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A Escola Superior de Educação
(ESE) de Castelo Branco reali-
zou a 12ª edição do programa
Afimena, que decorreu entre
15 e 18 deste mês, na estância
de esqui La Masella, no Pirinéu
Catalão.

Realizado em parceria com
a Universidade de Barcelona,

Mariana Cabral Monteiro,
que é aluna do 2º ano da li-
cenciatura em Música, vari-
ante Instrumento – Violino,
da Escola Superior de Artes
Aplicadas (ESART) de Castelo
Branco, foi selecionada, por
mérito, de entre os músicos
da Jovem Orquestra Portugue-
sa, para representar Portugal
na European Federation of
National Youth Orchestras -
EFNYO.

Nesse âmbito Mariana
Cabral Monteiro realizou, en-
tre os dias 12 e 28 deste mês,

A Escola Superior de Tecnologia
(EST) de Castelo Branco acaba
de realizar um curso de forma-
ção em controlo de qualidade de
materiais para construção rodo-
viária e manutenção de pavi-
mentos, que contou com oito
participantes provenientes de
duas universidades do Uzbe-
quistão, a Universidade de
Samarkand e a Universidade Es-
tatal de Karakalpak.

A formação, que integrou
sessões em sala de aula, labo-
ratório e visitas de estudo, en-
quadra-se nas atividades de-

Um grupo de alunos e docentes
da licenciatura em Engenharia
Civil e do Curso Técnico Supe-
rior Profissional em Reabilita-
ção do Edificado da Escola Su-
perior de Tecnologia (EST) de
Castelo Branco realizou uma
visita de estudo às instalações
da LENA Agregados, situadas
na Estrada Nacional 233, que
teve como objetivo observar no
local o processo de extração e
fabrico de agregados, bem
como de produção de misturas

NO PIRINÉU CATALÃO

ESE realiza curso
de Desportos de Montanha
Um curso

realizado em

parceria com

a Universidade

de Barcelona

que contou

com quarenta

e um

participantes

o programa Afinema é um cur-
so de Desportos de Montanha,
com particular enfoque no es-
qui e snowboard, destinado
aos alunos e docentes da li-

cenciatura em Desporto e
Atividade Física da ESE.

A edição de 2018 contou
com 41 participantes.

Este programa é considera-

do pela organização uma “ex-
periência indescritível e uma
mais valia para os futuros pro-
fissionais na área das Ciências
do Desporto”.

Mariana Monteiro representa
Portugal na European Federation
of National Youth Orchestras

um estágio na Holanda, com a
National Youth Orchestra of
the Netherlands (NJO), con-
duzida por Georg Fritzsch.

Agora, dias 10 e 11 de mar-
ço, participa em concertos em
Amsterdão, Apeldoorn, Ens-
chede, Heerlen, Nijmegen e
Oss, no âmbito do programa
intercâmbio MusXchange.

Recorde-se que a Jovem
Orquestra Portuguesa é um
projeto da Orquestra de Câma-
ra Portuguesa e membro da
Federação Europeia de Or-
questras Nacionais Juvenis.

Superior de Tecnologia
realiza curso
de formação

senvolvidas no âmbito do pro-
jeto TEMPUS Curriculum
development: Highway/Road
Construction Engineering and
Vehicle Engineering (HIGH
VEC), que integra uma equipa
da EST.

No âmbito do projeto foi
ainda realizada uma visita de
estudo às instalações da LENA
Agregados, situadas na Estrada
Nacional 233, que permitiu ob-
servar no local o processo de
extração e fabrico de agregados,
bem como de produção de mis-
turas betuminosas e de betão.

Alunos da EST e do Uzbequistão
visitam a LENA Agregados

betuminosas e de betão.
A visita contou ainda com

a participação de docentes da
Universidade de Samarkand
e da Universidade Estatal de
Karakalpak, no Uzbequistão,
que se encontram no Instituto
Politécnico de Castelo Branco
(IPCB) no âmbito dos traba-
lhos do projeto TEMPUS
Curriculum development:
Highway/Road Construction
Engineering and Vehicle
Engineering (HIGHVEC).

No âmbito do projeto interna-
cional HIGHVEC, financiado
pelo programa TEMPUS, do
qual o Instituto Politécnico de
Castelo Branco (IPCB) é par-
ceiro através de uma equipa
de trabalho da Escola Superior
de Tecnologia (EST), desloca-
ram-se ao Uzbequistão os do-
centes José Mocito e Rosa Lu-
zia, da Unidade Técnico
Científica de Engenharia Civil.

Os docentes participaram na
reunião do Steering Committee
de encerramento do programa
realizada no Tashkent Auto-mo-
bile and Roads Institute, conjun-
tamente com os parceiros de
Espanha (Universidade Carlos
III/Madrid), Inglaterra (Universi-
dade de Birmingham), Roménia
(Universidade Politécnica de
Bucareste) e os pertencentes às
diversas instituições locais par-
ceiras no projeto.

Os docentes tiveram tam-

Professores da EST
deslocam-se
ao Uzbequistão

bém oportunidade de participar
na conferência Prospects of Road
Transport and Engineering
Communicative Infrastructure,
que decorreu em Tashkent, no
Tashkent Automobile and Roads
Institute.

Rosa Luzia foi convidada a
fazer uma apresentação em
sessão plenária, dos projetos
de investigação desenvolvidos
no Politécnico, no âmbito das
vias de comunicação, apre-
sentando a comunicação Re-
search Projects. Polytechnic
Institute of Castelo Branco.

A docente apresentou ain-
da duas outras comunicações
intituladas Construction and
Demolition Waste Use in Road
Construction. Issues Arising
from Construction Practice in
Portugal e Soil Stabilization
with Flexible and Rigid Plastic
Waste de que é coautora com o
docente Dinis Gardete.

A organização considerou o curso uma experiência indescritível


