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Malpica doTejo
canta ZecaAfonso
INa décadade60,omúsico e compositor recuperou
aliacanção“Maria Faia"quehoje todos conhecem

JF/DiCélio Domingues - JF .
ARECUPERAÇÃO local dacan—
çãopopular“MaliaFaia”,nadéca-
dade 60. ficou etemizadana me—
móriadopovodeMalpicadoTejo
quetem vindo. nosúltimos anos,&
homenagear omúsicodeAbril, Ze—
caAfonso, comumfestival demú—
sica.noJardimdoºlivalonde está

umaestátuadocompositor.Malpi-
cafica aolado do RioTejo, évizi-
nhadeEspanha,e foi imortalizada
porZecaAfonso que seinspirouem
quatromúsicas docancioneiro lo—
cal (MariaFaia,ModadoEntrudo,
Jeremias, Oh!QueCalmel).Atuais
conhecidaéMariaFaiaOpalcopor

Million lini- se recordam das visitas do conter

onde vão passar vários artistas e
grupos no dia ll de maiojá está
montado. Corndestaqueparaogru-
poUHF. que encerrará & festa, são
ªindaesperadas atuaçõesdediver—
sos artistas convidados comoMa—
nuanreire.MariaJoão. Cantadei-
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ras deMalpicadoTejo, JoãoAfonso
eBanda Sangue Bom, TiagoQuen-
tnl, entre onu-os.0JardimdoOlival
enche-se de vida pelas 11 e 30, hora
previstaparaoinícioda sextaedição
do festival.A entrada serálivrenum
espaçoque conta combar, restaura-
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çãoe animaçãoderua.O festival re—
sulta da estratégia definidapela Câ-
mara deCasteloBranco com asres-
tantesjuntas de freguesia, comum
programadeeventosefestas setoriais
quepromovamdinamismo:desva—
quepara todo oconcelho.

“Mºª
"nomool loro.|sous
UmaCIMemimagens
"BEIRABaixasobPerspetiva"éumamostradopatrimónio
cultural daáreade abrangênciaterlitm'inldaComunidadeIne
tennunicipal daBeiraBaixa (CIMBB) quealia às imagens
dePedroMartins e Válter Vinagre oesquiar deFilipeFaria
nummagnífico contextomuseológico. E este diálogo entre
som.imagens eobjetos que tornam esta exposiçãopeculiar.
Depois de ter passadopor. Proença-a—Nova, Vila Velha de
RodãoeOleiros. emCasteloBrancoassumemrelevãuciaªl-
guns objetos relacionados com aherança romana. Paraver
atédia30dejunho noMuseu Tavares ProençaJúnior.

|WDl SANTO ANTÓNIO

Reencontrodeex—alunos
NODIA 11demaio os antigos alunosdo eir—ColégioInstitu-
to de SantoAntónio. que funcionou em CasteloBranco de
1932a 1970,voltam areencontrar-se. Depoisde umafotogra—
lia de grupo, às 12e 30, na escadariaonde funcionou aquele
estabelecimento, atualmente sededo InstitutoPolitécnicode
CasteloBranco,deconeurnalmoço.OColégioencerrouasua
actividadeformativa e culmral em1970,masficouparaapos-
Ietidade:enriquecimentodacidade, da regiãoedopaís.Na
décadade 30doséculopassado, aBeiraBªixadispunha ape-
nasdeumesvabelecirnentooficial deensinosecundário, oLi-
ceu da cidade deCªsteloBranco. “OliceuMunicipal Heitor
PimodacidadedaCovilhãfoim'iadopordecretnde21 demar—
çode 1934.autorizadonaquelaépocaapenasaleccionaro l.“
cicloliceal (doisanos iniciais)Respostasparaaprossecução
de estudosnoensinoliceu] sóasdavaoLiceuNacionalNun“
Álvales deCasteloBranco,alémdo.naépoca,longínquo Co-
légio deCernachedoEonjardim, este defeição e de tradição
naformaçãoeclesiásticamissionáriª",explieaaorganização.
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