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Por Carlos Vale

Até quando? visitou o IPCB

O Embaixador de Cabo Verde 
em Portugal, Eurico Correia Mon-
teiro, e comitiva visitaram, a con-
vite do Presidente do Instituto Po-
litécnico de Castelo Branco (IPCB), 
as instalações do Politécnico, no 
passado dia 15.

A visita teve como objetivo apro-
fundar as relações já estabelecidas, 
dando a conhecer o IPCB, as suas 
instalações, serviços, valências for-
mativas, cientificas e de investigação.

Após uma breve reunião de apre-
sentação de cumprimentos, com a 
presença dos Vice- Presidentes, a 
Administradora, as direções das Es-
colas Superiores do IPCB e o coor-
denador do Gabinete de Relações 
Internacionais, a visita teve início 
na Escola Superior de Tecnologia 

onde foram demonstradas as áreas 
de formação lecionadas na escola, 
nomeadamente informática, robó-
tica, drones, eletrotecnia e teleco-
municações e engenharia civil.

Na Escola Superior de Saúde Dr. 
Lopes Dias, a comitiva teve oportu-
nidade de conhecer os laboratórios, 
equipamentos, serviços e instalações 
da ESALD-IPCB, com passagem 
pelo tanque terapêutico e laboratório 
de enfermagem materno-infantil.

A visita terminou na Escola Su-
perior de Artes Aplicadas, com re-
ceção no auditório para assistir a 
um breve momento musical espe-
cialmente concebido para a visita. 

Seguiu-se a passagem pelos es-
túdios de vídeo, fotografia, musica 
eletrónica, ateliês, salas de estudo 

de instrumento e demais valências 
da ESART-IPCB.

Após a visita às escolas, o Embai-
xador de Cabo Verde em Portugal 
reuniu com os estudantes Cabo-
Verdianos no auditório Comenius 
dos Serviços Centrais e da Presi-
dência do IPCB.

No dia seguinte, 16 de fevereiro, 
decorreu a Receção aos Estudantes 
Internacionais, organizada pela As-
sociação Maense em Portugal, ini-
ciativa também apoiada pelo IPCB 
através da participação no Fórum 
Educação e Cidadania: Caminhos 
para o Desenvolvimento, que de-
correu na manhã desse dia, com a 
presença do Presidente do IPCB e 
da Administradora dos SAS/IPCB 
na mesa dos trabalhos.
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O Instituto Politécnico de Caste-
lo Branco (IPCB) realizou, no dia 
20 de fevereiro, uma jornada de 
acolhimento aos estudantes inter-
nacionais da instituição, que con-
tou com a presença do Vice-Presi-
dente do IPCB, Nuno Castela, e do 
Coordenador do Gabinete de Rela-
ções Internacionais do IPCB, João 
Pedro Luz.

As atividades incluíram um al-
moço convívio, seguido de uma 
sessão informativa realizada no au-
ditório da Escola Superior de Edu-
cação, onde foram apresentadas 
várias atividades a desenvolver o 
presente ano letivo, e ainda o teste-
munho de dois alunos internacio-
nais, Bianca Vasconcelos, do Brasil, 
e Joel Mendes, da Guiné Bissau.

As atividades para o ano de 2019 
incluem duas ações de formação 

complementares leccionadas por 
docentes do IPCB: Tecnologias da 
Informação e Comunicação, lecio-
nada pela por Catarina Gavinhos 
e Técnicas de Comunicação e Por-
tuguês, lecionada pelas docentes 
Madalena Leitão, Luísa Nunes e 
Manuela Abrantes. 

Numa perspetiva mais lúdica, 
será realizada uma visita à Serra 
da Estrela e um conjunto de ativi-

dades de partilha de conhecimento 
e culturas, denominado “blá blá – 
conhecimento e partilha”, da res-
ponsabilidade da Erasmus Student 
Network Castelo Branco.

Recorde-se que no presente ano 
frequentam efetivamente o IPCB 
um total de 293 estudantes inter-
nacionais ao abrigo do estatuto do 
estudante internacional, prove-
nientes de 9 países.


