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Politécnico

IPCB
Bênção das pastas

A cerimónia da bênção das pastas
dos alunos finalistas do Instituto
Politécnico de Castelo Branco
(IPCB) decorreu, no passado dia 16,
no recinto do santuário de Nossa
Senhora de Mércules.

 Centenas de alunos marcaram
presença na eucaristia presidida
pelo padre Nuno Folgado, pároco in
solidum da Sé de Castelo Branco,
tendo a mesma sido participada por
alguns milhares de familiares e
amigos que fizeram questão de
estar presentes neste momento
singular da vida dos estudantes. Os
presidentes do município e do IPCB
estiveram na cerimónia, bem assim como os diretores das respetivas escolas superiores.

 "O facto de aqui nos reunirmos diz a quem quer que seja que nos veja que há aqui qualquer coisa que
talvez não consigam explicar, mas é essa qualquer coisa que nós crentes chamamos Deus", referiu o
sacerdote à multidão expectante, no decorrer da homilia que proferiu, momentos antes da referida bênção
se realizar. Nuno Folgado realçou aos estudantes que "hoje é dia para se dizer que nada termina, já que
aprender é um processo para a vida toda", pois, como justificou, "a possibilidade de não saber tudo é a
atitude de quem vai saber cada vez mais".

 Incentivando-os a nunca desistir, mesmo perante as dificuldades que certamente podem vir a surgir no
caminho de cada um, o pároco da Sé apontou o exemplo de Deus como o caminho a seguir, "haja o que
houver temos um Deus que é Pai e nos deu o melhor de si", disse. Nuno Folgado leu ainda o "Soneto da
Fidelidade" de Vinicius de Moraes.
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