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Dr. ARMANDO ROCHA
• Chefe de Serviço Neurocirurgia do Centro Hospitalar  
   Universitário Coimbra
• Consultor do IPO Coimbra
• Doenças sistema nervoso central, coluna vertebral e  
   nervos periféricos
Mudou de instalações para COMMÉDICOS

Rua Conselheiro Albuquerque N.º 4 R/C Esq.
6000 - 161 Castelo Branco

Marcações das 14H00 às 20H00
Telef. 272 346 482; Telem. 961 843 412

Assistente convidada Fac. Medicina Univ. Coimbra

CLÍNICA  DE  MEDICINA  DENTÁRIA 

SÓNIA FANGAIA

Patrícia André - Ortodontia
Miguel Costa - Implantologia
Licenciados pela Fac. Medicina Univ. Coimbra

Médica Dentista

Rua Espírito Santo, Nº. 18 - 1º. Esq.
6000-190 Castelo Branco

Tel: 272 337 490      Telem. 967 143 363

Reconquista
reconquista@reconquista.pt

www.mcaio.pt

R. Heróis do Ultramar | 6060-146 Idanha-a-Nova
Tel.: 277 200 020

Clínica Médica Dentária
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Rua Poeta João Ruiz, nº 12 – 1ºC (junto à estação da CP) 
Horário: das 14h às 20h dos dias úteis, e das 9h às 18h dos Sábados 
MARCAÇÕES: 926764665 ou 272323443 

Especialidade Médico(a) 
Neurologia Dr.ª Carla Cecília Nunes  
Neurocirurgia Dr. Armando Lopes          NOVO
Psiquiatria Dr.ª Joana Serra 
Psiquiatria Dr. Armando Rosa   NOVO
Cardiologia Dr. Vítor Matos 
Cirurgia Vascular Dr. Ricardo Vale Pereira 
Reumatologia Dr.ª Margarida Oliveira 
Especialidade Psicólogo(a) 
Psicologia Clínica Dr. António Vilhena 
Psicologia clínica (Crianças, adolescentes e 
adultos)

Dr.ª Marília Valentim       NOVO

Terapia da fala Dr.ª Liliana Lucas 

Exames Complementares de 
Diagnóstico 

Médico(a) 

Electroencefalograma simples (adulto e criança) Dr.ª Isabel Luzeiro 
Electroencefalograma prolongado com sono Dr.ª Isabel Luzeiro 
Electromiograma e Potenciais Evocados Dr. Pedro Velho 
Doppler vascular Dr. Ricardo Vale Pereira 
Electrocardiograma Dr. Vítor Matos 

Inovação, rigor e conhecimento 

Rua Poeta João Ruiz, nº 12 – 1ºC (junto à estação da CP)
Horário: das 14h às 20h dos dias úteis,

e das 9h às 18h dos Sábados
Terça-Feira - ENCERRADO

MARCAÇÕES: 926764665 ou 272323443
www.clinicaneuroteam.com
neuroteam.nc@gmail.com

Rua Poeta João Ruiz, nº 12 – 1ºC (junto à estação da CP) 
Horário: das 14h às 20h dos dias úteis, e das 9h às 18h dos Sábados 
MARCAÇÕES: 926764665 ou 272323443 

Especialidade Médico(a) 
Neurologia Dr.ª Carla Cecília Nunes  
Neurocirurgia Dr. Armando Lopes          NOVO
Psiquiatria Dr.ª Joana Serra 
Psiquiatria Dr. Armando Rosa         NOVO
Cardiologia Dr. Vítor Matos 
Cirurgia Vascular Dr. Ricardo Vale Pereira 
Reumatologia Dr.ª Margarida Oliveira 
Especialidade Psicólogo(a) 
Psicologia Clínica Dr. António Vilhena 
Psicologia clínica (Crianças, adolescentes e 
adultos)

Dr.ª Marília Valentim       NOVO

Terapia da fala Dr.ª Liliana Lucas 

Exames Complementares de 
Diagnóstico 

Médico(a) 

Electroencefalograma simples (adulto e criança) Dr.ª Isabel Luzeiro 
Electroencefalograma prolongado com sono Dr.ª Isabel Luzeiro 
Electromiograma e Potenciais Evocados Dr. Pedro Velho 
Doppler vascular Dr. Ricardo Vale Pereira 
Electrocardiograma Dr. Vítor Matos 

Inovação, rigor e conhecimento 

 
 

 

Exames Complementares de Diagnóstico Médico(a)  
Electroencefalograma simples (adulto e criança)  Drª Isabel Luzeiro  
Electroencefalograma prolongado com sono  Drª Isabel Luzeiro  
Electromiograma  Drª Anabela Matos  
Electrocardiograma  Dr. Vítor Matos  

Naturais da Guarda
em convívio
ENCONTRO A comunidade residente 
na área de Castelo Branco oriunda do 
distrito da Guarda vai realizar o seu 
jantar/convívio anual na próxima sexta-
feira, dia 23. A comissão organizadora 
informa que o mesmo se realiza pelas 
20H00, no Hotel Rainha D. Amélia, 
em Castelo Branco e que, também como 
é tradição, no decorrer do mesmo serão 
servidas algumas iguarias gastronómi-
cas da Beira Alta, sendo jantar/convívio 
abrilhantado com animação musical.

José Furtado
jose.furtado@reconquista.pt

O Governo vai reforçar a 
partir de 2021 os apoios 
ao setor apícola, que tem 
crescido ao ritmo de cinco 
por cento ao ano. A garantia 
foi deixada pelo secretário 
de Estado da Agricultura e 
Alimentação na abertura da 
Feira Nacional do Mel, que 
Castelo Branco recebeu no 
fi m-de-semana em simultâ-
neo com o Fórum Nacional 
de Apicultura. Luís Medei-
ros Vieira respondeu assim 
ao repto lançado pelo pre-
sidente Federação Nacional 
dos Apicultores de Portugal 
(FNAP), que expôs o subfi -
nanciamento a que o setor 
tem estado sujeito nos últi-
mos anos. Segundo Manuel 
Gonçalves os produtores 
apícolas estão a trabalhar 
com verbas que não são 
atualizadas há cinco anos, 
apesar de o setor conti-
nuar a crescer. As ajudas 
contemplam um cenário de 
350 mil colmeias, quando 
na realidade existem 700 
mil colmeias.
A esperança do presidente 
da FNAP está agora no 
Programa Apícola Nacional 
2020-2022, lembrando 
que a Comissão Europeia 
reforçou o orçamento do 
programa nacional. Por 
essa razão espera que o 
Governo “repercuta o que 
nós somos e o que nós me-
recemos”. Luís Medeiros 
Vieira deixou em Castelo 
Branco a promessa que isso 
vai acontecer. O Programa 
Apícola Nacional, que tem 

FEIRA E FÓRUM MOSTRARAM SETOR EM CRESCIMENTO

“Bom aluno” quer mais 
dinheiro para crescer
APICULTURA Castelo Branco foi a capital do setor durante três dias e os 
produtores pediram mais apoios ao Governo.

uma verba anual de 2,6 
milhões de euros, vai ser re-
forçado para os 4,5 milhões 
de euros anuais a partir 
de 2021 e o Governo está 
disponível para encontrar 
outras medidas que possam 
beneficiar os apicultores. 
O secretário de Estado diz 
ainda que a reforma da Po-
lítica Agrícola Comum vai 
permitir que cada Estado 
estabeleça as suas priorida-
des e o Governo tem dispo-
nibilidade para o fazer em 
relação à apicultura. 
O presidente da FNAP 
também deixou o repto 
ao secretário de Estado 
para propôr em Bruxelas 
alterações à rotulagem do 
mel, que informe o con-
sumidor daquilo que está 
a comprar. Luís Medeiros 
Vieira respondeu que já é 
possível colocar a origem 
no produto “e Portugal só 
tem um caminho que é co-
locar a origem Portugal em 
todas as embalagens”. Mas 
para o secretário de Estado 

mais importante que isso é 
reforçar as organizações de 
produtores. Existem quatro 
a nível nacional e por elas 
passam somente 80 das 
14 mil toneladas de mel 
produzidas anualmente em 
Portugal.
“É através da maior concen-
tração que é possível atuar 
nos mercados internacio-
nais de outra maneira. Não 
é a questão da rotulagem”, 
avisa Medeiros Vieira. 

CRESCIMENTO A api-
cultura é um dos setores 
que está em afi rmação em 
Castelo Branco, na senda do 
investimento feito nos últi-
mos anos no agroalimentar. 
Luís Correia, o presidente 
da Câmara Municipal de 
Castelo Branco, lembrou a 
construção da melaria que 
foi “colocada ao serviço 
de todos os apicultores” e 
também o papel da asso-
ciação Meltagus para a sua 
gestão. Em 2018 a extra-
ção de mel bateu recordes, 

com 36 toneladas. “É um 
trabalho a que queremos 
dar continuidade. O cami-
nho já vai longo mas temos 
consciência que há muito 
mais a percorrer”, afi rmou o 
autarca na abertura da Feira 
Nacional do Mel.
Odete Gonçalves, a presi-
dente da Meltagus, diz que 
a associação estava a tentar 
trazer para Castelo Branco 
este evento há já alguns 
anos. Aconteceu agora, 
numa altura em que o setor 
dá mostras de grande vita-
lidade da região. “Temos 
mais pessoas a aderir ao 
espaço da central meleira 
para fazer a sua extração 
e temos dado apoio aos 
nossos apicultores”, refere. 
O facto de o mel produzido 
em Portugal não chegar para 
o consumo – o que obriga a 
importações – é visto como 
uma oportunidade para 
crescer. E há também ou-
tros produtos da apicultura 
que podem ser explorados, 
como o pólen, a própolis, 
a criação de abelhas ou 
a produção de cera. Em 
relação à formação de uma 
organização de produtores, 
a Meltagus está atenta. 
“Ainda não conseguimos 
dar esse passo. Mas pode 
ser um próximo objetivo da 
associação”.
A Feira Nacional do Mel 
aconteceu no parque de 
estacionamento coberto 
da Senhora da Piedade 
e os trabalhos do Fórum 
Nacional de Apicultura ti-
veram lugar no Cine Teatro 
Avenida.
Vídeo em reconquista.pt

Secretário de Estado ouviu pedidos e deixou promessas

PROPOSTAS PARA O ENSINO SUPERIOR

BE quer mais verbas
e bolsas para o interior

Passeio celebra 
10 edições
SARZEDAS A Junta de Freguesia e 
a associação de produtores fl orestais 
Magarefa organizam no sábado, dia 
24, a décima edição do Passeio Mico-
lógico de Sarzedas. 
O passeio começa pelas 9H00 na 
junta de freguesia, partindo para o 
terreno meia hora depois. O fi m está 
previsto para a hora do almoço, no qual 
os cogumelos vão marcar presença. As 
inscrições podem ser feitas junto dos 
organizadores .

Cancioneiro 
faz 14 anos
GRUPO O Cancioneiro de Castelo 
Branco vai celebrar os 14 anos de 
existência no sábado, dia 24, com uma 
noite cultural no Cine Teatro Avenida. 
A associação cultural e recreativa da 
cidade de Castelo branco convidou 
para a festa a Tusald, a Real Tuna 
Académica da Escola Superior de 
Saúde Dr. Lopes Dias. A festa começa 
às 21H00 e no fi nal vão cantar-se os 
parabéns, com direito a bolo e cham-
panhe.

O Bloco de Esquerda diz 
que o reforço do número 
de alunos no ensino su-
perior no interior do país 
não se faz com a desloca-
ção de vagas do litoral mas 
com mais investimento. O 
partido anda pelo país a 
ouvir as preocupações das 
instituições, um roteiro que 
trouxe a Castelo Branco o 
deputado Luís Monteiro, 
que visitou a Universida-
de da Beira Interior e o 
Instituto Politécnico de 
Castelo Branco. O objetivo 
é inserir no Orçamento do 
Estado para 2019 algumas 
propostas de reforço do 
ensino superior, desde logo 
ao nível das verbas previstas 
para as universidades e 
politécnicos.
Luís Monteiro diz que des-
de 2010 o ensino superior 
e a ciência perderam um 
terço do investimento, o 
que limita a ação sobre-
tudo das instituições si-
tuadas no interior. O BE 
defende uma redução das 
propinas e o reforço das 
bolsas de ação social. Para 
o deputado o IPCB tem-se 
revelado “um resistente 
aos problemas do interior, 
que precisa de se capacitar 
com mais financiamento, 
que tem de ser público e 
vindo do orçamento”. Na 

sua opinião esse reforço do 
investimento é essencial 
para que as instituições 
do interior possam ganhar 
“corpo científico”, sendo 
favorável ao direito dos 
politécnicos à investigação 
e aos doutoramentos, que 
para já estão reservados às 
universidades.
“É um instrumento essen-
cial, até por que não faz 
sentido que os quadros dos 
politécnicos tenham de ir 
obrigatoriamente para as 
universidades”, diz o de-
putado.
Sobre a medida do Governo 
de transferir vagas do litoral 
para o interior, que o BE en-
carou como “inócua”, a opi-
nião não mudou após a sua 
aplicação. “Nós não somos 
contra uma redistribuição 
do número de alunos a nível 
nacional mas para garantir 
que há uma maior capaci-
dade de atração das insti-
tuições de ensino superior 
do interior falta sobretudo 
mais fi nanciamento e apoio 
da ação social”, insiste. Em 
2003 fez-se o mesmo “e 
o que aconteceu é que os 
alunos do litoral quando 
não entravam no ensino 
superior público iam para 
as instituições privadas, 
não iam para o interior”.
JF

ADELINO LIMA NATÁRIO
Advogado

Rua do Castelo, 31, 6185-312 Orvalho
Avª. Júlio Dinis, 10, 3º B, 1050-131 Lisboa

limanatario.adv@mail.telepac.pt

Olivério Lopes Gonçalves
Licenciado em Podologia
Cédula Profi ssional n.º 110 da ACSS

6000-215 Castelo Branco
Tlm. 917 056 791

Rua D. Jorge da Costa, 2A
Tel. 272 322 767

• Calos
• Verrugas
• Pé de Atleta
• Alterações das unhas
• Unhas encravadas (Tratamento defi nitivo)
• Palmilhas e ortoteses personalizadas
• Alterações pés das crianças
• Alterações pés dos idosos

F.M.PITTÉ LEMA MONTEIRO
CARDIOLOGISTA

Centro Médico de  Castelo Branco
Rotunda da Estrada do Salgueiro do Campo

Telef. 272 348 860

Consultas às 2.ªs, 4.ªs  depois das 15H00
Acordos: Médis

Dr. António Melo

EDIFÍCIO JOVAL: Av. 1º de Maio, 42 Escrt. nº 4 - 1º Andar
Tel.: 963 922 858 CASTELO BRANCO

CONSULTAS AOS SÁBADOS

Médico Oftalmologista

Ana Filipa Gonçalves
Solicitadora

Quinta do Amieiro de Baixo N.º 10
Loja esquerda, r/chão, sala 1
6000-129 Castelo Branco
Email: 5079@solicitador.net

Tel. 272 032 149
Tlm. 933 318 293
Tlm. 966 637 076

P PIGNATELLI
MÉDICO

• Clinica Cirúrgica
 • Cirurgia Ambulatória
  • Pequenas Cirurgias

Rua Frederico Ulrich, 7C
6000-223 Castelo Branco Tel. 272 342 302Instituto da Face

Medicina Dentária com Seriedade

- Aparelho TAC
- Dentes fixos no mesmo dia
- Microscópio endodôntico e cirúrgico
- Laboratório próprio
- Ortodontia (desde 1994)
- Implantes dentários (desde 1996)

26 anos na vanguarda 
da Medicina DentáriaConvenções: 

Rua Sra. da Piedade Lote 3 R/C Dto.
6000-279 CASTELO BRANCO - 272 326 314 -

272 323 074 - 969 364 568

(Dr. Rogério Pereira)

LUÍS DOMINGOS & IRMÃOS
Finalmente, uma garrafa tão leve 

que se nota também no preço.

Conheça as novas garrafas de gás Cepsa em:
www.luisdomingosgas.com - 272 322 933

O livro “Comunicar Vi-
sualmente.  El  diseño 
gráfico de la marca” da 
autoria de Daniel Ra-
poso, docente da Escola 
Superior de Artes Apli-
cadas do IPCB, acaba ser 
publicado em Madrid, 
Espanha, pela Experi-
menta Libros, informou 
o Instituto Politécnico 
de Castelo Branco em 
comunicado. 
Na mesma nota é referido 
que “a obra apresenta-se 
ao público com uma edi-
ção revista e ampliada” 
e que brevemente estará 
disponível na Argentina 
através da livraria CP67, 
seguindo-se a distribui-
ção no México.
Recorde-se que o livro foi 
publicado pela primeira 
vez em 2018 em inglês 
pela Cambridge Scholars 
Publishing (Reino Uni-
do) em versão Hardback 
(capa dura), com uma 
nova versão Paperba-
ck (livro de bolso) em 
2019, com o título ori-
ginal “Communicating 
Visually: The Graphic 
Design of the Brand”.
O livro inclui a colabo-
ração de autores reco-
nhecidos internacional-
mente, nomeadamente 
os espanhóis Joan Costa, 
Emilio Gil, Albert Cul-
leré, Eduardo Herrera 
e Leire Fernández, os 

O docente da licenciatura 
em Serviço Social da Escola 
Superior de Educação do 
IPCB, Marco Domingues, 
apresentou enquanto autor 
e coordenador geral da ini-
ciativa um kit de materiais 
lúdico-pedagógicos sobre 
Desenvolvimento Local, 
dirigidos à comunidade 
escolar e social. 
Em nota informativa, o 
Instituto Politécnico de 
Castelo Branco (IPCB) 
explica que a sessão de 
lançamento teve lugar na 
Escola Secundária D. Pedro 
V, em Lisboa, e contou com 
a presença da secretária de 
Estado para a Cidadania e a 
Igualdade, Rosa Monteiro, 
de Domingos Lopes, presi-

A Escola Superior de Ar-
tes Aplicadas do Instituto 
Politécnico de Castelo 
Branco, através dos seus 
alunos da licenciatura em 
Design de Moda e Têxtil, 
voltou a marcar presença 
na feira internacional de 
moda “Première Vision” 
em Paris.
A participação dos alunos 
decorreu no âmbito das 
unidades curriculares de 
Design Têxtil I e II e os 
estudantes foram acom-
panhados pela docente 

DESENVOLVIMENTO LOCAL

Docente do IPCB
lança kit didático

dente da Comissão Diretiva 
do POISE - Programa Ope-
racional Inclusão Social e 
Emprego, e ainda de Catari-
na Raminhos, personalida-
de pública que dinamizou a 
sessão de lançamento com 
as crianças.
O IPCB revela que o kit 

inclui o Livro Infantil 
“Aprender a Animar” com 
versão audiobook, a agenda 
“Animar pelo Desenvolvi-
mento Local” que realça 
as principais datas e temas 
desta área e quatro jogos 
de tabuleiro dedicados aos 
temas “Cultura, Património 

e Ambiente”, “Intercultura-
lidade, Diversidade e Inclu-
são”, “Solidariedade e Par-
tilha” e “Desenvolvimento 
Local”. Estes materiais são 
dirigidos à comunidade 
escolar e social, surgindo 
no âmbito da Campanha 
“Agir pelo Desenvolvimen-
to Local”, dinamizada pela 
ANIMAR - Associação 
Portuguesa para o Desen-
volvimento Local.
Segundo o Politécnico, 
todos estes elementos abor-
dam, de uma forma lúdica 
e criativa, os princípios 
fundamentais do desenvol-
vimento local, considera-
dos também cruciais para 
a promoção da cidadania 
ativa e participativa. 

DOCENTE DA ESART

Daniel Raposo
publica em Espanha

portugueses Francisco 
Providência e Fernando 
Oliveira, Félix Beltrán 
do México e Bruno Maag, 
com empresa no Reino 
Unido. 
Daniel Raposo dedica-se 
ao estudo do design des-
de 1993, sendo Licen-
ciado, Mestre e Doutor 
em  De sign  e  com  um 
percurso profissional na 
área do Design de Co-
municação. Desde 2002 
que é professor da Escola 
Superior de Artes Aplica-
das do Instituto Politéc-
nico de Castelo Branco, 
onde leciona temáticas 
associadas à Identidade 
Visual, Branding, Tipo-
grafia, Design Editorial, 
Teoria e Metodologias de 
Investigação em Design.

ESART

Alunos de moda em feira de Paris
Ana Margarida Fernan-
des. Em nota enviada ao 
nosso jornal, o Politécnico 
explica que a “Première 
Vision Paris é uma feira 
mundial onde se podem 
encontrar todos os pro-
dutos têxteis do mercado, 
desde fios, fibras, tecidos, 
couro, desenhos, acessó-
rios, até designers têxteis”. 
O certame reúne cerca 
de dois mil e 600 expo-
sitores e recebe mais de 
120 mil profissionais da 
indústria.Os alunos que participaram na Feira

A apresentação decorreu em Lisboa


