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Desde março de 2020, 
altura em que a pandemia 
de Covid-19 chegou até 
nós,  que tudo mudou. 
Confinamentos, cuidados 
redobrados, adiamento 
e cancelamento de ativi-
dades. A cultura foi uma 
das áreas afetadas. Ainda 
assim, em Castelo Branco, 
assegura a autarquia, hou-
ve uma resposta firme.
Os números revelam que 
entre 1 de janeiro e 11 de 
março foram realizadas 18 
sessões de cinema, nove 
espetáculos de teatro, dois 
de dança, 14 concertos de 
diversos tipos de música 
e quatro sessões de Por 
Terras de Xisto e Granito 
em diversas aldeias e vilas 
do concelho.
Por força da pandemia os 
espaços culturais foram 
encerrados e só a 15 de 
julho houve uma reaber-
tura. A partir dessa data 
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Os alunos da Escola Su-
perior de Artes Aplicadas 
de Castelo Branco (Esart), 
Flávio Oliveira, Samuel 
Ferreira, José Meneses e 
Derek Aguiar - do Quarteto 
Intemporal; David Seixas 
(1° violino), Sara Martins 
(2° violino), Ana Filipa 
(Viola d’arco), Diogo Mar-
tins (Violoncelo) e José 
Fangueiro (Acordeão) - do 
Quartz Quintet; foram se-
lecionados para a 1ª edição 
das Residências em Música, 
organizado pela Orques-
tra sem Fronteiras (OSF). 
Além daqueles alunos foram 
ainda selecionados dois gru-
pos de Música de Câmara 
da Esart.

CASTELO BRANCO
Cultura em tempos de pandemia
EVENTOS O último ano fi cou marcado pela pandemia, pelo confi namento e pela suspensão de muitas ativida-
des. Na cultura, Castelo Branco divulga dados animadores.

e até ao final do ano rea-
lizaram-se 31 sessões de 
cinema, 15 espetáculos de 
teatro, quatro de dança, 
46 concertos de diversos 
tipos de música, seis apre-

do confinamento, o autar-
ca recorda as iniciativas 
especiais em tempo de 
pandemia, como as 12 
gravações de fado e músi-
ca tradicional, realizadas 
por músicos do concelho, 
com a produção de quatro 
horas de vídeo, oferecidos 
a todos os Lares e Centros 
de Dia do concelho. 
Os três concertos com a 
participação de 11 bandas 
albicastrenses da cha-
mada música moderna, 
realizados no Cine-Teatro 
Avenida e a dinâmica de-
monstrada pela Fábrica 
da Criatividade com uma 
elevada taxa de ocupação 
e dinamização no último 
trimestre são também des-
tacados pela autarquia.
“Com todas as regras tive-
mos a capacidade de nos 
reinventar. A cultura é 
uma área muito dinâmica 
no concelho e nós esta-
mos ao lado dos agentes 
culturais”, conclui José 
Augusto Alves.

MÚSICA
Alunos da Esart selecionados
para a Orquestra sem Fronteiras
MÚSICA Oito alunos da Esart foram selecionados para a Orquestra sem Fronteiras. A estes juntam-se dois gru-
pos de música de câmara daquela escola.

sentações de livros e sete 
sessões da iniciativa Por 
Terras de Xisto e Granito 
em diversas aldeias e vilas 
do concelho.
José Augusto Alves, pre-

sidente da Câmara, diz 
que os dados da cultura 
em 2020 “foram muito 
animadores. Apesar da 
situação de pandemia, 
a autarquia não deixou 

de apoiar a cultura e de 
apresentar uma agenda 
cultural de qualidade”. 
Estas ações foram concre-
tizadas cumprindo “todas 
as regras da Direção Geral 
de Saúde contra a Covid-
19”. Nesse sentido, todos 
os espaços foram dota-
dos de equipamentos de 
higienização atendo em 
conta os planos de con-
tingência, adequando-se 
as equipas e os horários de 
funcionamento de acordo 
com o Estado de Emer-
gência. 
O dados enviados ao Re-
conquista pelo vereador 
da Cultura, Carlos Seme-
do, demonstram que se 
inauguraram novas expo-
sições na Casa Amarela-
Galeria Municipal, Cen-
tro de Cultura Contempo-
rânea, três mostras na Sala 
da Nora, duas no Museu 
do Canteiro, e duas no 
Museu Francisco Tavares 
Proença Júnior.
Para ultrapassar a questão 

Em nota enviada à nossa 
redação, o Instituto Poli-
técnico de Castelo Branco 
(IPCB) explica que “a se-
leção para a 1ª edição das 
Residências de Música des-
tes dois grupos da ESART/
IPCB surgiu após a submis-
são de candidaturas num 
concurso nacional onde 

foram avaliados, não só o 
potencial de crescimento, o 
mérito e a coesão apresen-
tados por cada grupo, como 
também a possibilidade e 
viabilidade da sua continu-
ação ao longo do tempo”. 
De acordo com o IPCB, “fo-
ram valorizados os grupos 
com propostas de progra-

mas com valências peda-
gógicas passíveis de serem 
apresentados em contextos 
didáticos, concertos-comen-
tados ou outros formatos de 
encontro informal com o 
público que privilegiassem 
a inclusão, a originalidade, 
a coerência e o interesse 
estético-musical”.

Numa primeira fase, os alu-
nos agora selecionados terão 
um momento de formação, 
em contexto de masterclass, 
com músicos profi ssionais 
convidados pela Orquestra 
Sem Fronteiras. Posterior-
mente, “será iniciado um 
período de atividade con-
certística regular a decorrer 

até 30 de junho de 2021 
em localidades e contextos 
a determinar pela Orquestra 
Sem Fronteiras, mediante 
uma calendarização pré-
estabelecida com os agrupa-
mentos selecionados”.
O IPCB recorda que “as 
Residências em Música de 
Câmara da OSF têm por 
objetivo diversifi car a oferta 
musical da Orquestra sem 
Fronteiras, alcançar uma 
descentralização mais pro-
funda em território nacional, 
e ao mesmo tempo apoiar o 
talento de agrupamentos de 
música de câmara jovens, 
proporcionando-lhes uma 
experiência profissional 
regular, formação, acom-
panhamento e valorizando 
a sua proximidade com os 
públicos”.

Os espetáculos decorrem cumprindo as regras de segurança

Os alunos selecionados


