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Os grupos de música de câ-
mara pertencentes à classe do
professor Paulo Jorge Ferreira,
da Escola Superior de Artes
Aplicadas (ESART) de Castelo
Branco estiveram em desta-
que no concurso Folefest 2020,
arrecadando vários prémios.
As provas decorreram em feve-
reiro, no Auditório do Templo
da Poesia, em Oeiras.

O grupo Senza Trio, consti-
tuído por Adelina Marques, no
violino; Mariana Rodrigues, no
violoncelo; e Carolina Paz, no
acordeão, conquistou o pri-

Os deputados que vão consti-
tuir a Mesa da Sessão Distrital
de Castelo Branco do Parla-
mento dos Jovens, do Ensino
Básico, a realizar no dia 9 de
março, no Auditório Municipal
de Proença-a-Nova, foram elei-
tos dia 19 de fevereiro, na nu-
ma reunião realizada  na Dire-
ção Regional do Centro do Ins-
tituto Português do Desporto e
Juventude (IPDJ) - Serviços Des-
concentrados de Castelo Bran-
co.

Assim, a mesa e presidida
por Melissa Galiasi Ferreira, da
Escola Secundária do Fundão,
que tem como vice-presidente
Alexandra Catarina Cabral, da
Escola Básica e Secundária Pe-
dro da Fonseca, de Proença-a-
Nova, e como secretária Matil-
de Morais Folgado, da Escola
secundária Campos Melo, da
Covilhã.

A Escola Superior de Tecnologia
(EST) de Castelo Branco realiza
nos dias 10, 11 e 12 de março o
13º Fórum de Informática e No-
vas Tecnologias, INFOTEC XIII.

Organizado pela Unidade
Técnico Científica de Informáti-
ca (UTCI) da EST, o evento tem
como principais objetivos pro-
porcionar aos alunos dos ensinos
Secundário e Profissional um co-
nhecimento prático e alargado
dos conteúdos ministrados dos
cursos da UTCI e estabelecer
sinergias com empresas tecnoló-
gicas, que se venham a constituir
como possíveis empregadoras
dos alunos graduados pela escola
na área da informática.

Para o efeito, o INFOTEC
conta com a presença de vári-
as empresas de renome nacio-

O presidente da Comissão Políti-
ca Concelhia do Partido Social
Democrata (PSD) de Castelo
Branco, Carlos Almeida, reali-
zou, dia 15 de fevereiro, a segun-
da visita no âmbito do roteiro
Mais Ambição nas Freguesias, em
Sarzedas e Santo André das
Tojeiras, respetivamente.

O PSD recorda que o objetivo
principal destas visitas, prende-
se com o facto de “ouvirmos as
nossas gentes e fazermos um le-
vantamento de todas as situa-
ções em que a urgência de al-
gum tipo de resposta política ou
social seja chamada à nossa
atenção, pois a nossa maior preo-
cupação é com aqueles que vi-
vem nas zonas rurais do nosso
concelho e cuja voz não consegue
chegar aos decisores políticos lo-
cais”.

Na Freguesia de Sarzedas,
segundo é adiantado, as pesso-
as “apontaram o despovoamen-
to e a falta de incentivos reais,
como o flagelo que faz com que
as nossas aldeias continuem a
definhar, sem qualquer tipo de
plano de ação para estagnar ou
inverter a situação. Contudo, a
questão da saúde é o principal
problema que afeta estas pesso-

EST organiza Fórum
de Informática
e Novas Tecnologias

nal e internacional que, atra-
vés de palestras e oficinas, pro-
porcionam um envolvimento
de conhecimento e experiên-
cia com os alunos da UTCI.

Os alunos dos ensinos Se-
cundário e Profissional terão
acesso a sessões práticas de
laboratório, onde serão orien-
tados por docentes da UTCI na
elaboração de desafios de In-
formática.

O INFOTEC é realizado por
docentes, com o apoio do nú-
cleo de estudantes de Tecno-
logias da Informação e Multi-
média (NTIM), alunos, cola-
boradores e Direção da EST,
envolvendo desta forma a co-
munidade académica na orga-
nização de um evento aberto
ao público em geral.

NO FOLEFEST EM OEIRAS

ESART arrecada prémios
no Folefest 2020
Os alunos
da ESART
tiveram uma
participação
brilhante
no festival
Folefest tendo
justificado vários
prémios

meiro prémio na Categoria F –
Música Câmara nível superior.
Os grupos da ESART arrecada-
ram ainda o segundo e terceiro
prémios na mesma categoria,
com o Lontano Trio, constituí-
do por Clara Gonçalves, no sa-
xofone; Francisco Martins, no
acordeão; e Pedro Vasquinho;
no contrabaixo; e com o Exo-

Trio, formado por Luísa Torra-
do, no clarinete; Matheus Bor-
ges, no violoncelo; e Ronison
Borba, no acordeão, respetiva-
mente.

Na Categoria D - Acordeão
Solo, Ronison Borba foi distin-
guido com o segundo prémio.

O Festival-Concurso Folefest
existe desde 2007, sendo com-

posto por duas provas, uma de
acordeão solo e uma nas catego-
rias de música de câmara, per-
mitindo o encontro entre diferen-
tes orientações técnico-artísticas,
a promoção e o desenvolvimento
do nível artístico do acordeão de
concerto e a sensibilização dos
compositores portugueses para a
criação de novas obras.

PSD continua roteiro pelas
freguesias

as, pois o tempo de espera para
uma consulta médica é relativa-
mente elevado e por outo lado, a
problemática associada à não
existência de uma farmácia co-
mo já existiu no passado, sendo
que a mais perto se encontra em
Castelo Branco. O PSD propõe
que possa vir a ser alocada uma
farmácia à Santa Casa da Miseri-
córdia de Sarzedas, com o obje-
tivo de servir os habitantes da
Freguesia e das suas aldeias ane-
xas”.

Para os social democratas
“o que também deveria ser
uma clara aposta, mas que não
está a ser valorizado pelo nosso
Município, diz respeito à produ-

ção de azeite e de vinho en-
quanto produtos endógenos de
alta qualidade e que poderiam
ser devidamente alavancados
com o intuito de incentivar à fi-
xação e/ou atração de pessoas,
de forma a perspetivar um fu-
turo para esta Freguesia”.

Depois de um almoço conví-
vio em Sarzedas, a comitiva se-
guiu para a Freguesia de Santo
André das Tojeiras, onde se des-
locaram ao local da Destilaria
Comunitária, “investimento que
foi anunciado com toda a pompa
no período da pré-campanha
eleitoral das Autárquicas de 2017.
Supostamente este equipamen-
to, deveria estar terminado até ao

final de 2018, mas, presentemen-
te, o edifício continua em obras e
está muito longe de estar conclu-
ído”.

É também adiantado que
“outro investimento no qual foi
depositado uma grande espe-
rança por parte das gentes desta
freguesia e que que nos foi sendo
relatado pelas diversas pessoas
que fomos encontrando, pren-
de-se com a transformação da
unidade de Centro de Dia em
Lar de Terceira Idade, devido à
enorme procura e consequente-
mente falta de uma resposta soci-
al adequada para o efeito. O PSD
considera que simplesmente não
há o devido afinco por parte do
Município em ultrapassar estas
questões que são caras à popula-
ção da Freguesia”.

Para Santo André das To-
jeiras, o PSD propõe, “em função
das suas caraterísticas naturais e
posicionamento geográfico, ou
seja a proximidade aos concelhos
de Oleiros e da Sertã, a criação
de uma Central de Biomassa, co-
mo sendo um equipamento fun-
damental para criar emprego e
fixar pessoas, com o intuito de dar
alguma sustentabilidade aquele
território”.

Mesa do Parlamento
dos Jovens do Básico
está eleita

Na Sessão Distrital partici-
pam 13 escolas do Ensino Bási-
co num total de 55 deputados.

Recorde-se que o Parla-
mento dos Jovens é uma inici-
ativa da Assembleia da Repú-
blica, dirigida aos jovens dos 2º
e 3º ciclos do Ensino Básico e
do Ensino Secundário, de es-
colas do ensino público, parti-
cular e cooperativo do Conti-
nente, das Regiões Autónomas
e dos círculos da Europa e de
Fora da Europa.

O Parlamento dos Jovens
tem como objetivo promover a
educação para a cidadania e o
interesse dos jovens pela parti-
cipação cívica e pelo debate
de temas de atualidade.

Este ano o tema seleci-
onado para a sessão do Bási-
co é Violência doméstica e no
namoro: da sensibilização à
ação!

O Senza Trio foi um dos premiados do festival


