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O Parque de Estacionamento 
subterrâneo da Devesa, em 
Castelo Branco, vai ser melho-
rado, disse ao Reconquista o 
presidente da Câmara albicas-
trense, Leopoldo Rodrigues. 
O autarca explica que “vai ser 
feito um estudo para que essa 
intervenção seja feita”.
O autarca fala sobretudo na 
infiltração de água que sur-
ge nalgumas zonas daquele 
que é um dos maiores e mais 
importantes parques de esta-

OBRAS DE EÇA DE QUEIRÓS

Docente albicastrense
publica na Casa
da Moeda
A docente da Escola 
Superior de Edu-
cação de Castelo 
Branco, Eduarda 
Santos, participou 
na elaboração de “A 
Relíquia”, o vigési-
mo volume da Edição Crítica das Obras 
de Eça de Queirós, disse ao nosso jornal 
o Instituto Politécnico de Castelo Branco. 
O romance queirosiano de 1887, surge com 
Edição de Carlos Reis, professor catedráti-
co da Universidade de Coimbra. 
Eduarda Santos, enquanto membro inte-
grado do Centro de Literatura Portuguesa 
da Universidade de Coimbra, colaborou 
na revisão e fi xação do texto, bem como 
na elaboração da história do romance pro-
priamente dito, patente na “Introdução” ao 
atual volume. 
Em nota enviada à nossa redação, o Politéc-
nico explica que “A Relíquia, para além de 
se apresentar como uma obra que se coloca 
na linha da literatura e do pensamento 
anticlericais, muito férteis no século XIX, 
e que diretamente se relaciona com as 
resistências e com as contradições que a 
laicização da vida pública portuguesa en-
frentou, desde o advento do Liberalismo” 
(ibidem), liga-se igualmente a uma história 
de cariz pessoal, a da viagem realizada pelo 
próprio Eça ao Egito e à Palestina”. 

IPCB

Mentoria para Palops
no Politécnico
O Instituto Politécnico de Castelo Branco 
(IPCB) associou-se à Nova SBE - Uni-
versidade Nova de Lisboa no âmbito do 
projeto “Mentoria para o Sucesso 2021/ 
2022”. Em nota enviada à nossa redação 
é explicado que esta parceria “pretende 
promover a integração e o sucesso acadé-
mico de estudantes dos Países Africanos 
de Língua Ofi cial Portuguesa (PALOP) 
recém-chegados às instituições de ensino 
superior portuguesas”
De acordo com o IPCB, “através de um pro-
grama de mentoria, o aluno proveniente dos 
PALOP será acompanhado formalmente 
por um aluno português do 2º ou 3º ano 
(mentor), previamente formado de forma a 
compreender o contexto dos mentorados e 
os desafi os que os mesmos enfrentam”.
Diz a mesma nota que “os mentores serão 
estudantes voluntários portugueses do 
2º, 3º ou 4º ano de licenciatura. Para in-
gressar no programa, deverão responder 
ao formulário disponível em https://
novasbe.az1.qualtrics.com/jfe/form/
SV_4MYMmz4DEFQL97o, frequentar 
uma formação inicial e o suporte da equipa 
do projeto. Prevê-se que o programa decor-
ra até ao início do 2º semestre do presente 
ano letivo e todos os participantes recebe-
rão um certifi cado de participação”.
De referir que este é um projeto finan-
ciado pelo fundo FAMI do Ministério da 
Administração Interna e que está a ser de-
senvolvido em conjunto por dois Centros 
de Investigação da Nova SBE: o Centro de 
Investigação de Economia da Educação e 
o NOVAFRICA.

O Instituto Politécnico 
de Castelo Branco está a 
proceder à substituição dos 
telhados da casa amarela, 
na Escola Superior Agrária, 
e da vacaria e ovil daquele 
estableceimento de ensino. 
O investimento, de 150 
mil euros, é do próprio 
Politécnico.
Entretanto, em nota en-
viada à nossa redação, é 
referido que se encontra em 
curso a requalificação do 
campus da Talagueira, entre 
as escolas superiores de 
Saúde e de Artes Aplicadas. 
O investimento, de cerca de 
609 mil euros pertence à 
Câmara de Castelo Branco 

SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS

IPCB faz obras na Agrária
e o projeto é da respon-
sabilidade do IPCB, que 
depois de desafiar alunos 
da Escola Superior de Artes 
Aplicadas a desenvolverem, 
sob a coordenação dos seus 
professores, um conjunto 
de propostas, elaborou, 
aproveitando o melhor da 
cada uma, o projeto fi nal.
A área a intervir é de cerca 
de cinco hectares, onde 
surgirá um anfi teatro ao ar 
livre, pérgolas com mobiliá-
rio urbano (bancos e mesas, 
entre outros), um calçadão 
entre as duas escolas, uma 
ciclovia e um novo estacio-
namento junto à entrada 
principal da Esart.

CASTELO BRANCO

Parque da Devesa
vai ser melhorado
OBRAS A Câmara de Castelo Branco irá realizar um estudo para intervir no Par-
que da Devesa, no sentido de melhorar aquele espaço. O mesmo acontecerá nou-
tros edifícios do concelho.
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cionamento subterrâneos da 
cidade. O anúncio já tinha sido 
feito na última Assembleia 
Municipal. “É uma situação 
que não é aceitável e será uma 
intervenção difícil. Terá que ser 
feito um estudo aprofundado 
para analisarmos qual a melhor 
solução. Queremos melhorar 
esse espaço o mais rápido 
possível”, disse ao nosso jornal 
Leopoldo Rodrigues.
Aquele espaço, a funcionar há 
18 anos, é um dos parques de 
estacionamento subterrâneos 
mais importantes da cidade. 
Inaugurado em 2004, só mais 

tarde passou a ser explorado 
diretamente pela Câmara de 
Castelo Branco. 
O Parque veio ordenar o es-
tacionamento no centro da 
cidade e resolver o problema 
da falta de estacionamentos 
com que a cidade se deparava 
naquela zona. Para além daque-
le parque foram, entretanto, 
construídos mais dois subter-
râneos no centro da cidade e 
outros dois na zona histórica, 
tendo sido criados vários par-
ques gratuitos à superfície. 
De resto, Castelo Branco é das 
poucas cidades do país em que 

o estacionamento à superfície 
é gratuito.
O autarca adianta que outras 
estruturas que a autarquia tem 
no concelho, e que já estão a 
funcionar há alguns anos, tam-
bém vão ter obras de manuten-
ção, dando como exemplos o 
multiusos de Escalos de Cima, 
o museu Cargaleiro e o Centro 
de Empresas Inovadoras. “São 
espaços que já funcionam há 
alguns anos e que necessitam 
de manutenção”, justificou, 
acrescentando que ainda este 
ano serão feitas essas inter-
venções.

O parque é um dos mais importantes da cidade

A substituição dos telhados já teve inicio


