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Alexandra Cruchinho inaugu-
ra, no próximo sábado, dia 14
de abril, a sua exposição Pos-
so…, no Centro Cultural Raia-
no, em Idanha-a-Nova. A mos-
tra de fotografias estará paten-
te até 28 de maio.

Segundo a autora a exposi-
ção é o resultado da sua paixão
pela dança e por tudo o que ela
pode representar e exprimir.

“O contacto com a bailari-
na Patrícia Lourenço, estu-
dante de desporto da Escola
Superior de Educação (ESE) de
Castelo Branco, surge pelo con-
vite para assistir a um espetá-
culo da escola de dança Art-
Company. Ao ver todas as suas
atuações despertou-me o in-
teresse por fotografá-la. A Pa-
trícia, aceitou e todo o discur-
so se foi construindo e fluindo
à medida que a bailarina tam-
bém se ia libertando no estúdio

O secular Bodo de Salvaterra
do Extremo, no Concelho de
Idanha-a-Nova, reuniu 800
pessoas no tradicional almo-
ço.

Recorde-se que nesta ro-
maria, com mais de 150 anos, a
população oferece os alimen-
tos e cozinha o almoço coletivo

A Câmara de Idanha-a-Nova
garantiu uma Páscoa cheia de
animação às crianças do Con-
celho, com a organização de
atividades lúdicas e pedagógi-
cas nas férias letivas.

Mais uma vez, o Espaço Jú-
nior funcionou gratuitamente
em várias localidades, nomea-
damente Idanha-a-Nova, Pe-
nha Garcia, São Miguel de
Acha, Monsanto, Termas de
Monfortinho e Rosmaninhal,
para disponibilizar uma boa
cobertura do concelho.

Mais de 130 crianças fre-
quentaram este serviço de
apoio à família dinamizado por
um grupo de 28 monitores, re-

A Real Associação da Beira Inte-
rior, com o apoio da União das
Freguesias de Monsanto e Ida-
nha-a-Velha, realiza, domingo,
dia 15 de abril, a partir das 16

A PARTIR DO PRÓXIMO SÁBADO

Alexandra Cruchinho
expõe no Centro Cultural
Raiano
A professora
Alexandra
Cruchinho
apresenta
uma exposição
de fotografia
focada
na dança
de uma bailarina

sob todas as luzes que os fla- shes lhe direcionavam. A ex-

periência foi muito interessan-
te e a Patrícia foi muito profis-
sional e entendeu logo o que
se pretendia. O resultado foi o
esperado”, afirma Alexandra
Cruchinho, que desde 1999 é
professora e responsável pela
área da fotografia na Escola
Superior de Artes Aplicadas
(ESART) de Castelo Branco.

Ao longo destes 18 anos
tem realizado e comissariado
diversas exposições de caráter
académico, com os estudan-
tes dos cursos de Design da
Escola.

Como fotografa já realizou
exposições individuais em
Penamacor, Almada, Palmela e
Castelo Branco.

Ao longo dos tempos Ale-
xandra Cruchinho foi especi-
alizando o seu trabalho com a
moda, fotografia de moda, mas
nunca deixando de fazer tra-
balho de fotografia muito mais
pessoal.

Em fotografia tem realiza-
do algumas sessões fotográfi-
cas para catálogos, para edito-
rial e capas de revista.

É autora de diversas ima-
gens que representam a iden-
tidade de eventos nomeada-
mente, relacionados com a
moda.

Realizou fotografias para o
LookBook da coleção SS18 de
Alexandra Moura, bem como
as fotografias para a campa-
nha da mesma coleção.

Diário Digital Castelo Branco

Férias da Páscoa animadas
pela Câmara

partidos pelas seis localidades.
Sempre animadas e diver-

tidas, as férias da Páscoa con-
taram com ateliers de expres-
são plástica, pintura e culi-
nária, visitas, peddy paper,
plantação de manjericos, ida
ao cinema, entre outras ativi-
dades.

Importa referir que a Com-
ponente de Apoio à Família é
gratuita para as crianças do
Agrupamento de Escolas José
Silvestre Ribeiro, de Idanha-a-
Nova. Desta forma, os mais no-
vos beneficiam de atividades
que estimulam as suas capa-
cidades criativas, intelectuais,
físicas e sociais.

A Cultura Celta na Beira

Baixa apresentada
em Idanha-a-Velha

horas, no Campo das Festas de
Idanha-a-Velha, uma palestra
subordinada ao tema A Cultura
Celta na Beira Baixa, que tem
como orador Tom Hamilton.

Bodo de Salvaterra
do Extremo reúne
800 pessoas

em honra de Nossa Senhora
da Consolação.

A iniciativa foi organizada
pela Confraria do Bodo de
Salvaterra do Extremo, com o
apoio da União de Freguesias
de Monfortinho e Salvaterra
do Extremo e da Câmara de
Idanha-a-Nova.

A Building Global Innovators
(BGI), com o apoio da Câmara de
Idanha-a-Nova,  lançou a segun-
da edição do programa de acele-
ração i-Danha Food Lab. Assim,
até domingo, dia 15 de abril, as
candidaturas estão abertas a
start-ups de FoodTech e AgriTech,
que podem contar com suporte e
acesso a uma rede de contactos e
mentoria personalizada por 12 se-
manas, para desenvolver o mode-
lo de negócios.

Neste programa, segundo
é adiantado, “procuram-se em-
preendedores ambiciosos com
inovações disruptivas que pre-
cisam de orientação e condi-
ções para testes/demonstra-
ções, a partir de duas vias prin-
cipais: novos modelos de negó-
cios para negócios tradicionais
e empresas de base tecnoló-
gica (start-ups)”.

As áreas para este programa
de aceleração são AgriTech, agri-
cultura sustentável em toda a
cadeia de valor, por exemplo
aquaponia, hidroponia, biopo-
nia, robôs agrícolas, parame-
trização/sistemas de controlo;
FoodTech, novas técnicas gastro-

Acelerador i-Danha

Food Lab tem inscrições
abertas até domingo

nómicas, utilizando alimentos
macrobióticos, recursos macro-
bióticos endógenos de Idanha,
por exemplo robotização de pada-
rias, novas transformações/siste-
mas alimentares); TechDistri-
bution, novos canais de dis
tribuição de alimentos biológicos
com melhores condições de ma-
nutenção, por exemplo desenvol-
vimento de economia colabo-
rativa: peer-to-peer por Internet,
geolocalização, apps, novos pa-
cotes para melhorar validade.

Recorde-se que a primeira
edição do acelerador i-Danha
Food Lab selecionou seis start-
ups que já estão a testar as suas
tecnologias em Idanha-a-Nova.

Além disso, pela segunda
vez, a BGI organizou o evento
anual i-Danha Food Lab, que con-
tou com a presença de mais de 74
start-ups apoiadas pela União
Europeia, a presença do ministro
do Ambiente e da secretária de
Estado da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior. Ambos apoiam
a iniciativa, juntamente com os
eventos Greenfest e o Boom Fes-
tival, conhecidos por priorizarem
a sustentabilidade ambiental.

A magia do movimento...


