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O auditório da Escola Superior
de Tecnologia (EST) de Castelo
Branco, no âmbito do primeiro
ciclo de conferências realizado
como resultado do protocolo
entre o Instituto Politécnico de
Castelo Branco (IPCB) e o Labo-
ratório Nacional de Engenharia
Civil (LNEC), acolheu dia 26 de
novembro, a quinta e última
conferência, subordinada ao
tema Segurança Laboral nos Tra-
balhos de Engenharia Civil.

António Batista e João An-

O encontro Pequenos Rumi-
nantes – que aspetos melhorar,
que decorreu dia 28 de no-
vembro, na Escola Superior
Agrária (ESA) de Castelo Bran-
co, reuniu mais de 250 produ-
tores de ovinos e caprinos, téc-
nicos de campo, dirigentes
associativos, estudantes e do-
centes/investigadores prove-
nientes de várias regiões de
Portugal e Espanha.

A iniciativa teve como ob-
jetivo debater as novas tecno-
logias aplicadas à criação de
pequenos ruminantes enca-
rando, sobretudo, os aspetos a

O Agrupamento de Escolas de
Vila Velha de Ródão, por inicia-
tiva da sua representante na
Comissão de Proteção de Cri-
anças e Jovens (CPCJ), Anabe-
la Santos, realizou com os 3º e
4º anos a atividade de anima-
ção de leitura intitulada Uma
Aventura na Terra dos Direi-
tos, de Paula Guimarães, no
passado dia 15 de novembro,
na sua Biblioteca.

Na iniciativa, que teve

Dress/code é a exposição de fo-
tografia e produção de moda,
com trabalhos da autoria de
alunos da Escola Superior de
Artes Aplicadas (ESART), de
Castelo Branco, que está pa-
tente até dia 8 de janeiro do

Antigos alunos da Escola
de Cebolais de Cima
organizam jantar convívio

Os antigos alunos da Escola
Primária de Cebolais de
Cima, que nasceram entre
1970 e 1973, organizaram
dia 30 de novembro, um jan-
tar convívio, em que tam-
bém participaram os profes-
sores.

O encontro, que se reali-
zou pela primeira vez, resul-

tou da iniciativa dos antigos
alunos Ana Lúcia, Hélder
Correia e João Camilo.

Os organizadores fazem
um balanço positivo do jan-
tar convívio e realçam que “é
de louvar estas iniciativas,
pois é raro reviver velhos tem-
pos e conviver com antigos
colegas de escola”.

Alunos da ESART
mostram moda
nos antigos CTT

próximo ano, no antigo edifício
dos CTT, no Largo da Sé, em
Castelo Branco.

Na mostra podem ser
apreciadas fotografias relacio-
nadas com a produção de
moda e draping.

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA

Segurança Laboral nos
Trabalhos de Engenharia
O ciclo de
confnerências foi

possível dado
o protocolo com

o Labotarório
Nacional de

Engenharia Civil

dré, ambos do LNEC, apresenta-
ram, respetivamente, as comu-
nicações Estruturas metálicas
desmontáveis temporárias e Es-
truturas temporárias de apoio
à Construção.

Por seu lado, Francisco Lu-
cas e Arlindo Cabrito, ambos da
EST, apresentaram, respetiva-
mente, comunicações sobre Es-
cavações em valas e trincheiras
e Outra perspetiva sobre o DL
nº273/2003. A organização sali-
enta que a conferência contou

com a presença de “praticamen-
te todo o corpo inspetivo da Au-
toridade para as Condições de
Trabalho (ACT) da Delegação
de Castelo Branco, o que revela
bem a grande atualidade e perti-
nência não só do tema em deba-
te como de todo o ciclo que ago-
ra foi concretizado”.

Acrescenta que “um dos
objetivos do ciclo de conferênci-
as era abordar temas de grande
atualidade e pertinência, com
interesse especial para empre-

sas, autarquias, entidades pú-
blicas, projetistas, donos de obra
e fiscalização, bem como para
profissionais e estudantes de
engenharia”, pelo que no ciclo
de cinco conferências foram
apresentados estudos técnico-
científicos inovadores, de in-
vestigação aplicada, dirigidos
sobretudo ao meio empresarial
ao mesmo tempo que se pre-
tendeu dinamizar sinergias, em
termos de I&D, entre o Politéc-
nico e o LNEC.

Escola de Ródão assinala Convenção
dos Direitos da Crianças

como objetivo assinalar o 24º
aniversário da Convenção dos
Direitos da Crianças, comemo-
rado a 20 de novembro, os alu-
nos assistiram a uma leitura
dramatizada da obra que deu
nome à atividade e exploraram
com as personagens da história
conceitos inerentes aos seus
direitos, como o respeito, o ca-
rinho, o amor, o bem-estar, a
família, a saúde, a casa, a esco-
la… que ilustraram individual-

mente, no final, com vista à
produção de um cartaz de gru-
po que evidenciou a partici-
pação e empenho de todos.

Esta atividade contou com
a colaboração da animadora
Dulce Santana, demonstran-
do-se mais uma vez que o en-
volvimento da comunidade
nas atividades do Agrupamen-
to constitui sempre uma mais-
valia na defesa do bem-estar e
enriquecimento da criança.

Encontro sobre pequenos ruminantes
junta mais de 250 participantes

melhorar na higiene, reprodu-
ção, gestão, alimentação bem
como as implicações da nova
Política Agrícola Comum
(PAC). Matéria em que os par-
ticipantes foram informados

que o sistema de Pagamentos
Diretos aos Produtores (PD)
previstos na nova PAC será
mais equitativo, prevendo-se
aumentos para o setor ovino e
caprino.

Na sessão de abertura do
encontro foi realçada a impor-
tância e o interesse que a agri-
cultura volta a ter no contexto
nacional, sendo destacada
não só a necessidade de mai-
or participação dos jovens
no setor primário, como tam-
bém o contributo regional e
nacional que a ESA tem
dado para a formação com-
petente na área das Ciências
Agrárias e a forte cooperação
que tem mantido com as em-
presas ao longo dos seus 30
anos de existência, com van-
tagens para ambas as partes.

Os quatro investigadores que encerram o primeiro ciclo de conferências

Era uma vez Uma Aventura na Terra dos Direitos


