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O Conselho Geral do Instituto
Politécnico de Castelo Branco
(IPCB) aprovou, dia 8 de janei-
ro, o Plano Estratégico para o
quadriénio 2019–2022 e o Pla-
no de Atividades para 2019.

O Plano Estratégico do
Politécnico apresenta as princi-
pais linhas de orientação estra-
tégica para os próximos quatro
anos, no sentido de “fomentar a
evolução da instituição para um
nível organizacional interno
mais eficaz e mais eficiente, e
que consiga captar mais jovens
para o Ensino Superior, nacio-
nais e internacionais. O docu-
mento constitui-se como um
importante instrumento de co-
ordenação de esforços, apon-

O Conselho Consultivo da Região
Centro da Confederação dos
Agricultores de Portugal (CAP)
reúne na próxima sexta-feira, 18
de janeiro, em Castelo Branco.

No encontro, que decorre
nas instalações da Ovibeira, o
presidente e o secretário geral
da CAP, Eduardo Oliveira e Sou-
sa e Luís Mira, respetiva-mente,
reúnem com dirigentes associa-

Os Casais Sempre Frescos lança-
ram, dia 29 de dezembro, o CD Os
Sinos da Minha Aldeia que é uma
produção teatral, essencialmen-
te musical, que retrata as rotinas
agrícolas, festas e rituais religio-
sos, convívio, namoro, entre ou-
tros, que marcavam o dia a dia ao
longo dos 12 meses do ano.

O toque dos sinos estava

Associação Granja Park come-
mora, no próximo domingo, o 1º
aniversário e para celebrar ten-
tará, juntamente com a Padaria
do Montalvão, confecionar a
maior filhó do País.

A iniciativa, que se realiza a
partir das 15 horas, na Associa-
ção Empresrial da Beira Baixa
(AEBB) segundo os organiza-
dores, tem como principal
objetivo “promover e divulgar
um produto típico da nossa
Região, conhecido, apreciado
e que está presente na mesa
de todos os Portugueses. Mui-
tas famílias se juntam para fa-
zer as tradicionais filhós, pas-
sando-se a receita de geração
em geração. É portanto um
momento de união e partilha.
É o que também a Associação
pretende fazer, unir famílias
em torno de uma ideia, de um

A Escola Superior de Saúde Dr.
Lopes Dias (ESALD) de Castelo
Branco e a Associação Portugue-
sa de Cuidados Paliativos reali-
zam, dia 21 de janeiro, a partir
das 18 horas, no Auditório 1 da
ESALD, uma conferência subor-
dinada ao tema A Morte é um dia
que vale a Pena Viver, proferida
por Ana Cláudia Quintana Aran-
tes, que é médica geriatra e palia-
tivista no Brasil.

Ana Cláudia Arantes, segun-
do é adiantado, “tem feito um tra-

Conselho Consultivo
da CAP reúne na cidade

tivos regionais.
Os principais pontos a abor-

dar no Conselho Consultivo são
o Programa de Desenvolvimen-
to Rural (PDR 2020), nomeada-
mente os projetos pendentes; a
reforma da Política Agrícola Co-
mum (PAC 2020), sobre a qual
será feito um ponto da situação;
o regadio e as alterações climá-
ticas.

Associação Granja Park
quer confecionar
a maior filhó do País

desafio. Promovendo também
assim os produtos endógenos
que tanto potencial podem ter
para o desenvolvimento da
nossa Região”.

Para tentar concretizar um
desafio desta natureza foi ne-
cessária uma frigideira de tama-
nho XXL. Para isso, “foi desafia-
do o Sr. Eduardo (Bigodes) a
elaborar uma frigideira com
1,65 centímetros de diâmetro.
Contamos também com o apoio
da Câmara de Castelo Branco e
com Jumbo de Castelo Branco
que disponibilizou os 150 litros
de óleo necessário para encher
a enorme frigideira”.

Os organizadores deixam
ainda o convite para que queira
se ir “deliciar com a receita espe-
cial da Padaria do Montalvão.
Haverá certamente filhó, cacau
quente e animação gratuita”.

A morte é um dia
que vale a pena viver
é tema de conferência

balho excecional e ativo na área
dos cuidados paliativos no seu
país natal, dirigido aos profissio-
nais de saúde, estudantes de
Medicina e população em geral. O
seu carisma, a forma de pensar e
a sua entrega aos seus doentes
constituem um exemplo inspira-
dor para todos que a conhecem”.

Nesse dia, o seu livro estará
disponível para venda.

A entrada é livre, destina-se
ao público em geral, e não ape-
nas para profissionais de saúde.

EM CONSELHO GERAL

Politécnico aprova Plano
Estratégico e Plano
de Atividades
Foram aprovadas
as principais
linhas
de orientação
estratégica para
os próximos
quatro anos,
com especial
ênfase
na capacidade
de mais alunos

tando objetivos institucionais
relativamente às questões da
inovação no ensino e na oferta
formativa, ao desenvolvimento
da investigação e transferência
de conhecimento, à importân-
cia da terceira missão da insti-
tuição, ao envolvimento das
pessoas, e à importância dos
recursos financeiros e das in-
fraestruturas”.

O Plano de Atividades do
Politécnico para 2019 “insere-se
na estratégia da instituição esta-
belecida para o quadriénio 2019-
2022, apresentando as ações a
implementar conducentes ao

cumprimento dos objetivos ins-
titucionais mencionados no Pla-
no Estratégico. Com as ações
estabelecidas neste documento,
pretende-se que o Politécnico
prossiga o caminho de cresci-
mento e desenvolvimento sus-
tentado da instituição, nas suas
diferentes valências, a nível na-
cional e internacional, promo-
vendo a evolução organizacional
interna do Politécnico que lhe
permita competir e vencer num
mundo em constante mudança,
tornando-se uma instituição
mais forte e mais interventiva e
dando um contributo determi-

nante ao desenvolvimento social,
cultural e económico, da região e
do país”.

Recorde-se que, nos ter-
mos dos estatutos do Polité-
cnico, compete ao presidente
do IPCB elaborar e apresentar
ao Conselho Geral as propos-
tas de plano estratégico de
médio prazo e plano de ação
para o quadriénio do seu man-
dato, assim como o plano anu-
al de atividades.

Os documentos encon-
tram-se disponíveis para con-
sulta na página do Politécnico
na Internet, em www.ipcb.pt.

Casais Sempre Frescos lançam
CD Os Sinos da Minha Aldeia

sempre presente na vida da al-
deia e funcionava como meio de
comunicação, participando nos
vários acontecimentos, fossem
festas, alarme, luto ou simples-
mente para a oração e rotina diá-
ria com o toque das Ave-Marias.

O texto é da autoria de Ma-
ria dos Anjos e Sara Santos, que
também teve a seu cargo todos

os arranjos musicais. A peça
contou com um vasto leque de
colaboradores, pessoas que
deram os testemunhos nas
pesquisas efetuadas, associa-
dos que efetuaram as monta-
gens e deram corpo à encena-
ção como atores amadores.

A filmagem e a edição esti-
veram a cargo do técnico supe-

rior Daniel Moreira, cedido gra-
tuitamente pela  Escola Superi-
or de Artes Aplicadas (ESART)
de Castelo Branco.

O presidente da Direção,
Fernando Paulo Garcia, no lança-
mento do CD, agradeceu a todos
os associados, filhos e netos que
participaram nas representações
e às entidades que apoiaram.


