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A Linha da Beira Baixa é
reconhecida como um
percurso de rara beleza,
principalmente na grande
parte em que o comboio
circula paralelo ao Rio Tejo.
Uma realidade bem
conhecida para quem vive
na Região e utiliza o
transporte ferroviário, mas
que ainda é desconhecida
para muitos Portugueses.
Uma situação que poderá
ser ultrapassada, uma vez
que além das composições
ditas normais, como o
Intercidades ou o Regional, a
Linha da Beira Baixa pode vir
a contar com a presença de
um comboio turístico.

Uma passo mais que
justificado, porque a Linha
da Beira Baixa tem
elevadíssimas
potencialidades turísticas,
como o provaram as duas
viagens turísticas realizadas
no fim de semana de 9 e 10
de abril, a bordo das
históricas carruagens
Schindler.

Nesses dois dias centenas
de pessoas tiveram a
oportunidade de apreciar a
beleza do Rio Tejo bem de
perto, bem como toda a
natureza que o envolve. Tudo
isto, claro está, com a
vantagem de também
permitir ficar a conhecer a
história da Linha da Beira
Baixa, na exposição Rails do
Progresso, patente na Casa de
Artes e Cultura do Tejo, em
Vila Velha de Ródão, assim
como Castelo Branco, onde os
participantes na viagem
depois de um almoço em que
podem descobrir a
gastronomia local, têm ainda a
possibilidade de visitar,
gratuitamente, os museus
municipais e o Jardim do Paço.

Resta agora aguardar que
estas viagens turísticas na
Linha da Beira Baixa ganhem
caráter permanente, porque
há muito para descobrir e
esta pode ser a porta para que
quem embarque na aventura
regresse à Região, para a ficar
a conhecer ainda melhor.
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A Unidade Local de Saúde de
Castelo Branco (ULSCB) apre-
sentou, na passada quinta-
feira, 7 de abril, a Comissão de
Humanização, numa cerimó-
nia pública liderada pelo pre-
sidente do Conselho de Admi-
nistração, José Nunes, e coin-
cidente com o Dia Mundial da

A Unidade Local de Saúde
de Castelo Branco (ULSCB)
esta terça-feira, 12 de abril,

António Fernandes vai con-
tinuar à frente dos destinos do
Instituto Politécnico de Caste-
lo Branco (IPCB), até 2026,
depois de ter sido reeleito para
o cargo, na passada quinta-
feira, 7 de abril, pelo Conselho
Geral da instituição de Ensino
Superior, com 19 votos a favor

NO DIA MUNDIAL DA SAÚDE

ULSCB apresenta Comissão
de Humanização e grupo Corhal
A Comissão

pretende cuidados
de saúde

com respeito
e conforto

dos utentes,
baseado

nas boas práticas
quotidianas

Saúde.
Composta por profissionais

dos Cuidados Hospitalares e
Cuidados de Saúde Primários,
a equipa da Comissão, presi-

dida pelo enfermeiro diretor e
vogal do Conselho de Adminis-
tração, Carlos Almeida, tem co-
mo principal objetivo imple-
mentar projetos dedicados ao

reforço da humanização, com
foco nos utentes, garantindo o
bom relacionamento inter-
pessoal, interprofissional e o
respeito por valores humanos.

A ULSCB realça que “a hu-
manização em saúde significa
respeito, conforto e centra a
prestação de cuidados de saúde
nas pessoas, utentes, familiares,
cuidadores, profissionais de
saúde, bem como nas boas
práticas quotidianas das insti-
tuições de saúde”.

Além da Comissão de Hu-
manização, a data foi também
aproveitada para a apresenta-
ção do grupo Corhal da ULSCB,
constituído por profissionais
de saúde, bem como pelo ca-
pelão da instituição.

Foi também na passada
quinta-feira, 7 de abril, que a
Capela do Hospital Amato Lu-
sitano (HAL) de Castelo Branco
voltou a oferecer a possibilida-
de de acender uma vela pelos
seus entes queridos.

ULSCB tem 792 casos ativos de COVID-19
apresentava 792 casos ativos
de COVID-19, dos quais 502
no Concelho de Castelo Bran-

co, 59 no Concelho de Ida-
nha-a-Nova, 12 no Conce-
lho de Penamacor, 47 no Con-

celho de Vila Velha de Ró-
dão, 37 no Concelho de Olei-
ros, 74 no Concelho de Pro-

ença-a-nova, 38 no Conce-
lho da Sertã e 23 no Conce-
lho de Vila de Rei.

António Fernandes reeleito
presidente do Politécnico

e uma abstenção.
A votação foi antecedida

de uma audição pública do
candidato à eleição para pre-
sidente do Politécnico, onde
António Fernandes apresen-
tou o seu programa de ação e
respondeu a questões coloca-
dos pelos conselheiros neste

âmbito.
O candidato a presidente

do Politécnico apresentou um
urograma organizado em cinco
eixos estratégicos, que são En-
sino e Formação; Investigação,
Desenvolvimento e Inovação;
Comunidade; Governança Res-
ponsável; e Instalações, aos

quais fez corresponder um
conjunto de linhas de ação e

medidas a implementar para a
sua concretização.

Exposição com obra de Nadir Afonso
pode ser visitada até junho
A exposição Nadir Afonso e a
Figura Humana, patente no
Museu Francisco Tavares Pro-
ença Júnior, em Castelo Bran-
co, vai ser prolongada até 19
de junho de 2022, com a Câ-
mara de Castelo Branco a

adiantar que tal é “justificado
pelo êxito de afluência de
público”, adiantando que
“em apenas dois meses a
exposição teve mais de três
mil visitantes”.

É também destacado que

“apesar de todas as contingên-
cias da pandemia de COVID-
19, é de realçar a importância
do Museu e das exposições
temporárias de notoriedade
nacional e internacional, como
um espaço de encontro inter-

geracional, capaz de atrair vi-
sitas de escolas, desde a in-
fância ao Ensino Superior e
sénior, assim como a procura
de conhecimento por parte do
visitante individual”.

Por isso é argumentado

que “esta exposição tem ser-
vido como pano de fundo a
visitas guiadas, a atividades
do Serviço Educativo, a pa-
lestras, a concertos de música
clássica e à apresentação de
livros”.

A Comissão de Humanização e o grupo Corhal apresentam-se


