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BREVES: Centro - 2.ª edição

Redação, 17 mar 2022 (Lusa) - Notícias breves da região Centro (2.ª edição).

 

CASTELO BRANCO: Fábrica da Criatividade expõe trabalhos da ESART

A Fábrica da Criatividade, em Castelo Branco, tem patente ao público, até ao dia 15 de abril, a
exposição “Território, Identidade e Valor Local na Coleção DESIGNESART”.

Em comunicado, o Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) referiu que a exposição é
composta por trabalhos realizados entre 2019 e 2020 por docentes e estudantes do mestrado em
Design de Interiores e Mobiliário da Escola Superior de Artes Aplicadas (ESART).

“A coleção espelha uma atmosfera de aprendizagem em ambiente de partilha, representada por
19 objetos que cruzam as técnicas tradicionais com as tecnologias emergentes. Estes aportam
novas soluções, as quais suportam e re�etem uma nova recon�guração das ações e dos usos
desenvolvidos pelas práticas locais”, lê-se na nota.

A mostra pode ser visitada até ao dia 15 de abril e a entrada é gratuita.

 

VILA DE REI: Município disponibiliza espaços para teletrabalho

O município de Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, criou uma área de ‘coworking’ no edifício
do mercado municipal, que conta com três espaços vagos para implementação de teletrabalho.

“O município de Vila de Rei disponibiliza acesso à Internet, zonas privadas para videochamadas,
área de reuniões e local para a realização de apresentações ou ações de formação, com horários
�exíveis e de utilização diárias, semanal ou mensal, conforme as necessidades dos utilizadores”,
referiu a autarquia, em comunicado hoje divulgado.

A Câmara aderiu, em abril de 2021, ao protocolo da primeira fase da Rede Nacional de
‘Coworking’, que resultou na criação de um espaço para a implementação de teletrabalho no
concelho.
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Citado no documento, o presidente do município, Ricardo Aires, sublinhou que “a aposta no
teletrabalho vem representar uma oportunidade para a redução da assimetria geográ�ca de
ofertas pro�ssionais, possibilitando que o interior do país possa aumentar a sua oferta laboral”.

 

CASTELO BRANCO: Escola Agrária recebe colóquio sobre plantas aromáticas e medicinais

A Escola Superior Agrária de Castelo Branco (ESACB) recebe, nos dias 24 e 25, o III Colóquio
Nacional de Plantas Aromáticas e Medicinais (CNPAM2022), anunciou hoje o Politécnico local.

O colóquio é seguido de um encontro de produtores, no dia 26, que tem prevista a visita a
empresas do setor na região de Castelo Branco.

“Várias dezenas de investigadores vão apresentar trabalhos cientí�cos sobre inovação, uso
terapêutico e medicinal das plantas aromáticas e medicinais (PAM) e outras aplicações desta
�ora tão diversi�cada e extremamente rica que existe em todo o país”, lê-se na nota.

A iniciativa é organizada pela Associação Portuguesa de Horticultura, em colaboração com a
ESACB e o Centro de Biotecnologia de Plantas da Beira Interior (CBPBI).

 

VILA DE REI: Projeto artístico “Vilas Mutantes” apresenta espetáculo �nal no dia 27

O espetáculo �nal do projeto de intervenção artística “Vilas Mutantes” decorre, no dia 27, em Vila
de Rei, anunciou hoje o município local.

“O evento, que dá pelo nome de ‘Quando o Fogo se Aproxima’, está agendado para as 15:00, a
realizar em estilo circuito artístico, com início no Largo Eugénio Tavares Ribeiro, junto ao chafariz
da Rua São João de Deus”, referiu, em comunicado, a Câmara de Vila de Rei.

Segundo a autarquia, ao longo do mês de março, os artistas e a população vilarregense que
aderiram à iniciativa realizaram diversos ensaios com vista à preparação de espetáculo de música
e dança que será apresentado no último domingo do mês.

A iniciativa faz parte do “FÔLEGO”, um programa de intervenção artística movido pelo combate às
alterações climáticas em Mação, Sertã, Oleiros, Proença-a-Nova e Vila de Rei.
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