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Custódio Castelo
em workshop

vILA Do CoNDE

6 O docente da variante de Gui-
tarra Portuguesa na licenciatura em 
Música da Escola Superior de Artes 
Aplicadas do IPCB, Custódio Castelo, 
realizou um “Workshop de Unhas” e 
um Concerto de Guitarra Portuguesa 
no âmbito da sua participação na 
iniciativa “Sextas às Sete – Ciclo de 
Concertos Didáticos”.

Em nota enviada à nossa reda-
ção, o Politécnico revela que a ini-
ciativa foi dinamizada pelo Conser-
vatório de Música de Vila do Conde 
e teve como objetivo promover o 
contato dos alunos com a Guitarra 

Portuguesa e dar a conhecer me-
lhor este instrumento emblemáti-
co. 

O IPCB recorda que o “Sextas 
às Sete” teve início no ano letivo 
2015/2016, resultado de uma expe-
riência pedagógica levada a cabo 
pelo Conservatório de Música de 
Vila do Conde. 

Ao longo do ano, são apresen-
tados dez concertos, a cargo de 
músicos profissionais que paralela-
mente falam um pouco sobre o seu 
trabalho e procuram desmistificar a 
música erudita. K

IPCB em Cabo verde

Programa cultivar 
reune-se no IPCB

DIvuLGAção

AGroALImENtAr

6 O Instituto Politécnico de 
Castelo Branco esteve presente 
em Cabo Verde, numa iniciati-
va que que teve como objetivo 
o reforço da cooperação entre 
os Institutos Politécnicos portu-
gueses e as escolas secundárias 
daquele país. A presença do IPCB 
esteve inserida na visita que a 
comitiva de Politécnicos de Por-
tugal numa visita a Cabo Verde 
e decorreu no âmbito do projeto 
Portugal Polytechnics Internatio-
nal Network - PPIN, desenvolvido 
em parceria por 15 Institutos Po-

6 A Escola Superior Agrária do 
Instituto Politécnico de Castelo Bran-
co acolheu, nos passados dias 3 e 4 
de fevereiro, a segunda reunião anu-
al do programa Integrado em IC&DT 
Cultivar. Neste encontro foram discu-
tidos os resultados obtidos nos dois 
primeiros anos de funcionamento da 
Rede de competências para o desen-
volvimento sustentável e inovação 
no setor Agroalimentar.

O programa tem como principais 
linhas de investigação a caracteriza-
ção biofísica do território e respeti-
vas dinâmicas socioeconómicas e 
demográficas, a caracterização dos 
recursos endógenos naturais nas 
janelas de paisagem, a avaliação 
e monitorização dos serviços dos 
ecossistemas relevantes para os 

reuniões com as câmaras muni-
cipais de São Salvador do Mun-
do, São Lourenço dos Órgãos, São 
Vicente e Porto Novo, para reno-
vação dos Protocolos de Coopera-
ção existentes e criação de novas 
parcerias”. 

De referir que o IPCB foi ainda 
recebido na Universidade de Cabo 
Verde, para analisar e reforçar a 
cooperação existente e alargá-la 
a outras áreas de interesse. Nes-
se âmbito, ficou agendada para 
fevereiro a visita do Pró-Reitor, 
Aristides Silva. K

litécnicos de Portugal. 
Na nota enviada à nossa reda-

ção o IPCB informa que a “missão 
incluiu a apresentação das insti-
tuições participantes aos alunos 
finalistas de oito escolas secun-
dárias (ES Carlos Alberto Gonçal-
ves, ES Luciano Garcia, ES Jorge 
Barbosa, ES José Augusto Pinto, 
ES Ludjero Lima, Escola Técnica 
Guilherme Dias Chantre, ES Suze-
te Delgado e ES de Coculi), uma 
reunião com a Secretária de Es-
tado do Ensino Superior de Cabo 
Verde, Eurídice Monteiro e ainda 

recursos genéticos endógenos na-
turais selecionados, e a valorização 
sustentável dos recursos genéticos 
endógenos naturais selecionados.

A iniciativa contou, na sessão 
de abertura, com as presenças do 
presidente do Politécnico, António 
Fernandes, e do responsável insti-
tucional local pelo programa, Paulo 
Fernandez, aos quais se juntaram, 
de forma remota, a coordenadora 
do mesmo, Helena Freitas, e a CEO 
do Cultivar, Joana Costa.

Em nota enviada ao nosso 
jornal, o Politécnico explica que 
“a reunião foi repartida em cinco 
sessões, cada qual dedicada a uma 
linha de investigação do programa, 
num total de 25 apresentações 
orais, realizadas, em geral, por in-

vestigadores juniores, que sinteti-
zaram os resultados de dois anos 
de investigação”.

Os trabalhos integraram ainda 
visitas ao Centro de Biotecnologia 
de Plantas da Beira Interior e ao 
Centro Tecnológico do Agroalimen-
tar, um jantar de trabalho e uma 
sessão de encerramento.

Liderado pela Universidade de 
Coimbra, o Cultivar tem como enti-
dades parceiras o IPCB, o Instituto 
Pedro Nunes e a Associação Centro 
de Apoio Tecnológico Agroalimentar 
(CATAA). Tendo em conta a área ter-
ritorial em causa, o envolvimento 
do Politécnico de Castelo Branco e 
do CATAA assume-se como funda-
mental para a prossecução destes 
objetivos. K

Publicidade

Dias abertos 
em Portalegre

toDoS oS DIAS

6 O Instituto Politécnico de Por-
talegre tem em curso a atividade 
Dias Abertos. Habitualmente baliza-
da por um período temporal, este 
ano a iniciativa decorre permanen-
temente.

Em nota, o Politécnico revela 
que com as Escolas Secundárias e 
as Escolas Profissionais que queiram 
visitar o Politécnico de Portalegre é 
desenhado um plano de visita perso-
nalizado, de acordo com a disponibi-
lidade manifestada e contemplando 
atividades de cariz mais prático ou 

informativo, consoante a área de en-
sino e os interesses dos alunos.

Neste modelo de “dias aber-
tos” continuamos a privilegiar um 
contacto próximo, mas em grupos 
menores e atentos ao contexto 
pandémico. Para além disso, o Po-
litécnico programa visitas a título 
particular ou com o encarregado 
de educação bastando para o efeito 
fazer reservas através do gci@ip-
portalegre.pt. A instituição informa 
que estará também na Futurália e 
na Qualifica.K


