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O Instituto Politécnico de Caste-
lo Branco (IPCB), na sequência
da conclusão da segunda fase
de colocações do Concurso Na-
cional de Acesso (CNA) recebeu
mais 136 alunos.

Assim, somando os alunos
matriculados na primeira fase, os
colocados na segunda, proveni-
entes dos concursos especiais e
dos regimes de mudanças de
curso, transferências e reingres-
sos, o Politécnico tem, neste mo-
mento, 73 por cento das vagas
colocadas a concurso ocupadas.

Em nota enviada à Comuni-
cação Social, o Politécnico real-
ça que “a nível nacional, os re-

Uma vida por dois continentes
é o título da autobiografia de Al-
fredo da Silva Correia, que acaba
de ser editada.

Alfredo Correia afirma que
“como a vida já vai longa tive a
felicidade de comemorar no pas-
sado dia 3 de agosto as minhas
bodas de ouro, momento de for-
te significado para mim, pelo
que quis fazê-lo disponibilizan-
do aos familiares, amigos e insti-
tuições com as quais me relacio-
nei ao longo da minha vida
profissional e associativa, um li-
vro contendo a minha autobio-
grafia, livro que tendo sido feito
sem qualquer intuito lucrativo,
descreve também um pouco do
que foi a vida sócio-económica
da nossa região durante as últi-
mas décadas”.

O Rotaract Club de Castelo Bran-
co organiza sexta-feira, a partir
das 21h30, no Hotel Rainha D.
Amélia, em Castelo Branco, uma
palestra sobre empreendedoris-
mo, que terá como orador convi-
dado, Nuno Caseiro, do Instituto
Politécnico de Castelo Branco
(IPCB). Recorde-se que o Rota-

73 POR CENTO DE VAGAS OCUPADAS

Politécnico recebeu mais
136 alunos na segunda fase
Nesta segunda
fase de acesso

cotinuam a ser
os cursos de

Engenharia os que
maioritariamente

não têm alunos
colocados

sultados da segunda fase confir-
mam a tendência da primeira,
com menos candidatos e mais
lugares vagos nas instituições,
uma vez que sobraram quase 12
mil vagas das 23 mil colocadas a
concurso”.

Acrescenta que “o decrésci-

mo verificado no número de
candidatos, assim como o ele-
vado número de reprovações na
primeira fase de exames, refletiu-
se nos resultados das coloca-
ções, com particular incidência
nas instituições do Interior”.

Desataca também que

“nesta segunda fase de
acesso, 78 dos cursos, maio-
ritariamente na área da En-
genharia, não teve qualquer
aluno colocado. Os cursos de
Engenharia foram os mais
penalizados, devido também à
exigência das disciplinas de Ma-
temática e Física como provas
de ingresso” e defende que este
facto “vem reforçar a necessida-
de de se implementarem medi-
das que visem combater o insu-
cesso nesta área, nos ensinos
Básico e Secundário”.

Alerta ainda que “se criou
a imagem de que tirar um cur-
so de Engenharia dá acesso
apenas ao desemprego e isto é
particularmente grave”, argu-
mentando que “é um contras-
senso o País necessitar de di-
plomados nestas áreas, as
instituições terem capacidade
instalada para formar esses
profissionais e as vagas dispo-
nibilizadas ficarem desertas” e
conclui que “é urgente imple-
mentar medidas que permi-
tam reverter a situação”.

Pedra Pequena é o romance da
autoria de Luís Cerejo que é
apresentado sexta-feira, a par-
tir das 18 horas, na Biblioteca
Municipal de Castelo Branco.

O romance, editado pela
RVJ Editores, segundo é adian-
tado “é uma história feita de
histórias que retratam as gen-
tes de Castelo Branco”, sendo
revelado que “num percurso
conhecido da cidade de Cas-
telo Branco, três amigos en-
contram-se diariamente para
falar da grandeza e miséria do
quotidiano, partilhar histórias
e procurar um sentido para as
suas vidas”.

Alfredo Correia
edita autobiografia

Nesta autobiografia, Alfredo
da Silva, que nasceu em Castelo
Branco, em 1939, recorda a sua
vida quando esteve em Moçam-
bique e, depois, o regresso a Por-
tugal., daí o título Uma vida por
dois continentes.

Rotaract Clube promove
palestra sobre
empreendedorismo

ract Club é um grupo de jovens
dos 18 aos 30 anos, que tem por
objetivo principal o apoio à comu-
nidade local em todas as suas
vertentes, para além da promo-
ção do companheirismo e amiza-
de entre os seus membros, bem
como a formação no âmbito da
liderança.

A Associação EcoGerminar
tem disponível um programa
de apoio para a promoção e
acompanhamento de iniciati-
vas locais de emprego.

O programa, que está dis-
ponível até ao final do ano, é
promovido pela Associação
Animar, no âmbito do acordo
de cooperação estabelecido
com o Instituto de Emprego e
Formação Profissional (IEFP),
sendo que a EcoGerminar é a
entidade promotora local.

No que se refere ao apoio
a disponibilizar inclui o desen-
volvimento de workshops de
apoio à construção do negó-
cio e a consultoria a cinco po-
tenciais empreendedores.

O primeiro workshop está
agendado para dia 25 deste
mês, a partir das 9h30, no
Centro de Emprego de Caste-
lo Branco e terá como temáti-
ca a  exploração da ideia ao
negócio.

Quem desejar obter mais
informações pode fazê-lo em
www.ecogerminar.org, ou en-
trar em contacto com a Asso-
ciação através do e-mail
ecogerminar@gmail.com.

EcoGerminar
apoia
construção
de negócio

Luís Cerejo lança
Pedra Pequena
na Biblioteca Municipal

No prefácio, Luís Cerejo
afirma: “Pedra Pequena nunca
servirá para esculpir uma co-
luna, para portal de uma igre-
ja, pilar de um palácio ou
ameia de um castelo”, acres-
centando que “Pedra Pequena
é como a Vida... uma tragédia e
uma comédia gregas em simul-
tâneo. Pedra Pequena não é,
afinal, Castelo Branco. Pedra
Pequena somos todos nós”.

Luís Cerejo nasceu em
abril de 1957, nos Três Povos,
Concelho do Fundão.

Estudou no Seminário do
Verbo Divino, no Tortosendo,
e, depois, no Liceu do Fundão
e na Universidade Clássica
de Lisboa, onde se licenciou
em Línguas e Literaturas Mo-
dernas.

Iniciou a carreira docente
em 1976/1977 e, atualmente,
é professor do Agrupamento
de Escolas Amato Lusitano,
em Castelo Branco, cidade
onde também vive.

Este é o segundo romance
de Luís Cerejo, que se estreou
em 2011 com Camionete de
Carreira, também editado pela
RVJ Editores.

Menos candidatos e mais lugares vagos no IPCB


