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Ruben Rodrigues é o novo
presidente da Federação
Académica

Unir todos os estudantes e toda a comunidade educativa é um dos desejos de
Ruben Rodrigues, novo presidente da Federação Académica de Castelo Branco
(FACAB), "para um ano que se avizinha difícil". Este voto foi formulado na
cerimónia de tomada de posse, segunda-feira, dia 31 de Janeiro, nos serviços
Centrais do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB).
"Pretendemos focar o nos so esforço na consolidação do trabalho que vinha a
ser desenvolvido", refere, acrescentando à lista de trabalho objectivos como a
reactivação de algumas actividades, bem como do estatuto de "atleta
estudante" e criar departamentos que clarifiquem o funcionamento da FACAB. O
grande objectivo será sempre "dignificar e continuar a promover a imagem do
IPCB e dos seus estudantes".
Paulo Regalo, o presidente cessante, mas que se mantém como presidente
adjunto, agradeceu o apoio que teve de todos no seu mandato e afirma que
esta nova direcção parte "com vantagem, no que toca a coesão, espírito de
equipa e informação disponível".
Determinação e força são atributos que, defende, devem pautar as atitudes da
FACAB e, s obretudo, "nunca faltar à verdade". Paulo Regalo lembra que "ser
estudante é ser livre, mas ser dirigente associativo não é uma brincadeira,
devendo ser um exemplo a seguir". Sublinha que "a FACAB deve representar
todas as Associações de Estudantes, bem como toda a comunidade escolar",
lembrando que é ess e o caminho que está a s er trilhado.
Esta ideia foi corroborada por Carlos Maia, presidente do IPCB, que referiu que
a FACAB "deve ser uma estrutura reivindicativa e de defesa do interesse dos
estudantes".
Aos estudantes deixou um apelo. Atendendo a que as regras de atribuição de
bolsas de estudos foram publicadas tardiamente e todos os dias sofrem
alterações, "ajudem-nos a sinalizar casos, que não saibamos, de estudantes
que estejam a passar dificuldades e poss am vir a ponderar abandonar a
instituição, como acontece noutras", exemplificando com a Universidade do
Minho, onde já 500 jovens abandonaram os estudos devido a carências
financeiras . "É urgente criar regras para que no início do novo ano lectivo, todos
saibam com o que contam", acrescenta Carlos Maia, lembrando que a missão
do IPCB é formar cidadãos em todas as suas vertentes".
Miguel Nascimento, director regional do Centro do Instituto Português da
Juventude, exaltou a "coragem, trabalho, perseverança e capacidade de
trabalhar em equipa" que devem pautar as acções dos dirigentes associativos.
"Há um grande capital de esperança nesta geração e o país precisa de gente
com garra, determinação e que saiba ultrapassar as dificuldades", refere,
lembrando que isto se aprende "nesta escola de cidadania".
Cristina Granada, vereadora da Câmara Municipal de Castelo Branco, anunciou
que também por parte do município "vão s ofrer cortes, pois é isso que se
avizinha", lembrando aos jovens que "os tempos são difíceis e não vão ajudar,
mas é nestas alturas que se mede a capacidade que têm de não baixar os
braços, pelo que o município também estará ao lado des ta instituição, como de
todas as que prestigiam o concelho".
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