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ubianas
UBI com estreia nacional

“Rupofobia” nas salas Lusomundo
O filme produzido pela UBI e realizado por Telmo Martins, aluno da instituição, está agora nas salas de cinema de todo o País.
A UBI suportou a produção desta curta-metragem e a sua passagem a 35 milímetros.

Eduardo Alves

O Rivoli, no Porto, foi o palco esco-
lhido para a grande ante-estreia
da curta-metragem “Rupofo-
bia”. A mais recente obra de Tel-
mo Martins, aluno de Design Mul-
timédia da UBI, e também autor
do filme de animação “Karma” e
da curta-metragem “Sei de Tu-
do”, vai agora estar em exibição
nas grandes salas de cinema de
todo o País.
  Esta novidade surge associada a
mais um investimento da UBI na
obra de Telmo Martins. Segundo
o jovem realizador, desde a con-
clusão desta curta-metragem
“que tínhamos a intenção de colo-
car o “Rupofobia” no circuito co-
mercial”. Mas para que tal fosse
possível “o filme teria de ser pas-
sado para uma película de 35 mi-
límetros”. Um passo algo dispen-
dioso “mas que a UBI se propôs a
suportar, uma vez que esta é
também uma forma de mostrar
o trabalho que aqui é feito e as
potencialidades da instituição”,

refere o vice-reitor Mário Raposo.
  Desde há algum tempo que “Ru-
pofobia”, uma realização de Telmo
Martins, produção da UBI e co-pro-
dução do Cybercentro da Covilhã,
se encontrava à venda nas lojas da
FNAC. Entretanto Martins refere
que fez alguns contactos para que

esta curta-metragem passasse nas
salas de cinema da Lusomundo.
Um desejo que veio a ter o apoio dos
responsáveis da cadeia de cinemas,
mas para tal, “o filme teria de estar
em suporte 35 milímetros, e isso
custava cerca de 10 mil euros”.
  O realizador abordou os responsá-

veis da instituição de ensino e estes
deram luz verde para que “Rupofo-
bia” avançasse para o grande
écran. Um passo que viria acompa-
nhado ainda de outra novidade. O
“Rupofobia” vai passar juntamen-
te com a mais recente longa-
metragem de José Carlos de Olivei-
ra, intitulada “Um Rio”.

Filme seleccionado
para dois festivais
  Esta curta-metragem datada dos
inícios de 2005 foi agora seleccio-
nada para o Ovarvídeo 2005 - X Fes-
tival Nacional de Vídeo de Ovar.
Mas para além deste evento, “o “Ru-
pofobia” foi também seleccionado
para um festival francês”, adianta
Telmo Martins. O filme vai assim
estar presente no 27º Festival In-
ternacional de Cinema de Montpel-
lier, em França.
  Quanto a novos projectos, Telmo
Martins está agora a trabalhar nu-
ma longa-metragem. O jovem es-
tudante da UBI está a reunir ideias,

actores e financiamentos para
que no próximo Verão possa levar
em frente este projecto. Um novo
passo para Telmo Martins, que
adiantou ao Urbi@Orbi que a
longa-metragem vai falar sobre
a vida académica e será rodada
na Covilhã.

Uma cena do filme “Rupofobia” Telmo Martins

Inauguração do Parkurbis

A tecnologia do centro
Criar uma empresa por mês é o objectivo principal do Parkurbis para o próximo ano. Na
inauguração oficial deste parque tecnológico nenhum membro do Governo esteve presente.

Eduardo Alves

São oito as empresas que já estão
instaladas no Parkurbis às quais,
dentro em breve, se vão juntar
mais cinco. O Parque de Ciência e
Tecnologia instalado no Parque
Industrial do Tortosendo arranca
agora de forma oficial.
  Numa cerimónia onde o Gover-
no não se fez representar por ne-
nhuma entidade oficial, Carlos
Pinto, presidente da Câmara da
Covilhã e também do Conselho de
Administração daquela estrutu-
ra referiu que “o verdadeiro cho-
que tecnológico passa por aqui”.
Com alguns recados enviados a
José Sócrates, Pinto adiantou que
este parque “arranca com carac-
terísticas únicas”.
  Uma opinião fundamentada no
facto de estarem já ali a laborar
oito empresas, grande parte das
quais resultam de projectos nasci-
dos na UBI. No seu discurso de
inauguração, o autarca frisou a
ligação desta estrutura à institui-
ção de Ensino Superior. A UBI é
uma das entidades parceiras a
apoiar o Parkurbis e também “a
principal fonte de ideias para este
parque”.
  Em dia de festa foram muitos os
que se deslocaram às instalações
do parque para tomarem conhe-
cimento das empresas que ali estão
a operar. Desta forma, os projec-
tos que agora começam a estar no
mercado mereceram atenção es-
pecial. Uma das empresas que nas-
ceu há pouco mais de quatro meses

está já a ser comparticipada por
uma grande entidade do sector das
novas tecnologias. Para os respon-
sáveis do parque esta é uma prova
que os projectos desenvolvidos no in-
terior do País “podem vingar tal
como os outros”.
  Perante os convidados desta ceri-
mónia inaugural, Pinto traçou as
metas a cumprir nos próximos tem-
pos. Segundo o edil covilhanense,
em 2006 vão ser criadas, no míni-
mo, mais doze empresas, ou seja
“uma por mês”. Para tal, “o parque
vai ser dado a conhecer a várias re-
giões e países”, de forma a atrair
novos empreendedores.

Microsoft instala
centro de excelência
  Foi também no dia inaugural da
estrutura, 17 de Setembro, que os
responsáveis tiveram conheci-
mento da intenção da Microsoft
instalar um centro de excelência
na Covilhã. Sobre este centro de
excelência vão conhecer-se mais
pormenores durante as próximas
semanas. Os responsáveis do Par-
kurbis têm agendadas reuniões
de trabalho com os representan-
tes da empresa para delinearem
todos os pontos necessários à
instalação da nova estrutura na
Covilhã.

Várias entidades marcaram presença na inauguração do Parkurbis

Parlamento Europeu dos Jovens

UBI recebe novos
políticos
A iniciativa que tem lugar pela primeira vez na região
pretende juntar mais de 150 jovens que vão viajar até
ao Parlamento Europeu em representação de Portugal. A
UBI vai ser o palco desta “cimeira portuguesa” que serve
para seleccionar os elementos da comitiva.

A Associação Portuguesa do
Parlamento Europeu de Jovens
(APPEJ) está a organizar a XIV
sessão de selecção nacional do
Parlamento Europeu dos Jovens.
Uma iniciativa que tem reunido
centenas de alunos de escolas
secundárias de todo o País em
torno da questão europeia. Du-
rante um fim-de-semana, os es-
tudantes tornam-se “políticos” e
integram várias actividades re-
lacionadas com a Comunidade
Europeia de forma a que esta as-
sociação escolha vários repre-
sentantes de Portugal, que via-
jam depois até Bruxelas.
  Este ano, a XIV edição deste
evento vai decorrer na UBI. Com
data marcada para o fim-de-se-
mana de 18 de Novembro, a Co-
vilhã vai receber mais de 150
jovens de várias regiões de Por-
tugal. Os participantes vêm das
dez escolas secundárias portu-
guesas que se inscreveram para
este evento. Os participantes são
distribuídos por várias catego-
rias de organizadores (chairs) e
são acompanhados por professo-
res no decorrer dos trabalhos. Du-
rante dois dias, a Universidade da
Beira Interior vai ser o palco onde
se ensaiam questões a abordar

posteriormente em Bruxelas, no
verdadeiro Parlamento Euro-
peu. As várias delegações de jo-
vens discutem vários temas, for-
mam equipas de trabalho e apre-
sentam propostas no Comité.
Para a noite de sexta-feira, 18 de
Novembro está também agen-
dado um “Euroconcerto” no Tea-
tro-Cine da Covilhã.
  Para além deste tipo de acti-
vidades culturais, os 150 par-
ticipantes vão integrar um de-
bate plenário e também equipas
de trabalho com vários temas de
debate a serem tratados na
assembleia-geral. Neste fim-de-
-semana os jovens passam ain-
da pela Câmara Municipal da
Covilhã e promovem uma “Al-
deia Portuguesa” no átrio do pólo
VI da UBI.
  São vários os trabalhos a apre-
sentar na Covilhã e daqui vai
sair uma comitiva final de jo-
vens que integrará o Parlamento
Europeu de Jovens em Bruxelas.
Durante todo o evento, os par-
ticipantes vão visitar vários lo-
cais da cidade da Covilhã, o Mu-
seu dos Lanifícios da UBI e as Mi-
nas da Panasqueira. Os tra-
balhos decorrem no pólo VI da
Universidade da Beira Interior.
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