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O tradicional Cortejo da Latada,
também conhecido como Festa
das Latas e que é especialmente
dedicado aos caloiros, trouxe a
animação estudantil para as ruas
de Castelo Branco, na passada
quarta-feira, 21 de novembro.

Com início junto à Escola Su-
perior de Educação (ESE) de
Castelo Branco a Latada percor-
reu várias ruas da cidade para
terminar no centro cívico, onde
os caloiros subiram à escadaria
da Câmara, para cantar os hinos
das suas escolas, numa prova
que foi ganha pela ESE.

Assim, ao longo da tarde e
parte da noite animação foi o
que não faltou, com o cortejo em
que a ESE apresentou o tema
RevolutionESE – Por um Ensi-
no Superior com qualidade; a Es-
cola Superior de Tecnologia
(EST) de Castelo Branco apre-
sentou o tema Caretos; a Escola
Superior de Artes Aplicadas
(ESART) de Castelo Branco, o
tema ESART Show; a Escola Su-
perior de Saúde Dr. Lopes Dias
(ESALD) de Castelo Branco, o
tema Samurais e a prevalência
do Bushido; a Escola Superior
Agrária (ESA) de Castelo Branco,
o tema Não Somos Brinquedos;
e a Escola Superior de Gestão de
Idanha-a-Nova (ESGIN), o tema
O Povo.

ESTUDANTES DO SUPERIOR EM FESTA

E a Latada saiu à rua

Novo diretor da EST está empossado
Fernando Reinaldo Ribeiro foi
eleito diretor da Escola Superior
de Tecnologia (EST) de  Castelo
Branco e estará à frente dos des-
tinos da escola durante os próxi-
mos quatro anos, sendo que a
cerimónia da tomada de posse se
realizou-se dia 26 de novembro
no auditório principal da EST.

O presidente do Instituto
Politécnico de Castelo Branco
(IPCB), António Fernandes, agra-
deceu o trabalho realizado pela
anterior direção da EST e desejou
os maiores sucessos a Fernando
Reinaldo e a Rogério Dionísio
para o exercício do cargo. De se-
guida salientou alguns resulta-
dos da Escola relacionados com a
captação de estudantes e apon-
tou alguns desafios centrados
fundamentalmente na melhoria
da atratividade da Escola e na
necessidade de diferenciação e
especialização em algumas áreas
de formação onde existe capaci-
dade instalada. Salientou a o
exemplo do Curso Técnico Supe-
rior Profissional em Comunica-
ções Móveis a funcionar em par-
ceria com uma unidade empre-
sarial, assim como o protocolo
assinado recentemente no âmbi-
to da Parceria Competências Di-
gitais +.

Fernando Reinaldo Ribeiro

iniciou a sua intervenção de for-
ma emotiva e fez um agradeci-
mento especial a todo o trabalho
efetuado pelo seu antecessor,
que acompanhou enquanto seu
subdiretor. Agradeceu a presen-
ça de toda a comunidade aca-
démica e entidades externas con-
vidadas e a importância da sua
presença no ato da sua tomada
de posse.

Começou por mencionar a
qualidade e o reconhecimento
dos cursos da EST, referindo-se
ao número de novos alunos,
dispersos pelos diferentes graus

de formação; à abertura do
Curso Técnico Superior Profis-
sional em Comunicações Mó-
veis no Fundão; na acreditação
de todas as licenciaturas da
Escola pela A3ES, no número
de docentes com o grau de
doutor (80 por cento), e na taxa
de ocupação dos CTeSP’s que
é da ordem de 80 por cento.

O novo diretor afirmou tam-
bém estar ciente das dificulda-
des que a Escola atravessa, uma
vez que  “também temos de estar
conscientes das nossas debilida-
des. A procura dos nossos cursos

não é igual em todas as áreas.
Temos áreas da nossa oferta
formativa em que existe uma
grande procura por parte de no-
vos estudantes, mas, temos tam-
bém outras áreas da nossa oferta
formativa com dificuldade de
captação de novos alunos”.

Acrescentou que “sabemos
também que as previsões quanto
à evolução demográfica não nos
são favoráveis.  E, adicionalmen-
te, todos os nossos cursos de li-
cenciatura exigem como prova
de ingresso a Matemática e mui-
tos deles exigem a Matemática e a
Física. Isto significa que a procu-
ra dos cursos também depende
muito dos resultados dos exames
nacionais destas provas. E, como
é do nosso conhecimento, nor-
malmente estes resultados são
bastante baixos”, sublinhando
que “acrescem ainda as dificul-
dades financeiras”.

Fernando Reinaldo Ribeiro
terminou a sua intervenção, di-
zendo estar consciente que os
próximos anos serão decisivos no
reajustamento da estratégia a
seguir e que esse reajustamento
terá de ser efetuado no contexto
atual e com base nas projeções
que, de alguma forma, se podem
antecipar. O objetivo é que a EST
possa, de forma preparada e ade-

quada, adaptar-se aos desafios
que terá de enfrentar”.

Mencionou algumas estraté-
gias essenciais na prossecução
dos objetivos que pretende al-
cançar para a escola, nomeada-
mente a consolidação da quali-
dade dos cursos, manter a pro-
ximidade entre alunos e docen-
tes, de forma a diminuir o aban-
dono escolar, estreitar relações
com escolas secundárias e em-
presas da região, envolvendo as
empresas nas atividades da EST,
apostar na internaciona-lização,
reforçando-a.

O novo diretor avançou ain-
da que “queremos uma escola
dinâmica onde seja apelativo tra-
balhar e estudar, uma escola com
capacidades empreendedora e
de integração. Para isso, precisa-
mos da ajuda e envolvimento de
todos. Do IPCB, como instituição,
da qual fazemos parte, da dire-
ção e de toda a comunidade da
EST à qual peço que contribua
com um diálogo construtivo, sen-
tido institucional, rigor e gosto
pelo serviço público”.

Presente na cerimónia o pre-
sidente da Câmara de Castelo
Branco, Luís Correia, salientou a
disponibilidade da autarquia
para o trabalho de parceria com o
Politécnico e em particular com a

EST, referindo alguns exemplos
de indústrias locais como o caso
do frio, das tecnologias, automó-
vel, onde importa reforçar a liga-
ção da Escola com a iniciativa
empresarial.

Filipe Fidalgo, presidente do
Conselho de Representantes da
EST, felicitou o novo diretor da
EST, salientando que as eleições
decorreram com normalidade e
frisou que “no que ao Conselho
de Representantes diz respeito,
poderá sempre contar com este
órgão para o desempenho das
funções” e que “seremos tam-
bém um Conselho atento e in-
terventivo nas suas resoluções”.
Terminou a sua intervenção,
manifestando o seu agradeci-
mento ao anterior diretor da Es-
cola.

O presidente da Associação
de Estudantes iniciou a sua inter-
venção, manifestando todo o
apoio da Associação na prossecu-
ção dos objetivos da EST, con-
gratulando o novo diretor eleito
da Escola. Desejou um mandato
profícuo e de muito sucesso, agra-
decendo todo o trabalho desen-
volvido pelo diretor cessante.

Na cerimónia também foi
empossado Rogério Pais Di-
onísio, como subdiretor da
EST.


