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UNIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA 
DA BEIRA INTERIOR

Alameda Pêro da Covilhã,
29, r/c Esq – COVILHÃ
Telf: 275 324 236 www.uobi.pt

2ª a 6ª feira 10-13h e 14-19h
Consultas de Otorrinolaringologia (Ouvidos, Nariz e Garganta)
- Dra. Rafaela Teles
- Prof. Dr. Rui Cerejeira
Consultas de Pneumologia/Doenças Alérgicas
- Dr. Nuno Sousa
Terapia da Fala/Voz
- Terap. Ana Rita Fonseca
Fisioterapia Respiratória / Reabilitação Vestibular
- Terap. Tânia Churro
EXAMES: Audiograma; Timpanograma; Refl exos Estapédicos; Estudo do Sono; 

Provas funcionais respiratórias; Testes Cutâneos de Alergia

Consultas todos os dias
Atendimento URGENTE

PSIQUIATRIA

Dr. Vitor Henriques
ESPECIALISTA PELOS HOSPITAIS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

MESTRE PELA FACULDADE DE MEDICINA DE COIMBRA

Castelo Branco: • Centro Médico (novo edifício) Qt.ª da Milhã - junto à saída 
                            para Oleiros e Pampilhosa - Tel.: 272 348 860
                          • Urmédica - R. Santiago Nº. 3 1º. Esq. Telef. 272 322 625
Fundão: Policlinica SESBE, Av. Eugénio de Andrade, Lote 37 R/c Tel.: 275 751 536

Doenças Nervosas
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José Furtado
jose.furtado@reconquista.pt

Lidia Barata
lidia.barata@reconquista.pt

José Júlio Cruz
julio.cruz@reconquista.pt

facebook.com/reconquistajornal

ARNALDO VALENTE
DERMATOLOGISTA

MUDANÇA DE CONSULTÓRIO

Centro Médico de Castelo Branco
Rotunda da Estrada do Salgueiro do Campo

Telef. 272 348 860
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????

ALBERTO BENJAMIM
MÉDICO UROLOGISTA

CONSULTAS DE UROLOGIA/ANDROLOGIA

(Disfunção eréctil, esterilidade masculina 
e outras disfunções sexuais)

CASTELO BRANCO
CLÍNICAS: 
- Clínica da Milhã / Tel: 272348860
- Posto Clínico dos Bancários / Tel.: 272 339 590

SERTÃ
- Clínica Postura Físio / Tel.: 274 809 068

Facial -Clínica de Medicina Dentária

Medicina Dentária com Seriedade

- Aparelho TAC

- Dentes fixos no mesmo dia

- Microscópio endodôntico e cirúrgico

26 anos na vanguarda 
 da Medicina Dentária

Convenções: 

Rua Sra. da Piedade Lote 3 R/C Dto.
6000-279 CASTELO BRANCO - 272 326 314 - 272 323 074 - 969 364 568

(Dr. Rogério Pereira)

- Laboratório próprio

- Ortodontia (desde 1994)

- Implantes dentários (desde 1996)

Ana Filipa Gonçalves - 5079@solicitador.net

Lucília Antunes - 7750@solicitador.net

Tel. 272 032 149
Tlm. 933 318 293

Solicitadoras
Quinta do Amieiro de Baixo, n.º 10
Loja esquerda, r/chão
6000-129 Castelo Branco

O Plano Nacional de 
Combate ao Racismo e 
à Discriminação 2021-
2025, que se encontra em 
consulta pública, prevê 
criar “um contingente espe-
cial adicional de alunos das 
escolas TEIP (Territórios 
Educativos de Intervenção 
Prioritária) no acesso ao 
ensino superior e a cursos 
técnicos superiores profi s-
sionais”.
O  me smo  documento 
prevê “promover o aces-
so ao ensino superior 
designadamente através 
do Programa Operacional 
de Promoção da Educação 
(Programa OPRE) diri-
gido a estudantes ciganos 
do ensino superior e do 
Programa ROMA Educa 

ENSINO SUPERIOR

Plano contra o racismo quer vagas especiais
ENSINO A criação de um contingente especial dedicado a alunos de escolas TEIP no acesso ao ensino superior e a sua pro-
moção junto de estudantes ciganos são duas das propostas do Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação.
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para estudantes ciganos 
no âmbito do 3º ciclo do 
ensino básico ou do ensino 
secundário”.
Estas são duas das medidas 
preconizadas pelo docu-
mento, em consulta públi-
ca, que está assente em qua-
tro vetores: Governação, 
informação e conhecimen-
to para uma sociedade não 
discriminatória; Educação 
e cultura; Ensino Superior; 
e Trabalho e emprego.
No vetor dedicado ao en-
sino superior propõe-se 
“elaborar, em conjunto com 
as Instituições de Ensino 
Superior (IES), recomen-
dações para que, no quadro 
da respetiva autonomia 
pedagógica, científica e 
administrativa, possam 
promover diferentes ações. 
Uma delas passa pela inclu-
são nos planos curriculares 

de estratégias de educação 
contra o racismo e sobre a 
história e contribuição das 
pessoas afrodescendentes 
e ciganas.
De acordo com o Plano e 
no que respeita ao setor de-
dicado ao ensino superior, 
está previsto o desenvolvi-
mento de investigação nas 
áreas objeto deste plano; 
a promoção de uma maior 
representatividade entre o 
pessoal docente e não do-
cente, e pessoal dirigente; 
e a realização de Códigos 
de Conduta de prevenção 
e combate ao racismo e 
discriminação, que incluam 
mecanismos e procedimen-
tos de queixa.
De igual modo, o Plano pre-
tende criar mecanismos de 
acompanhamento e apoio 
a estudantes estrangeiros 
em articulação com mo-

vimento associativo; e a 
alunos, docentes e funcio-
nários que sejam vítimas 
de racismo e discriminação 
étnico-racial.
Para além disso, propõe, 
entre outras iniciativas o 
acompanhamento e disse-
minação dos resultados dos 
projetos de investigação 
apoiados pela FCT �Funda-
ção para a Ciência e a Tec-
nologia (concurso especial 
de 2021) em matéria de 
discursos de ódio racistas, 
xenófobos, de género, ho-
mofóbicos, entre outros, 
na internet.
A valorização dos projetos 
apoiados pelo programa 
Erasmus+ que versem sobre 
inclusão, a qual é uma das 
prioridades transversais 
do programa, bem como 
o garantir a disseminação 
dos seus resultados, são 

outras apostas deste Pla-
no que pretende também 
“mobilizar as instituições e 

ensino superior a criarem 
incentivos para estudantes 
das escolas TEIP.

A Câmara de Castelo 
Branco e o Instituto Poli-
técnico de Castelo Branco 
assinaram, na passada se-
gunda-feira, um protocolo 
de cooperação que per-
mitirá a requalifi cação da 
zona exterior do Campus da 
Talagueira, entre as escolas 
superiores de Saúde e de 
Artes Aplicadas.
O investimento, de cerca de 
609 mil euros pertence à 
Câmara de Castelo Branco 
e o projeto é da respon-
sabilidade do IPCB, que 
depois de desafiar alunos 
da Escola Superior de Artes 
Aplicadas a desenvolverem, 
sob a coordenação dos seus 
professores, um conjunto 
de propostas, elaborou, 
aproveitando o melhor da 
cada uma, o projeto fi nal. O 
concurso para a realização 

ACORDO ENTRE CÂMARA E IPCB

Obras no campus da Talagueira
com fi nanciamento garantido
EDUCAÇÃO A Câmara de Castelo Branco e o Instituto Politécnico de Castelo Branco estabeleceram um protocolo com 
vista à requalifi cação do campus politécnico da Talagueira. A obra avançará este ano e custará mais de 600 mil euros.
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das obras vai agora ser lan-
çado pelo Politécnico.
A área a intervir é de cerca 
de cinco hectares, onde 
surgirá um anfi teatro ao ar 
livre, pérgolas com mobiliá-
rio urbano (bancos e mesas, 

entre outros), um calçadão 
entre as duas escolas, uma 
ciclovia e um novo estacio-
namento junto à entrada 
principal da Esart.
O presidente do IPCB, 
António Fernandes, sus-

tenta que “o Campus da 
Talagueira vai fi car digno. 
Vai ser um dos melhores do 
país e tem a particularidade 
de fi car aberto, sem qual-
quer barreira de acesso. 
Será um prolongamento 

da cidade aberto a todos os 
cidadãos, com espaços para 
lazer e desporto”. 
José Augusto Alves, pre-
sidente da autarquia al-
bicastrense, revela que “a 
assinatura deste protocolo 
vem formalizar o início de 
um grande projeto que va-
loriza o IPCB, oferecendo 
melhores condições aos 
seus alunos, potenciando 
a captação de novos estu-
dantes”. 
O autarca explica ao Re-
conquista que esta “é uma 
obra que se enquadra na 
estratégia de desenvolvi-
mento do nosso concelho, 
colocando à disposição de 
toda a comunidade mais 
um espaço de excelência, 
promovendo o aumento 
da qualidade de vida num 
espaço aprazível”.
António Fernandes, reforça 
ainda que a requalifica-
ção “vem dar uma imagem 

diferente ao campus que 
atualmente é visto como 
inacabado. Por isso esta 
intervenção vem dar um di-
mensão única ao campus”. 
O presidente do IPCB su-
blinha o “apoio que a au-
tarquia albicastrense tem 
dado ao Politécnico. Quer 
com o seu anterior presi-
dente Luís Correia, quer 
com o atual José Augusto 
Alves, houve sempre dis-
ponibilidade em colaborar 
connosco”.
Para além desta requalifi ca-
ção, a autarquia construiu 
uma nova escadaria de aces-
so entre o estacionamento 
da Esart, no piso -1, e a 
entrada principal, piso 0. 
Uma estrutura importante, 
já que com a pandemia a es-
cola teve que criar circuitos 
distintos e a entrada passou 
a ser feita apenas pelo piso 
0, na porta principal da 
escola.

O acordo permitirá a requalifi cação do Campus da Talagueira


