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Sinde Filipe visita Misericórdia
Author : isabel

O conhecido actor Sinde Filipe, natural do concelho de Arganil, com raízes em Coja e na Cerdeira, visitou
a Misericórdia de Arganil onde tomou contacto com a realidade da sua mais antiga Instituição de
Solidariedade Social. Ao longo dessa visita percorreu a Mata das Misericórdias, dedicando especial
atenção à Rua que homenageia estas instituições, assim como à Rua das Freguesias, onde consta a
representação das 18 Freguesias anteriores ao processo de reorganização administrativa que ditou a
agregação de algumas delas. Posteriormente, “deliciou-se” com a visita ao percurso dos poetas, onde
figuram personagem ligadas a este concelho e ao Alva, como Miguel Torga, Carlos Teixeira, Carlos da
Capela, Monsenhor Nunes Pereira, Veiga Simões, Mário Assis Ferreira, entre tantos outros. Perante a
“imponência” dos escritos ali colocados, Sinde Filipe aceitou o repto do Provedor da Instituição, Prof.
José Dias Coimbra, de redigir um texto destinado à sua inclusão naquele espaço dedicado à cultura,
onde marcam presença diversos vultos da “história colectiva que faz parte das nossas memórias e
vivências”, conforme relatou o representante da instituição. A visita não terminou sem uma reunião de
trabalho que juntou o actor, o provedor, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral e respectivo Director
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Misericórdia e que incidiu sobre aspectos da vida cultural do concelho, designadamente a
situação do Cineteatro Alves Coelho.Recorde-se, que o actor Sinde Filipe integra o Grupo de Trabalho
constituído pela Misericórdia de Arganil para o Cineteatro Alves Coelho.
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