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Vicente Ferreira inaugura novo edifício da Música
com a presença do ministro Mariano Gago
O NOVO edifício da Escola Superior de
Música de Lisboa foi inaugurado pelo
presidente do Instituto Politécnico de
Lisboa, Vicente Ferreira, na presença do
ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Mariano Gago, no dia em que
se comemorou o 24.º aniversário do IPL.
Mais do que a materialização de um sonho, foi a conclusão do ambicioso projecto pelo qual Vicente Ferreira se bateu
durante todo o seu primeiro mandato.
A música, interpretada na sua multiplicidade disciplinar por orquestras e agrupamentos constituídos por alunos dos vários anos, serviu naturalmente de mote
às comemorações. No decorrer das
cerimónias, Vicente Ferreira, visivelmente satisfeito, manifestou a esperança,
dirigindo-se ao ministro, de que o “contrato de confiança” que o Governo subscreveu com os politécnicos, que prevê
um acréscimo anual de 100 milhões de
euros, até 2014, seja para ser cumprido.
Mariano Gago, que se manifestou agradado com tudo o que viu, congratulou-se
com o trabalho desenvolvido pela Escola
do IPL, “a grande herdeira da tradição do
Conservatório Nacional”.
O arquitecto Carrilho da Graça, autor do
projecto, conduziu uma visita às instalações da escola, que permitiu ao ministro
e aos outros convidados verificar as potencialidades do edifício para o ensino.
No Grande Auditório, onde decorreu a
sessão solene, o professor Jorge Moyano, pianista e docente da Escola, proferiu a lição de sapiência, associando
as palavras ao piano e proporcionando
momentos de verdadeiro recital.
No âmbito da cerimónia foram
empossados os pró-presidentes do
Instituto Politécnico de Lisboa, António
Belo, Manuel Correia e Paulo MoraisAlexandre; e homenageados com a
Medalha de Prata do IPL antigos alunos
que se distinguiram na sua actividade
profissional: o bailarino Pedro Ramos e
o realizador de cinema João Salaviza. A
cerimónia terminou com a actuação da
Orquestra de Jazz da Escola.

O presidente do IPL, os restantes dirigentes do Instituto e o arquitecto Carrilho da Graça,
acompanharam o ministro na visita às instalações

No primeiro momento musical da inauguração

Na visita ao novo edifício da Música
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Vicente Ferreira e Mariano Gago inauguram novo edifício da Música

O presidente do IPL e o ministro com o maestro Alberto Roque

O presidente do IPL e o ministro no descerramento da placa

O presidente do IPL e o ministro na visita ao novo edifício

O presidente do IPL e o ministro na homenagem a Pedro Ramos
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Equipa do ISCAL vence 24 Horas de Gestão

UMA equipa de alunos do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de
Lisboa obteve o 1º lugar na 4ª Edição das
24 Horas de Gestão – 2009. Esta competição, destinada aos alunos finalistas do
ensino superior, de Economia e Gestão
de todo o país, realizou-se entre as 10h
do dia 28 de Novembro e as 10h do dia 29
de Novembro, no espaço Ágora em Lisboa. Este desafio é um simulacro de criação de empresas e gestão empresarial,
visando testar tanto a destreza intelectual
como a resistência física dos participantes. As várias equipas jogaram 24 horas
consecutivas com objectivo de derrotar os
adversários com os melhores trunfos nas
áreas da gestão, do planeamento, das

finanças, do marketing, e da gestão dos
recursos humanos, entre outros.
A equipa vencedora, “ISCAL-TisQM”,
constituída pelos alunos, Bruno Miguel Robles Sousa, Miguel Filipe P. Sousa Maria
de Almeida, Nuno Alexandre B. Fernandes
Arez, Pedro Miguel Mestre dos Santos e
Sónia Isabel Martins Sousa ganharam um
conjunto de prémios entre os quais 5000€
para criarem a sua própria empresa.
No total, o ISCAL teve cinco equipas, que
para além do 1.º lugar obtiveram honrosos 4.º, 6.º, 7.º e 12.º lugares. O ISCAL
foi galardoado com o diploma de primeiro
lugar de “Instituição” que patrocinou mais
equipas e com troféu de 1.º lugar de estabelecimento de Ensino Superior.

Estrelas de TV
na Politecnia
UM plano da série televisiva “Equador”
com o actor Welket Bungué, aluno da
Escola Superior de Teatro e Cinema, é o
tema de capa da primeira edição da revista Politecnia deste novo ano de 2010.
A par de Welket Bungué mostramos, na
reportagem, outras caras conhecidas
do pequeno ecrã, seus colegas na escola do IPL. Fomos aos estúdios dos
“Morangos com Açúcar” saber como as
actrizes Sara Matos e Lia Carvalho conciliam os estudos com a profissão e afinal como é ser vedeta entre os colegas.
Disponível em versão impressa e online, no 23.º número da Politecnia entrevistámos Pedro Moreira, responsável
pelo curso de jazz na Escola Superior
de Música. Ao longo de nove páginas o
maestro fala dos vários aspectos do ensino artístico e acredita que o novo edifício da escola do IPL poderá ser, a curto
prazo, a Casa de Música de Lisboa.
Nesta edição mostramos ainda, em primeira mão, as armas e o traje académico
adoptadas, recentemente, pelo Instituto
Politécnico de Lisboa cumprindo assim o
estipulado nos seus estatutos.
Orion’s Belt, o jogo on-line imaginado
e concebido por três alunos formados
pelo Instituto Superior de Engenharia
de Lisboa, com sucesso no nosso país
e além fronteiras é o tema da rubrica
Novo e Interessante.

Aluno do ISCAL lidera A A de Lisboa
LUÍS Castro, actual presidente da
A ssociação de Estudantes do Instituto Superior de Contabilidade e
A dministração de Lisboa, foi eleito
Presidente da Associação Académica
de Lisboa. Para além do presidente,
que foi eleito por unanimidade, o ISCAL elegeu ainda mais sete alunos
para a AAL. Luís Castro espera poder
repetir na Associação Académica de
Lisboa, o bom trabalho que desenvolveu nos três anos que esteve como
dirigente da AEISCAL.
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Setúbal atribui
Medalha de Mérito
a professor do ISEL

O PROFESSOR Almeida Fernandes,
docente do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, e Director do
Departamento de Estruturas do Laboratório Nacional de Engenharia Civil,
foi condecorado com a Medalha de
Mérito Distrital de Setúbal. A cerimónia de entrega da medalha decorreu
no Governo Civil, sob a presidência
do ministro da Administração Interna,
Rui Pereira.
A homenagem é um reconhecimento público do importante trabalho de
engenharia desenvolvido em Setúbal
pelo Professor Almeida Fernandes e
a sua equipa, em 2008, na sequência
de uma violenta explosão acidental
que destruiu um edifício de habitação
da capital do Sado, colocando-o sob
elevado risco de colapso. O Governo
Civil sublinha a importância do contributo do notável especialista em estruturas, para “o êxito das operações
de estabilização do prédio da Praceta
Afonso Paiva, evitando a derrocada do
edifício e, consequentemente, das habitações de dezenas de moradores”,
ao ter optado por trabalhos de escoramento e contraventamento.

Alunos de Dança em Santa Clara-a-Velha
O MOSTEIRO de Santa Clara-aVelha, em Coimbra, serviu de palco,
no dia 31 de Janeiro, para a antestreia, de “Um Coração no Tempo”,
uma produção da Escola Superior de
Dança, em parceria com a coreógrafa Helena Azevedo e com o produtor
Joaquim Lourenço.
O objectivo do espectáculo foi o de
contribuir, com a receita de bilheteira,
para a causa solidária de apoio às vítimas do sismo no Haiti, promovida pela
AMI (Assistência Médica Internacional).
Os bailarinos Maria Carvalho, Isabelle Grimal e Delman Cardoso, e o actor Quim Zé, deram vida à coreografia
inspirada na lenda de Pedro e Inês.

Foi no Paço, em Santa Clara-a-Velha, que ambos viveram com os seus
quatro filhos, razão para a escolha do
Mosteiro como cenário da peça.
A música de Ivan Lins, cantor e compositor, e John Mclaughlin, guitarrista
de jazz britânico, deram ritmo aos textos de Natália Correia,acompanhando
os movimentos dos bailarinos numa
actuação artística contemporânea.
O espectáculo, que conjuga dança,
música e, teatro, contou com o apoio
da Direcção Regional de Cultura do
Centro e, tem já marcado, uma digressão pelos principais monumentos
nacionais classificados e centros históricos nacionais.

Eleições para a Casa de Pessoal
OS SÓCIOS da Casa de Cultura e
Recreio do Pessoal do Instituto Politécnico de Lisboa podem apresentar listas de candidaturas à eleição
para os órgãos sociais para o triénio
2010/2012, até às 17 horas do dia
8 de Março, segunda-feira. As propostas devem ser entregues na sede

da CCRPIPL, situadas na Estrada de
Benfica n.º 529. As listas são unitárias e devem contemplar propostas
de membros efectivos e suplentes. A
eleição irá decorrer no próximo dia
10 de Março no salão nobre dos Serviços da Presidência do Instituto Politécnico de Lisboa.
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Escola Superior de Tecnologia da Saúde comemora 29 anos...

Francisco Moita Flores foi um dos convidados

EM CERIMÓNIA presidida pelo presidente do Instituto Politécnico
de Lisboa, Vicente Ferreira, a Escola Superior de Tecnologia da
Saúde de Lisboa comemorou em Janeiro, o seu 29.º aniversário.
Alunos, professores, funcionários e convidados, entre outros
reuniram-se para celebrar o dia da Escola, cujo programa incluiu
uma conferência sobre “Investigação Criminal” conduzida por
Francisco Moita Flores, actual presidente da Câmara Municipal
de Santarém, que apresentou conceitos base sobre a investigação criminal e as ciências forenses.
Os restantes oradores e, membros da mesa, ressaltaram
a importância dos novos desafios com que se depara a escola, considerando o período de transição de ciclos na sua
vida de existência.
No âmbito do protocolo entre a ESTeSL e a Caixa Geral de
Depósitos, foram entregues os Prémios CGD destinados a um
diplomado de cada curso que tenha obtido a melhor classificação de final de curso.
A cerimónia terminou com a entrega dos Diplomas de Curso
aos licenciados no ano lectivo de 2008/2009, seguindo-se um
momento musical a cargo da ESTeS’ La Tuna.

... e ensina alimentação saudável à população
A ESCOLA Superior de Tecnologia
da Saúde continua a sua participação
no Programa Alimentação Saudável,
resultante de um protocolo estabelecido com o Grupo Auchan, em 2009.
A iniciativa consiste na distribuição de
folhetos informativos aos clientes das
lojas Jumbo e Pão de Açucar, com
informações sobre fibras, gordura,
açúcar e sal, contribuindo desta forma
para uma melhoria dos hábitos alimentares dos portugueses.
O papel da ESTeSL no programa passa pelo envolvimento dos professores
e alunos da Licenciatura de Dietética
e Nutrição, que são quem elabora os
conteúdos para os folhetos. Para além
de receitas práticas e saudáveis, são
incluídos nos folhetos coleccionáveis,
tabelas nutricionais. De três em três
meses é abordado um tema específico desde as Sopas, Saladas, Frutas e
Massas. Nas lojas Auchan, para além
dos folhetos decorrem iniciativas gratuitas que passam por degustação de
produtos, e pelas já habituais acções
de rastreio que incluem desde testes
de glicemia e colesterol a aconselhamento nutricional.
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agenda Março a Abril
ESTC

ESTeSL

ESELx

ESML

www.estc.ipl.pt
MARÇO

www.estesl.ipl.pt
MARÇO

www.eselx.ipl.pt
MARÇO

www.esml.ipl.pt
MARÇO

Grande Auditório

Formação
Avançada:

16

10

Salão Nobre

Grande Auditório

Colheita de Sangue

19h

Das 9h às 13h30
Das 15h às 19h

Peças Frescas

3
Homenagem a
Carlos Porto

15h
Projecção do Filme "Lá no
fundo"

16h30
Leitura encenada de excertos de "Fábrica Sensível", de
Carlos Porto
Momento Musical

17h
Palavras de homenagem e
testemunhos

Foyer
18h30
Inauguração da
Exposição "Carlos
Porto, uma vida no
teatro"

Mestrado em
Fisioterapia

2.ª Fase de Candidaturas: até
12 de Março
Matrículas: de 22 a 26 de
Março
Duração e ECTS
(90 ECTS) 3 Semestres
Inicio das aulas: 29 de Março
Horário: 6.ª feiras - tarde
Sábados - todo o dia
Para esclarecimentos:
Centro de Formação Avançada da ESTeSL
Tel.: 218980485
centro.formacao@ estesl.
ipl.pt

Instalações da ESTeSL
1.ªs Jornadas
de Intervenção
Multidisciplinar na
Obesidade

20
Das 9h às 19h
Inscrições online , Fax,
Correio ou na Tesouraria da
ESTeSL

Obras inéditas de estudantes de
Composição

15 e 16
Pequeno Auditório
Masterclass de Canto
Professora Sílvia Ranalli

26
21h30

Grande Auditório do Teatro
Municipal de Almada
Orquestra Sinfónica da
ESML
Vasco Pearce de Azevedo,
Maestro
Inês Andrade, Piano

J. S. Bach / Respighi

Coral "Wachet auf, ruft uns die
Stimme"

Robert Schumann

Concerto para Piano e Orquestra
em Lá m op. 54

Ludwig van Beethoven

Sinfonia n.º 1 em Dó M op. 21

27
Grande Auditório
Orquestra Sinfónica

Vasco Pearce de Azevedo,
Maestro
Inês Andrade, Piano
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