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/ / CULTURA / Programação cultural

DGArtes apoia 
Terceira Pessoa
A iniciativa “Manifesta-te”, sustentada na 
educação pela arte, abre um novo ciclo da 
estrutura cultural  da cidade

A Terceira Pessoa, estrutura 
cultural de Castelo Bran-
co, inicia o novo ano com 

um projeto educativo com alu-
nos dos 13 aos 16 anos do Agru-
pamento de Escolas Afonso de 
Paiva. A iniciativa “Manifesta-te”, 
sustentada na educação pela 
arte, abre um novo ciclo da Ter-
ceira Pessoa que pela primeira 
vez é contemplada com um 
apoio de 54 mil euros da Dire-
ção-Geral das Artes (DGArtes), 
para os dois próximos dois anos, 
assim como da Fundação Ca-
louste Gulbenkian. 
“É muito importante para a re-
gião, porque é a primeira vez 
que uma estrutura é apoiada, 
de forma sustentada, na área 
dos cruzamentos disciplinares e 
que começa a dar os seus frutos 
nesta região e no país”, explicou 
na apresentação do plano de 
atividades da Terceira Pessoa, 
Nuno Leão. Em janeiro arran-
ca o projeto “Manifesta-te” até 
dezembro de 2020 com apre-
sentações públicas trimestrais 
em data a designar. Conta ainda 
com o apoio da Câmara de Cas-
telo Branco, da Fábrica da Cria-
tividade, do Centro de Investi-
gação em Património, Educação 
e Cultura (CIPEC) e do Instituto 
Politécnico de Castelo Branco 
(IPCB). “Rastro, Margem, Clarão” 
é outro dos projetos pluridisci-
plinares de criação artística de-
senvolvido pela Terceira Pessoa, 
entre janeiro e dezembro deste 
ano, em torno do universo da 
escrita de Rui Nunes. O projeto 

desenvolve-se em várias etapas 
e propõe a criação de vários ob-
jetos artísticos que exploram 
disciplinas como a performance, 
fotografi a e instalação, ensaio e 
poesia, e integra profi ssionais de 
várias disciplinas artísticas. Ao 
longo do seu percurso vão ser 
criadas três performances por 
três duplas (Miguel Moreira e 
Maria Fonseca; Ana Gil e Nuno 
Leão; Óscar Silva e Filipa Matta), 
que serão estreadas e apresenta-
das em vários teatros e espaços 
de norte a sul do país.
Ao mesmo tempo três artistas 
que trabalham com fotografi a 
(Valter Vinagre, Susana Paiva 
e Rui Dias Monteiro) irão criar 
três ensaios fotográfi cos e três 
ensaístas (Diogo Martins, Vitor 
Ferreira e Eunice Ribeiro), cria-
rão três ensaios escritos.
Os ensaios fotográfi cos e escri-
tos irão resultar na edição de um 
livro do projeto, e os ensaios fo-
tográfi cos serão objeto de uma 
exposição coletiva no Consula-
do Português de São Paulo, no 
Brasil. Para o segundo trimestre 
de 2020, a Terceira Pessoa pro-
põe “Singular”, um projeto que 
irá ser desenvolvido na Fábri-
ca da Criatividade, em Castelo 
Branco.
Trata-se de um ciclo de cria-
ção artística pluridisciplinar 
que propõe uma programação 
caraterizada pelo cruzamento 
de várias disciplinas artísticas, 
composta por objetos que re-
sistem a qualquer tentativa de 
categorização imediata.

Nuno Leão e Ana Gil
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/ / SAÚDE

38 novos médicos 
internos na ULS

A Unidade Local de 
Saúde de Castelo Branco 
(ULSCB) recebeu 38 novos 
médicos internos, 33 
internos do Ano Comum e 
cinco internos de Forma-
ção Especializada, vindos 
de todo o país. A sessão de 
boas-vindas teve lugar a 2 
de janeiro e contou com 
a presença da diretora 
do Internato Médico e 
diretora clínica da ULSCB, 
Maria Eugénia André, do 
presidente da Faculdade 
de Ciências da Saúde, Mi-
guel Castelo Branco e do 
representante da Ordem 
dos Médicos, Rui Filipe, 
entre outros. 

/ / CONCELHIA DO PS

Eleições a 31
de janeiro

O JF sabe que existem 
pelo menos duas listas a 
serem preparadas para as 
eleições no PS de Castelo 
Branco: uma afeta à atual 
presidência da Câmara de 
Luís Correia e uma outra 
aos críticos à estratégia 
que o partido está a levar 
no concelho. Os ex-verea-
dores Nuno Carvalhinho 
ou Fernando Raposo são 
nomes ainda em análise 
para encabeçar esta lista. 
Arnaldo Brás, atual líder 
concelhio também vai 
avançar.

/ / ELEIÇÕES NO PP

Candidato 
apresenta moção

Francisco Rodrigues dos 
Santos, candidato à presi-
dência do CDS-PP estará 
na sede distrital do CDS, 
no dia 10 de Janeiro, pelas 
21 horas, para apresentar a 
sua moção aos militantes 
e simpatizantes do CDS. 
Até ao momento, há pelo 
menos quatro candida-
turas anunciadas ao 28.º 
congresso nacional do 
partido, em 25 e 26 de ja-
neiro: João Almeida, Filipe 
Lobo d’Ávila, Abel Matos 
Santos e Carlos Meira.

/ / MODA / Para ver até 23 de fevereiro

Coleção 
DESIGNESART 
na Bienal do Porto
“Novos Rituais, Novas Práticas 
Locais na Coleção DESIGNE-
SART” é um dos projetos paten-
tes ao público na “Y, Desenhar 
Portugal”, mostra crítica de 
projetos realizados nos últimos 
três anos em 26 das 35 escolas 
de design portuguesas convida-
das a participar, onde se inclui a 
Escola Superior de Artes Aplica-
das do Instituto Politécnico de 
Castelo Branco (IPCB).
A iniciativa, realizada no âmbito 
da Porto Design Biennale 2019, 
pode ser visitada de forma gra-
tuita na Galeria Municipal de 
Matosinhos até dia 23 de feve-
reiro. Tratam-se de abordagens 
focadas na tecnologia, sociolo-
gia e estética do design contem-
porâneo, as quais sintetizam as 
preocupações do novo milénio, 
em resposta à atual crise social, 
económica e cultural.
Dada a conhecer em modo digi-
tal, a coleção do IPCB integra os 
protótipos produzidos por de-
zassete autores, entre docentes 
e alunos do mestrado em Design 
de Interiores e Mobiliário da 

ESART. Em paralelo, cinco des-
tes trabalhos foram seleciona-
dos para estarem fisicamente 
representados na exposição.
Recorde-se que a DESIGNESART 
pretende desenvolver a cultura 
local potenciando os recursos 
de proximidade, do Bordado de 
Castelo Branco, por via de um 
jogo educativo para crianças, 
às tradições gastronómicas ou 
materiais e produtos endógenos. 
A coleção espelha uma atmos-
fera de aprendizagem partilha-
da, representada por objetos 
que cruzam técnicas tradicio-
nais e tecnologias emergentes, 
aportando novas soluções que 
reconfiguram as ações e usos 
intrínsecos às práticas locais.

/ / POLÍTICA / Castelo Branco

Convenção 
autárquica
do Aliança
O partido Aliança, liderado por 
Pedro Santana Lopes, vai rea-
lizar uma convenção nacional 
autárquica em Castelo Branco 
no sábado, dia 11 de janeiro.
Numa nota enviada à agência 
Lusa, o partido refere que esta 
convenção terá como objetivo 
apresentar “as linhas estratégi-
cas com vista aos desafi os das 
eleições autárquicas de 2021”.
“A descentralização da ativida-
de partidária, bem como a im-
portância do reforço da coesão 
territorial são eixos defi nidores 
da ação do Aliança, que conti-
nuará a pugnar por um olhar 

mais atento às necessidades de 
desenvolvimento do interior do 
país”, acrescenta o comunicado.
A convenção da Aliança acon-
tece no dia das eleições diretas 
para a liderança do antigo par-
tido de Pedro Santana Lopes, 
o PSD, disputadas por Rui Rio, 
Luís Montenegro e Miguel Pinto 
Luz.
Formalizada em outubro de 
2018, esta força política parti-
cipou nas últimas eleições eu-
ropeias e legislativas (sem ele-
ger qualquer deputado), mas 
nunca se candidatou a eleições 
autárquicas.


