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Comemoração do Dia Internacional da Família e
Dia Internacional da Diversidade Biológica

C.C.V. Alviela promove «Biocarso em
Família»
No próximo sábado, 19 de
maio, o Centro Ciência Viva do
Alviela - CARSOSCÓPIO, em
parceria com a Associação Cultural e
Ambiental COV'Altas, assinala o Dia
Internacional da Família e o Dia
Internacional da Diversidade
Biológica com uma atividade que
visa explorar a biodiversidade da
região do Maciço Calcário
Estremenho.
Ao longo de um percurso de
cerca de 8 km no Planalto de Santo
António, os participantes poderão
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apreciar a diversidade de fauna e flora e descobrir as
curiosidades que as envolvem, com o acompanhamento de
técnicos especializados. Plantas aromáticas e medicinais,
orquídeas, borboletas, aves, um universo de cores e aromas
esconde-se por entre muros de pedra solta, típicos da região
do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros.
A atividade tem início por volta das 09h00, junto à Igreja
de Serra de Santo António, e termina por volta das 15h00,
após um piquenique e algumas dinâmicas de grupo.
A participação na atividade é gratuita, sendo as inscrições
obrigatórias e limitadas. Para mais informações, consultar
www.alviela.cienciaviva.pt ou contactar o tel. 249 881 805.

«Para a frente é que é o caminho!»

José Gonçalves Sapinho recordado em
homenagem
no último dia da X Feira do Livro do E.C.B.
Foi
profundamente
emotiva a homenagem
que o Instituto Nossa
Senhora da
Encarnação prestou no
passado domingo, ao
fim da tarde, no
auditório do Centro
Cultural José Gonçalves Sapinho, vulgo CCB - Centro Cultural da
Benedita, à memória do patrono desta casa da cultura e fundador
do Externato Cooperativo da Benedita (ECB).
Era o último dia da X Feira do Livro do ECB que decorreu de 2
a 6 deste mês. A homenagem juntou familiares, amigos e
admiradores de Gonçalves Sapinho e da sua obra que se distribui
por todo o concelho de Alcobaça, de que foi presidente da Câmara
Municipal.
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Associaram-se àquele momento de evocação de valores humanos
e de exemplos de vida e dedicação a causas, nomeadamente a da
educação e a do ensino, o secretário de Estado da Educação João
Casanova, na qualidade de amigo, o presidente do Município
alcobacense Paulo Inácio, outros autarcas, o seu antigo aluno
Jorge Pereira de Sampaio, hoje diretor do Mosteiro de Alcobaça e o
padre Alfredo Cerca, diretor do Colégio de Penafirme e seu grande
amigo, entre dezenas de outras pessoas.
Após a passagem de um documentário sobre o percurso de
vida do homenageado, Maria José Jorge foi chamando a tributarem
o seu preito as diversas individualidades e por fim os familiares: a
esposa, D. Maria Adelaide Sapinho e o filho mais velho, o cineasta
Joaquim Sapinho.
Leia tudo na edição em papel n.º 1231 de 2012-5-11
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Debate sobre o ensino superior

«O ensino superior politécnico deve
integrar a diplomacia económica
portuguesa» -- Sobrinho Teixeira
>> CCISP apresentou em Leiria conclusões do
IV Congresso dos politécnicos
"O
ensino
superior
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politécnico tem de integrar a diplomacia económica
portuguesa", reafirmou Sobrinho Teixeira,
presidente do Conselho Coordenador dos Institutos
Superiores Politécnicos (CCISP), que na última
segunda-feira, 7 de maio, presidiu em Leiria à
reunião do plenário daquele órgão, que decorreu
no Instituto Politécnico de Leiria (IP Leiria).
No encontro informal que manteve com
jornalistas juntamente com Nuno Mangas,
presidente do IP Leiria, o presidente do CCISP
sintetizou as principais conclusões do IV
Congresso do Conselho Coordenador, que
decorreu no Porto a 26 e 27 de abril, e explicou
que a capacidade de exportação de serviços do
ensino superior politécnico (ESP) não só está a
aumentar progressivamente, como se está a
assumir como uma fonte de financiamento
alternativa, para além de ir ao encontro da
estratégia de desenvolvimento da economia
portuguesa.
Para comprovar esta dinâmica, Sobrinho
Teixeira apresentou os dois protocolos assinados
durante o Congresso, com duas entidades
brasileiras, o Governo de Pernambuco e o
Conselho das Instituições da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica do
Brasil, no âmbito dos quais 2.000 estudantes
brasileiros virão estudar nos politécnicos
portugueses nos próximos anos.
No que respeita à reorganização da rede de
ensino superior, o presidente do CCISP realçou
que "podemos ter cursos a mais, mas seguramente
não temos ensino superior a mais, pelo contrário,
temos a menos". "O que está em causa é como
podemos qualificar mais portugueses com os
recursos que temos, e o ensino superior politécnico
está precisamente empenhado nessa batalha",
acrescentando que o Conselho tem trabalhado e
vai continuar a trabalhar ao lado da tutela de forma
a encontrar as melhores soluções para a oferta do
ensino superior português.
Em destaque no Congresso esteve também a
influência e o impacto dos politécnicos nas regiões
onde estão implantados, 41 municípios (enquanto
as universidades estão em 15 concelhos), que têm
assim uma influência extremamente positiva no
desenvolvimento regional, particularmente nas
regiões do interior, com a criação de novos fluxos
monetários e de pessoas que têm gerado novas
dinâmicas locais. Esta proximidade das regiões e
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comunidades permite também aos politécnicos ser
um importante instrumento de correção de
assimetrias regionais, essencialmente pela relação
de proximidade que os caracteriza, pela resposta
mais ajustada às necessidades locais e pela
capacidade de empregabilidade dos seus
diplomados.
Sobrinho Teixeira falou ainda da investigação,
desenvolvimento e transferência de conhecimento,
demonstrando a articulação que já existe entre
empresas e instituições politécnicas no domínio da
inovação, e como o investimento na inovação
produz um retorno bastante interessante.
Quanto à internacionalização, tema que
mereceu amplo destaque no IV Congresso do
CCISP, Sobrinho Teixeira, sublinhou que as
instituições politécnicas já estão a percorrer o
caminho da internacionalização, fundamentalmente
no espaço europeu e nos países e regiões de
expressão portuguesa. Referiu ainda que o CCISP
é membro da direção da Rede Europeia das
Universidades de Ciências Aplicadas, nome que
têm os institutos politécnicos nos restantes países
da Europa, e que organizará em Portugal, nos dias
1 e 2 de outubro, o II Encontro Internacional desta
Rede, que é a mais representativa do ensino
politécnico e nível europeu.
O CCISP representa os 15 politécnicos
portugueses, assim como as escolas superiores
não integradas, implementados em 41 municípios,
de norte a sul do País. Tem por competências
pronunciar-se sobre todas as matérias
relacionadas com este sistema de ensino, não só
no plano legislativo, mas também no plano
orçamental, dando ainda o seu contributo no
desenvolvimento do ensino, da investigação e
cultura, com um papel definitivo na definição e
afirmação do ensino politécnico em Portugal.
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Dois homens detidos em Amiais de Baixo
por tráfico
de estupefacientes
Dois homens, cidadãos nacionais, com 38 e 39 anos de
idade e residentes em Amiais de Baixo foram detidos no
passadp dia 7, pouco depois das 21h30, por tráfico de
estupefacientes.
Numa busca domiciliária à residência de um dos detidos
em cumprimento de mandato judicial do Tribunal Judicial de
Santarém resultou na identificação uma mulher de 27 anos de
idade, companheira de um deles.
Segundo o Comando Territorial da GNR de Santarém esta
ação foi desenvolvida no âmbito de um processo crime por
tráfico de estupefacientes, conduzido pelo Núcleo de
Investigação Criminal do Destacamento Territorial de
Santarém, apoiado pelo Núcleo de Apoio Operativo do
Comando Territorial de Santarém e pelo Posto Territorial de
Santarém.
Em consequência desta ação foram apreendidas 82
doses de heroína, 6 doses de cocaína, 1 automóvel ligeiro de
passageiros, 8 telemóveis e diversos artigos destinados à
separação e dosagem do produto estupefaciente.
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Fórum Ribatejo realiza o
I Encontro de Museus do Ribatejo
Nesta segunda-feira, dia 14 de maio, integrada
na Semana dos Museus, realiza-se em Abrantes o
I Encontro de Museus do Ribatejo, organização do
Forúm Ribatejo em parceria com a Associação
Portuguesa de Museus e apoio logístico da
Câmara Municipal de Abrantes.
Cerca de duas dezenas de municípios do
Ribatejo, estão presentes trocando impressões e
debatendo eventuais estratégias que potenciem a
divulgação e valorização dos museus do Ribatejo;
muitos deles ao nível do que de melhor se faz um
pouco por todo o país.
As intervenções estão a cargo de um
representante de cada um das cerca de duas
dezenas de municípios participantes: Abrantes,
Alcanena, Almeirim, Alpiarça, Azambuja,
Benavente, Cartaxo, Constância, Coruche,
Entroncamento, Mação, Rio Maior, Ourém,
Salvaterra de Magos, Santarém, Tomar, Torres
Novas, Vila Franca de Xira e Golegã.
Os trabalhos terminarão com um espaço de
debate onde vai estar em aberto a possibilidade de
uma melhor interligação entre os museus da
Região.
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Com a inauguração de novas instalações

Sociedade Filarmónica Alcanedense
comemora o seu 114.º aniversário
A comemoração do 114º aniversário da
Sociedade Filarmónica Alcanedense (SFA) teve
lugar no dia 6 de maio, na Associação Recreativa e
Cultural de Alcanede (ARCA) pelas 15h30, num
concerto que contou com a atuação da Orquestra de
Sopro da Academia de Música Banda de Ourém
(OSAMBO) e da Filarmónica Alcanedense. Em dia
de festa, a SFA aproveitou para inaugurar as novas
instalações, na antiga escola do 1º ciclo de
Alcanede, um espaço que vai dotar os músicos de
melhores condições para a aprendizagem musical.
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Estiveram presentes nesta cerimónia Francisco
Moita Flores, presidente da Câmara Municipal de
Santarém (CMS), Ricardo Gonçalves, João Leite,
Luísa Féria e António Valente, vereadores da CMS,
Manuel Nogueira, presidente da junta de freguesia
de Alcanede, José Antunes e César Martins, atual e
anterior presidente da SAF, respetivamente, para
além dos muitos populares que se associaram ao
evento lotando o recinto.

BREVES BREVES BREVES BREVES BREVES
BREVES BREVES BREVES
34.º Aniversário da Brigada Mecanizada com fogos
reais --- Na quinta-feira, 17 de maio, no Campo Militar de
Santa Margarida irá decorrer uma cerimónia militar
comemorativa do 34.º Aniversário da Brigada Mecanizada
(BrigMec), presidida pelo chefe de Estado-Maior do Exército,
general Artur Pina Monteiro.
As comemorações estão associadas ao aniversário da
Batalha de Atoleiros, em 6 de abril de 1384, onde se destacou
a ação de D. Nun’Álvares Pereira, padroeiro da Brigada, que
adotou a data como o Dia da Brigada Mecanizada.
ESAS abre comemorações dos seus 125 anos em 10
de junho --- No dia 10 de junho de 2012, a Escola Superior
Agrária de Santarém (ESAS) dará início às comemorações
que assinalam os 125 anos deste estabelecimento de ensino
superior do Ribatejo, ao serviço do ensino das ciências
agrárias em Portugal.
Nesse contexto, estão previstos vários eventos a realizar
durante um ano, a começar pelo Encontro de Gerações,
precisamente no próximo dia 10 de Junho. Espera-se a
comparência de cerca de 900 alunos e antigos alunos
oriundos de todo o país.
Semana Académica Abrantes 2012 --- Entre os dias 16
e 20 de maio, Abrantes volta a receber a Semana Académica,
organizada pela Associação de Estudantes da Escola
Superior de Tecnologia de Abrantes (AEESTA).
O invés do ano passado, esta edição da semana mais
aguardada do ano pelos estudantes da Escola Superior de
Tecnologia de Abrantes terá lugar na Quimigal.
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De entre os artistas convidados destacam-se os nomes
de David Carreira e Kwantta, que atuam nos dias 18 e 19
respectivamente.
Governo apoia Programa de Emergência Alimentar
no distrito de Santarém --- Pedro Mota Soares, ministro da
Solidariedade e da Segurança Social presidiu na sexta-feira,
11 de maio, à assinatura dos protocolos do Programa de
Emergência Alimentar, com instituições do distrito de
Santarém.
A cerimónia teve lugar no Salão Nobre do Antigo
Governo Civil, na cidade de Santarém.
Aeromodelismo | Maçussa tem pista de voo --- A
Federação Portuguesa de Aeromodelismo inaugurou a 5
deste mês, a Pista de Voo de Aeromodelismo da Maçussa,
freguesia do concelho de Azambuja.
Instalado no antigo campo de futebol da localidade, o
complexo é constituído por uma pista em tela com 110 metros
de comprimento e 11 metros de largura de eixo NW-SE; dois
taxiways de 50 metros, também com 11 metros de largura, em
ambos os lados da pista principal, com ligação à mesma; uma
pista de voo circular no extremo norte, com local para júris; e
um pódio. É tudo vedado por rede, com parque de
estacionamento, parque de merendas arborizado, instalações
sanitárias e um bar-armazém. Este complexo poderá ser
utilizado por todos os aeromodelistas federados em condições
que ainda estão a ser definidas.
A pista estará aberta todos os dias do ano.
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