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Uma sala que estava sem 
utilização numa das resi-
dências de estudantes do 
Instituto Politécnico de 
Castelo Branco foi cedida 
às associações de estudantes 
para a criação de um espaço 
de estudo que funcionará 
durante a madrugada. O 
Espaço Académico vem col-
matar uma difi culdade com 
que se deparavam os alunos 
das cinco escolas superiores 
da cidade, que não tinham 
um local para estudar fora 
de horas mas também para 
a realização de trabalhos de 
grupo. A ideia é alargá-lo 
também aos estudantes do 
secundário, criando assim 
uma ponte com aqueles que 
podem vir a ser no futuro os 
alunos do IPCB.
“Em Castelo Branco há um 
grande problema que é não 
haver um sítio à noite para os 
estudantes poderem estudar 
ou fazerem os trabalhos”, 
identifi ca Alexandre Pinto 
Lobo, o representante das 
associações de estudantes 
do IPCB. 
O Espaço Académico conta 
com uma sala para estudo 
e outras áreas que poderão 

ASSOCIAÇÕES UNIDAS PARA DISPONIBILIZAR SERVIÇO

Estudantes abrem sala para estudar de madrugada

ser aproveitadas para outras 
funções no futuro. Conta 
ainda com sanitários e um 
pátio junto ao campo de 
jogos das residências. Os 
alunos arranjaram a sala, 
equiparam-na e também 
limparam o exterior, onde 
decorreu a festa de abertura. 
O objetivo é ir melhorando 
as instalações à medida das 
possibilidades.
A sala funciona da meia-
noite às oito da manhã, de 
segunda a sexta-feira, mas 
na época de exames “se for 
necessário iremos prolongar 
durante o fi m de semana”, 
diz Alexandre Pinto Lobo. 
Se os alunos manifestarem 
a vontade de o espaço fi car 

mais horas aberto as asso-
ciações não excluem essa 
possibilidade. A vigilância e 
controlo de acesso são feitos 
por um segurança, uma des-
pesa que será repartida pelas 
associações. A hipótese de 
serem estas a assegurar a 
vigilância não se mostrou vi-
ável porque os seus elemen-
tos estudam e trabalham, 
argumenta o representante 
das associações.
António Fernandes, o pre-
sidente do IPCB, lembrou 
que a cedência das insta-
lações tem como objetivo 
“que os estudantes cuidem 
do espaço” e tem confi ança 
que isso aconteça, ao ponto 
de não ter imposto regras 

para o seu uso. O que não 
quer dizer que o IPCB não 
venha a pedir a chave de 
volta se a isso for obrigado. 
Mas o tom é de confi ança 
e no futuro “podemos até 
alargar este espaço ou fazen-
do obra para criar melhores 
condições”. A instituição es-
pera este ano cerca de 2400 
novos estudantes e para a 
terceira fase de candidaturas 
resta menos de uma centena 
de vagas, o que segundo o 
seu presidente é revelador 
da boa procura. A abertura 
do Espaço Académico foi 
também um dos primeiros 
atos públicos no novo presi-
dente da Junta de Freguesia 
de Castelo Branco, também 

ele da casa. José Pires recor-
dou que a primeira sala do 
género abriu há 21 anos na 
Escola Superior de Educa-
ção para acolher os alunos 
oriundos de África, tendo 
desempenhado um papel 
importante na preparação 
destes e de outros estudan-
tes. Agora, como presidente 
da freguesia, quer trazer os 
alunos para um programa 
de voluntariado comunitá-
rio ativo, que aproxime os 
estudantes da comunidade.

ASSOCIAÇÃO O Espaço 
Académico é também enca-
rado como uma demonstra-
ção de união das associações 
depois de ter falhado o pro-
jeto da primeira associação 
académica. Alexandre Pinto 
Lobo, que é também diri-
gente da Associação de Es-
tudantes da Escola Superior 
de Artes Aplicadas, assume 
que está no horizonte criar 
uma associação académica 
em Castelo Branco mas esse 
caminho será feito de forma 
ponderada.
“Se nós quiséssemos fazer 
isso à pressa a associação já 
estava criada. Mas decidi-
mos entre todos trabalhar 
para ver como é que resulta”, 
apontando que no próximo 

ano letivo já seja possível dar 
esse passo. 
O presidente do IPCB con-
fi rmou que tem conversado 
com as associações para 
avançarem com a associação 
académica “que ganhará 
escala nas atividades e ao 
nível do financiamento”. 
Mas António Fernandes 
realça que “será sempre uma 
decisão dos estudantes”.
Em 2014 o então presiden-
te do IPCB, Carlos Maia, 
propôs um referendo para 
os alunos decidirem se que-
riam continuar com a Fa-
cab- Federação Académica 
de Castelo Branco ou criar 
uma associação académica. 
Isto depois de ter cortado 
relações com a então fede-
ração, após constatar que a 
eleição dos seus dirigentes 
tinha sido feita à margem da 
lei. Apenas um quarto dos 
alunos exerceram o direito 
e destes quase 75 por cento 
optaram pela extinção da 
Facab e a criação da Associa-
ção Académica de Castelo 
Branco. Porém, a nova orga-
nização nunca se impôs e a 
receção ao caloiro de 2017 
foi a última atividade que 
divulgou na sua conta nas 
redes sociais.
Vídeo em reconquista.pt
 

Espaço é gerido pelas associações de estudantes

Lídia Barata
lidia.barata@reconquista.pt

O presidente da Câmara 
Municipal de Proença-a-
Nova é o novo presidente 
da Comunidade Inter-
municipal da Beira Baixa 
(CIMBB), eleito pelos 
seus pares terça-feira, dia 
26 de outubro, na reunião 
de instalação e eleição do 
Conselho Intermunicipal.
João Lobo substitui no car-
go o autarca de Vila Velha 
de Ródão, Luís Pereira. 
Recorde-se que o Conse-
lho Intermunicipal é cons-
tituído pelos presidentes 
das câmaras municipais 
que integram a CIMBB, 
nomeadamente Castelo 
Branco, Idanha-a-Nova, 
Oleiros, Penamacor, Pro-

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA BEIRA BAIXA

João Lobo foi eleito presidente
MUDANÇA As eleições autárquicas obrigam a mexidas nas comunidades intermunicipais. Na Beira Baixa o 
presidente da Câmara de Proença-a�Nova sucede ao de Vila Velha de Ródão.

ença-a-Nova e Vila Velha 
de Ródão que elegem, de 
entre si, um presidente e 
dois vice-presidentes.

João Lobo terá assim como 
vice-presidentes António 
Luís Beites, edil da Câmara 
Municipal de Penamacor, 

e Armindo Jacinto, autarca 
de Idanha-a-Nova. Este ór-
gão continua a contar com 
os autarcas Luís Pereira, 

de Vila Velha de Ródão, e 
Fernando Jorge, de Olei-
ros, recebendo de novo o 
presidente da Câmara Mu-
nicipal de Castelo Branco, 
Leopoldo Rodrigues. 
O cargo de secretário exe-
cutivo também terá um 
novo responsável, já que 
Hélder Henriques, que o 
ocupava até aqui, tomou 
posse dia 15 como verea-
dor no executivo da Câma-
ra Municipal de Castelo 
Branco. Mas, para já, até à 
hora de fecho desta edição, 
essa decisão ainda não 
tinha sido tomada.  
Recorde-se que a CIMBB 
“é uma associação de âm-
bito territorial que visa a 
realização de interesses 
comuns aos municípios 
que a integram”, assumin-

do como missão “poten-
ciar e promover o desen-
volvimento da sub-região, 
otimizando e defendendo 
os interesses comuns dos 
seus membros, por forma 
a reforçar a identidade 
conjunta do território”.
O distrito tem dois au-
tarcas na Comunidade 
Intermunicipal do Médio 
Tejo, nomeadamente Ri-
cardo Aires, de Vila de 
Rei, e Carlos Miranda, o 
novo presidente da Câ-
mara da Sertã. Estando 
os concelhos da Covilhã, 
presidido por Vítor Perei-
ra, do Fundão, por Paulo 
Fernandes, e Belmonte, 
por Dias Rocha, integra-
dos na Comunidade In-
termunicipal das Beiras e 
Serra da Estrela. 

António Luís Beites,  João Lobo e Armindo Jacinto formam a direção


