
JANEIRO 2021 ///  01 

janeiro 2021
Diretor Fundador

João Ruivo    

Diretor
João Carrega    

Publicação Mensal    
Ano XXII K No275

Distribuição Gratuita

www.ensino.eu
Assinatura anual: 15 eurosEnsino JovEm

C P 21

novo presidente eleito
consElho gEral Da UnivErsiDaDE DE Évora

iPl abre saúde em Torres vedras
PoliTÉcnico DE lEiria

C P 11

C P 13

Europa premeia setúbal

conselho geral completo

invEsTigação

PoliTÉcnico DE coimbra

C P 12

C P 14

mutações 
do vírus 
tornam 
mais difícil 
a imunidade 
de grupo

PaUlo Paixão, virologisTa

Públicas E PrivaDas

Escolas 
fechadas 
e sem ensino 
a distância

UnivErsiDaDE Da bEira inTErior

rede de Drones para 
transportar órgãos 
para transplante 

C P 5

Educação 
e ciência 
devem ser 
prioridades 
nacionais

galoPim DE carvalho, gEólogo E ProFEssor

C P 2 a 4

C P 25 a 27

O Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, escla-
rece que a medida afeta escolas públicas e privadas. En-
sino Superior também se está a adaptar a nova realidade.

PoliTÉcnico DE casTElo branco

campus da Talagueira 
ganha novas valências

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_Ensino_26x6cm_Amanhã és Pro.pdf   1   30/06/2020   16:01

Elvas com nova residência
PoliTÉcnico DE PorTalEgrE

C P 15

C P 31

C P 7



JANEIRO 2021 ///  011 

campus da Talagueira 
ganha novas valências

PoliTÉcnico DE casTElo branco

6 Os cerca de cinco hectares do Cam-
pus da Talagueira do Instituto Politécnico 
de Castelo Branco (IPCB), situados entre as 
escolas superiores de Saúde (Esald) e de 
Artes Aplicadas (Esart), vão ser requalifica-
dos. Politécnico e autarquia estão de mãos 
dadas neste projeto, cuja obra será finan-
ciada pelo município e o projeto desenvol-
vido pela instituição de ensino, conforme 
apurou o Ensino Magazine.

O objetivo, referem os presidentes das 
duas entidades, é tornar aquele local num 
espaço académico, de lazer, mas aberto a 
toda a comunidade, tornando-se num dos 
mais atrativos do país. Ali surgirá um anfi-
teatro ao ar livre, pérgolas com mobiliário 
urbano (bancos e mesas, entre outros), um 
calçadão entre as duas escolas, uma ciclo-
via e um novo estacionamento junto à en-
trada principal da Esart.

O investimento, de cerca de 500 mil eu-
ros pertence à Câmara de Castelo Branco 
e o projeto é da responsabilidade do IPCB, 
que depois de desafiar alunos da Escola Su-
perior de Artes Aplicadas a desenvolverem, 
sob a coordenação dos seus professores, 
um conjunto de propostas, está agora a de-
senvolver o projeto final.

“Este projeto reúne o melhor de cada 
uma das três propostas que foram apresen-
tadas à Câmara e ao IPCB. Foi-nos pedido 
para que o projeto final tivesse o melhor de 
cada uma dessas propostas. E é o que esta-
mos a fazer”, esclarece António Fernandes, 
presidente do politécnico.

O Campus da Talagueira integra ainda 
a Escola Superior de Tecnologia do IPCB, 
numa zona já requalificada, e está situa-
do paredes meias com a zona de lazer da 
cidade, num complexo de alto nível, com 
piscinas interiores, piscina praia, lagoa, três 
campos de futebol com relva sintética, pis-
ta de atletismo, skate Park, espaços para 
caminhadas, zona de merendas e ciclovia. 
Em conjunto e com o futuro Parque da Cruz 
do Montalvão (um espaço de natureza e 
bem estar), formarão uma zona de excelên-
cia onde a academia e a sociedade estarão 
unidas pelo saber e pelo bem estar.

O Campus da Talagueira, idealizado pelo 
antigo presidente do IPCB, Valter Lemos, com 
o apoio do ex-autarca albicastrense Joaquim 
Morão, teve avanços e recuos e foi edifica-
do em terrenos cedidos pelo Município ao 
Politécnico. O projeto inicial era ambicioso 
e além das duas novas escolas, cujos pro-
jetos foram reajustados, previa também um 
edifício central onde ficariam concentrados 
serviços e equipamentos comuns.

Com Ana Maria Vaz na presidência do 
Politécnico foram inauguradas as novas ins-
talações da Escola Superior de Saúde. Com 
Carlos Maia, enquanto presidente do IPCB, 
e com o apoio da autarquia albicastrense 
presidida por Joaquim Morão em assumir 
a componente financeira nacional da obra, 
construiu-se a ESART.

Agora, com António Fernandes na pre-
sidência do IPCB vai avançar-se com a re-
qualificação de um espaço que aquele res-
ponsável classifica como um dos melhores 
campus académicos do país, num processo 
que teve início com Luís Correia, enquanto 
presidente da Câmara albicastrense, e que 
agora será concretizado com José Augusto 
Alves nessas funções.

Uma das novidades deste projeto passa 
pelo facto do campus não ter barreiras físi-
cas para a comunidade. É aberto e qualquer 
pessoa poderá circular e usufruir dele.

As obras deverão ser feitas em 2021 e 
a intervenção é profunda pois envolve tra-
balhos de infraestruturação e de requali-
ficação do espaço. A questão paisagística 
também foi tida em conta e vão ser criados 
espaços verdes, com árvores.

José Augusto Alves, presidente do mu-
nicípio, considera que esta intervenção vai 
“proporcionar a que os alunos, a comu-
nidade académica do IPCB e a população 
tenham a possibilidade de usufruir de um 
espaço de excelência, com todas as como-
didades”.

Diz o autarca que “o Campus da Tala-
gueira terá diferentes valências e vai permi-
tir a realização de diferentes eventos aca-
démicos e culturais. Todo o ambiente será 
valorizado através de uma intervenção ao 
nível da paisagem, tendo-se tido o cuidado 

de identificar as espécies que ali melhor se 
adaptam”.

António Fernandes adianta que o pro-
jeto está a ser finalizado. “Trata-se de uma 
intervenção profunda, que exige a remoção 
de terras, a instalação de diversas infraes-
truturas, sistemas de drenagem e equipa-
mentos em cinco hectares”.

Os dois responsáveis destacam o facto 
do Campus da Talagueira ficar aberto a toda 
a comunidade, ao contrário do que sucede 
noutros campus académicos em que a op-
ção foi a de vedar a entrada à sociedade. 
“É um espaço que vai ser disponibilizado 
à cidade, não vai ter qualquer tipo de bar-
reiras. Não só a comunidade do IPCB pode 
usufrui dele, como todos os albicastrenses 
ou quem nos visita”, referem.

A intervenção, diz António Fernandes, 
vai permitir criar um novo acesso para as 
traseiras da Esart. O presidente do IPCB 
sustenta que “o Campus da Talagueira 
vai ficar digno. Vai ser um dos melhores 
do país e tem a particularidade de ficar 
aberto, sem qualquer barreira de acesso”.  
Para além desta requalificação, a autar-
quia construiu uma nova escadaria de 
acesso entre o estacionamento da Esart, 
no piso -1, e a entrada principal, piso 0. 
Uma estrutura importante, já que com a 
pandemia a escola teve que criar circuitos 
distintos e a entrada passou a ser feita 

apenas pelo piso 0, na porta principal da 
escola.

De acordo com a memória descritiva “a 
maioria dos espaços de dimensão significa-
tiva não tiveram até à data qualquer qua-
lificação ou estudo. Nessas áreas de fraca 
capacidade será feita uma ripagem cruzada 
com máquinas de rastos para que os solos 
ganhem outro vigor”.

O projeto, que está em fase de finaliza-
ção, mostra cuidados nos espaços verdes. 
“Ao nível da vegetação serão criadas zonas de 
sementeira de prado de sequeiro; será insta-
lado um jardim arbustivo, e plantadas árvores 
de grande porte num arranjo e transição com 
o prado de sequeiro e zona reservada. Serão 
também colocadas espécies arbustivas ou tre-
padeiras em duas pérgolas”, explica o docu-
mento inicial a que tivemos acesso.

O anfiteatro ao ar livre será construído 
“com bancadas na zona mais alta e palco 
na baixa e plana”.

Segundo esta breve memória descritiva, 
“o passeio longitudinal que une as duas es-
colas será requalificado com um alargamento 
em betuminoso na cor vermelha onde pode-
rão circular bicicletas. Será também alargado 
o acesso à entrada principal da ESART com 
um calçadão com uma faixa central com ár-
vores, que excepcionalmente pode ser usado 
por viaturas em cargas e descargas e visitas 
em dias festivos/comemorativos”. K


