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Notícias IPL
Membros eleitos da Assembleia Estatutária do IPL tomam posse

OS MEMBROS eleitos da Assembleia Estatutária do Instituto 
Politécnico de Lisboa, eleita a 6 de Março, tomaram posse dia 
12, em cerimónia realizada nos Serviços Centrais do IPL. São 
eles, os professores doutorados António Mendes (ISCAL), Ce-
cília de Almeida Gonçalves (ESML), Fernando Crespo (ESD), 
Elmano Margato (ISEL), Filipe da Costa Oliveira (ESTC), Fran-
cisco Costa Pereira (ESCS), Gonçalo da Silva (ISEL), João 
Lobato (ESTeSL), José Carlos Quadrado (ISEL), Maria San-
tos Loureiro (ESELx), Maria Manuela Gonçalves (ISEL), Ma-

nuel José de Matos (ISEL); e os estudantes Frederico Saraiva 
(ISEL), Ricardo Abreu (ISCAL) e Rui Catalão (ESCS).
O Presidente do IPL, Vicente Ferreira, proferiu na ocasião um pe-
queno mas significativo discurso, no qual fez referência à necessi-
dade de um esforço, por parte de todos os membros da nova As-
sembleia, para que sejam encontrados os necessários consensos 
na elaboração dos novos estatutos do IPL, dando cumprimento ao 
disposto na Lei nº 62/2007, de 10 de Setembro, e fazendo adequar 
a instituição a que dirige a esta nova realidade.
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O INSTITUTO Superior de Engenha-
ria de Lisboa promove, dia 7 de Maio 
próximo, no auditório principal, as suas 
Primeiras Jornadas do Amianto. O tema 
em debate – Inspecção e diagnóstico 
de amianto em edifícios e instalações 
– pretende disseminar a questão das 
metodologias utilizadas actualmente, 
estabelecendo um paralelismo com 
a legislação em vigor. O objectivo é 
perceber o motivo pelo qual continua, 
apesar de inúmeros esforços políticos, 
a inobservância de soluções técnicas 
que se adaptem aos pressupostos le-
galmente estabelecidos nesta matéria.

O evento surge de uma parceria es-
tabelecida entre o ISEL e a Associação 
Incidades, que surgiu de uma vontade 
de conjugar esforços, no sentido de 
promover a melhoria da qualidade de 
vida dos cidadãos nos meios urbanos, 
sem danos para a identidade das cida-
des e regiões em que se inserem.

O ISEL, como instituição de relevo 
do Ensino Superior, no campo técnico-
científico, sobretudo no que se refere 
à incorporação de materiais contendo 
amianto na construção, alia o know-
how ao eixo de actuação promovido 
pela Associação Incidades. 

No painel de oradores figura Joan 
Monserrat, um dos maiores especia-
listas europeus. Falará da recolha de 
materiais com amianto, medição de fi-
bras de amianto no ar e procedimentos 
técnicos para recolha de amostras. 

ISEL debate Amianto

Novos dirigentes

Naide Gomes: outro campeão do mundo no IPL
NAIDE Gomes, aluna da Escola Supe-
rior de Tecnologia da Saúde, sagrou-se 
Campeã do Mundo do Salto em Com-
primento, ao realizar um salto de sete 
metros, nos Campeonatos Mundiais de 
Atletismo em pista coberta que se rea-
lizaram em Valência (Espanha) de 7 a 
9 de Março. A estudante do Curso de 
Fisioterapia, ao alcançar esta marca, 
torna-se igualmente a recordista nacio-
nal desta modalidade.

Também Nelson Évora, aluno do cur-
so de Publicidade e Marketing da Es-
cola Superior de Comunicação Social 
– e já Campeão do Mundo do Triplo 
Salto – teve um comportamento bri-
lhante nestes campeonatos, ao alcan-
çar a medalha de bronze na sua espe-
cialidade. Nelson Évora conquistou o 
título mundial ao ar livre, recorde-se, 
nos Campeonatos Mundiais de Osaka 
(Japão) realizados ano passado.      

Os dois estudantes – campeões vão 
agora preparar-se para conquistar 
mais medalhas nos Jogos Olímpicos 
de Pequim deste ano.

Homenagem à actriz Anna Paula

NO ÂMBITO das comemorações do Dia 
Mundial do Teatro, a Escola Superior de 
Teatro e Cinema vai homenagear, dia 2 
de Abril, a actriz, dramaturga e profes-
sora da escola Anna Paula. 

Actualmente com 79 anos, Anna Paula 
trabalhou não só em teatro, mas em te-
levisão, cinema e rádio. Iniciando a sua 
carreira na Companhia do Teatro Des-
montável Rafael de Oliveira, integrou 
já, ao longo da sua já longa carreira, os 
elencos do Teatro Nacional D. Maria II, 
Companhia Nacional de Teatro, Teatro 
Estúdio Lisboa, Teatro Experimental do 
Porto, Teatro d’Arte de Lisboa, Grupo 4, 

Teatro Hoje, Teatro de Todos os Tempos, 
Casa da Comédia, Novo Grupo, Acarte 
e Teatro Experimental de Cascais, a 
cujo elenco pertence desde 1981.

Os espectadores de televisão conhe-
cem-na das séries e telenovelas:”Vila 
Faia”, “Baía das Mulheres”, “Ninguém 
como tu”, “Nunca Digas Adeus”, e “Flori-
bella” e “Residencial Tejo”.

A associação dos críticos atribuiu-lhe 
em 1985 o prémio de Melhor Actriz do 
Teatro Declamado e foi condecorada 
pela Câmara Municipal de Cascais em 
1994. Uma exposição alusiva será inau-
gurada no foyer da escola.

EM CERIMÓNIA realizada nos Servi-
ços Centrais do IPL, no dia 11 de Mar-
ço, o presidente do Instituto, Vicente 
Ferreira, empossou o vice-presidente 
do conselho directivo do ISEL, Fran-
cisco Manuel Fernandes Severo.
Uma semana depois no mesmo local 
tomaram posse os presidentes dos 
Conselhos Científicos do Instituto Su-
perior de Engenharia de Lisboa, José 
Augusto Paixão Coelho; e da Escola 
Superior de Teatro e Cinema, Arman-
do Rodrigues.
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Escola Superior de Tecnologia da Saúde acolhe estudantes do secundário

AS TECNOLOGIAS da Saúde entusias-
mam cada vez mais os estudantes do 3º 
ciclo e do ensino secundário. Diversos 

grupos de alunos de diversas escolas 
do país, num total de 244, visitaram a 
Escola Superior de Tecnologia da Saú-

A VONTADE de aprender, experimentar 
e ensinar levou um grupo de alunos da 
Escola Superior de Comunicação Social 
a criar o novo Núcleo de Rádio da Co-
municação Social. O objectivo é dar a 
conhecer os trabalhos dos alunos além 
dos limites da Escola.

A ideia surgiu numa aula de Rádio, de 
um grupo de alunos do 2º ano de Jorna-
lismo. Marco Silva e Miguel Henriques, 
representantes do núcleo, dizem que o 
projecto No Ar, incentivado pelos pro-
fessores e profissionais Sena Santos e 
Carlos Andrade, quer ser mais do que 
uma rádio de escola. “O objectivo era 
criar uma rádio na ESCS, mas que emi-
tisse para fora” – explica Marco Silva. 

O grupo tem já quatro programas-pi-
loto, solicitados por uma rádio nacional 
que emitirá, no futuro, num dos seus 
programas semanais dedicado à cultu-
ra. O estudante realça que o contributo 
do No Ar vai dar ao programa um “olhar 
jovem e irreverente sobre o que está a 
acontecer na cidade”. 

Além dos trabalhos que serão emiti-
dos para o exterior, o No Ar também 
aposta na formação, em workshops 
que contam com a colaboração de 
profissionais da área. Marco afirma 

Novo núcleo de rádio na Escola Superior de Comunicação Social

que não estão à procura de grandes 
vozes para a rádio, mas sim de gente 
com “muita vontade de aprender”. 

Os alunos pretendem que “o núcleo 
seja um símbolo da escola, que te-
nha a marca ESCS, já que é feito por 
alunos seus”. Eles acreditam que o 
projecto pode dar mais visibilidade à 
Escola, por mostrar, através de uma 
rádio de grande audiência, “o que de 
melhor se faz na ESCS”.

Desde o início que o grupo contou 
com o apoio da direcção da Escola, 
que disponibilizou os equipamentos. 
“A ESCS tem óptimas condições”, afir-

ma Marco, “os estúdios e os materiais 
estão cá para ser utilizados”. 

Miguel Henriques, o outro entusias-
ta da ideia, acredita que o espírito de 
iniciativa caracteriza quem vem para 
a ESCS, dada a sua vertente prática. 
“Vimos com vontade de aprender e de 
pôr as mãos na massa” – assegura o 
estudante. Em sua opinião, é aqui que 
a Escola se distingue das demais: “Há 
faculdades que fazem programas na 
rádio, mas têm de ir às estações gravá-
los. Nós não. Podemos produzir um pro-
grama e apresentá-lo lá fora” – explica 
com o entusiasmo.

de de Lisboa, só na semana de 18 a 22 
de Fevereiro último. 

Numa iniciativa de promoção e divulga-
ção das suas propostas de licenciatura, 
a escola criou um programa, designado 
Uma Porta Aberta para as Tecnologias 
da Saúde, onde pretende dar a conhe-
cer os doze cursos que lecciona e as 
suas respectivas saídas profissionais. 
Durante duas horas e meia os alunos 
assistiram à exibição de um filme institu-
cional sobre a escola e tiveram direito a 
uma visita guiada às instalações.

Acompanhados por estudantes e pro-
fessores da casa, os participantes no 
programa puderam observar de perto 
as actividades clínicas e laboratoriais 
da escola. No final receberam um Kit 
que incluia um conjunto de informação 
dos cursos, provas de acesso e mé-
dias de entrada.
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HÁ VÁRIOS anos que a tuna académica 
da Escola Superior de Comunicação So-
cial, Escstunis, inclui no seu repertório 
uma singular interpretação da canção 
“A Desfolhada”, escrita pelo poeta José 
Carlos Ary dos Santos (1937-1984) e 
musicada por Nuno Nazareth Fernan-
des, popularizada pela cançonetista 
Simone de Oliveira, que com ela repre-
sentou Portugal no Festival da Eurovi-
são de 1969. No dia 1 de Março deste 
ano, os cavaquinhos e as pandeiretas 
da Escstunis fizeram-se ouvir nos estú-
dios do Rádio Clube Português, numa 
homenagem à cantora-actriz.

Não foi esta a primeira vez que a tuna 
da ESCS actuou na rádio, mas foi, cer-
tamente, a sua actuação mais especial. 
Sendo uma das poucas tunas a nível 
nacional que canta a música que ce-
lebrizou Simone de Oliveira, Marcos 
Pinto, jornalista do Rádio Clube Por-
tuguês, resolveu convidar a Escstunis 
para cantar a “A Desfolhada” no progra-

Tuna da ESCS homenageia Simone de Oliveira

ma de homenagem à cantora. Simone 
gostou da surpresa.

A tuna foi ainda convidada a interpretar 
uma música de Vitorino, “A Ilha”.

Escola Superior de Música em Festival
A ESCOLA Superior de Música de Lis-
boa vai promover nos dias 31 de Março 
e 1 e 2 de Abril o seu habitual Festival 
de Música. Os concertos serão realiza-
dos no Salão de Inverno do Teatro Muni-
cipal de S. Luís, ao Chiado, tendo como 
estrelas os alunos da escola. Haverá 
duas sessões diárias, às 18 e 21 horas. 
O festival abre com um grupo de música 
contemporânea dirigido pelo professor 

A ESCOLA Superior de Educação de 
Lisboa está a organizar, em conjunto 
com a Associação dos Profissionais de 
Educação de Infância, umas Jornadas 
Pedagógicas dedicadas aos Modelos 
Curriculares para a Educação de In-
fância. A iniciativa está inscrita no pro-
tocolo de cooperação assinado entre 
as duas instituições. 

A Escola de Educação do IPL poten-
cia e valoriza, assim, o trabalho que 
tem vindo a desenvolver no campo da 
Formação Inicial, Contínua e Comple-
mentar, alargando a um grupo mais 
significativo de educadores de infância 
os saberes e reflexão acumulados.

As Jornadas têm início marcado já 
para este mês de Março, e irão pro-
longar-se até Julho, com sessões aos 
sábados de manhã no Auditório da 
Fundação D. Pedro IV, na Avenida D. 
Carlos I, em Lisboa.

Para mais informações no site 
www.eselx.ipl.pt.
 

Medicina Nuclear
em debate

A APLICAÇÂO das tecnologias de 
Medicina Nuclear no tratamento do 
sistema osteo-articular vai estar em 
debate no V seminário organizado 
pela Escola Superior de Tecnologia da 
Saúde em Lisboa. O evento, que irá 
decorrer no dia 9 de Maio, no auditório 
daquela escola do Instituto Politécnico 
de Lisboa, terá como oradores médi-
cos, técnicos, e finalistas do curso de 
Medicina Nuclear da escola.

Entre os vários temas agendados 
para a reunião, vão ser apresentadas 
comunicações sobre: “Estudos ósse-
os no diagnóstico de doença neoplá-
sica”, “Cintigrafia óssea na Medicina 
Desportiva” e “Terapêutica de metasti-
zação óssea com radionudídeos”.

Os interessados podem-se inscrever 
até ao próximo dia 21 de Abril.

Jornadas 
Pedagógicas na 

Educação

Alberto Roque. A pianista Inês Andrade 
interpreterá uma variação de um tema 
popular português de Fernando Lopes 
Graça. Seguem-se, entre outros, a ac-
tuação da violonista Carla Santos e do 
violoncelista Luís Azevedo que interpre-
tarão uma obra de Z. Kodaly; a soprano 
Diana Afonso e a pianista Marta Mene-
zes executarão uma peça de Schumann 
Fraunliebe und leben.
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Ficha Técnica:

ESML
www.esml.ipl.pt

MARÇO
31
18h e 21h
FESTIVAL DA 
ESML
Teatro Municipal de 
S.Luiz
Salão de Inverno

ABRIL
1 e 2
18h e 21h
FESTIVAL DA 
ESML
Teatro Municipal de 
S.Luiz
Salão de Inverno

ESD
www.esd.ipl.pt

MARÇO
26
21h
Short Screening
Ciclo de vídeo-
dança promovido 
em parceria com 
o Frame- Festival 
Internacional de 
vídeo-dança 

31
a 4 de Abril
Workshop de 
Vídeo-Dança 
no Convento da 
Saudação, em 
Montemor-o-Novo 
(alunos das turmas 
61 e 62), com Hélder 
Cardoso e Edgar 
Alberto

ESELx
www.eselx.ipl.pt

MARÇO
29
9h30
JORNADAS 
PEDAGÓGICAS
dedicadas aos Modelos 
Curriculares para a 
Educação de Infância

Modelo João de 
Deus

ABRIL
2 a 4
“Bridges in 
pre-school 
education: 
parental 
involvement 
and curriculum 
development”
Starting Strong 
Workshop
7
a 18 Abril
VII HOSPITAL DA 
BONECADA
Hospital Dona Estefânia

-12
9h30
JORNADAS 
PEDAGÓGICAS
dedicadas aos Modelos 
Curriculares para a 
Educação de Infância

Pedagogia 
Waldorf 
Educadora de Infância 
Ana Abreu

MAIO
31
9h30
JORNADAS 
PEDAGÓGICAS
dedicadas aos Modelos 
Curriculares para a 
Educação de Infância

Modelo High 
Scope
Educadora de 
Infância Teresa 
Caeiro

ESTeSL
www.estesl.ipl.pt

MARÇO
31 a 4 de Abril 
2º Curso prático de
PCR em Tempo 
Real

26 
Curso em 
Segurança, Saúde 
e Ambiente no 
Trabalho da 
Construção Civil

29 e 30
Apoio à 
Comunidade/
Rastreios
Centro Comercial 
Cascais Vila

ABRIL
3 e 4
Apoio à 
Comunidade/
Rastreios
Mem Martins

7 e 8
Apoio à 
Comunidade/
Rastreios
Centro Comercial do 
Colombo

11
Apoio à 
Comunidade/
Rastreios 
Agrupamento de 
Escolas do Algueirão 
- Mestre Domingos 
Saraiva, ESTeSL

MAIO
9
V Seminário de 
Medicina Nuclear

15 e 16
Jornadas Técnico-
científicas de 
Ortóptica- Visão 
Binocular, 
Equilíbrio 
Oculomotor 
e Correcção 
Refractiva

ISEL
www.isel.ipl.pt

MAIO
7
I Jornadas do 
Amianto 
8h30
Organização 
conjunta do ISEL e da 
Associação Incidades

ESTC
www.estc.ipl.pt

ABRIL
2

DIA MUNDIAL 
DO TEATRO
Homenagem a 
Anna Paula

11h
Exibição de vídeos 
dos Exercícios/
Espectáculos 
dos Finalistas 
2006/2007
Grande Auditório

14h
Inauguração da 
Exposição Anna 
Paula, Actriz e 
Professora
Foyer

14h30
Leitura da 
Mensagem 
Internacional do 
Dia Mundial do 
Teatro
Grande Auditório

14h40
Homenagem a 
Anna Paula
Grande Auditório

15h30
Performance 
Musical
Grande Auditório


