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Museu da paisagem
tem dedo do IPCB

ARTE

José Augusto Alves eleito

Formar & Cuidar
ganha primeiro prémio

PRESIDENTE DO CONSELHO GERAL DO IPCB

PROJETO DESENVOLVIDO POR ALUNAS DA ESALD

6 José Augusto Alves foi eleito, 
no passado dia 14, presidente do 
Conselho Geral do Instituto Poli-
técnico de Castelo Branco. O atual 
autarca albicastrense foi o nome 
escolhido, entre os membros coop-
tados, para liderar um dos órgãos 
mais importantes da instituição, o 
qual, além de eleger o presidente 
da instituição, aprova também a 
estratégia do IPCB e a alteração de 
estatutos. 

Ainda antes da eleição do pre-
sidente do Conselho Geral decor-
reu uma reunião para a tomada 
de posse dos membros externos 
cooptados: José Augusto Alves,  Sér-
gio Bento, Luis Taborda Barata, José 

6 Formar & Cuidar, o projeto 
apresentado pelas alunas da licen-
ciatura em Fisioterapia da Escola Su-
perior de Saúde Dr. Lopes do IPCB, 
Ana Rita Nunes, Beatriz Gonçalves, 
Eduarda Morais, Mafalda Ferreira, 
Mariana Miguel e Sara Candeias, 
conquistou o 1.º prémio do Concur-
so de Ideias de Projetos de Inovação 
Social, promovido pela I-Danha - In-
cubadora de Inovação Social. 

O anúncio foi feito ao nosso 
jornal pelo Instituto Politécnico de 
Castelo Branco, em nota enviada 
à nossa redação. De acordo com a 
instituição, “Formar & Cuidar é um 
programa de capacitação dirigido a 
Auxiliares de Ação Direta que pres-
tam cuidados e tem como objetivo 
primordial transmitir-lhes conhe-
cimentos sobre como realizar de 
forma segura, tanto para eles como 
para os utentes, as transferências, 
os posicionamentos e o auxílio na 
deambulação com e sem auxiliares 
de marcha”. 

Este projeto assume, no enten-
der das suas responsáveis, “maior 

Tribolet, Luís Correia, Maria Eugénia 
André e Vera Nunes.

Além dos membros cooptados, 
o Conselho Geral integra os docen-
tes Nuno Castela, João Serrano, João 
Ventura, João Renato Sebastião, 
João Neves, Paulo Fernandez, Ânge-
la Oliveira (ESTCB), Francisco Rodri-
gues, Sara Brito Filipe, Nelson Antu-
nes, Cristina Alegria, Francisco Lucas 
e Virgínia Brunheta; e Edite Santos, 
enquanto representante do pessoal 
não docente; Integra ainda os repre-
sentantes dos estudantes Tomé Ma-
deira, Alexandre Pinto Lobo, Diogo 
Marques e Ana Figueiredo.

Em nota enviada à nossa reda-
ção, é explicado que José Augusto 

importância tendo em conta a épo-
ca exigente pela qual estes profis-
sionais passaram e poderão ainda 
estar a passar, como consequência 
pandemia mundial por COVID-19”. 

O projeto será desenvolvido “via 
online numa plataforma digital, sen-
do disponibilizados semanalmente 
conteúdos informativos e educati-
vos, na forma de vídeos e imagens. 
Será ainda disponibilizada uma hora 
semanal para esclarecimento de 
dúvidas dos participantes, por meio 
digital e em tempo real”, revela a 
mesma nota.

De referir que candidataram-se 

Alves, além de presidente da Câma-
ra de Castelo Branco e de provedor 
da Santa Casa da Misericórdia de 
Castelo Branco, é “coronel de In-
fantaria, na situação de reserva, e 
licenciado em Ciências Sócio Mili-
tares – arma de Infantaria da Aca-
demia Militar. No Estado-Maior do 
Exército foi Chefe de Repartição de 
Operações da Divisão de Operações. 
Foi chefe da Repartição de Ligação 
com os Adidos Militares, e em acu-
mulação durante alguns períodos, 
Chefe da Divisão de Informações do 
Estado-Maior do Exército”. 

De acordo com o IPCB, do seu 
currículo destacam-se diferentes “lou-
vores e condecorações nacionais”. K

oito projetos ao concurso, os quais 
foram avaliados por um painel de 
especialistas que incluiu docentes 
do Politécnico de Castelo Branco e 
da Unidade de Investigação do IPCB, 
Age.Comm (Pedro Carvalho, Carlos 
Sampaio, Marco Domingues e Maria 
João Guardado Moreira) e da Uni-
versidade da Beira Interior (Anabela 
Dinis).

O Concurso de Ideias de Projetos 
de Inovação Social é financiado pelo 
Programa Portugal Inovação Social, 
Programa Operacional de Inclusão 
Social e Emprego, Portugal 2020 e 
EU – Fundo Social Europeu. K

Publicidade

6 O Instituto Politécnico de 
Castelo Branco (IPCB) é um dos 
parceiros estratégicos do Museu 
Experimenta Paisagem (MEP), infor-
mou a instituição em nota enviada 
à imprensa. “Trata-se de um projeto 
de transformação e desenvolvimen-
to sustentado do território através 
da mediação artística que, por via 
de um museu de arte pública a céu 
aberto, pretende expor a relação 
entre lugares e obras, promovendo 
assim o património, a cultura e o 
turismo da região Centro”, refere o 
Politécnico.

Na mesma nota é referido que o 
programa tem a “curadoria do escri-
tório portuense MAG – Marques de 
Aguiar e financiamento da Dgartes. 
O projeto começou a ser desenvol-
vido em 2019 no âmbito da estraté-
gia da Direção Regional da Cultura 
do Centro, em articulação com as 
fórmulas de desenvolvimento terri-
torial de três municípios do Pinhal 
Interior Sul: Oleiros, Sertã e Proença-
-a-Nova”. 

Do Cortiçada Art Fest, formato de 
estreia do Experimenta Paisagem, 
resultaram os roteiros de arte na 
paisagem da Cortiçada e das Linhas 
de Água, onde seriam implantadas 
as instalações “Farol dos Ventos” 
(serra das Talhadas), “Moon Gate” 
(ribeira de Oleiros) e “Véu” (parque 
da Carvalha).

De acordo com o IPCB, depois da 
fase piloto, segue-se agora “a conce-
ção de roteiros adicionais a partir de 

um espólio que, para lá das peças 
concebidas no âmbito da Cortiçada 
Art Fest, contempla o lançamento de 
chamadas internacionais destinadas 
à criação de outras obras perma-
nentes, a que se soma o estabele-
cimento de serviços museológicos 
centrados na mostra e interpretação 
destes produtos turísticos”. 

O objetivo futuro passa pela 
“apresentação conjunta de uma 
candidatura a financiamento comu-
nitário destinada a implementar o 
MEP, projeto que ao longo de mais 
de quatro anos deverá envolver 22 
autarquias do interior do país, entre 
elas Castelo Branco”. Nesse sentido 
realizou-se, nos serviços centrais do 
IPCB, no dia 1 de junho, os fundado-
res da iniciativa e entidades como 
o Turismo Centro Portugal, o Centro 
Nacional de Cultura (CNC) e a Agên-
cia Regional de Promoção Turística 
Centro Portugal.

Ficou definido que a escolas su-
periores Agrária e de Educação do 
Politécnico de Castelo Branco irão 
“analisar os lugares e identificar os 
valores da paisagem construídos ao 
longo de gerações”, enquanto que 
a Escola Superior de Artes Aplicadas 
irá fazer o registo de vídeo, sendo 
responsável pelo desenvolvimento 
da imagem de comunicação e pela 
sinalização dos roteiros das obras. 
Já ao CNC compete integrar a criação 
artística contemporânea, bem como 
produzir roteiros culturais”, explica 
a mesma nota. K


