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A Escola Cidade de Castelo
Branco, agora integrada no
Agrupamento de Escolas Nuno
Álvares, realizou, dia 31 de outu-
bro, no auditório da escola Su-
perior Agrária (ESA) de Cas-
telo Branco, a gala de entrega
dos Galardões de Mérito do na
o letivo 2012/2013.

Os galardões distinguiram
os alunos que mais se destaca-
ram nos vários domínios edu-
cativos, do académico ao artís-
tico, passando pelo desportivo
e à semelhança dos anos ante-
riores, conjugam o trabalho e
saber académicos com o em-
penho e dinamismo nas ativi-
dades extracurriculares.

O reconhecimento do mé-
rito estendeu-se também aos
pais/encarregados de educa-
ção como forma de agradeci-

A Escola Superior Agrária
(ESA) de Castelo Branco já
está a dinamizar a terceira
edição do projeto Hortas Pe-
dagógicas, que tem início
sábado e se prolonga até ju-
lho do próximo ano, na Quin-
ta da Senhora de Mércoles.

Recorde-se que este proje-
to tem como principal objetivo
manter a formação de jovens e
familiares na produção e
aprendizagem de técnicas de
horticultura, assim como fo-
mentar o convívio geracional e
comunitário.

No âmbito do projeto, ao
longo do ano agrícola, serão
abrangidas diversas culturas,
nomeadamente hortaliças,
tubérculos, leguminosas, en-
tre outras, relativamente às
quais, cada jovem acompa-
nhado de um adulto, pode
aprender/fazendo, as técni-
cas produtivas e depois colher
os respetivos produtos.

O Instituto Politécnico de Cas-
telo Branco (IPCB) organiza,
sexta-feira, a partir das 14 ho-
ras, do edifício dos Serviços
Centrais, o encontro InoveNe-
twork – Inove a sua rede de
dados. A iniciativa tem como
público-alvo os gestores de re-
des e sistemas de informação e
por objetivo apresentar tecno-
logias relacionadas com as re-
des de dados.

O evento contará com a
presença de diversas empresas
com vasta implementação no
mercado nacional e internaci-
onal, nomeadamente a Wave-
com, a Enterasys, a PaloAlto e a
Cisco, que irão apresentar as
suas tecnologias

A Wavecom tem um vasto
conhecimento em tecnologia
de rádio frequência, nomea-
damente instalação de liga-
ções ponto-a-ponto e imple-

A Escola Superior de Tecnolo-
gia (EST) de Castelo Branco
acolheu dia 29 de outubro a
terceira conferência realizada
no âmbito do protocolo de co-
operação entre o Instituto Poli-
técnico de Castelo Branco
(IPCB) e o Laboratório Nacio-
nal de Engenharia Civil
(LNEC), subordinada ao tema
Valorização de Resíduos na
Construção.

Neste encontro foram
apresentadas comunicações
sobre Aplicação de materiais
reciclados na construção rodo-
viária, por Cristina Freire
(LNEC); Contribuições do
LNEC para a reciclagem de re-
síduos em obras geotécnicas ao
longo dos últimos 12 anos, por
António Roque (LNEC); Expe-
riência portuguesa na valori-
zação de resíduos de explora-
ções mineiras na construção,
por Francisco Lucas (EST); Ca-
racterização de resíduos com

Politécnico organiza
encontro InoveNetwork

mentação de soluções Wi-Fi,
bem como soluções de comu-
nicações unificadas.

A Enterasys é um fabrican-
te de equipamentos de rede
que cobre um vasto leque de
soluções, nomeadamente re-
des Wi-Fi.

A PaloAlto Networks é um
dos principais players em segu-
rança a nível mundial, nomea-
damente Next Generation
Firewall’s.

A Cisco, para além de ser
um grande fabricante de solu-
ções de rede, desenvolve tam-
bém soluções de segurança
para acesso à rede.

Durante o encontro serão
apresentadas pelos fabrican-
tes soluções ideais para os
mais diversos ambientes, bem
como será apresentado o caso
de estudo da rede de dados
do Politécnico.

Valorização de Resíduos
na Construção debatida
na Superior de Tecnologia

vista à sua utilização em pavi-
mentos rodoviários. Casos de
estudo, por Rosa Luzia (EST); e
Valorização de resíduos na
modificação de betumes, por
Dinis Gardete (EST).

Recorde-se que os princi-
pais objetivos do ciclo de con-
ferências são a apresentação
de estudos técnico científicos
inovadores, de investigação
aplicada, dirigida ao meio em-
presarial e a dinamização de
sinergias conjuntas entre as
duas instituições públicas, em
termos de Investigação e De-
senvolvimento (I&D).

Pretende-se, desta forma,
abordar temas de grande atua-
lidade e pertinência face à si-
tuação empresarial portugue-
sa, dirigida especialmente a
empresas, autarquias, entida-
des públicas, projetistas, do-
nos de obra e fiscalização, bem
como a profissionais e estu-
dantes de engenharia.

NA QUINTA DA SENHORA DE MÉRCOLES

Agrária tem inscrições abertas
para o projeto Hortas Pedagógicas

Para participarem neste pro-
jeto, as equipas deverão ser cons-
tituídas por um jovem dos seis
aos 14 anos e um adulto que será
responsável pelo seu acompa-
nhamento, às quais será atribu-
ído um talhão de terreno.

Tal como tem acontecido
nas edições anteriores, a ESA
disponibiliza terreno, acompa-

nhamento técnico, água, se-
mentes, plantas, fertilizantes e
demais equipamentos.

As atividades decorrerão
ao sábado de manhã e com-
preenderão, ainda, breves ses-
sões de formação teórica sobre
as práticas relativas às culturas
e sobre as respetivas ativida-
des de manutenção segundo

um cronograma de atividades
e uma calendarização previa-
mente estabelecida.

As inscrições deverão ser
feitas por e-mail para o secre-
tariado da Escola Superior
Agrária de Castelo Branco (se
cretariado.esa@ipcb.pt) indi-
cando os seguintes elementos:
Nome do adulto responsável
que obrigatoriamente acom-
panha o jovem; nome(s) do
jovem e idade; morada, cor-
reio eletrónico e contactos te-
lefónicos.

De realçar que a cada
equipa será atribuído um ta-
lhão, sendo que a seleção das
equipas será feita com base
na data de inscrição e na ob-
servância dos critérios estabe-
lecidos para a formação dos
grupos. As inscrições estão
abertas até hoje, quarta-feira,
e a primeira sessão decorrerá
na Quinta da Senhora de Mér-
coles, dia 16, a partir das 9h30.

EM GALA NO AUDITÓRIO DA ESE

Cidade de Castelo Branco
entrega galardões de mérito
Os galardões
distinguiram

os alunos que
mais se

destacaram nos
vários domínios

educativos

mento pela colaboração pres-
tada à Escola, nomeadamente
através do envolvimento ativo
no plano de atividades, tendo
sido atribuído ao encarregado
de educação Miguel Carvalhi-
nho o Galardão Mérito Pais/
Encarregado de Educação
2013 – Junta de Freguesia de
Castelo Branco.

Nesta Gala, foram igual-
mente homenageados os pro-
fessores recentemente jubi-

lados com a atribuição do
Galardão Mérito Professores/
Carreira 2013 – Caixa de Cré-
dito Agrícola Mútuo aos pro-
fessores Etelvina Vicente, Je-
rónimo Barroso, João Garrido,
Joana Almeida, José Belo Cal-
cinha, Luísa Marques, Maria
Clara Martins, Maria de Fáti-
ma Marques e Maria Ricardi-
na Marques.

Também foi atribuído o
Galardão Melhores Turmas de

2013 que premiou a turma A do
oitavo ano, que evidenciou um
conjunto de atitudes, valores e
compromissos que lhe vale-
ram uma viagem oferecida
pela Rodoviária da Beira Interi-
or (RBI). A outra turma nomea-
da pelo júri, o 6ºA, acabou por
ser igualmente agraciada com
o mesmo prémio.

Este ano foram apresenta-
das 60 propostas para a atribui-
ção de galardões nos vários
domínios, tendo sido atribuí-
das distinções de mérito aos
alunos propostos não galardo-
ados. Assim, o galardão Mérito
Artístico Ourivesaria Álvaro foi
para Ana Carolina Mota e Ri-
cardo Manso, cabendo uma
menção honrosa a Patrícia Ale-
xandra Amaral

O galardão Mérito Acadé-
mico Câmara Municipal de
Castelo Branco foi entregue a
Tiago Afonso, sendo ainda atri-
buídas duas menções honro-
sas, a Ana Margarida Barbosa e
Carolina Monteiro

O galardão Mérito Despor-
tivo ALBIGYM foi para Miguel
Silva, e as menções honrosas
couberam a Margarida Mar-
ques e Patrício Ramos.

Momento de entrega de um dos premiados

Aspeto da atividade nas hortas


