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O Instituto Politécnico de Caste-
lo Branco (IPCB) foi distinguido,
sexta-feira, em Coimbra, pela
Comissão Diretiva do Mais Cen-
tro, durante uma sessão pública
de apresentação dos resultados
Mais Centro 2013.

Além do balanço da aplica-
ção dos fundos comunitários de
2007 a 2013, decorreu também a
entrega de Prémios de Reco-
nhecimento Mais Centro, onde o
Politécnico foi distinguido pelo
facto da instituição de Ensino
Superior albicastrense ter sido a
entidade do Sistema Científico e
Tecnológico da região Centro,
com a maior taxa de execução a
31 de outubro de 2013.

A Escola Superior Agrária (ESA)
de Castelo Branco comemorou,
quinta-feira, o 30º aniversário. O
cerimónia decorreu, no auditório
da instituição, sendo antecedida
da inauguração da galeria dos
ex-dirigentes do estabelecimento
de ensino.

Celestino Almeida, diretor da
ESA, manifestou a sua enorme
satisfação e orgulho pela institui-
ção que dirige. “Ao longo dos
anos, testemunhei bons exem-
plos prestados à Escola, que fo-
ram momentos de felicidade,
que apenas revelaram gratidão”,
afirmou emocionado.

Lembrando a atual situação
de crise que o País atravessa, Ce-
lestino Almeida, apelou a todos
aqueles que estão envolvidos
neste projeto, para que nunca
baixem os braços. “As condições
adversas que sentimos, nunca
irão deixar de ser motivação para
continuarmos a ser úteis. Po-
dem-nos cortar muita coisa, mas
não cortarão o pensamento e a
esperança naquilo a que esta-
mos dispostos todos os dias a
construir”.

Por sua vez, Arnaldo Brás,
vice-presidente da Câmara de

A ex-ministra da Educação do
Governo de José Sócrates, Ma-
ria de Lurdes Rodrigues, esteve
sexta-feira, em Castelo Branco,
onde participou no Ciclo de
Colóquios Políticas e Práticas
Educativas no Século XXI, uma
iniciativa promovida pelo Ins-
tituto Politécnico de Castelo
Branco (IPCB),  que decorreu
no auditório da Escola Superi-
or de Educação (ESE).

A ex-ministra sublinhou
que na década de 90 do século
passado se fizeram campa-
nhas contra o trabalho infantil
em Portugal, que serviram
para afirmar “a escola como
um espaço de eleição para a
educação das crianças e jo-
vens” e acrescentou que a
ideia dominante das políticas
educativas do século passa-
do, “foi precisamente esta
ideia de escolaridade obriga-
tória, da necessidade de tra-
zer para a escola todas as cri-
anças e jovens”.

Para este século, Maria de
Lurdes Rodrigues diz que a
“ideia passa por concretizar a
escolaridade obrigatória”, por-
que a realidade demonstra que
“esse objetivo ficou muito
aquém de ser atingido”.

No caso de Portugal, a ex-
ministra sublinha que existe
uma percentagem muito ele-
vada de jovens que fazem um
longo percurso na escola, mas
que acabam por não concluir
com êxito a escolaridade bási-

POLITÉCNICO PROMOVE CICLO DE COLÓQUIOS

Taxa de escolarização
mais do que duplicou
em 20 anos

ca obrigatória. “Saem para o
mundo do trabalho sem ter um
diploma”, refere.

Maria de Lurdes Rodrigues
referiu ainda que o problema
que atualmente as escolas en-
frentam passa pela aproximação
dos conceitos de escolaridade e
escolarização e recordou que em
Portugal, “20 por cento dos alu-
nos não cumpre a escolarida-
de obrigatória”.

Por seu turno, o também
ex-ministro da Educação do
Governo de Durão Barroso,
David Justino, preferiu entrar-
se nos resultados do PISA
2012, resultados esses que não
surgiram de forma isolada.

O ex-ministro explicou que
atualmente em Portugal, “te-
mos uma população mais es-
colarizada” o que no seu en-
tender tem influência nos
resultados conseguidos que
são “sustentados”.

“Há duas décadas a esco-
larização média da população
era de pouco mais de quatro
anos e meio. A taxa de escola-
rização mais do que dupli-
cou”, refere.

Por outro lado, David Justi-
no realça o facto de num espa-
ço temporal relativamente
curto no que diz respeito à
educação, Portugal ter conse-
guido obter “mais quantidade
e mais qualidade”, uma situa-
ção que segundo o ex-minis-
tro, “raramente acontece”.
CC

INSTITUIÇÃO DE ENINO SUPERIOR ATINGIU TAXA DE EXECUÇÃO DE 100 POR CENTO

Politécnico com Prémio

de Reconhecimento

O Centro de
Investigação em
zoonoses da ESA
garantiu o Prémio
do Programa
Mais Centro

Refira-se que o Politécnico
atingiu uma taxa de execução de
100 por cento, sendo ainda de
salientar que ocorreu dentro dos
prazos e dentro das condições
previstas. Esta taxa de execução
diz respeito ao Centro de Inves-
tigação em Zoonoses, localizado
na Escola Superior Agrária (ESA),
de Castelo Branco, e inaugurado
pelo ministro da Educação e Ci-
ência, Nuno Crato, a 21 de maio

deste ano.
De salientar que o Sistema

Científico e Tecnológico é com-
posto por universidades, institu-
tos politécnicos, centros de in-
vestigação e desenvolvimento,
laboratórios associados, labora-
tórios de Estado, instituições pri-
vadas sem fins lucrativos que
tenham como objeto principal
atividades de C&T, empresas
desde que inseridas em redes

temáticas, em projetos de par-
cerias internacionais ou de valo-
rização do conhecimento cientí-
fico e tecnológico ou em projetos
liderados por instituições de
I&D, instituições públicas e pri-
vadas, sem fins lucrativos, que
desenvolvam, promovam ou
participem em atividades de in-
vestigação científica ou de edu-
cação e cultura científica e tec-
nológica.

ESTABELECIMENTO DE ENSINO COMEMORA 30 ANOS

Escola Agrária preparada
para os desafios do futuro

Castelo Branco, vincou que três
décadas ao serviço do ensino na
cidade e na região, representam
muito tempo, pelo que a ESA
deve estar preparada para as difi-
culdades que se aproximam, re-
solvendo os seus problemas. “Po-
dem continuar a contar com o
apoio da autarquia, para que o
prestígio e o progresso da institui-
ção se mantenham sempre vivo”,
garantiu o autarca.

A concluir as intervenções,
Carlos Maia, presidente do Insti-
tuto Politécnico de Castelo

Branco (IPCB), afinou pelo mes-
mo diapasão, confirmando que,
“apesar das dificuldades que to-
dos conhecem, a instituição tem
um vasto leque de pessoas que
trabalham e estudam, fatores
que contribuem para o seu en-
grandecimento, reconhecido a
nível nacional e internacional”,
realçou.

“Sabemos que os momen-
tos são difíceis, mas temos a
força necessária, para enfren-
tar todos os desafios, pelo que a
esperança num futuro melhor

se manterá sempre viva, fator
catalizador para manter o pres-
tígio da ESA, que teve ao longo
destes 30 anos e que irá manter
no futuro”, assegurou o presi-
dente do Politécnico.

Durante a cerimónia, assis-
tiu-se ao testemunho de antigos
alunos, que recordaram com
saudade e emoção, os “bons mo-
mentos” que viveram na sua Es-
cola Superior Agrária de Castelo
Branco. “Foram anos inesquecí-
veis”, frisaram.
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A Orquestra Sinfónica da Escola
Superior de Artes Aplicadas
(ESART) de Castelo Branco reali-
za, no fim de semana, dois con-
certos de Natal.

Sábado, a partir das 21h30,
a Sé Concatedral de Castelo
Branco, recebe o primeiro con-
certo, enquanto o segundo se
realiza domingo, a partir das 16
horas, na Igreja da Misericórdia
de Buarcos, na Figueira da Foz.

Nos dois espetáculos serão
apresentadas obras de Mussor-

Orquestra Sinfónica
da ESART apresenta
concertos de Natal

gsky, Noite no monte calvo; Stra-
vinsky, Sinfonia para sopros; e
Tchaikovsky, Sinfonia nº 4.

A direção da Orquestra Sin-
fónica da ESART estará a cargo
do maestro Rui Pinheiro que, re-
centemente, terminou um con-
trato de dois anos como maestro
associado da Orquestra Sinfóni-
ca de Bournemouth, no Reino
Unido, onde dirigiu diversos con-
certos, nomeadamente o Hall of
Fame e as celebrações do Jubi-
leu da Rainha Elisabeth II.

Carlos Maia, presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco

A foto de família no 30º aniversário da Escola Superior Agrária


