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No âmbito da Comunidade de Trabalho Transfronteiriça Centro - Castela e Leão (CENCYL), e
com o apoio de Programa Interreg Espanha-Portugal, Castela e Leão celebra, durante o mês
de junho de 2022, o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. A
celebração inclui um amplo programa de atividades que incluem música, literatura, exposições,
fotografia, património e culinária, e decorrem em formato presencial e online.
Das diversas atividades, que decorrem de 10 a 30 de junho, destacamos:
- Dia 20 de junho, 20h00, Salón de Actos do Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora:
apresentação do livro Cadernos do Património 1 – Bizarril & Monforte pelo fotógrafo,
coordenador da publicação e membro da Associação RIBACVDANA, Renato Roque.
Importa mencionar o Caderno do Património 1 – Bizarril & Monforte editado pela RIBACVDANA
- Associação de Fronteira para o Desenvolvimento Comunitário, foi financiado pela CCDRC no
contexto do projeto 0026_CENCYL_2020_3_E da Comunidade de Trabalho Transfronteiriça
CENCYL, e tem como principal objetivo promover e dar a conhecer o património cultural de
assinalável valor histórico, arquitetónico, arqueológico e artístico dos Vales do Côa e Águeda e
da Raia
- Dia 22 de junho, 18h.30, Biblioteca de Juzbado (Salamanca), sessão aberta de leitura de
textos de José Saramago, a partir dos seus livros, “A Bagagem do Viajante” e “Viagem a
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Portugal”, conduzida por Elsa Ligeiro, da Editora Alma Azul. Tendo em conta que se trata de
um evento enquadrado na Celebração do Dia de Portugal, haverá igualmente uma revisitação
a Camões enquanto elemento fundador da identidade portuguesa.
Destaca-se, ainda, a visita virtual “Arte y Patrimonio en Línea” – visitas virtuais a monumentos
e museus do Norte e Centro de Portugal.
O programa completo e as atividades podem ser acompanhadas em www.cencyl.eu, canal
YouTube Espacio Fronteira e www.espaciofronteira.eu.
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