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Cartas Educativas
O CEDER está a elaborar as Cartas 
Educativas dos concelhos de Ida-
nha-a-Nova, Oleiros e Vila Velha de 
Ródão. A Carta Educativa é, a nível 
municipal, o instrumento de plane-
amento e ordenamento prospectivo 
de edifícios e equipamentos educa-
tivos a localizar no concelho...

Cursos de Verão 2006
A partir de Junho e até Setembro, vai 
decorrer a quarta edição dos Cursos 
de Verão. São 24 cursos sobre os 
mais variados temas com o objectivo 
de divulgar conhecimentos de natu-
reza científi ca, tecnológica e huma-
nista numa visão interdisciplinar e 
de grande aplicação prática.

Bauhaus e ESART juntas
A ESART e a escola alemã Bauhaus 
estão a preparar uma parceria de 
promoção turística que irá envol-
ver uma dezena de alunos de cada 
uma das instituições. A parce-
ria foi estabelecida recentemente 
aquando da visita de Karl Scha-
welka, ao Fórum ESART...

Beiranet a “bombar”
Dois ex-alunos da EST, Luís Bara-
ta e Sérgio Sequeira, criaram, em 
2002, o seu próprio emprego. Qua-
tro anos depois, a empresa a que 
deram corpo, Beiranet-Soluções 
Informáticas, é já uma referência 
no mercado regional. 

Bênção das Pastas
Cerca de 3000 pessoas assistiram, no passado dia 20 de Maio, no Estádio 
Municipal do Vale do Romeiro, em Castelo Branco, à cerimónia de Bênção 
das Pastas dos 387 fi nalistas 2005/2006 de cinco escolas do IPCB: ESA, 
ESALD, ESART, ESE e EST. A Bênção das Pastas da ESG realiza-se no dia 3 
de Junho, em Idanha-a-Nova, e envolverá cerca de 120 fi nalistas dos cursos 
de Contabilidade e Gestão Financeira, Marketing e Recursos Humanos. 
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Beiranet a “bombar”

Luís Barata, 29 anos, e Sérgio Sequeira 27 anos, são dois ex-alunos da EST. 
Em 2002, criaram o seu próprio emprego com constituição da empresa Bei-
ranet-Soluções Informáticas. Quatro anos depois a aposta está ganha - têm 
como principais clientes várias instituições e empresas, designadamente do 
grupo Águas de Portugal e já dão emprego a mais três técnicos, entre os 
quais mais um engenheiro da EST. O objectivo agora é entrar na área do 
software da solidariedade social. 

Com formação académica superior na área das engenharias de Informática 
e das Tecnologias de Informação, os dois sócios da Beiranet estavam a es-
tagiar no Nercab, quando se aperceberam que, no mercado regional, havia 
algumas lacunas em termos de serviços de informática: “existiam lojas de 
informática mas empresas de prestação de serviços nessa área não havia 
muitas”. Tal como muitos colegas, tinham hipótese de arranjar emprego e 
sair de Castelo Branco. Decidiram, no entanto, apostar na criação da sua 
própria empresa e “tentar mostrar o que a informática pode ter de bom para 
as empresas e para as instituições que são o nosso cliente alvo, embora 
tenhamos clientes particulares”.

O estágio profissional no Nercab, onde faziam a manutenção do parque 
informático da sede e das delegações, deu-lhes algum contacto com a re-
alidade exterior. Um dos seus trabalhos foi, também, criar o site (sítio na 
Internet) da associação empresarial. No dia em que fizeram a apresentação 
da página web aos órgãos directivos do Nercab foi-lhes lançado o desafio 
de criarem uma empresa nessa área. A ideia já tinha sido falada entre Luís 
Barata e Sérgio Sequeira “mas com aquela luzinha dada pela direcção do 
Nercab” decidiram mesmo avançar.

Logo nessa noite, através da Internet, pediram o certificado de admissibili-

dade. Os primeiros nomes que escolheram não se revelaram acertados pois 
vieram recusados mas a segunda tentativa foi coroada de êxito - nascia a 
Beiranet-Soluções Informáticas.

Iniciaram a actividade com o capital mínimo de 5.000 euros e durante cer-
ca de seis meses funcionaram nas instalações do Nercab, enquadrados no 
projecto de incubação de empresas. “Começámos sem clientes, às escuras, e 
com muito pouca formação em gestão. Para além da nossa formação acadé-
mica em informática, a nossa preparação em gestão era praticamente nula. 
Apesar de termos tido uma disciplina de gestão no nosso plano curricular 
ela apenas nos deu um pouco mais de cultura geral, não estávamos mini-
mamente preparados para a gestão de uma empresa no seu dia-a-dia”.

Assim, nestes últimos anos têm procurado obter formação extra nas áreas 
da gestão, de recursos humanos e jurídica, tendo já participado em cerca de 
uma dezena de cursos.

“Essa formação tem como objectivo melhorar a gestão da Beiranet nome-
adamente para podermos chegar ao contabilista e percebermos o que é 
que os mapas contabilísticos da empresa (balanço, balancetes, etc.) querem 
dizer e que informações podemos retirar desses documentos não só para 
a gestão da nossa empresa como para podermos dar um maior apoio aos 
nossos clientes nas soluções informáticas de gestão que lhes propomos”.

Durante o período em que estiveram a funcionar no Nercab fizeram aquilo 
a que se pode chamar trabalho de casa: “estabelecemos contactos com po-
tenciais clientes e fizemos a estruturação da empresa em função do levan-
tamento do mercado e das suas necessidades. Apesar de termos iniciado a 
nossa actividade em Novembro de 2002, a primeira factura só foi passada 
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ESG na incubadora de empresas 
O secretário de Estado do Comércio, Fernando Serrasqueiro, inaugurou, 
no passado dia 10 de Maio, a Incubadora de Empresas de Idanha-a-Nova, 
uma estrutura em que a ESG está envolvida e onde já estão instaladas duas 
empresas de jovens do concelho. O investimento para a criação da Incu-
badora de Empresas rondou os 750 mil euros e, nos seus 915 m2 cobertos, 
integra 17 gabinetes, um amplo salão, bar e recepção, onde as empresas que 
ali se instalarem poderão partilhar serviços e espaços comuns sobretudo 
ao nível da logística, como o atendimento telefónico, a Internet, centro de 
cópias, auditório ou o bar. Fernando Serrasqueiro frisou que a estrutura 
que inaugurou “é diferente de todas as outras existentes no país, já que está 
ligada ao ensino superior, através da ESG. Há um conjunto de sinergias que 
podem ser aproveitadas, quer ao nível dos professores, pelo apoio que po-
dem dar, quer dos próprios alunos que podem arrancar com uma pequena 
actividade”. A Incubadora de Empresas vai funcionar através de uma forte 
ligação entre a Câmara de Idanha-a-Nova, Centro Municipal de Cultura 
e Desenvolvimento e ESG, tendo em vista “fortalecer o desenvolvimento 
local, estimular o empreendedorismo, fomentar o aparecimento de novas 
empresas em áreas que estão deficitárias na região e criar condições às 
empresas para se desenvolverem e consolidarem no mercado de trabalho”, 
diz o presidente da Câmara.

A Incubadora de Idanha-a-Nova será diferente de todas as outras existentes 
no país, já que as empresas podem permanecer nessas instalações durante 
quatro anos. O presidente da Câmara mantém a aposta no desenvolvimento 
económico do concelho como se comprova com os pavilhões que tem dis-
ponibilizado para a instalação de empresas e o preço simbólico dos lotes 
de terreno na zona industrial, que ainda se mantém a um “escudo” o m2 
quadrado, com todas as infraestruturas. 

comunidade

empreender

Procivil dá estágios
A EST assinou, no dia 11 de Maio, 
um protocolo de colaboração, com 
a empresa idanhense Procivil. O 
protocolo visa, entre entre outras 
acções, a integração de alunos da 
EST para  a realização de estágios e 
desenvolvimento de projectos para 
a melhoria do processo produtivo.

A Procivil, quer proporcionar es-
tágios, tendo em conta as necessi-
dades da empresa e da própria es-
cola. “A associação entre empresas 
e a escola é um passo importante 
e é o rumo a seguir, também para 
tentar ultrapassar os problemas 
da região”, disse Filipe Lourenço.

Por outro lado, a associação pro-
fissional do sector de engenharia 
civil, alterou recentemente a sua 
forma de inscrição, obrigando a 
estágios profissionais, o que até há 
bem pouco não era fundamental.

Assim, a Procivil vai receber um 
ou dois estagiários durante seis 
meses. 

Jovens nas Florestas 
A Delegação Regional do IPJ de 
Castelo Branco já abriu as inscri-
ções para os jovens com idades en-
tre os 18 e os 30 anos que queiram 
participar no programa Volunta-
riado Jovem para as Florestas.

Com início previsto para 1 de Junho 
de 2006, estão aprovados projectos 
para as freguesias de Castelo Bran-
co, Sarzedas, Santo André das Tojei-
ras, Alpedrinha, Silvares, Salgueiro, 
Cortes do Meio, Almaceda, Vila de 
Carvalho, Cernache de Bonjardim, 
Penamacor, Belmonte e Covilhã.  

O programa tem como principais 
objectivos incentivar a participação 
dos jovens na preservação da natu-
reza e da floresta. Assim, os jovens 
irão participar em acções de sensibi-
lização das populações para o risco 
de incêndio, vigilância, limpeza do 
lixo das áreas florestais e dos perí-
metros urbanos, e  participação nos 
trabalhos de inventariação de neces-
sidades de intervenção em termos de 
limpeza e registo de ocorrências.



POLINFOR  03

seis meses depois”.

“A nossa primeira aposta foi a prestação de serviços na área da criação de 
páginas de Internet pois já tínhamos em portofólio e como trabalho de re-
ferência a página do Nercab. No entanto, os nossos primeiros trabalhos até 
foram na área da gestão e manutenção de redes informáticas que surgiram 
com os contactos que fomos tendo na apresentação da empresa”.

Actualmente têm como principais clientes, entre outros, o Instituto Poli-
técnico de Castelo Branco e algumas das suas escolas, empresas do grupo 
Água de Portugal, como a Águas do Centro e a Águas do Norte Alentejano 
e três Agrupamentos de Escolas (João Roiz, Cidade de Castelo Branco e 
Ribeiro Sanches de Penamacor). Para o IPCB, a Beiranet vende sobretudo 
hardware e consumíveis, enquanto para os Agrupamentos de Escolas o 
serviço prestado se centra na manutenção do parque informático. Para a 
Águas do Centro, a Beiranet criou-lhes o site e software à medida manten-
do um contrato de prestação de serviços para a manutenção do seu parque 
informático. 

A última aposta da empresa albicastrense é entrar na área do software da 
solidariedade social estando a negociar com uma Santa Casa da Misericórdia 
do distrito de Leiria, o que significará um crescimento espacial da firma.

Quando se mudaram do Nercab, iniciaram a actividade num espaço de 45m2 
que rapidamente adaptaram para o dobro e onde se mantém actualmente 
– junto às Palmeiras. Face ao crescimento da empresa, a ideia dos sócios da 
Beiranet é não sair completamente das actuais instalações, passando, “tal-
vez”, a estratégia pela reestruturação da firma e quiçá dividi-la em duas, 
autonomizando, assim os departamentos de hardware e software.

Na área do software de gestão, a Beiranet tem “soluções desde o mais peque-
no cliente até uma grande empresa”. A parceria que mantêm com empresas 
especializadas em software permite-lhes preencher todos os segmentos de 
mercado oferecendo aos seus clientes várias soluções desde software para a 
área do imobiliário, solidariedade social, indústria de pedras ornamentais, 
etc.

A Beiranet começou por ser uma empresa com dois trabalhadores, os só-
cios, hoje são 5 efectivos e dois estagiários.

CEDER elabora Cartas Educativas 

O Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional está a elaborar as Cartas Edu-
cativas dos concelhos de Idanha-a-Nova, Oleiros e Vila Velha de Ródão.
A Carta Educativa é, a nível municipal, o instrumento de planeamento e or-
denamento prospectivo de edifícios e equipamentos educativos a localizar no 
concelho, de acordo com as ofertas de educação e formação que seja neces-
sário satisfazer. Neste sentido, pretende constituir-se como veículo de orien-
tação das dinâmicas do sistema educativo em função do desenvolvimento 
económico, sócio-cultural e urbanístico. Assim, a Carta Educativa preten-
de antecipar respostas adequadas às necessidades de redimensionamento da 
rede escolar colocadas pela evolução da política educativa, pelas oscilações 
da procura da educação e rentabilização do parque escolar existente.
Nessa medida, a Carta Educativa é um instrumento de apoio à decisão, fun-
damentando tecnicamente as tomadas de opção relativamente à optimização 
e funcionalidade da rede escolar existente, estabelecendo escolhas estratégi-
cas e definindo prioridades.
De entre as principais acções a desenvolver para estruturar o estudo e atingir 
os seus objectivos, destacam-se as tarefas de enquadramento legislativo, ter-
ritorial e características Físicas do Concelho, caracterização sócio-económica 
e análise demográfica dos concelhos em causa, rede viária e acessibilidades, 
hierarquização dos aglomerados, diagnóstico prospectivo da situação educa-
tiva dos concelhos, propostas de reordenamento da rede escolar, programa de 
execução e plano de financiamento e monitorização/avaliação do processo.
O documento final das Cartas Educativas dos diferentes concelhos em estudo 
encontra-se numa fase avançada, estando a equipa do CEDER/IPCB a termi-
nar o diagnóstico prospectivo da situação educativa e a iniciar as propostas 
de reordenamento da rede escolar. 

investigação 
& desenvolvimento

empreender

Empresa na hora
Através da iniciativa ‘Empresa na Hora’ poderá constituir uma sociedade 
unipessoal, por quotas ou anónima no momento e num só balcão. O proces-
so de constituição de sociedades através desta iniciativa é extremamente 
simples e pode ser representado da seguinte forma: 

Para obter mais informações sobre como constituir uma empresa pode con-
sultar os sites indicados ou dirigir-se à Conservatória do Registo Predial 
em Castelo Branco
http://www.empresanahora.pt  |  http://www.cfe.iapmei.pt
Palácio da Justiça - Alameda da Liberdade - 6000-074 Castelo Branco 
Tel: 272 348 750, Fax: 272 348 759 
E-mail: crpcom.castelo-branco@dgrn.mj.pt

Bauhaus celebra acordo com a ESART

A ESART e a escola alemã Bauhaus, da Universidade de Weimar, estão a 
preparar uma parceria de promoção turística que irá envolver uma dezena 
de alunos de cada uma destas duas instituições. A parceria foi estabelecida 
recentemente aquando a visita de Karl Schawelka, director da faculdade 
Arte e Design da Bauhaus a Castelo Branco, a propósito do Fórum ESART, 
onde o professor de História e Teoria da Arte apresentou a instituição ale-
mã.

A iniciativa, integrada no âmbito das disciplinas de projecto, prevê a realiza-
ção de um trabalho de divulgação acerca de uma localidade do país de acolhi-
mento. Se em Portugal foi escolhida a aldeia histórica de Monsanto, por definir 
está a povoação da região de Weimar – cidade conhecida pelos grandes nomes 
da cultura alemã que aí viveram como Goethe ou Nietzsche – que irá ser vi-
sitada pelos estudantes da ESART. De acordo com Fernando Raposo, director 
desta escola, o levantamento no terreno em Monsanto será feito ainda em 
Outubro por dois professores da Bauhaus, enquanto que na Alemanha estarão 
dois docentes da ESART. O projecto, a levar a cabo pelos alunos entre Abril e 
Junho do próximo ano, será apresentado em Julho de 2007.

Recorde-se que a Bauhaus tinha já estabelecido no corrente ano lectivo 
um protocolo bilateral com a ESART, até ao momento a única instituição 
portuguesa associada àquela instituição alemã. Este abrange o programa 
Erasmus, em que os alunos podem realizar um período de estudos entre seis 
meses e um ano na escola congénere, e o programa Sócrates, que prevê a 
mobilidade de docentes durante uma semana entre os dois organismos. Pio-
neira no ensino do design, a Bauhaus tem 80 professores, 200 académicos 
e quatro mil alunos em quatro faculdades. Para além das artes e do design, 
a sua área de investigação abrange a arquitectura, a engenharia civil, bem 
como a cultura e a tecnologia dos media.

Escolher uma firma
e um pacto social

pré-aprovados

Constituir a sociedade
em qualquer balcão
“Empresa na hora”

Depositar o capital
social em qualquer
instituição bancária

Entregar declaração de início
de actividade no balcão
“Empresa na hora” ou na

Repartição de Finaças
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destaque

Benção das Pastas
Cerca de 3000 pessoas assistiram, no passado dia 20 de Maio, no Estádio 
Municipal do Vale do Romeiro, em Castelo Branco, à cerimónia de Bênção 
das Pastas dos 387 finalistas 2005/2006 de cinco escolas do IPCB: ESA, 
ESALD, ESART, ESE e EST. A Bênção das Pastas da ESG realiza-se no dia 3 
de Junho, em Idanha-a-Nova, e envolverá cerca de 120 finalistas dos cur-
sos Contabilidade e Gestão Financeira, Marketing e Recursos Humanos.

A Missa no Vale do Romeiro foi celebrada pelo Bispo da Diocese de Porta-
legre e Castelo Branco, D. José Alves. Na cerimónia participaram, ainda, 

No passado dia 9 de Maio decorreu, no auditório da EST, um debate sobre o 
Processo de Bolonha, orientado pelo Professor Pedro Lourtie, ex- Secretá-
rio Estado do Ensino Superior e especialista na matéria. 

O debate, realizado em duas sessões, a primeira destinada aos docentes 
e a segunda aos estudantes do IPCB, teve como principal objectivo o es-
clarecimento e aprofundamento de conhecimentos dos participantes sobre 
as questões que se levantam nesta fase de implementação do Processo de 
Bolonha.

Pedro Lourtie fez uma apresentação de todo o percurso em torno do Pro-
cesso de Bolonha, explicando e exemplificando as várias fases deste pro-
cesso e as suas implicações no ensino superior.

presidente e vice-presidente do IPCB, a administrador dos SAS, os direc-
tores da ESA, ESALD, ESE e da EST e o vereador da Câmara Municipal de 
Castelo Branco, Arnaldo Brás.

Numa festa entusiástica e que ficará na memória daqueles que nela parti-
ciparam, os finalistas das cinco escolas do IPCB ouviram de D. José Alves 
palavras de apreço e incentivo para a sua vida futura, tendo o bispo real-
çado “o esforço e sacrifícios que os estudantes e suas famílias tiveram que 
suportar” até se concluir mais esta etapa.

Pedro Lourtie debate Bolonha

O Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional (CEDER) do Instituto Po-
litécnico de Castelo Branco vai promover, a partir de Junho e até Setembro, 
a quarta edição dos Cursos de Verão. A edição deste ano conta com 24 
cursos sobre os mais variados temas e tem como objectivo a divulgação de 
conhecimentos de natureza científica, tecnológica e humanista numa visão 
interdisciplinar e de grande aplicação prática.

A duração média dos Cursos é de 20 horas, com sessões distribuídas ao longo 
da semana, dedicadas a conferências, colóquios, mesas redondas e sessões prá-
ticas, existindo mesmo cursos com um dia dedicado a visitas educacionais.

As sessões dos cursos decorrem nas instalações das Escolas do Instituto 
Politécnico de Castelo Branco, em empresas ou ainda noutros locais desti-
nados para o efeito, quer em horário laboral quer em pós-laboral.

Os estudantes que pretenderem inscrever-se em qualquer dos cursos terão 
uma redução de 25% no preço da matrícula. No final do Curso, os inscritos 
que tenham assistido a pelo menos 90% das sessões previstas, receberão 
um Certificado de Participação.

Para o director do CEDER, Luís Pinto de Andrade, “os Cursos de Verão são 
um complemento da actividade docente e, também, mais uma forma de fa-
zer a ligação do IPCB à Comunidade”. De facto, os cursos destinam-se não 
só a todos os membros do IPCB, como a toda a comunidade em geral que, 
a título individual ou colectivo, formalizem a sua matrícula e cumpram as 
condições necessárias exigidas para cada curso.

Luís Pinto de Andrade realça também que a intenção do CEDER ao organizar 
os Cursos de Verão é ainda a de prestar um serviço que reforce as competên-
cias dos estudantes, tão valorizadas no mercado do trabalho, e que se integram 
igualmente nos objectivos do processo de Bolonha que, entre outros, define os 
critérios para a mobilidade da comunidade estudantil no espaço europeu.

De referir que a ficha de pré-inscrição e a listagem e programas dos Cursos 
estão disponíveis em http://ceder.ipcb@ipcb.pt e para mais informações 
pode contactar o CEDER através do telefone 272 339 600 / 644 ou do e-mail 
ceder.ipcb@mail.ipcb.pt.
1 - Desenho de placas de circuito impresso  - Responsável: Rogério Dionísio
2 - Introdução às redes de computadores – curso prático  - Responsável: 
Hugo Marques

3 - Avaliação agro-ambiental de solos, plantas e resíduos: macroelementos, 
microelementos e metais pesados  - Responsável: Maria do Carmo S. M. 
Horta Monteiro
4 - Organização de actividades de pedestrianismo e orientação - Responsá-
vel: Paulo Jorge M. Jacinto
5 - Conservação da natureza na Beira Baixa  - Responsável: Fernando 
Queirós Monteiro
6 - Focus Group – uma técnica de investigação - Responsável: Ana Paula 
Castela
7 - Organização de eventos - Responsável: Ana Paula Castela
8 - Imagem e protocolo empresarial - Responsável: Ana Paula Castela
9 - Tratamento de imagem digital  - Responsável: Rui Tomás Monteiro
10 - Fotomontagem e manipulação avançada de imagem digital  - Respon-
sável: Rui Tomás Monteiro
11 - HTML básico  - Responsável: Maria Madalena G. Ribeiro
12 - Introdução à criação de páginas para a web  - Responsável: Maria 
Madalena G. Ribeiro
13 - Espaço gráfico digital  - Responsável: Tiago Marques
14 - Macromedia Flash  - Responsável: José M. Gago da Silva
15 - Formação em ruído  - Responsável: Paulo J. Sequeira Gonçalves
16 - Animador de clubes de leitura e de escrita - Responsável: Margarida 
Morgado
17 - Estatística computacional - Responsável: Armando Mateus Ferreira
18 - Estatística com SPSS - Responsável: Armando Mateus Ferreira
19 - Fotografia analogical VS digital - Responsável: Alexandra Cruchinho 
Gomes
20 - Curso intensivo de espanhol – nível inicial (A1) - Responsável: Mar-
garida Morgado
21 - Curso intensivo de espanhol – nível elementar (A2) - Responsável: 
Margarida Morgado
22 - Intensive elementary A2 English Course - Responsável: Margarida 
Morgado
23 - Intensive intermediate B1 English Course - Responsável: Margarida 
Morgado
24 - Introdução a Bioinformática - Responsável: João L. M. Oliveira Belo

CEDER promove 24 Cursos de Verão
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destaque

PERFIL
JOSÉ  SIMÃO, 46 anos, é natural de Castelo Branco. Após ter concluído o 
curso de Engenharia de Máquinas no Instituto Superior de Engenharia   de  
Lisboa, em 1986, inscreveu-se na Faculdade de Belas Artes da Universida-
de  de Lisboa. No ano em que termina a licenciatura em Escultura (1994), 
ganha o  1º Prémio do concurso para emissão da medalha comemorativa 
do VI Centenário do Nascimento do Infante D.Henrique, promovido pela 
Imprensa Nacional Casa da Moeda. A sua actividade artística, desde então, 
tem sido desenvolvida na área da escultura para espaços públicos e meda-
lhística. Do seu currículo constam já diversos prémios e as suas esculturas 
podem ser vistas um pouco por todo o país, nomeadamente na sua terra 
natal.

A moeda bimetálica de 200 escudos comemorativa da Expo’98, de temática 
alusiva a espécies marinhas da costa portuguesa, assim como a moeda de 
1000 escudos comemorativa da “Organização do Campeonato da Europa de 
Futebol 2004” são da sua autoria.

Professor da Escola Superior de Artes Aplicadas, José Simão, é também res-
ponsável pela concepção de vários troféus, nomeadamente o Troféu ESART 
que é atribuído aos melhores alunos da escola. O docente da ESART foi, 
igualmente, este ano, coordenador da Exposição “Arte e Design” dos alunos 
da escola, integrada no Fórum e fez parte da equipa que concebeu e montou 
a cenografia do Desfile de Moda.

Troféus ESART
A ESART entregou, no passado dia 17 de Maio, os seus Troféus de mérito 
aos melhores alunos do ano lectivo 2004/2005. A cerimónia, realizada na 
Quinta da Líria, incluiu um jantar convívio e foi o culminar das activida-
des integradas no Fórum da ESART 2006, que este ano agrupou o Fórum 
da Imagem e o Simpósio da Moda.

Trazer à escola especialistas das várias áreas leccionadas para dar aos alu-
nos oportunidade de confrontarem as suas aprendizagens com esses técni-
cos é um dos objectivos que vêm sendo concretizados pela mais nova escola 
do IPCB. Este ano, estiveram presentes, entre outras, figuras de grande 
relevo a nível nacional e internacional como Henrique Cayatte, presidente 
do Centro Português de Design, Karl Schawelka, director da Bauhaus Uni-
versity e Joan Costa docente na Universidade de Barcelona. O jornalista 
Emídio Rangel encerrou as actividades do Fórum 2006 com uma palestra, 
no dia 18, sobre o futuro do audiovisual em Portugal em que realçou o pa-
pel dos cursos de audiovisuais e multimédia no desenvolvimento e sucesso 
do sector.

Para reconhecer os melhores alunos de cada ano e cada curso foram entre-
gues os troféus concebidos pelo escultor e docente da ESART, José Simão. 
Assim, no curso de Música, variante Educação Musical, receberam o troféu 
Maria Patrício (1º ano), Marco Pereira (2º 
ano) e Carlos Ventura (3º ano) enquanto 
na  variante Instrumento os premiados 
foram Yara Freitas (1º ano), Ana Carrolo 
(2º ano), Sérgio Neves (3º ano) e Carla 
Rodrigues (4º ano).

No curso Artes da Imagem os premiados 
do ano lectivo 2004/05 foram:

Pedro Silva (1º ano), Helena Lucas (2º 
ano), Paulo Piteira (3º ano), Ana Fer-
nandes (4º ano, variante Design Gráfico), 
Carlos Pinto (4º ano, variante Multimé-
dia e Audiovisuais), Ricardo Araújo (5º 
ano, variante Design Gráfico) e Edgar 
Ascenção (5º ano, variante Multimédia e 
Audiovisuais).

No curso de Design de Interiores, os tro-
féus foram entregues a Mariana Fernan-
des (1º ano), e Pedro Silva (2º ano). 

Do curso de Design de Moda e Têxtil, os 
premiados foram Hugo Costa (1º ano), 
Catarina Figueiras (2º ano), Carina Nu-
nes (3º ano),  Cátia Nóbrega (4º ano) e 
Joana Silva (5º ano)

O Desfile de Moda integrado no Fórum ESART 2006 foi, uma vez mais, um 
sucesso. As duas sessões, uma à tarde e outra à noite, realizadas no dia 11 
de Maio, foram vistas por mais de meio milhar de espectadores atentos que 
se deslumbraram com o todo o ambiente criado pela equipa da ESART, que 
este ano incluiu, também, os alunos do curso de Música Electrónica, que 
produziram as peças musicais para o espectáculo.

Das marcas convidadas, a Adraces foi a que recolheu os maiores elogios 
pela riqueza e complexidade das roupas apresentadas em que o bordado de 
Castelo Branco sobressaiu.

A Concreto e a Dielmar já habitues no desfile de moda da ESART mos-
traram-se mais sóbrios mas, igualmente, a grande nível. Já os estilistas 
convidados deste ano, Storytailors e Alexandra Moura, esta professora na 
ESART, confirmaram os seus créditos.

Contudo, os mais rasgados elogios foram para os alunos finalistas do curso 
de Moda e Têxtil que apresentaram coordenados arrojados, mas de grande 
qualidade técnica e artística.

No final, o director da ESART, Fernando Raposo, estava orgulhoso dos seus 
alunos e de toda a equipa de docentes e restantes funcionários que colo-
caram de pé mais um desfile que já é uma referência a nível nacional. A 
prova disso é a presença, em Castelo Branco, ano após ano, de manequins 
profissionais de topo como foi o caso deste desfile que contou com Luísa 
Beirão e Paulo Rocha, o Fred da telenovela “Morangos com Açúcar”. 

Desfile de Moda



Politécnica apresenta trabalho
O Auditório Comenius do IPCB vai 
ser palco, no dia 8 de Junho, da 
apresentação pública dos trabalhos 
realizados no âmbito das Bolsas de 
Investigação da Politécnica-Asso-
ciação dos Institutos Politécnicos 
do Centro. A cerimónia conta com 
a apresentação de sete livros com 
os trabalhos de investigação reali-
zados.

Novo mestre na ESG

Nuno Guerra, docente na ESG, 
concluiu na Universidade de Évo-
ra o seu trabalho de mestrado. A 
dissertação, intitulada: “Análise 
do processo de decisão de com-
pra do consumidor de vinho – A 
avaliação de factores no contexto 
português” focaliza-se nos quatro 
atributos de vinho considerados 
mais importantes para o consumi-
dor português e situa o processo 
de decisão em contextos de com-

pra possíveis.

Cardiopneumologia
Na ESALD, terminaram as Sessões 
de Cardiopneumologia da Beira In-
terior 2006, que decorreram em qua-
tro sessões -a 22 de Fevereiro, 22 de 
Março, 26 de Abril e 17 de Maio.

Coordenadas por José Folgado Sil-
va, do curso de Cardiopneumologia 
da ESALD, as sessões foram pre-
enchidas com as conferências “A 
Escola e a Profissão”, pelo Director 
da ESALD, Carlos Maia, “Investi-
gação em Cardiopneumologia”, por 
Paulo Caseiro da EST da Saúde de 
Coimbra, “Associativismo - Entida-
de Pública/Privada”, pelo presidente 
da APTEC, Luís Caldeira, e “Em-
pregabilidade e Contractualização 
– O Novo Código do Trabalho”, por 
José Loureiro e Maria José Portela, 
respectivamente secretário geral e 
consultora jurídica do Sindicato dos 
Técnicos Superiores de Diagnóstico 
e Terapêutica.

Para além das conferências, foram 
realizadas mesas redondas onde par-
ticiparam Cardiopneumologistas de 
toda a Beira Interior.

Ética e Deontologia na ESG
Nos dias 3 e 4 de Maio, realizou-se, 
na ESG, um colóquio sobre “ Fisca-
lidade, Deontologia e Responsabili-
dade dos TOC face ao ordenamento 

título “Modelação da Dinâmica da 
Superfície Freática em Drenagem 
Subsuperficial”.

Eleições na ESE
Dia 11 de Maio, decorreram na 
ESE as eleições dos membros 
para a Assembleia de Represen-
tantes, que elegerá o novo direc-
tor da escola. As eleições para a 
direcção da ESE estão marcadas 
para o último dia de Maio.

ESALD comemora 58 anos
No dia 7 de Junho a ESALD come-
mora o seu 58º aniversário. A data 
será festejada com uma conferên-
cia sobre o tema “Unidades locais 
de saúde”.

VIII Festival Equestre
Nos dias 3 e 4 de Junho, realiza-se 
na ESA o VIII Festival Equestre. 
Provas de obstáculos, hipoterapia 
e dressage, são as actividades que 
merecem maior destaque no even-
to deste ano, que conta ainda com 
a apresentação de poldros. O VIII 
Festival Equestre da ESA é orga-
nizado pelo docente Carlos Andra-
de, responsável pelo picadeiro da 
escola e pelos alunos do 4º ano da 
licenciatura em Engenharia Zoo-
técnica, no âmbito da disciplina 
de Modalidades Equestres.
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Taça Politécnico anima estudantes
A EST foi a grande vencedora do Taça IPCB, que este ano teve a participa-
ção cerca de 500 alunos em 12 modalidades desportivas e recreativas. A 
organização esteve a cargo da FACAB e envolveu cinco escolas do IPCB: 
ESA, ESE, ESART, EST e ESALD. As provas decorreram de 15 a 18 de Maio, 
tendo-se realizado no último dia um jantar convívio depois do qual a pre-
sidente do IPCB entregou o troféu à escola vencedora. Por modalidades, a 
ESE venceu no futsal e voleibol feminino, no snooker e nas setas 901, a 
Agrária venceu no futsal masculino, a ESART foi superior no karaoke e nos 
matraquilhos, enquanto a EST ficou à frente em futebol de 7, basquetebol 
masculino, lançamento ao cesto, setas cricket e na prova surpresa.

Futsal Feminino da ESE vice-campeã nacional
A equipa de Futsal Feminino da AE da ESE é vice-campeã nacional. O 
segundo lugar alcançado no Campeonato Nacional Universitário de Futsal 
Feminino, é a melhor classificação de sempre atingida esta formação, desde 
que iniciou as suas participações nesta prova, honrando não só a AEESECB, 
como a ESE e todo o IPCB. A equipa, treinada por Nuno Couto, tem como 
jogadoras Marta Silva, Andreia Victor, Vera Venâncio, Catarina Rondão, 
Liliana Dias, Patrícia Nunes, Carmo Prelado, Diana Pinto e Diana Tavares.

academia GAITA lança CD
A G.A.I.T.A. – Real Tuna Acadé-
mica de Castelo Branco lançou, 
no passado dia 24 de Maio, o seu 
primeiro trabalho discográfico. 
“2º Apiadêre – Festival de Tunas 
Académicas de Castelo Branco” é o 
título do CD que reúne os melho-
res momentos da edição de 2004, 
gravada ao vivo no Cine-Teatro 
Avenida de Castelo Branco.

O CD da G.A.I.T.A. é o culminar 
de um trabalho iniciado em 2002 e 
no qual, os seus membros procura-
ram fazer do “Apiadêre – Festival 
de Tunas Académicas de Castelo 
Branco” um marco na vida cultu-
ral e académica da nossa cidade de 
Castelo Branco.

De referir que, no início do ano, a 
G.A.I.T.A. esteve presente nas co-
memorações dos 500 anos da ci-
dade do Funchal, no V Festival In-
ternacional de Tunas do Atlântico, 
representando a cidade de Castelo 
Branco e o IPCB, onde conquistou 
dois prémios.

breves

Ateliers e Projectos
No âmbito das actividades de Prática 
Pedagógica IV, do 4º Ano, dos cursos 
de Educação de Infância e 1º Ciclo 
do Ensino Básico, da ESE, têm lugar, 
durante os meses de Maio e Junho, 
os Ateliers e Projectos, para crianças 
dos 2 aos 10 anos. O trabalho será 
da responsabilidade dos alunos fina-
listas daqueles cursos e são coorde-
nados pelos professores: Maria José 
Infante,Joaquim Picado, Emília Vaz, 
e Luísa Nave. Os temas a desenvol-
ver prendem-se, fundamentalmente, 
com a “Importância da água para a 
vida do ser humano” e “Saúde, higie-
ne e segurança no trabalho”. 

Doutor em Engenharia Rural

O docente da ESA Paulo Jorge Cas-
tanheira concluiu, na Universidade 
de Évora, o seu doutoramento em 
Engenharia Rural. A tese tem como 
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Bolsas de Mérito
As Bolsas de Mérito, atribuídas aos 
melhores aos melhores alunos do 
IPCB, do ano lectivo 2004/2005 
vão ser entregues no próximo dia 
6 de Junho. A cerimónia terá lugar 
no Auditório Comenius dos Servi-
ços da Presidência do IPCB e inclui, 
ainda, a entrega dos prémios do 3º 
Concurso Poliempreende/BI-Inova. 

Procura do 1.º emprego
No dia 25 de Maio, decorreu na 
EST um seminário sobre a “Pro-
cura activa do 1º emprego. “Como 
organizar e planear a procura do 
1º emprego, que projecto de carrei-
ra, como escolher a carreira certa, 
o que é um CV e como se elabo-
ra, como responder a um anúncio, 
preparação para uma entrevista 
pessoal e os Testes Psicotécnicos”, 
foram os tópicos abordados pelas 
palestrantes Paula Gomes e Helena 
Mascarenhas da EGOR. 



Jurídico Português”. O fiscalista 
Saldanha Sanches e o Presidente 
da Câmara dos Técnicos Oficiais de 
Contas, Domingos Azevedo, foram 
os oradores do colóquio.

Empreendorismo 
O dinamismo e a forte ligação ao 
meio empresarial que a ESG tem, 
ficaram, mais uma vez, demonstra-
dos durante o seminário sobre em-
preendedorismo, realizado no dia 10 
de Maio. A iniciativa contou com a 
presença do Secretário de Estado do 
Comércio, Fernando Serrasqueiro e 
serviu de esclarecimento a empresá-
rios, alunos e docentes sobre o tipo 
de incentivos que têm ao seu dispor. 
Durante o Seminário foram ainda 
assinados diversos protocolos com 
algumas das principais empresas 
do distrito:Monfortour, Cartel, Coo-
perativa de Queijos, Danone, Hotéis 
D. Amélia e Trip Colina do Castelo, 
Imobiliária Manuel Brancal, Jaime 
Alberto, Joalex, José Damasceno, 
Luso Estrela, Patrimart, RVJ - Edi-
tores, Tecnate, Torre - Confecções, 
Virgilio Frazão e Jumbo. 

Educar para a prevenção
No dia 28 de Abril, a professora 
Maria José Infante, da ESE, esteve 
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4394 foi o total de alunos matriculados e inscritos , em 2005, nas seis 
Escolas do IPCB.

12 processos de habilitações superiores estrangeiras e 1 processo de reco-
nhecimento de habilitações superiores estrangeiras foram recebidos no IPCB, 
em 2005. A origem geográfica dos requerentes foi a seguinte: Brasil (2), Ro-
ménia (1), Ucrânia (3), Itália (1), França (3), Espanha (2) e Canadá (1). 

208  funcionários do IPCB  frequentaram, em 2005, acções de forma-
ção interna.

251 candidatos inscreveram-se no concurso  especial de acesso ao En-
sino Superior para maiores de 23 anos.

34 inscrições destinam-se a cursos na ESA.

20 dos candidatos preferem os cursos da ESART.

47 escolheram a ESE para fazer provas de acesso a este concurso especial.

84 candidatos aos cursos da ESG coloca esta escola no topo das prefe-
rências dos maiores de 23.

15 querem tirar o curso de Enfermagem na ESALD.

51 inscrições foram recebidas na EST.

38  foi o número de protocolos de cooperação celebrados pelo IPCB, em 
2005, tendo como principais objectivos o desenvolvimento de actividades 
de ensino, investigação, projectos nacionais e internacionais e o apoio a 
actividades de alunos, pessoal docente e pessoal não docente.

105 Notas Informativas destinadas aos órgãos de comunicação social 
foram produzidas, no ano passado, pelo Gabinete de Relações Públicas do 
IPCB.

14 foram as presenças do IPCB em Feiras de Formação Vocacional, Orien-
tação Profissional e Mostras de Cursos do Ensino Superior, no contexto da 
campanha de divulgação das escolas e cursos do Instituto.

24 é o número de Cursos de Verão que o CEDER pretende apresentar à 
Comunidade.

40 foi o números de concertos realizados, em 2005, no âmbito da Cultura 
Politécnica, a agenda cultural do Instituto Politécnico de Castelo Branco.

23 espectáculos de teatro fizeram parte da Cultura Politécnica o ano 
passado.

15 exposições integraram, igualmente, a agenda cultural.

5 foram as sessões de leitura da obra de Sophia  Mello Andersen .

4 foi o número de palestras sobre música.

1 apresentação de livros - “Castelo Branco, Governo, Poder e Elites - 1792 
a 1878” de Nuno Pousinho.

de facto

ligações

Livro
Luís Filipe Borges, 
apresentador da “Re-
volta dos Pastéis de 
Nata”  lançou o livro 
“Sou Português... E 
Agora?”. Nele o guio-
nista, conhecido como o “gajo da boi-
na”, especula sobre o futuro de um 
país que nasceu com D. Afonso Hen-
riques a bater na própria mãe, e tenta 
identificar a essência de ser português: 
espécime único que tem uma relação 
conflituosa e ambígua com o futebol, 
o sexo e o telemóvel.

Álbum
Os Värttinä, co-
nhecida banda 
da folk finlan-
desa, embaixa-
dora do suomi-
rock, criaram 
um estilo baseado nas raízes rúnicas 
e carélicas, nos cantos femininos de 
várias tribos ocidentais e na poesia 
antiga. No álbum “Miero”, editado este 
ano, o grupo explora melodias ciganas 
e a música klezmer, deixando para trás 
os arranjos pop.

Filme
Estreado em 1983, 
“Zelig”, que rece-
beu duas nomeações 
para os Óscares, é 
um documentário 
ficcional sobre a 
vida de Leonard Ze-
lig. Nesta comédia, onde se ques-
tionam as relações humanas, o 
consagrado realizador e argumen-
tista Woody Allen contracena com 
Mia Farrow. Imperdível.

URL
www.at-tambur.com 

Esta pági-
na, cria-
da pelos 
A t -Ta m -
bur, grupo 
português 
de música 
tradicional que explora o som de 
instrumentos oriundos de diferen-
tes culturas e épocas, é um espaço 
de divulgação da cultura tradicio-
nal portuguesa e das músicas do 
mundo. Aqui são publicadas notí-
cias sobre espectáculos e festivais 
e artigos e opiniões sobre a música 
e a dança tradicionais, informação 
que é complementada com dossi-
ês sobre instrumentos e recolhas 
etno-musicais.

presente no Fórum Jovens, Educar 
para a Prevenção, em representa-
ção do Instituto Politécnico de C. 
Branco. Esta iniciativa teve lugar 
na ESE da Guarda e foi organizada 
por representantes do ISHST (Ins-
tituto para a Segurança, Higiene e 
Saúde no Trabalho) de C. Branco, 
Guarda e Viseu. Dos seus objecti-
vos distinguem-se: Promover uma 
cultura de Prevenção e Seguran-
ça; Contribuir para a diminuição 
da sinistralidade laboral e doenças 
profissionais; Comemorar e divul-
gar o Dia Nacional da Prevenção e 
Divulgar a Semana Europeia  2006 
– Crescer em Segurança.

Risco Bancário
 A ESG realiza no próximo dia 1 
de Junho um Seminário onde será 
exposto o tema “O risco bancário 
e a previsão de vendas”. O evento 
terá como oradores Aníbal Campos 
Caiado (Consultor bancário e Do-
cente Universitário) e Jorge Caiado 
(Prof. Adjunto da Escola Superior de 
Ciências Empresarias e Coordena-
dor do Departamento de Economia e 
Gestão). A presença neste seminário 
confere direito a um certificado de 
presença.



Aníbal Sequeira

A exposição é composta por 40 
fotografias a preto e branco que 
retratam a paisagem humana da 
Beira Baixa.

Teatro Cedinho

Todos os Domingos pelas 11.00h 
Teatro Infantil com o espectáculo 
“Os sapatinhos mágicos” nas ins-
talações do Váatão.

A Casa de Bernarda Alva

De Federico García Lorca, no Au-
ditório do Instituto Português da 
Juventude de Castelo Branco. Pelos 
alunos do Curso de Teatro do Váatão, 
a encenação é de Susana Alves.

11 Jun

Parque Nacional da Serra da Estrela

BTT
Serra da Estrela... a pique

Daniel Rowland e  Natalia Ryabova

Daniel Rowland, é concertino na Orquestra Gulbenkian de Lisboa, desde 1999. Um 
ano antes, com o pianista Bernd Brackman, foi convidado pelo ministro da cultu-
ra holandês, a tocar no momento da sua visita oficial a Washington. 
Natalia Ryabova é colaboradora da Orquestra Gulbenkian e tem actuado em re-
cital ao lado de nomes como o violinista Daniel Rowland, o oboísta Alex Klein e 
com o violoncelista Miguel Rocha.

18 MAI
30 JUN

Museu do Canteiro
Alcains

4, 11, 18, 25 JUN
11.00h

Sede do Váatão 
Castelo Branco

08 QUI
21.30 h

Governo Civil de Castelo Branco 

30 JUN
21.30h

Auditório IPJ
Castelo Branco

20 TER
21.30h

Governo Civil de Castelo Branco

31 Jun

Club Marcado | Lisboa

CONCERTO
The Legendary Tiger Man

Módulo 6

Exposição de serigrafia, fotografia, de-
senho e pintura dos trabalhos produ-
zidos pelos alunos do curso de Artes 
Gráficas da ETEPA.

30 MAI
07 JUN

Sala da Nora
Castelo Branco

2, 3, 4 JUN

Parque da Bela Vista | Lisboa

FESTIVAL
Rock in Rio Lisboa 2006

21 JUN
15.00h
SIC

FUTEBOL
Portugal - México

17 JUN
14.00h
SIC

FUTEBOL
Portugal - Irão

01 ABR
18 JUN
Museu Fundação Serralves | Porto

EXPOSIÇÃO
Colecção Berardo

04 JUN

Alkantara Festival | Lisboa

DANÇA
Encontros Imediatos

11 JUN
20.00h
SIC

FUTEBOL
Portugal - Angola

08 JUN

Parque do Tejo | Lisboa

FESTIVAL
Super Bock Super Rock

11 JUN
Casa da Música | Porto
13 JUN
Coliseu | Lisboa
CONCERTO
Ryuichi Sakamoto & Alva Noto

27 JUN
21.30h
Auditório da ESART | Cine-Teatro Avenida
Castelo Branco

CONCERTO
Coro da ESART

22 ABR
30 JUN
Museu Nacional de História Natural | Lisboa

EXPOSIÇÃO
Arquipélago dos Bijagós: 
Um Património a Preservar

08 ABR
09 JUN
Fundação Serralves | Porto

EXPOSIÇÃO
António Dacosta

02 a 07 JUN
Museu dos Transportes | Coimbra

MULTIMÉDIA
Instalação Multimédia Interactiva

18 ABR
25 JUN
Coordoaria Nacional | Lisboa

EXPOSIÇÃO
Ângelo de Sousa

18 JUN
15.30h
Auditório da Sociedade Musical Santa 
Cecília | Aveiro

CONCERTO
Encontro de Jovens pianistas da 
Região Centro

24 JUN
02 JUL
Feira Internacional de Lisboa | Lisboa

FEIRA
Feira Internacional do Artesanato

16 JUN

Aula-Magna | Lisboa

CONCERTO
James Blunt

23 JUN
25 JUN
Feira Internacional de Lisboa | Lisboa

FEIRA
Autocasião - Salão Nacional 
dos Automóveis Usados

agenda
JUNHO
2006

Exposição Teatro Teatro Exposição

Concerto Concerto

Caio Pagano

“Pagano é um artista tão refinado que não se pode perder nenhum de seus con-
certos”, escreveu Joseph McLellan, do Washington Post. Assim, como este crítico, 
a imprensa internacional especializada não mede elogios após cada apresentação 
sua no exterior.
Actualmente, é professor titular da cadeira de Piano da Escola Superior de Artes 
Aplicadas do IPCB.

06 a 11 JUN

Feilra Internacional de Lisboa

FEIRA
Salão Internacional de Tecnologias 
de Informação e Comunicação


