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Castelo Branco:
O nosso concelho e a
união europeia.
Por Carlos Almeida

1. No passado dia 26
de maio tivemos as eleições para o Parlamento
Europeu. Os resultados
eleitorais e, sobretudo,
a abstenção foram objeto de análise detalhada. Sobre os partidos
vencedores e vencidos
as opiniões são globalmente consensuais. Relativamente aos valores
elevados da abstenção as
razões foram enumeradas. Com maior ou menor
enfoque as principais razões destacaram-se: a integração dos emigrantes
no número de eleitores, a
“nacionalização” da campanha eleitoral, o desprestigio da classe política, a ausência de ideias
e debate sobre os temas
europeus, a abordagem
da comunicação social, o
afastamento dos jovens
da política, entre outras.
2. Faço esta abordagem às eleições europeias não para analisar
os resultados eleitorais
(os quais foram maus
para o PSD) ou para manifestar a minha mais
profunda preocupação
com os valores da abstenção (a qual é óbvia!)
mas sim, para evidenciar
a importância da integração de Portugal no espaço da União Europeia.
Somos dos países que
mais beneficiamos com a
existência da União Europeia. Mas, simultaneamente, estamos nas posições cimeiras daqueles
em que a sua população
mais desinteressada está
em relação à Europa.
3. Todavia, as decisões dos Tratados de
Roma (1957) e de Maas-

tricht (1992) estão presentes em quase todas
as facetas do quotidiano
das nossas vidas. Dois
exemplos no Concelho
de Castelo Branco para
ilustrar a importância da
União Europeia.
4. Estão em curso
obras de requalificação
em duas das mais importantes Escolas da nossa
região: Nuno Álvares e
Amato Lusitano. Estes
melhoramentos irão significar grandes ganhos
para as respetivas comunidades
escolares.
São benefícios, indiscutivelmente, mensuráveis
e significativos para os
nossos alunos! O que nos
deixa a todos particularmente felizes. Mas estas
obras só são possíveis
porque a União Europeia
as comparticipa financeiramente em 85%! Sim,
sem esta ajuda seriam, de
momento, impensáveis.
Também Castelo Banco
ganha!
5. O IPCB, sem dúvida uma força motriz
do desenvolvimento regional, recebe inúmeros
estudantes estrangeiros.
Por outro lado, muitos
dos nossos filhos, netos
ou amigos estão a estudar ou já estudaram em
instituições do ensino
superior em vários países da Europa. Pois bem,
tal só é possível graças
ao ERASMUS, programa
da União Europeia para
a educação, formação
e juventude! Os nossos
jovens adquirem conhecimento, experiência e,
sobretudo, uma visão
do mundo. Também aqui
Castelo Branco ganha!

Edição 1313
www.povodabeira.pt

Quarta-feira
05 de junho de 2019

IPCB quer contribuir
para o desenvolvimento
do turismo regional
O Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) quer diferenciar-se enquanto motor de desenvolvimento do turismo regional,
através da investigação, conceção e
desenvolvimento de novos produtos que tirem partido dos recursos
endógenos e das marcas já existentes na região.
Esta ideia foi reforçada no “Vê
Portugal” – 6º Fórum de Turismo
Interno, evento que se realizou
nos dias 21 e 22 de maio, em Castelo Branco, e que contou com o
apoio do IPCB.
O presidente da instituição, António Fernandes, participou no
painel “Turismo no interior do país
– Ativos diferenciadores”, moderado pelo diretor do jornal Expresso.
Neste espaço, António Fernandes realçou a importância de apostar “ainda mais na investigação e
no desenvolvimento de projetos e
conceitos”, tal como o politécnico
tem vindo a fazer com autarquias
e o tecido empresarial da região –
dando o exemplo das formações na
área da comunicação audiovisual,
do design de embalagens ou a criação de plataformas digitais, em parceria com a Associação Empresarial
da Beira Baixa.
O presidente do IPCB revelou
ainda que vai “desafiar” as unidades
hoteleiras da cidade a convidarem os
seus clientes a assistirem aos eventos
culturais do IPCB, como os concertos da Orquestra Sinfónica da Escola
Superior de Artes Aplicadas.
Na linha do trabalho levado a
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cabo com entidades científicas nacionais, a diretora da ESGIN lembra que aquela unidade orgânica
está já ligada ao CITUR, unidade
de investigação aplicada, desenvolvimento e inovação na área do turismo, em que foram agregados 17
politécnicos e universidades e mais
de duas centenas de investigadores.
“Com esta colaboração pretendemos desenvolver produtos diferenciadores que, aliados às necessidades identificadas pelos empresários,
acrescentem valor ao turismo do
interior”, refere Sara Brito Filipe.

Recorde-se que ao longo dos dois
dias do 6º Fórum de Turismo Interno, o IPCB fez-se representar
maioritariamente pela Escola Superior de Educação e pela Escola
Superior de Gestão de Idanha-aNova (ESGIN), mobilizando, como
é tradição neste tipo de eventos, os
alunos quer dos cursos de licenciatura em Secretariado e Gestão
Hoteleira, quer dos cursos técnicos
superiores profissionais em Assessoria e Comunicação Empresarial,
Restauração e Bebidas, e Gestão e
Produção de Cozinha.

Alunos encerraram ano letivo
em festa com o Albiday
A 4ª edição do Albiday decorreu no passado de 1 de junho,
no Parque Urbano de Castelo
Branco, e voltou a proporcionar
a toda a comunidade escolar um
dia cheio de atividades, convívio
e muita animação.
A comemoração do encerramento do ano letivo – Albiday – assinalou e comemorou este ano também
o Dia da Criança.
Ao longo de toda a tarde, centenas de crianças e famílias associaram-se à atividade e usufruíram dos
vários equipamentos disponíveis.
Os passeios de barco e gaivota,
insufláveis, paintball, escorrega de
água, dança e tantas outras, fizeram

as delícias de miúdos e graúdos.
O momento mais aguardado do
dia foi, no entanto, a chegada dos
youtubers D4rkFrame e Sonha
com a Bia, que fizeram a alegria de
todos aqueles que esperaram ansiosamente para vê-los, onde uma
grande sessão de autógrafos, com

direito a fotografias, fez as maravilhas de todos, em momentos únicos
e de pura felicidade.
O Albiday 2019 contou com a
organização da Câmara Municipal de Castelo Branco, a coordenação do Agrupamento de Escolas Amato Lusitano.

