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A Associação Juvenil Castra
Leuca – Tuna Académica Mas-
culina do Instituto Politécnico
de Castelo Branco (IPCB), em
parceria com o Politécnico, or-
ganiza amanhã, quinta-feira, a
partir das 21 horas, no Cine-
Teatro Avenida, em Castelo
Branco, o Raízes – Festival de
Música da Beira Interior.

A Associação Educar, Reabili-
tar, Incluir Diferenças (ERID)
organiza entre dia 18 deste
mês e 3 de janeiro do próximo
ano, um campo de férias de
Natal, sob o lema Azeite no
Natal campo de férias genial!

A iniciativa tem como des-
tinatários crianças e jovens
dos seis aos 16 anos e a inscri-
ção custam 10 euros por dia,
incluindo o lanche da tarde e
os custos associados com as
atividades.

As inscrições podem ser
feitas através dos telemóveis
967416530 (ERID), 965749658
(Ana Mota) e 968613040 (Síl-
via Coimbra).

O Departamento Federativo
das Mulheres Socialistas de
Castelo Branco assinalou o Dia
Internacional de Eliminação da
Violência contra as Mulheres,
com uma conferência realizada
dia 2, na sala polivalente do
Museu do Canteiro, em Alcains.

Um encontro que contou
com as intervenções do presi-
dente da Federação Distrital do
Partido Socialista (PS) de Castelo
Branco, Joaquim Morão; da pre-
sidente do Departamento Fede-
rativo das Mulheres Socialistas,
Hortense Martins, que é tam-
bém deputada na Assembleia
da república pelo Círculo de
Castelo Branco, do presidente
da Associação Amato Lusitano e
vereador da amara de Castelo
Branco, Arnaldo Brás; da guarda
principal Reis Duarte, em repre-
sentação do Comando Distrital
da GNR; e do subcomissário
freire, em representação do Co-
mando da PSP.

Ao ,longo da conferência foi
abordada a questão da violên-
cia doméstica sob vários pris-
mas, dando destaque à situa-
ção da vítima que, conforme as
estatísticas publicadas, é maio-
ritariamente feminina. Contu-

ALÉM DA MÚSICA INICIATIVA INTEGRA GASTRONOMIA E ARTESANATO

Festival Raízes renasce
com nova denominação

António Tavares

A Castra Leuca recorda
que em 2008, a direcção deci-
diu organizar, além do Festival
Internacional de Tunas Acadé-
micas Castra Leuca (FITAS)
outra iniciativa, nascendo as-
sim o Raízes 2008 – I Festival de
Música Típica da Beira Baixa,
que teve a segunda e terceira
edições em 2009 e 2010.

Agora, depois de um inter-
regno, a iniciativa renasce, mas
com uma nova denominação:
Raízes – Festival de Música da
Beira Interior.

As alterações, no entanto,
não se resumem apenas à de-
nominação, uma vez que o
seu formato também surge al-
terado e além da música, o fes-

tival também passa a incluir
uma mostra de gastronomia e
artesanato regional.

De acordo com a Castra
Leuca, o principal objectivo da
actividade “é juntar no mesmo
palco grupos dos mais varia-
dos registos musicais, mas que
têm como denominador co-
mum o facto de representarem

as tradições musicais da re-
gião beirã” e acrescenta que,
“adicionalmente, conferimos a
oportunidade para demons-
tração de produtos artesanais e
gastronómicos”.

Assim, amanhã, quinta-
feira, pelo palco do Cine-Tea-
tro Avenida vai passar a Big
Band do Conservatório Regio-

nal de Castelo Branco; o Gru-
po Espontâneo da Beira inte-
rior, criado exclusivamente
para o Raízes; o duo Tons de
Fado, a Orquestra Viola Bei-
roa; o grupo musical Quinta-
rolas e a Castra Leuca – Tuna
Académica Masculina do
Instituto Politécnico de Cas-
telo Branco (IPCB).

É ainda de realçar que o
festival tem um carácter so-
lidário, uma vez que as recei-
tas revertem para a Associa-
ção de Apoio à Criança do
Distrito de Castelo Branco.

A entrada custa quatro
Raízes, mas duas Raízes são
devolvidas no dia do espec-
táculo a quem entregar ma-
terial que seja útil à Associa-
ção, contando-se entre esse
material aquecedores/irra-
diadores, rádios com CD, jo-
gos didácticos, puzzles e tes-
tes de avaliação psicoló-
gicos.
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ALCAINS - MUSEU DO CANTEIRO

Mulheres Socialistas dizem

não à violência doméstica

do a violência doméstica não
atinge só as mulheres, foram
realçados casos em que a vio-
lência atinge também os ho-
mens, inclusivamente em casos
de casais do mesmo género.
Além disso, os fenómenos de
violência são transversais no
que respeita a idades e estratos
socioeconómicos.

Hortense Martins desta-
cou ainda a preocupação da
violência entre os jovens, no-
meadamente no namoro, sen-
do esta uma problemática
que exige uma profunda refle-
xão para os técnicos que tra-
balham ao nível das escolas,
quer com as famílias.

Em destaque estiveram
também as estatísticas distri-
tais que demonstram que, nos
últimos três anos, o número de
casos tende a aumentar, po-
dendo as circunstâncias que
conduzem a tais resultados es-
tar associadas a mais do que
uma razão. Entre estas pode
estar o facto de os cidadãos to-
marem cada vez mais consciên-
cia da necessidade de denunciar
este crime público, sendo que
outra possibilidade resulta da
crise económica, que pode
agravar as circunstâncias de
maior dificuldade de relaciona-
mento dentro dos casais, por
um lado e por outro lado forçar

ao prolongamento de um rela-
cionamento, dadas as dificul-
dades económicas associadas
aos divórcios.

No que respeita ao Conce-
lho de Castelo Branco foi desta-
cado o trabalho de prevenção
que a Associação Amato Lusita-
no tem procurado fazer, com o
apoio da Câmara, preocupada
em evitar e prevenir todos os
casos de disfunção social que
se verificam.

Recorde-se que em relação
à violência sobre as mulheres, a
Associação Amato Lusitano tem
mantido operacionais grupos
de apoio às vítimas, relevando a
importância da prevenção e do

acompanhamento. Contudo,
foi referido a importância e
necessidade de se agir tam-
bém ao nível da reabilitação
do agressor.

Foi realçado o papel cada
vez mais importante das políti-
cas de proximidade e em con-
creto o papel das câmaras mu-
nicipais que têm desenvolvido
trabalho nestas temáticas.
Numa ação que procurou evi-
denciar pela positiva a necessá-
ria intervenção social no que res-
peita a todo o tipo de violência,
inclusive a violência domésti-
ca, as psicólogas e técnicas da
Associação Amato Lusitano
ofereceram aos presentes uma
colher de pau, para contrariar o
velho ditado: Entre marido e
mulher não se mete a colher.
Esta abordagem tem como fi-
nalidade despertar nas comu-
nidades mecanismos de defe-
sa para todas as vítimas deste
tipo de violência, mulheres e
homens, crianças e idosos,
que têm do seu lado as leis e
as instituições, embora seja
necessária a ação de todos
para acederem plenamente à
cidadania e verem respeita-
dos os seus direitos.
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Adelina Benquerença, da Associação de Apoio à Criança; Carlos Maia, presidente do Politécnico; e José Fernandes
e Fábio Esteves, presidente e vice-presidente, respectivamente, da Associação Juvenil Castra Leuca

Hortense Martins, Arnaldo Brás, Reis Duarte e Cristina Granada, na mesa que dirigiu
o encontro das Mulheres Socialistas


