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A Câmara  de Castelo 
Branco acaba de lançar a 
iniciativa “Portas Aber-
tas - Empresas de Castelo 
Branco”. A ideia é uma vez 
por mês numa empresa do 
concelho fazer uma ses-
são de divulgação e troca 
de experiências entre os 
empresários de Castelo 
Branco.
A primeira iniciativa de-
corre esta sexta-feira na 
empresa Dinefer em Caste-
lo Branco, mas o presidente 
da autarquia, Luís Correia, 
explica que vão ser abrangi-
das fi rmas de várias áreas da 
economia, lembrando que 
o município também está 
aberto a que as empresas O Centro de Dia de Lentis-

cais promove  de 27 de feve-
reiro a 3 de março a semana 
do Envelhecimento Ativo, 
a qual assinala o segundo 
aniversário da instituição. 
O programa integra um 
conjunto de iniciativas que 
promovem a autonomia e 
independência não só dos 
utentes da instituição, como 
dos seus sócios, promoven-
do uma participação ativa 
e deste modo contribuir 
para o seu bem-estar físico, 
psíquico e social.
A semana inclui a reali-
zação de diversas ações e 
atividades de prevenção e 
de sensibilização em áreas 
como a saúde (rastreios e 

O Centro Artístico Al-
bicastrense assinala, esta 
sexta-feira, 110 anos de 
vida. O aniversário será 
assinalado na sede da cole-
tividade, onde às 20H00, 
serão inaugurados os es-
paços requalificados pela 
autarquia, seguindo-se um 
momento musical a cargo 
dos músicos Miguel Car-
valhinho, José Raimundo, 
Pedro Ladeira e da fadista 
Ana Paula Gonçalves. 

ESTA SEXTA-FEIRA

Centro Artístico faz
110 anos de vida

Durante a cerimónia serão 
homenageados os sócios 
do CAA que em 2017 com-
pletaram 50 e 25 anos de 
ligação como sócios à cole-
tividade.
No fi nal da noite partir-se-á 
o bolo de aniversário.
O programa inclui também 
uma missa na Sé Catedral 
de Castelo Branco, pelas 
18H00, em memória dos 
sócios falecidos no ano de 
2017.

LENTISCAIS

Envelhecimento Ativo
com atividades

palestras), desporto (ativi-
dades físicas) e bem-estar 
(cuidados de beleza), bem 
como um dia aberto a uten-
tes de outras instituições 
da cidade albicastrense, 
como forma de dar a conhe-
cer a instituição que neste 
momento já se encontra a 
prestar serviço de Apoio 
Domiciliário na cidade.
“A Semana do Envelheci-
mento Ativo acaba por ser 
uma mostra das atividades 
que realizamos com e para 
os utentes ao longo do ano, 
uma vez que o envelheci-
mento de qualidade é uma 
das nossas prioridades”, diz 
a instituição em nota envia-
da ao nosso jornal.

A primeira sessão decorre na zona industrial

AUTARQUIA LANÇA DESAFIO

Portas abertas para as 
empresas do concelho

possam contactar a Câmara 
no sentido de puderem 
fazer parte desta iniciati-
va. “Temos planeados um 
conjunto de empresas, mas 
haverá sempre oportunida-
des para todas. Por isso é 
importante a participação 

dos empresários. Convidá-
mos também as associações 
empresariais para estarem 
presentes nesta visita”, 
explica Luís Correia. 
“Queremos fomentar o 
aparecimento de novas 
ideias de negócio e de in-

terligação entre as próprias 
empresas. Queremos estar 
perto dos empresários para 
sentir as suas difi culdades 
e ver as oportunidades de 
congregar esforços para 
desenvolver a economia. 
Além disso, pretendemos 
divulgar a realidade em-
presarial do concelho”, 
acrescenta Luís Correia.
O autarca assegura que 
“esta iniciativa procura 
posicionar e demonstrar 
que Castelo Branco é, neste 
momento, em Portugal, 
uma das melhores cidades 
do país para se viver, tra-
balhar e investir. Por isso 
mesmo procuramos captar 
e dinamizar empresários 
para conhecerem a realida-
de e o paradigma empresa-
rial do concelho”.

IPCB

Azeites de montanha
em análise
O Instituto Politécnico 
de Castelo Branco, como 
Promotor Líder do projeto 
“Promoção e Valorização 
de Azeites de Montanha” 
organiza, no próximo dia 
28 de fevereiro, a 1ª Pa-
lestra Técnica. Em nota de 
imprensa, é referido que o 
evento decorre no Centro 
Cultural de Vila Nova de 
Tazem (Gouveia), entre as 
14H00 e as 17H00.
Esta palestra tem como 

objetivo divulgar junto da 
comunidade académica, 
institucional e empresa-
rial, o projeto promovido 
juntamente com o Institu-
to Politécnico da Guarda, 
o Centro de Biotecnologia 
de Plantas da Beira Interior 
e a Comunidade Intermu-
nicipal das Beiras e Serra 
da Estrela, que abrange 
os temas de Olivicultu-
ra, Azeite, e Promoção e 
Imagem. 

ECONOMIA Uma vez por mês a autarquia albicastrense desafi a uma em-
presa do concelho a abrir as suas portas a outros empresários. A primeira 
iniciativa é sexta-feira.
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O Instituto Politécnico de 
Castelo Branco (IPCB) criou 
e submeteu à Fundação para 
a Ciência e a Tecnologia 
(FCT) cinco novas unidades 
de investigação, disse ao 
Reconquista o presidente 
da instituição, Carlos Maia. 
O anúncio foi feito, já perto 
do fecho da nossa edição, e 
surge numa altura em que a 
tutela aprovou, em Conselho 
de Ministros, a possibilidade 
dos politécnicos ministrarem 
doutoramentos. A existência 
de unidades de investigação, 
aprovadas pela FCT, será 
determinante (ver última 
página).
De acordo com aquele res-
ponsável foram apresentadas 
as unidades de: Desporto, 
Saúde e Exercício (SHE�
RU); Interdisciplinar - Co-
munidades Envelhecidas 

Funcionais (Age.Comm); 
Serviços, Aplicações e Con-
teúdos Digitais (DiSAC); 
Qualidade de Vida no Mun-
do Rural (QRural); e Patri-
mónio, Educação e Cultura 
(CIPEC).
Carlos Maia recorda que estas 
cinco unidades “vêm juntar-
se à unidade já existente no 
IPCB, o CERNAS (Centro 

de Estudos em Recursos Na-
turais, Ambiente e Sociedade 
– Pólo de Castelo Branco), 
e reúnem no seu conjunto 
mais de 100 investigadores 
do Politécnico”. Facto que 
no entender do presidente do 
IPCB “confi rma a dinâmica 
continuada da instituição na 
prossecução de atividades de 
investigação”.
Para Carlos Maia, “este é 
um momento marcante da 
vida da Instituição e cons-
titui uma forte aposta por 
contribuir para o reforço e 
consolidação da capacitação 
científi ca do IPCB e, por essa 
via, reforçar o desempenho 
e impacto das atividades 
e da própria Instituição, o 
que responde as recomen-
dações apresentadas pela 
OCDE, constantes no rela-
tório apresentado no início 
de fevereiro”. 
O presidente do Politécnico 
refere que “em termos de 

processo, foi muito gratifi-
cante verifi car o entusiasmo 
e a capacidade de mobiliza-
ção dos professores do IPCB 
em torno deste objetivo, de 
que resultaram unidades de 
investigação constituídas por 
docentes de diversas áreas 
científi cas, as quais irão ter 
apoio logístico e fi nanceiro 
por parte do IPCB, nestes 
primeiros anos, indepen-
dentemente das necessárias 
candidaturas para captação 
de fi nanciamento provenien-
te de outras fontes.”
Carlos Maia adianta que “o 
IPCB reforça assim o seu 
posicionamento no siste-
ma científi co e tecnológico 
português, constituindo-se 
como instituição regional 
de referência também no 
campo da produção e disse-
minação de conhecimento, 
o que virá a ser determinante 
para a oferta de programas de 
doutoramento”.

PROPOSTA FEITA À FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA

IPCB cria cinco
unidades de investigação

Carlos Maia


