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Na QUiNTa Da sRa DE MéRCOlEs

Feira Agro-Agrária
de 14 a 17 de abril

A docente da Escola Su-
perior de Artes Aplicadas 
do Instituto Politécnico de 
Castelo Branco, Alexandra 

O Instituto Politécnico de 
Castelo Branco (IPCB) 
está a participar no projeto 
FFAS – Sistema de Previsão 
e Alerta de Inundações para 
a Zona Urbana de Águeda, 
do qual fazem também 
parte a Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão 
de Águeda (ESTGA), a 
Universidade de Aveiro, 
o Instituto Politécnico de 
Leiria (IPLeiria) e a Câmara 
Municipal de Águeda (CMA). 
O objetivo é desenvolver 
um sistema de previsão e 
alerta de inundações que 
permita, atempadamente, 
à proteção civil e aos muní-
cipes tomarem as medidas 
preventivas necessárias.
Em nota de imprensa, o 
Politécnico explica que o 
projeto é financiado pelo 
Programa Operacional 
Regional do Centro na sua 
componente FEDER, e 
“tem por missão contribuir 
para a prevenção dos efeitos 
das inundações e mitigar as 
perdas nas áreas propensas 
a inundações e surge após 

uma das inundações mais 
graves dos últimos anos 
que atingiu o município 
de Águeda no inverno de 
2016. Projeções recentes 
das alterações climáticas 
sugerem que as inundações 
tendem a ser mais frequen-
tes”.
A equipa de investigação 
é composta pelos inves-
tigadores Luísa Pereira, 
coordenadora do projeto 
(ESTGA), Paulo Fernandez 
(IPCB), Fábio Marques 
(ESTGA), Sandra Mou-
rato (IPLeiria), Miguel 
Tavares (CMA) e pelos 
bolseiros Manuel Venân-
cio (ESTGA), Jorge Matos 
(ESTGA) e João Pescada 
(IPLeiria). Tem ainda como 
colaborador Alfredo Rocha 
(IEETA/CESAM-UA) e 
como consultor Chris Goo-
dell (Kleinschmidt). 
O contributo do IPCB para 
o projeto encontra-se na sua 
“experiência na modelação 
hidráulica e avaliação dos 
riscos de inundação”, se-
gundo o site da FFAS.

EM ágUEDa

IPCB integra
sistema de alerta

A Escola Superior Agrária 
do Instituto Politécnico de 
Castelo Branco realiza de 
14 a 17 de abril, a 8.ª edi-
ção da Feira Agro-Agrária, 
informou a instituição em 
comunicado. A mostra, 
que conta com os apoios 
das autarquias de Castelo 
Branco, Idanha-a-Nova, 
Fundão, Proença-a-Nova, 
Vila Velha de Ródão e Olei-
ros decorre na Quinta da 
Sr.ª de Mércules, na Escola 

Superior Agrária.
Como tem sido habitual, o 
certame integra exposições 
de animais, equipamentos 
e produtos agrícolas. Na 
mesma nota é referido que 
a feira tem como “objetivo 
realçar perante a comuni-
dade a importância que a 
agricultura tem na região 
e no país, divulgando a 
Escola Superior Agrária 
e todos os agentes do 
setor agrícola e florestal 

presentes na exposição. 
para além disso pretende 
sensibilizar os jovens e 
respetivas famílias para a 
agricultura, quer enquanto 
atividade económica, quer 
enquanto atividade pro-
dutiva que está na base da 
autossuficiência alimentar 
do país, sempre imbuída 
de responsabilidades am-
bientais”.
O Politécnico refere que ao 
longo da feira decorrerão 

diversas atividades, como 
o II Concurso Hípico Ci-
dade de Castelo Branco 
(Competição Nacional 
de Saltos C), a VI Prova 
do Campeonato Nacional 
de Cães de Pastoreio, o 
Roteiro em Bicicleta pela 
Quinta da Senhora de 
Mércules, o Concurso de 
Modelo e Andamentos do 
Cavalo Lusitano,  a corrida 
de orientação e um passeio 
a Cavalo.

EXpOsiçãO DE FOTOgRaFia “pOssO…”

Cruchinho expõe em Idanha
Cruchinho, tem patente no 
Centro Cultural Raiano, em 
Idanha-a-Nova, uma exposi-
ção de fotografia.

Intitulada “Posso…”, a ex-
posição estará patente de 
14 abril a 28 de maio e será 
inaugurada no dia 14 pelas 

17H00. A exposição resulta 
da paixão pela dança e por 
tudo o que esta pode repre-
sentar ou exprimir.


