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A  chuva e algum frio,
que caracterizam
o outono e o inverno, já
chegaram. No ar já se sen-
te o cheiro das lareiras que
aquecem as casas e, claro
está, o aroma das típicas
castanhas assadas, que
com um pouco de jeropiga
aquecem o corpo
e a alma, em momentos de
convívio.

Tudo isto, a provar que,
cá pela Beira, as tradições
ainda se mantêm bem
vivas, para bem de todos.
Os mais velhos recordam
os momentos vividos
noutros tempos, enquanto
os mais novos vivem novas
experiências que, sem
qualquer margem
para dúvida, serão
determinantes para
a sua aprendizagem e a
construírem quem serão
no futuro.

Mas, nesta época do
ano também já se vislum-
bra outra tradição. Trata-
se do Natal. Em Castelo
Branco a iluminação nata-
lícia vai ganhando forma,
para que a partir do início
de dezembro e até ao Dia
de Reis, já em 2019,
ilumine as noites,
dando outra cor ao tempo
mais escuro. Aliás, a apro-
ximação do Natal é tam-
bém anunciada pela pró-
pria decoração das
montras dos estabeleci-
mentos comerciais, que
começam a apelar aos
clientes para fazer
as suas compras para
o sapatinho. Haja
dinheiro, porque    esse
será, certamente,  um dos
problemas de muitos, pois
apesar dos números avan-
çados pelos políticos mos-
trarem que Portugal saiu
da crise e está a evoluir,
quem vive o dia a dia não
tem exatamente a mesma
perceção, vá lá sabe-se
porquê. Será que
a maioria dos Portugueses
vive num Portugal
diferente?

Gazeta do Interior, 1 de Abril de 2009

Gazeta do Interior, 21 de novembro de 2018

CASTELO BRANCOCASTELO BRANCO5

A Escola Superior de Artes
Aplicadas (ESART) de Castelo
Branco comemorou, dia 14 de
novembro o 19º aniversário,
numa cerimónia que contou
com a presença do presidente,
vice-presidentes e administra-
dora do Instituto Politécnico
de Castelo ranço (IPCB), au-
tarcas da região, representan-
tes da sociedade civil e de ins-
tituições da região, diretores
de outras escolas superiores
do Politécnico, docentes, alu-
nos e trabalhadores da Escola.

O Clube UNESCO Ciência,
Tradição e Cultura do Insti-
tuto Politécnico de Castelo
Branco (IPCB) desenvolveu
um conjunto de atividades

O Instituto Politécnico de Cas-
telo Branco (IPCB) assinou um
protocolo com o Instituto do
Emprego e Formação Profissio-
nal (IEFP) e o Conselho Coorde-
nador dos Institutos Superiores
Politécnicos (CCISP), para co-
ordenação da rede de Castelo
Branco no âmbito da Parceria
Competências Digitais +. A ce-
rimónia foi presidida pelo Pri-
meiro Ministro, António Costa, e
contou com a presença do mi-
nistro da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, Manuel Heitor,
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ESART comemora 19 anos

de artes
A instituição
de ensino
das artes
comemorou
nos seus
19 anos de vida
um notável
percurso
de sucesso

O presidente do Politécnico,
António Fernandes, salientou o
“notável percurso da ESART”, a
sua capacidade criativa mani-
festada nas diferentes valênci-
as, do design à música, bem
como a cultura de Escola exis-
tente na ESART. Referiu-se de
seguida ao sucesso da Escola ao
nível da captação de estudantes

oriundos de todo o País que na
sua opinião se deve à qualidade
do trabalho desenvolvido. De
seguida agradeceu ao diretor da
ESART, José Raimundo, toda a
sua entrega ao projeto ESART ao
longo dos últimos oito anos.

José Filomeno Raimundo
iniciou a intervenção com um
cumprimento e agradecimen-

to “a todos e a cada um, pelo
respeito e reconhecimento
que a vossa presença repre-
senta na vida da nossa escola,
vida essa que hoje comemora-
mos, a vida da ESART.”

José Raimundo salientou
também a “imensa capacidade
de gerar parcerias e cumplicida-
des” demonstrada pela ESART,

“que nos distingue e afirma num
universo lato, de entendimentos
diversos, destacando a Câmara
de Castelo Branco, pelo entendi-
mento e apoio dados à nossa es-
cola desde o primeiro momen-
to”, o Politécnico, “na pessoa do
senhor presidente, António Fer-
nandes, pela atitude atenta e
cuidada com que olha a especi-
ficidade da ESART”, e ainda a
todos os que colaboraram com a
ESART nos último anos: autar-
quias, nomeadamente o presi-
dente da Câmara Municipal de
Vila Velha de Ródão, Luís Pereira,
instituições e empresas.

José Raimundo destacou
ainda “a energia imensa e conta-
giante dos nossos alunos, que se
impõe reconhecer” e deixou um
agradecimento aos professores e
a todos os que trabalham na
ESART, “pela forma como traba-
lharam em torno de um projeto
que neles assenta e para o qual o
seu envolvimento e empenho
pessoais foram fundamentais e
fizeram a diferença”.

IPCB assina protocolo Parceria
Competências Digitais + 

Clube UNESCO do Politécnico desenvolve
atividade sobre insetos

no âmbito do projeto ERAS-
MUS+ Come on kids, the na-
ture wait for us, sobre o tema
Insetos.

O tema Insetos serviu

para desmitificar ideias,
construir conhecimentos ci-
entíficos, conhecer Patrimó-
nio Mundial da UNESCO li-
gado aos insetos, e ainda

analisar possibilidades de
transferência dos conheci-
mentos aprendidos para ati-
vidades com as crianças.

Para além de educadores

de infância Portugueses, par-
ticipam neste projeto educa-
dores de infância da Turquia,
Roménia, Macedónia e Estó-
nia.

e do ministro do Trabalho, Soli-
dariedade e Segurança Social,
José Vieira da Silva.

A Parceria Competências
Digitais + destina-se a desem-
pregados com formação superi-
or que, embora com qualifica-
ções de nível superior, revelam
dificuldades de inserção no
mercado de trabalho ou desa-
justamento de competências
face às exigências da economia
e do mercado de trabalho.

Contempla um programa
de formação em tecnologias

da informação, concretizado
através de acordos de coope-
ração com empresas de refe-
rência na área digital, com o
objetivo de responder a neces-
sidades específicas do merca-
do de emprego regional.

Para o presidente do Politéc-
nico, António Fernandes, a apos-
ta insere-se na orientação estra-
tégica de incluir na oferta
formativa do Politécnico cursos
com forte interação empresarial e
formatos mais flexíveis, adapta-
dos às necessidades das organiza-

ções e territórios e também às ex-
pectativas dos estudantes, sendo
que a ligação ao tecido empresa-
rial melhora a dinâmica de capta-
ção e fixação de jovens e técnicos
qualificados na região.

O projeto aprovado será
desenvolvido em parceria com
a OutSystems e a Câmara de
Proença-a-Nova.

A nível nacional a Parceria
Competências Digitais + abran-
gerá até 1.500 formandos, de-
sempregados com formação su-
perior, inscritos nos serviços de

emprego, a beneficiar ou não de
subsídio de desemprego, e con-
tará com um financiamento glo-
bal de 3,5 milhões de euros por
parte do IEFP, até final de 2019.

Numa primeira fase, serão
celebrados seis protocolos de
cooperação, sendo depois
alargado ao resto do País, atra-
vés de acordos de cooperação
específicos entre o IEFP e cada
instituto politécnico aderente,
sendo os percursos formativos
desenhados pelos institutos
politécnicos.

O presidente do Politécnico destacou a capacidade criativa da Escola


