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A SEMANA DA INTERCULTURALIDADE DO DISTRITO

Culturas em 
diálogo e relação 
Estimular o diálogo e a rela-
ção entre culturas, mostran-
do que a interculturalidade 
é, também, uma excelente 
forma de combater a exclu-
são social, prezando valores 
como respeito; solidarie-
dade; igualdade; cidada-
nia; não discriminação pela 
aparência, etnia, género ou 
nacionalidade; democra-
cia na educação; e direitos 
humanos são os objetivos 
das entidades que integram 
o programa da Semana da 
Interculturalidade do Dis-
trito de Castelo Branco, que 
decorre de 4 a 10 de abril. 
Promovida desde 2014 pelo 
Núcleo de Castelo Branco 
da Rede Europeia Anti Po-
breza - EAPN Portugal, com 
os seus parceiros locais e o 
apoio institucional do Alto 
Comissariado para as Migra-
ções (ACM), esta iniciativa 
desenvolve-se no âmbito de 
um quadro de “uma socie-
dade cada vez mais tomada 
pela globalização”, onde “é 
imperativo que a diferença 
e a diversidade garantam a 

plena cidadania de todos os 
indivíduos, contribuindo 
para uma sociedade mais 
justa e equilibrada”. Entre 
os parceiros do Núcleo Dis-
trital da EAPN Portugal, 
contam-se a Cáritas Interpa-
roquial, no concelho de Cas-
telo Branco; a Santa Casa 
da Misericórdia da Covilhã 
com os seus departamentos 
(Gabinete de Ação Social, 
CLAIM, Contrato Local de 
Desenvolvimento Social de 
4.ª Geração – CLDS4G); o 

Município, o Projeto Fun-
dão Medeia, a Associação 
de Desenvolvimento Pinus 
Verde, FormaRedes; o CL�
DS4G, o  Programa Esco-
lhas MatrizE8G e Plano 
Municipal de Integração 
de Migrantes, no Fundão; 
e o Município o CLDS4G 
e o Centro Municipal de 
Cultura e Desenvolvimento 
de Vila Velha Ródão.
Em Castelo Branco, dia 4 
de abril, pelas 15H00, será 
distribuído “um passaporte 

cultural que cada um preen-
cherá apenas com caracte-
rísticas da sua cultura”, para 
jogarem ao “Amigo Invisí-
vel”. Depois de preenchidos 
os passaportes são trocados 
entre os participantes e, 
usando apenas a informação 
descrita, tentar adivinhar a 
quem pertence. 
Na Covilhã haverá ações 
de sensibilização sobre in-
terculturalidade; Viagens 
de “sabores” pela gastrono-
mia típica de cada cultura; 
apresentados dois contos 
“Histórias do mundo para 
o mundo”; e apresenta-
ção de trajes culturais. No 
Fundão, há a performance 
“Celebrando a diversidade 
do Fundão”; as Cartas do 
Multiculturalismo; evento 
musical Craft Culture; Cha-
péu de Emoções; e ações de 
sensibilização para o Dia 
da Pessoa Cigana; e em Vila 
Velha de Rodão, dias 4 e 5 
de abril, no Jardim de Infân-
cia, das 16H30 às 17H00, 
decorre a ação “Quem vê 
caras não vê cores”. 

NOVO LIVRO DE JERÓNIMO BARROSO

Cartas digitais enchem
auditório da biblioteca
O auditório da Bibliote-
ca Municipal de Castelo 
Branco foi pequeno para 
acolher o público que quis 
assistir à apresentação do 
livro �Cartas Digitais» da 
autoria de Jerónimo Bar-
roso, o último diretor do 
Agrupamento de Escolas 
Cidade de Castelo Branco. 
A iniciativa decorreu no 
passado dia 18 e teve a par-
ticularidade do autor ter 
oferecido o livro a todos os 
que nela participaram.
�Cartas Digitais» apresen-
ta um conjunto signifi ca-
tivo de crónicas (cartas) 
do autor sobre diferentes 
temas e momentos, muitas 
das quais acompanhadas 
com QR Code que permi-
tirá ao leitor ouvir algumas 
músicas enquanto lê os 
textos.
A obra, editada pela RVJ 

Editores, foi apresentada 
por Jorge Garcia, docen-
te da Escola Cidade de 
Castelo Branco, e para 
além de um pequeno vídeo 
com algumas imagens que 
ilustram o livro, contou 
com a leitura de crónicas 
por parte das professoras 
Maria de Lurdes Gouveia 

Costa Barata, Elisa Correia 
e Manuela Costa.
Para além do livro, Jeró-
nimo Barroso apresentou 
também uma exposição de 
fotografi a com as imagens 
que integram as �Cartas Di-
gitais». O autor que no ano 
passado tinha lançado o seu 
primeiro livro «100ª lição» 

disse nesta ocasião estar a 
preparar um terceiro.
A sessão foi presidida pelo 
presidente da Câmara, Le-
opoldo Rodrigues, tendo 
ainda contado com as in-
tervenções de José Pires, 
presidente da Freguesia de 
Castelo Branco, e do editor 
do livro.

Jerónimo Barroso apresentou o seu segundo livro

Custódio Castelo, docente 
da Escola Superior de Ar-
tes Aplicadas de Castelo 
Branco, e os alunos Rui 
Poço, Bruno Chaveiro, 
Mariana Martins, Ricardo 
Silva e Luis Coelho par-
ticiparam musicalmente 
no livro �Guitarra Portu-
guesa».
Em nota enviada à nossa 
redação, o Politécnico de 
Castelo Branco explica que 
a “publicação da autoria 
de Samuel Lopes reúne 
pela primeira vez o resumo 
dos mais de 200 anos de 
história deste cordofone 
nacional, sendo acompa-
nhada de dois CDs com 
gravações de guitarradas 
de alguns nomes de refe-

rência 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. 
O livro é bilingue (portu-
guês e inglês) e é editado 
pela Seven Muses, com o 
apoio da Direção�Geral 
das Artes.
De referir que o Politécni-
co de Castelo Branco le-
ciona a única licenciatura 
em Guitarra Portuguesa 
do país, sendo a aluna Ma-
riana Martins a primeira 
mulher licenciada em Gui-
tarra Portuguesa.

CUSTÓDIO CASTELO

Esart no livro
Guitarra Portuguesa

O livro surge com dois CDs

IPCB

Esald comemora
Dia do dador de sangue
A Escola Superior de Saúde 
Dr. Lopes Dias assinala 
no próximo dia 29 o �Dia 
Nacional do Dador de San-
gue».
A iniciativa, promovida 
pela licenciatura em Ciên-
cias Biomédicas Laborato-
riais em colaboração com 
a Secção de Ciências Bio-
médicas Laboratoriais da 
Associação de Estudantes, 
tem como objetivo agrade-
cer a todos os dadores de 
sangue e reconhecer a sua 

importância e contributo 
em salvar vidas.
O programa inclui uma 
recolha de sangue pelo Ins-
tituto Português do Sangue 
e da Transplantação, uma 
ação de determinação labo-
ratorial do grupo sanguíneo 
e a palestra �Curiosidades 
dos Grupos Sanguíneos» 
com o orador António 
Aleixo Martins, Técnico 
Superior de Diagnóstico e 
Terapêutica nos CHUC e 
docente na Esald.

CEREJEIRA, ALVITO DA BEIRA

Pela paz na Ucrânia
… e no mundo
Um grupo de pessoas vai 
reunir-se no próximo domin-
go, dia 27, na localidade de 
Cerejeira, freguesia de Alvito 
da Beira, para orar. 
A iniciativa tem lugar num 
monte das proximidades da 
aldeia onde está um monu-
mento ao Senhor Criador.
De acordo com as informa-
ções que foram prestadas ao 

Reconquista, neste local, se 
as condições climatéricas o 
permitirem, serão rezadas 
vésperas da Quaresma e o 
terço… As intenções são pela 
Paz na Ucrânia e no mundo. 
Este momento tem vindo a 
repetir-se ao longo dos anos 
desde 1999, sendo que no 
local foi inaugurado o referi-
do monumento em 2004.


