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O Instituto Politécnico 
de Castelo Branco (IPCB) 
assinala no próximo mês de 
outubro os seus 40 anos. 
Mas, as comemorações 
vão decorrer ao longo de 
2020 com um conjunto 
de atividades (algumas na 
modalidade a distância, 
devido à Ppandemia de 
Covid-19) e outras presen-
ciais, caso isso seja possível. 
Devido à atual situação, o 
programa tem vindo a ser 
adaptado e alguns eventos 
reagendados.

As comemorações têm 
como mote a expressão 
“Partilhar o conhecimento, 
globalizando a formação” 
e tiveram início ainda no 
fi nal de 2019, através da 
participação “do Coro 
Autêntico da Escola Su-
perior de Artes Aplicadas 
(ESART) no Natal Branco, 
evento promovido pela 
autarquia albicastrense; e 
da realização das primeiras 
Jornadas Profi ssionais do 
IPCB, onde se procurou 

PROGRAMA EM CURSO

IPCB assina 40 anos
com partilha e formação
ANIVERSÁRIO Politécnico de Castelo Branco está a assinalar 40 anos. Ao longo do ano são realizadas diver-
sas atividades que procuram dinamizar a academia e envolver a comunidade.

reconhecer a importân-
cia dos colaboradores das 
carreiras administrativas e 
técnicas”. 

O 10º aniversário do 
Repositório Científi co do 
IPCB, ainda em 2019, foi 
outro dos momentos que 
marcaram o arranque das 
comemorações. Recorde-
se que o Repositório já foi 

consultado 1,2 milhões de 
vezes o que permitiu aos 
utilizadores efetuarem 3,1 
milhões de downloads de 
artigos e documentos ali 
guardados.

Segundo informação 
enviada ao Reconquista, o 
programa do 40º aniversá-
rio prossegue já este mês, 
“através de um desafio 

feito às escolas do ensino 
básico e secundário do dis-
trito”. Trata-se do concurso 
“Um por todos. Todos pelo 
ambiente! Como podes 
ajudar a proteger o Am-
biente?”, que decorrerá 
em ambiente virtual.  Nele, 
“os participantes deverão 
sugerir soluções criativas e 
práticas para os problemas 

identifi cados no seu bairro 
ou localidade, apresentan-
do a ideia em suporte digital 
e num vídeo de até cinco 
minutos”.

Este concurso terá a 
parceria de autarquias da re-
gião e deverá terminar com 
um “peddy-paper temático 
e a cerimónia de entrega de 
prémios no fi nal do verão”, 
caso haja condições sanitá-
rias para isso.

Além do concurso, 
o IPCB tem prevista “a 
realização de uma ação 
ambiental de limpeza nas 
margens da ribeira do En-
xarique, junto ao rio Tejo, 
em data a defi nir, para a qual 
serão mobilizadas as escolas 
do concelho de Vila Velha 
de Ródão e a comunidade 
do Politécnico”.

Para setembro, entre os 
dias 14 e 18, está agendada 
uma ação de voluntariado 
em instituições de soli-
dariedade social a cargo 
dos alunos, funcionários 
e docentes do IPCB que 
se disponibilizem para o 
efeito.

O mês de setembro 

prossegue com mais uma 
atividade, no dia 30, através 
da realização de um encon-
tro técnico-científi co, onde 
será feita uma retrospectiva 
dos 40 anos da instituição. 
Haverá painéis temáticos. 
O evento deverá decor-
rer de forma presencial, 
havendo também a possi-
bilidade de participação a 
distância. 

As comemorações ter-
minam em outubro, mês 
em que se assinala do dia 
da instituição. De acordo 
com o IPCB, de 6 a 9 de ou-
tubro decorre a “semana da 
internacionalização, onde 
se incluem a apresentação 
das entidades visitantes, o 
intercâmbio de atividades 
em curso ou a realização de 
palestras”.

O jantar comemorativo 
está agendado para o dia 23 
de outubro, realizando-se a 
27 desse mês um concerto 
com a Orquestra Sinfónica 
da Escola Superior de 
Artes Aplicadas. O encer-
ramento decorre a 28 de 
outubro, com uma sessão 
solene.

Sindicato
doa 10 mil
máscaras 
de proteção

SPLIU O Sindicato 
dos Professores Licen-
ciados pelos Politécnicos 
e Universidades enco-
mendou 10 mil máscaras 
de proteção individual 
para doar a uma, ou mais 
instituições, que estejam 
na linha da frente na luta 
contra esta grave crise de 
saúde pública.

A informação foi dei-
xada ao Reconquista pela 
delegação de Castelo 
Branco deste sindicato. 
A encomenda deve ser 
entregue na última da 
semana de abril e nessa 
altura serão conhecidas 
as entidades que as vão 
receber.

A instituição está a comemorar os seus 40 anos

A barragem de Santa 
Águeda atingiu em março o 
nível máximo da sua capa-
cidade de armazenamento, 
algo que não acontecia desde 
fevereiro de 2018. A albu-
feira que abastece de água o 
concelho de Castelo Branco 
fechou o mês de março com 
um armazenamento de 99,2 
por cento, depois de estar a 
reter mais água desde novem-
bro do ano passado. Depois 
de num só mês, em dezem-
bro, ter escalado mais de 
20 por cento, Santa Águeda 
continuou a armazenar água 
em menor ritmo nos meses 
seguintes mas isso permitiu 

BARRAGENS DA REGIÃO CONSOLIDAM ARMAZENAMENTO

Santa Águeda volta ao
máximo dois anos depois

chegar agora a estes valores, 
estando cerca de 15 por cento 
acima da média para esta 
época do ano.

Em Idanha os dias 
também são agora mais 
tranquilos e a curva de cres-
cimento é semelhante. Em 
novembro a albufeira chegou 
a estar abaixo dos 30 por cen-
to mas também em dezembro 
teve uma subida acentuada, 
colocando-se nos 65 por 
cento. No final de março 
estava nos 84,9 por cento e 
atingiu a linha da média de 
armazenamento para a épo-
ca, o que não acontecia desde 
novembro de 2018.

Na Meimoa, no concelho 
de Penamacor, o mês passado 
fechou com 85,3 por cento 
de água armazenada depois 
de em novembro ter andan-
do pouco acima dos 50 por 

cento. Ainda assim a situação 
já esteve melhor e não foi há 
tanto tempo. Em junho de 
2019 o armazenamento da 
barragem que serve o regadio 
e o abastecimento humano 

era superior a 90 por cento.
Na Cova do Viriato, na 

Covilhã, não há nada de 
novo: desde outubro do 
ano passado que está cheia 
consecutivamente, algo que 
só encontra paralelo na tran-
sição de 2018 para 2019.

Em Espanha, onde o ar-
mazenamento infl uencia os 
rios fronteiriços, há também 
sinais de otimismo depois 
da tragédia ambiental no 
Ponsul e Sever. A barragem 
de Alcântara estava na terça-
feira a 70 por cento da sua 
capacidade.

José Furtado

Barragem albicastrense está a ganhar água


