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Gonçalo Salvado lançou uma 
petição pública com a propos-
ta de trasladação dos restos 
mortais de Florbela Espanca 
para o Panteão Nacional, que 
se encontram sepultados no 
cemitério de Vila Viçosa, sua 
terra natal, documento que 
endereçou aos presidentes 
da República, da Assembleia 
da República e ao Primeiro 
Ministro. Lançada no âmbito 
do Dia Internacional da Mu-
lher, a petição foi publicada 
no portal da Assembleia da 
República, no site “petições 
publicas online”.
O poeta albicastrense home-
nageou-a recentemente, ao 
escolher um verso seu para 
titular a antologia poética 
de que é autor: “O teu beijo 
como um vinho – O vinho 
na poesia de amor feminina 
de língua portuguesa”, a pri-
meira publicada em Portugal 
sobre este tema.
Às três principais fi guras do 
Estado solicita uma “refl exão” 

FESTIVART - FESTIVAL DE ARTES E TEATRO

Duas horas de grande animação 
Os professores e alunos 
do mestrado de Design de 
Interiores e Mobiliário da 
Escola Superior de Artes 
Aplicadas de Castelo Bran-
co têm patente, na fábrica 
da criatividade, a exposição 
Designesart – Território, 
identidade e valor local. A 
mostra, que pode ser vista até 
15 de abril e que deveria ter 
sido realizada há dois anos 
(a pandemia adiou-a), apre-
senta um conjunto de peças 
e utensílios desenhados e 
criados pelos estudantes e 
docentes.
A exposição foi inaugurada 
na passada terça-feira. José 
Simão e Raúl Cunca, docen-
tes do curso, sublinharam a 
importância desta mostra. 
“Esta é a quarta edição. Os 
objetos que aqui se apresen-
tam promovem as matérias 
e os produtos da realidade 
beirã”, referiram.
Raúl Cunca recordou que 
“há dois anos a mostra foi 
escolhida para fazer parte de 

FÁBRICA CRIATIVIDADE ACOLHE EXPOSIÇÃO

Peças com identidade
e valor local

uma exposição nacional e já 
fez parte de vários projetos 
de investigação nacionais e 
internacionais”. O docente 
acrescentou que a próxima 
exposição já está pronta.
António Fernandes, pre-
sidente do Politécnico de 
Castelo Branco, elogiou o 
trabalho dos deocentes e dos 
estudantes, sublinhando que 
a iniciativa “ajuda a projetar 
a marca Esart”.

A sessão de abertura da ex-
posição foi encerrada por 
Leopoldo Rodrigues, pre-
sidente da Câmara, o qual 
destacou a importância do 
mobiliário urbano. Há dois 
fatores importantes, a fun-
cionalidade e a elegância. 
O que vi aqui parece-me 
funcional e elegante”, disse, 
para depois acrescentar “que 
os alunos cumpriram bem a 
sua função e a esta mostra é 

um bom exemplo do que se 
faz na Esart”.
O autarca sublinhou ainda 
o facto da mostra homena-
gear uma antiga aluna do 
curso, Rosalina Almeida, 
que entretanto faleceu, mas 
que apresenta o seu trabalho 
nesta exposição.
A mostra pode ser vista, de 
forma gratuita, na Fàbrica da 
Critividade.
João Carrega

Música, teatro e animação 
foram os ingredientes do 
FESTIVART – Festival de 
Artes e Teatro que decorreu, 
recentemente, no Auditório 
Municipal de Proença-a-
Nova. 
O evento decorreu no âm-
bito da Prova de Aptidão 
Profi ssional da aluna fi nalis-
ta do Curso Profi ssional de 
Animador Sociocultural do 
Agrupamento de Escolas 
de Proença a Nova, Ana 
Marques, que iniciou o espe-
táculo dando voz ao tema “O 
homem do leme” dos Xutos 
e Pontapés. A música voltou 
ao palco, na fase intercalar, 

com uma atuação conjunta 
dos elementos do Clube 
de Música e alguns alunos 
do curso de Ana Marques, 
acompanhadas pelo profes-
sor Mário Cardoso.
O teatro ficou a cargo da 
Companhia de Teatro dos 
Montes da Senhora, que 
dinamizou um conjunto de 
variadas e diferentes peças 
teatrais, destacando-se a pre-
sença de inúmeros jovens. 
Já a animação fi cou a cargo 
de Mário Faísca que, do seu 
jeito característico, arrancou 
muitos sorrisos e gargalhadas 
à moldura humana que este-
ve presente no auditório.

PETIÇÃO LANÇADA POR GONÇALO SALVADO 

Poeta quer Florbela Espanca 
no Panteão Nacional

sobre a petição. “Julgamos 
que essa possível trasladação 
obedecerá a toda e qualquer 
elementar justiça, dado que 
Florbela Espanca, não sendo 
apenas considerada como a 
maior poetisa da língua por-
tuguesa e o cume cimeiro do 
feminino poético português, 
impõe-se igualmente como 
um autêntico ícone e símbolo 
nacional, materializando em 

si, a mulher portuguesa amo-
rosa, vocacionada para cantar, 
com a maior expressividade, 
a subtileza do universo amo-
roso”, explica, salientando 
ainda que “o percurso de 
vida de Florbela Espanca 
tornou-a em uma pioneira e 
um alto exemplo imorredou-
ro da afi rmação dos direitos 
da mulher, numa sociedade 
tradicionalmente liderada 

pelo masculino e ignorante 
do valor de palavras como 
liberdade”. 
Nascida em Vila Viçosa em 
1894  e falecida em Matosi-
nhos em 1930, Florbela Es-
panca é descrita por António 
José Saraiva como  “uma das 
mais notáveis personalidades 
líricas isoladas, pela inten-
sidade de um transcendi-
do erotismo feminino, sem 
precedentes entre nós, com 
tonalidades ora egotistas, 
ora de uma sublimada ab-
negação reminiscente da de 
Soror Mariana, ora de uma 
expansão panteísta que se 
vai casar com a ardência da 
charneca natal”. A defi nição é 
corroborada pela poetisa Ma-
ria Teresa Horta que, reitera, 
que Florbela Espanca “chega 
até nós através da linguagem 
amorosa extremada, ousada e 
íntima, dos anseios, do desejo 
feminino, como nenhuma 
outra escritora portuguesa o 
fi zera antes”. 

Jerónimo Barroso, docente 
que dirigiu durante largos 
anos o Agrupamento de 
Escolas Cidade de Castelo 
Branco, apresenta no pró-
ximo dia 18 de março o seu 
livro “Cartas Digitais”. A 
sessão terá lugar na Biblio-
teca Municipal de Castelo 
Branco, pelas 18H00. 
A apresentação da obra 
será feita pelo docente do 
Agrupamento de Escolas 
Nuno Álvares, Jorge Garcia, 
numa sessão em que irão 
também intervir as profes-
soras Maria de Lurdes Gou-
veia Barata, Elisa Correia e 

DIA 18 DE MARÇO

Jerónimo Barroso
lança novo livro

A exposição fi ca patente até 15 de abril

Manuela Costa. 
O livro apresenta um con-
junto signifi cativo de textos 
do autor e tem a particulari-
dade de em quase todos eles 
ter associado um QR Code 
que permitirá ao leitor ou-
vir a música selecionada 
pelo autor enquanto os lê. 
Tal como o seu primeiro 
livro “100ª lição” este tem a 
chancela da RVJ Editores.
Recorde-se que a apresenta-
ção desta obra esteve agen-
dada para 27 de dezembro 
de 2021, mas a evolução da 
pandemia obrigou ao seu 
adiamento.

A Associação Recreati-
va e Cultural de Alcains 
(ARCA) promoveu terça-
feira, dia 8 de março, na 
sua sede, um workshop de 
hidratação de rosto para as 
suas sócias e alunas. Esta 
foi a forma que a coletivi-
dade teve de assinalar o Dia 
Internacional da Mulher, 
com este “mimo” às asso-
ciadas com quem, após este 
momento de relaxamento, 
partilhou um lanche e um 
bolo comemorativo.
A ARCA não quis deixar 
passar em claro a efemé-
ride, pelo que agradece a 

DIA INTERNACIONAL EM ALCAINS

ARCA oferece “mimos”

todas as que tornaram pos-
sível este evento num dia 
com tanto signifi cado.   


