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O mundo em que vive-
mos tornou-se, em pouco 
tempo, globalmente peri-
goso, seja lá o que for que 
isto queira dizer. Cria-
ram-se monstros onde 
nos tínhamos habituado 
a ver família chegada e 
vizinhos e mudámos a 
nossa conduta ances-
tral, errada, segundo os 
padrões agora em vigor. 
Vivemos numa sociedade 
hipócrita. O medo sus-
tenta o comportamento 
dos cidadãos e faz deles 
joguetes do sistema poli-
ticamente correcto e so-
cialmente aceite.

O leite com chocolate 
não provém das vacas 
castanhas, ainda assim é 
possível eleger alguém 
que o afirme. Basta para 
tal que a fonte difusora 
desta “verdade” seja uma 
vaca sagrada.

Os conceitos tendentes 
à formatação social, tra-
zidos para a praça pública 
pelos “lóbis de opinião”, 
vêm já acompanhados 
de folheto de instruções. 
Nada de improvisos. Uma 
espécie de maioria autó-
mata engole a dose diá-
ria; sorri, correndo para 
qualquer banalidade de 
interesse imediato; e re-
solve todas as incertezas 
com um sono reparador. 
Amanhã é outro dia. 

Alguma coisa falhou 
na educação da geração 
de que faço parte. É ver-
dade que muitas vezes 
“ser educado” doía. Mas 

passada a “dor” havia 
também a consciência 
de nova lição aprendida, 
ao contrário de hoje, em 
que abundam as disci-
plinas com demasiadas 
passagens administrati-
vas… Pelo menos, até à 
licenciatura, sem a qual a 
opinião não passa de um 
desabafo.

O mundo de hoje é tam-
bém de pressa, de pressas. 
E a pressa não permite 
a compreensão, o escla-
recimento, uma segunda 
opinião. A “verdade” é, 
portanto, o que se disse 
na televisão, se ouviu na 
rádio, se leu no jornal ou 
rede social.

Não faço aqui a apologia 
do passado – muito menos 
do passado retrógrado e 
obscurantista anterior a 
Abril de 1974 – antes con-
testo o que é velho e relho 
ou simplesmente estúpi-
do e nos querem impingir 
por moderno, acabado de 
sair de novíssima proveta 
ou do pensamento mais 
cristalino e científico. 
Tudo em novo, quase tudo 
em estado novo. 

Chegado ao termo des-
ta crónica, confesso a mi-
nha tristeza pelo mundo 
que comigo tem crescido 
e, tal como eu, muito terá 
ainda que aprender. Não 
se nasce ensinado, como 
dizia a minha avó. Por fa-
lar nisso, manando daqui 
– pela impossibilidade de 
estar presente – um gran-
de beijo para ela.

Por João de Sousa Teixeira

Mando um beijo

IPCB já conta com 1532 
novos estudantes matriculados

O Instituto Politécnico de Cas-
telo Branco (IPCB) já conta com 
1532 novos estudantes, estando a 
decorrer, entre 22 e 26 de outubro, 
candidaturas para cursos de Mes-
trado e para a Pós-graduação em 
Administração Escolar. 

António Fernandes, Presiden-
te do IPCB, congratula-se com os 
resultados já alcançados. “Temos 
1532 novos estudantes, distri-
buídos por Licenciaturas, Cursos 
Técnicos Superiores Profissionais 
(CTeSP), Mestrados e Pós-gradua-
ções. Por agora, já contamos com 
mais 53 novos estudantes que no 
ano letivo anterior. É motivo de 
orgulho para a Instituição e resul-
ta de um esforço muito grande de 
toda a comunidade académica e 

particularmente dos colaboradores 
que têm ajudado na divulgação da 
oferta formativa do IPCB”.

Terminadas todas as fases de can-
didatura às licenciaturas, inscreve-
ram-se nos cursos de licenciatura 
do IPCB 1015 alunos (mais 29 que 
o ano letivo anterior), dos quais 532 
são provenientes do concurso nacio-
nal de acesso (CNA), 50 do concurso 
local e 433 vindos de outros regimes. 

Para António Fernandes, “estes 
resultados são muito animadores 
para a Instituição, particularmente 
num ano em que, a nível nacional, 
na primeira fase de acesso, houve 
menos 3033 candidatos ao ensino 
superior”. O Presidente do IPCB 
adianta ainda que se matricularam 
229 novos estudantes internacionais 

no IPCB (mais 78 estudantes que o 
ano letivo anterior).

Quanto a outras ofertas forma-
tivas, no presente ano letivo ma-
tricularam-se 304 novos alunos 
nos Cursos Técnicos Superiores 
Profissionais (mais 72 que no ano 
letivo passado). 

Para o Presidente do IPCB, “são 
formações muito interessantes, que 
respondem às necessidades de qua-
lificação de técnicos com que as or-
ganizações atualmente se deparam. 
São formações com um horizonte 
temporal mais curto, são mais es-
pecificas e possibilitam ingresso no 
ensino superior”. 

Ao nível das Pós-graduações e 
dos Mestrados, a Instituição já conta 
com 212 novos estudantes.

Para António Fernandes, “estes resultados são muito animadores para a 
Instituição, particularmente num ano em que, a nível nacional, na primeira 
fase de acesso, houve menos 3033 candidatos ao ensino superior”. 

O recém-criado Clube UNESCO Ciên-
cia, Tradição e Cultura do Instituto Poli-
técnico de Castelo Branco esteve presen-
te no 6.º Encontro Nacional de Centros 
e Clubes UNESCO, que decorreu em Foz 
Côa, onde apresentou o trabalho que tem 
vindo a desenvolver ao longo dos anos, 
as suas áreas de intervenção e os seus 
projetos de ação para os próximos anos. 

O evento foi ainda uma oportunida-
de para o estabelecimento de algumas 
parcerias com outros Clubes UNESCO, 
com o objetivo de ser desenvolvido tra-
balho conjunto.

“Os Centros ou Clubes UNESCO são 
grupos de pessoas - associações sem 
fins lucrativos, ONG, escolas, universi-
dades, fundações, círculos culturais, so-

ciais e administrativos da comunidade 
- de todas as idades, todos os horizon-
tes, de todas as condições, que acredi-
tam nos ideais da UNESCO e desejam 
apoiar a Organização na sua missão. Es-
tas estruturas têm como objetivo pro-
mover a UNESCO e os seus Programas, 
propagar os seus ideais através de ativi-
dades inspiradas nas atividades da Or-
ganização, contribuir para a formação 
cívica e democrática dos seus membros, 
apoiar os Direitos Humanos, favorecer 
a compreensão internacional e o diálo-
go entre os povos, difundir informação 
relativa à UNESCO junto do público, 
a nível local. Em suma, constituem-se 
como um prolongamento da ação das 
Comissões Nacionais”.

Clube UNESCO 
presente no 6.º Encontro 
Nacional de Centros e Clubes 


