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CONSULTAS COM MARCAÇÃO:
• Clinica Geral 
- Dr. António Reis - 2.ªs, 4.ªs e 6.ªs das 15H00 às 20H00
- Dr. João Lobato  -  2.ªs e 6.ªs às 15H00 - 3.ªs 9H30 às 13H00
                                - 4.ªs a partir das 18H00
• Doenças do Aparelho Digestivo - Dr. Tristan
• Psicologia Clínica e Avaliação Psicológica de 
   condutores - Drª. Inês Martins 
• Psiquiatria/Doenças Nervosas - Dr. Vitor Henriques
• Cardiologia - Dr. Nuno Carvalho - 5.ª feira de manhã

EFETUAMOS ANÁLISES CLÍNICAS 
(acordo c/ todas as entidades c/ oferta de pequeno almoço)

URGÊNCIAS AO DOMICÍLIO
Dias úteis das 15 horas às 20 horas

Telef. 272 322 625

Rua de S. Tiago nº3, 1º Esq. Tel. 272 322 625
CASTELO BRANCO

Serviços para Sócios e não Sócios

O aluno do 3.º ano da licen-
ciatura em Engenharia In-
formática da Escola Supe-
rior de Tecnologia de Cas-
telo Branco, Vítor Aleluia, 
acaba de publicar o artigo 
“Livestock Monitoring: 
Approaches, Challenges 
and Opportunities” na re-
vista científi ca Internatio-
nal Journal of Engineering 
and Advanced Technology 
(IJEAT) (ISSN: 2249-
8958 Online).
O trabalho resulta do pro-
jeto de fim de curso do 
estudante, orientado pelos 
docentes Vasco Soares e 
João Caldeira e apresenta 

abordagens e tecnologias 
para a identificação de 
gado, monitorização de 
sinais vitais e rastreio de lo-
calização. “Primeiro intro-
duz os conceitos relaciona-
dos e, de seguida, fornece 
uma análise das soluções 
existentes e discute os seus 
pontos fortes e limitações”. 
Finalmente, “apresenta 
os principais desafios no 
campo e discute tendên-
cias recentes que devem 
ser tidas em conta pelos 
investigadores, implemen-
tadores e fabricantes nos 
futuros desenvolvimentos 
na área”.

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA

Engenharia informática ‘dá’ 
artigo em revista internacional

INSTITUTO POLITÉCNICO

Aulas abertas na Escola 
Superior de Artes Aplicadas

O Instituto Politécnico de 
Castelo Branco (IPCB) aca-
ba de assinar um acordo de 
cooperação com o Instituto 
Federal de Educação do Rio 
de Janeiro. Em nota enviada 
ao Reconquista a instituição 
albicastrense diz ainda ter 
reforçado os acordos de coo-
peração bilateral que possui 
com 15 Institutos Federais de 
Educação do Brasil, no segui-
mento da participação no I 
Seminário Luso Brasileiro 
do Ensino Superior. 
Segundo o IPCB, “o even-
to contou com a presença 
de dirigentes, professores 
e coordenadores das Rela-
ções Internacionais de ins-
tituições de ensino superior 
portuguesas e brasileiras, 
tendo resultado no fortale-
cimento das redes de coo-
peração internacional entre 
instituições portuguesas e 
brasileiras, centrando-se 
numa estratégia de reforço 
da cooperação internacional 
entre os dois países. Uma 
oportunidade única de par-
tilha, profunda reflexão e 

COOPERAÇÃO COM INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO

Politécnico reforça
ligação com o Brasil

aprendizagem para todos, 
que se revelou fundamental 
para a definição de novas 
agendas estratégicas de co-
operação, tendo em atenção 
as missões e visões comuns 
das instituições de ensino 
superior participantes”.
De referir que o I Semi-
nário Luso�Brasileiro teve 

organização do Instituto 
Politécnico de Bragança e 
surgiu de uma parceria entre 
o Conselho Coordenador 
dos Institutos Superiores 
Politécnicos (CCISP) e o 
Conselho Nacional das Ins-
tituições da Rede Federal 
de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica 

(CONIF).  Através deste 
Seminário foram avaliados 
os principais resultados dos 
últimos anos da relação en-
tre instituições e, ao mesmo 
tempo, foram identifi cadas 
e partilhadas novas metodo-
logias e boas-práticas numa 
operação de modernização 
da agenda de cooperação 
internacional.

O acordo foi assinado com o Instituto Federal

A Escola Superior de Artes 
Aplicadas de Castelo Bran-
co promove, durante o mês 
de abril, mais uma edição 
das “Aulas Abertas”, disse 
ao Reconquista o Politéc-
nico albicastrense. 
Em nota é explicado que 
a atividade oferece aos 
candidatos à licenciatura 
em Música a possibilidade 
de contactarem com os do-
centes das diversas Classes 
de Instrumento, bem como 
conhecer melhor a Escola e 
a forma como diariamente 
trabalham as suas turmas 
e alunos.
Recorde-se que o acesso à 

licenciatura em Música da 
ESART�IPCB é realizado 
através de um Concurso 
Local de Acesso ao Ensino 
Superior, destinado exclu-
sivamente a candidatos que 
pretendam ingressar numa 
das 4 variantes do curso: 
Canto, Formação Musical, 
Direção Coral e Instrumen-
tal, Instrumento (Cordas e 
Sopros ou Cordas e Teclas) 
e Música Eletrónica e Pro-
dução Musical.
A inscrição nas provas de-
corre até dia 9 de maio, em 
www.ipcb.pt, estando pre-
vista a realização das provas 
entre os dias 14 a 22 maio.

O Núcleo de Castelo Bran-
co do Grupo de Dadores 
de Sangue dos Serviços 
Sociais da Caixa Geral de 
Depósitos vai levar a efeito 
sábado, dia 23 de abril, en-
tre as 9H00 e as 13H00, 
uma recolha de sangue. 
Esta ação vai decorrer nas 
instalações do Salão Paro-
quial da Igreja de Santiago, 

IGREJA DE SANTIAGO

CGD promove 
recolha de sangue

em Castelo Branco, em 
articulação com o Centro 
de Sangue e da Transplan-
tação de Coimbra. Aten-
dendo a que “o dador de 
sangue tem o poder de sal-
var vidas”, o convite que os 
promotores fazem a todos 
os potenciais dadores é que 
“compareçam e tragam um 
amigo”.  

Vitor Aleluia

Autores que antes e de-
pois da Revolução de 1974 
escreveram poemas sobre 
a Liberdade vão estar em 
destaque numa sessão de 
Leituras Informais que se-
gunda-feira, dia 25 de abril, 
pelas 17H00, a Alma Azul, 
em parceria com a Biblio-
teca Municipal de Castelo 
Branco, leva ao Parque da 
Cidade. Na Mata dos Lou-
reiros, leitores-voluntários 
vão ler esses poemas, aos 
quais se junta a música e 
uma homenagem a Celeste 
Caeiro “A senhora dos cra-
vos”, que, com o seu gesto 
espontâneo, transformou 
o 25 de Abril de 1974 na 
Revolução dos Cravos, um 
evento inspirado na metá-
fora a que Helena Vieira da 

NO DIA 25 DE ABRIL

Poesia no Parque da Cidade
Silva deu expressão plástica 
com o cartaz “A poesia está 
na rua”. 
Os leitores-voluntários da-
rão voz a poemas da “Resis-
tência” de poetas como José 
Gomes Ferreira, Alexandre 
O’Neill, Jorge de Sena, Na-
tália Correia ou Ruy Belo. 
A meio da sessão o tema 
“Grândola Vila Morena”, 
de José Afonso, vai ser exe-
cutado em viola de arco, 
pelas jovens alcainenses 
Beatriz e Rafaela Riscado, 
ex-alunas do Conservatório 
de Música de Castelo Bran-
co e atualmente estudantes 
da Universidade de Aveiro, 
nos cursos de engenharia 
e música, respetivamente. 
Segue-se a distribuição de 
cravos vermelhos por to-

dos os participantes, feita 
por uma “senhora” que vai 
encarnar, simbolicamente, 
Celeste Caeiro nesse dia 
25 de Abril de 1974; o mais 
jovem leitor, Afonso Mar-
tins, fará a leitura de “25 de 
Abril”, de Sophia de Mello 
Breyner Andresen; e outros 
lerão poetas que marcam 
as décadas seguintes como 
António José Forte, Manuel 
António Pina, Luiza Neto 
Jorge, Nuno Moura, sem 
esquecer os albicastrenses 
Joaquim Cardoso Dias e 
José Guardado Moreira, 
com diversas abordagens 
poéticas de um Portugal 
que neste dia se transfor-
mou numa Democracia. 
Haverá ainda tempo para 
homenagear, pelo cente-

nário do seu nascimento, 
o poeta moçambicano José 
Craveirinha (1922-2022), 
com a leitura do poema 
“Manifesto”, publicado 
em 1974.
Esta será a primeira de vá-
rias iniciativas Alma Azul 
em parceria com a Biblio-
teca Municipal de Castelo 
Branco, que continuarão 
no mês de maio com a ce-
lebração do Dia Mundial 
da Língua Portuguesa e, em 
junho, celebrando o Dia de 
Portugal e o centenário do 
nascimento de José Sarama-
go, Prémio Nobel da Litera-
tura em 1998, com a sessão 
“A bagagem do viajante e 
viagem a Portugal de José 
Saramago”, no auditório da 
Biblioteca Municipal. 

ENSINO Acordos resultam da participação no I Seminário Luso Brasilei-
ro do Ensino Superior.
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