cedida pelo Museu do Canteiro de
Alcains, tem caráter itinerante pois já passou, com registo de
grande sucesso, por diversos locais e Bibliotecas.

A exposição pode ser visitada nos períodos letivos, de segunda
a sexta-feira das 9 às 18h30, sábado das 10h00 às 12h00 e no
períodos de férias, de segunda a sexta-feira entre as 9h00 e às
12h30 e das 14h00 às 17h30. 
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