
Artur Jorge
artur.jorge@reconquista.pt

José Júlio Cruz
julio.cruz@reconquista.pt

Cristina Mota Saraiva
cristina.saraiva@reconquista.pt

José Furtado
jose.furtado@reconquista.pt

Lídia Barata
lidia.barata@reconquista.pt

João Carrega
joaocarrega@reconquista.pt

272321357
reconquista@reconquista.pt

22€ /ano 
c/ oferta do papel digital

assine   já

????

272321357
reconquista@reconquista.pt

22€ /ano 
c/ oferta do papel digital

assine   já

14  4 NOVEMBRO 2021

Reconquista
reconquista@reconquista.pt

INVESTIGAÇÃO

Docente da Agrária
em revista internacional

FLORESTA

IPCB integra consórcio
O Instituto Politécnico de 
Castelo Branco (IPCB) in-
tegra o consórcio do projeto 
�F4F – Forest For Future» 
que tem como promotor 
líder o SerQ – Centro de 
Inovação e Competências 
da Floresta, na Sertã, disse 
ao Reconquista aquela ins-
tituição de ensino.
O consórcio agora criado 
tem um orçamento de cerca 
de 3,5 milhões de euros e 
“é composto por entidades 
de investigação científica 
e de desenvolvimento tec-
nológico (universidades, 
politécnicos, laboratórios 
do estado e unidades de 
investigação), em coopera-
ção com agentes de inter-
face (associações, centros 
tecnológicos, autoridades 

públicas, empresas e repre-
sentantes da sociedade)”.
De acordo com o IPCB, “o 
F4F – Forest For Future visa 
valorizar a fileira florestal 
da região Centro e tem por 
principal objetivo a demons-
tração e a transferência de 
tecnologia e soluções que 
permitam melhorar o valor 
acrescentado no setor flo-
restal, com particular enfase 
na cadeia do pinho”.
Nesse sentido, e segundo a 
nota enviada à nossa reda-
ção, “o consórcio abrange as 
várias fases da cadeia do pi-
nho, desde as plantas até aos 
produtos fi nais, baseando-
se em quatro pilares funda-
mentais: Plantas e Viveiro; 
Gestão Florestal; Indústria; 
e Floresta multiusos”.

A iniciativa é “compartici-
pada pelo Fundo Social Eu-
ropeu no montante de  dois 
milhões 973 mil 716,47 
euros, e prevê a execução 
de 23 atividades, nomeada-
mente ações de divulgação, 
seleção e multiplicação de 
plantas, avaliação e melhoria 
da qualidade, produção em 
massa, mapeamento e ava-
liação dos serviços de ecos-
sistema fl orestais, avaliação 
do potencial produtivo dos 
espaços fl orestais, contro-
lo de plantas invasoras, 
qualifi cação, certifi cação e 
promoção de produtos, va-
lorização de espécies autóc-
tones, produtos endógenos 
e valorização de material 
vegetal para farmacêutica/ 
cosmética. Estão também 

contempladas ações de 
valorização das fi leiras do 
medronheiro, da pinha, do 
pinhão e da resina da região 
centro”.
A presença do IPCB neste 
consórcio é efetivada com 
“oito colaboradores/ inves-
tigadores, nas áreas de bio-
tecnologia e plantas, gestão 
fl orestal, gestão e ciências 
da comunicação e o desen-
volvimento de atividades 
de produção em massa de 
plantas, desenvolvimento 
de novos poliésteres e po-
liamidas biodegradáveis de 
base colofónia com elevado 
desempenho utilizando 
apenas monómeros de fon-
te renovável, coordenação, 
gestão, divulgação e disse-
minação”.

A docente da Escola Su-
perior Agrária do Institu-
to Politécnico de Castelo 
Branco, Ofélia Anjos, é 
Editora Convidada de um 
volume especial da revist 
“Processes” dedicada ao 
tema “Control and Op-
timization of Extractive 
Methodologies and Analy-
sis of Natural Products”, 
confi rmou ao Reconquista 
o Politécnico. 
Ofélia Anjos é membro 
do grupo editorial desta 
publicação na secção “Food 
Processes” e convidou Eu-
genia Gallardo, da UBI, e 

Raquel P. F. Guiné, do IPV, 
para integrarem o grupo 
editorial.
Publicada pela editora 
MDPI (“publisher of pe-
er-reviewed, open access 
journals”), a revista Pro-
cesses poderá ser utilizada 
para publicação de artigos 
científi cos resultantes não 
apenas da atividade cien-
tífi ca de investigadores in-
ternacionais, mas também 
da investigação levada a 
cabo pelo IPCB, no senti-
do de aumentar o mérito 
e visibilidade científi ca da 
instituição.

Ofélia Anjos participa na revista “Processes”

NOVO LIVRO PUBLICADO NA UBI

Fernando Raposo analisa 
ensino do design
O docente e primeiro dire-
tor da Escola Superior de 
Artes Aplicadas de Caste-
lo Branco, Fernando Ra-
poso, acaba de publicar o 
livro “Ensino Superior de 
Artes Plásticas e Design 
– Análise dos primeiros 
ciclos de estudo”.
Editada pela LabCom da 
Universidade da Beira 
Interior, em versões im-
pressa, pdf e epub, a obra 
apresenta um estudo que 
pretende apurar “em que 
medida, e de que modo, os 
currículos dos cursos de 1º 
ciclo, de Artes Plásticas e 
Design refletem as preo-
cupações enunciadas por 
diversos autores quanto 
às consequências, para 
a Educação, do desen-
volvimento, a um ritmo 
cada vez mais intenso, da 
ciência e da técnica e da 
emergência de um novo 
modelo de racionalidade 
que equaciona a inter-
subjectividade e o papel 
do sujeito na construção 
do conhecimento e ainda 
o contexto em que ele é 
produzido”. Isso mesmo 
é explicado pelo autor na 
sua nota introdutória.

Fernando Raposo aborda 
ainda a questão do “de-
senvolvimento das Tec-
nologias de Informação 
e Comunicação e as suas 
consequências ao nível 
da globalização da infor-
mação, intensificando as 
relações sociais à escala 
mundial, a que a Educação 
não pode, nem poderá, 
ficar indiferente, e o con-
texto Europeu do Ensino 
Superior em que estamos 
integrados, enformado 
pelos pressupostos da 
Declaração de Bolonha 
que concorreram também 
para a definição do enqua-
dramento conceptual do 
estudo”.

Há uns quinze anos, se-
gundo o próprio, prestou 
umas declarações ao Re-
conquista porque “dei lá 
com umas coisas romanas 
na minha propriedade” e 
agora voltou ao jornal por-
que anda numa inquieta-
ção a ver se consegue levar 
a vacina da gripe, mas não 
há meio de o conseguir.
A da covid não há proble-
ma porque como atesta 
José Manuel Antunes, de 
84 anos, como tem outros 
problemas de saúde asso-
ciados “já as levei há algum 
tempo”. A da gripe é que 
não há meio, insiste.
Divide a vida entre Castelo 
Branco, onde tem uma pro-
priedade nos arredores da 
cidade, e a cidade de Gaia, 
onde por motivos de saúde 
se fi xou há largas décadas 
depois de um acidente na 
tropa para fi car mais perto 
do hospital.
Beirão de gema, nasceu no 
bairro do Disco, gosta de 
muito de Castelo Branco 
e por cá tem estado na sua 
propriedade. “Fico por 
aqui uns três ou quatro 
meses e regresso a Gaia, 
para depois voltar para cá”, 
explica. 
E é neste enquadramento 
que não consegue levar a 
vacina da gripe. “O ano 

DIVIDE A VIDA ENTRE CASTELO BRANCO E GAIA

Idoso não consegue
levar a vacina da gripe

passado para fazer a vacina 
da gripe com a esposa tam-
bém foi muito complicado, 
daqui indicavam-me Gaia 
como local de vacinação e 
de lá diziam-me que podia 
ser cá (…) acabei por ser 
vacinado cá em Castelo 
Branco”.
Este ano a situação man-
tém-se. Já rodou pelos cen-
tros de saúde da cidade e 
até pelo centro de vacina-
ção no pavilhão municipal. 
“Mas disseram-me que não 
tinham vacinas para nós, 
que tem de ser em Gaia”, 
diz irritado.
Reconquista confirmou 
no telemóvel do próprio, 
com a devida autorização 
por parte de José Manuel 

Debate sobre
a rainha Celta
PALESTRA A Real As-
sociação da Beira Interior 
organizou no passado dia 28 
de outubro uma palestra na 
Biblioteca de Castelo Branco. 
O orador convidado foi o es-
cocês, investigador, músico e 
compositor Tom Hamilton. 
O tema da palestra foi sobre 
- “Boudica, Rainha Celta do 
Século I”. Tom Hamilton, tam-
bém teve a colaboração nesta 
palestra por parte da galesa 
Andrea Calland na elaboração 
dos slides e a colaboração do 
escocês Alexander McDonell 
na parte final, com músicas 
britânicas.
A palestra teve a presença de 
alguns britânicos de Inglater-
ra, Escócia, País de Gales e 
Irlanda do Norte e também 
estiveram presentes portu-
gueses e estrageiros de outras 
nacionalidades.
Durante a Palestra Tom Ha-
milton exibiu vários slides 
relacionados com Boudica, a 
Rainha Celta e a Antiguidade 
– Império de Roma. A palestra 
foi em português e inglês. 
A Rainha Boudica, era uma 
Monarca Celta que vivia na 
atual Inglaterra – Reino Uni-
do, era muito forte e alta, com 
raízes ancestrais na Beira�Baixa 
em Portugal. Aliás a relação dos 
vários povos Celtas – Portugal, 
Espanha, França, Inglaterra, 
País de Gales, Cornualha, 
Escócia, Irlanda do Norte e 
Irlanda, têm-se verifi cado ao 
longo de vários trabalhos de 
investigação. Neste caso Portu-
gal e as Ilhas Britânicas, como 
alguns vocábulos semelhantes 
entre estes países que vêm da 
antiguidade.

Antunes, que o mesmo re-
cebeu recentemente uma 
mensagem a avisá-lo para 
a toma da vacina da gripe, 
em Grijó (freguesia do 
concelho de Vila Nova de 
Gaia). Mas o idoso tem 
estado a residir em Castelo 
Branco nos últimos meses 
e diz que por cá se vai man-
ter “pelo menos durante 
mais umas semanas”.
“Fico muito irritado com 
a forma como estou a ser 
tratado”, confessa ao Re-
conquista, “é que já quis 
inclusivamente comprar 
a vacina nas farmácias e 
também não ma deram”, 
remata.

JJC

José Manuel Antunes conta o seu caso


