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Escola de Enfermagem cria Fundo
de Apoio ao Aluno Carenciado
Feira Solidária, realizada ontem durante o Dia da Escola,
foi primeira iniciativa de angariação de verbas para este projecto
Ana Margalho

ESCOLA
HOMENAGEOU
PROFESSORES E
FUNCIONÁRIOS
APOSENTADOS
«Não temos muitas desistências, mas temos tido muitos pedidos de bolsas», confirmou Marco
Gonçalves, presidente da Associação de Estudantes, que, juntamente com o Gabinete de Empreendedorismo da escola, são os
responsáveis pela criação deste
fundo, que conta com o apoio da
direcção da instituição, presidida
por Maria da Conceição Bento.
Os moldes em que funcionará
este fundo ainda estão a ser definidos mas, ontem, data em que se

FERREIRA SANTO’S

I A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) vai ter
um Fundo de Apoio ao Aluno Carenciado que permitirá ajudar, no
futuro, estudantes daquela instituição que, pelas mais variadas
razões, atravessam dificuldades
financeiras que dificultem, ou
mesmo impeçam, a sua permanência no ensino superior. O problema é geral em todas as instituições universitárias, e também
começa a ser sentido na ESEnfC,
nomeamente com um aumento
dos pedidos de bolsas nos Serviços Sociais da instituição.

FEIRA Solidária revelou-se “um sucesso”
comemorou o Dia da Escola, foi
realizado o primeiro momento
de angariação de verbas. Durante
o dia, funcionou nas instalações
do Pólo A da ESEnfC uma Feira
Solidária, um mercado com produtos hortícolas, naturais e
outros, cujas receitas reverterão
inteiramente para o fundo, como
explicou Marco Gonçalves, satisfeito com o «sucesso» da iniciativa. «Está a ter uma grande afluência», afirmou.
«A ideia surgiu, pedimos apoio
ao Mercado Abastecedor de
Coimbra e muitas empresas contribuiram com vários bens», con-

gratulou-se o estudante. Houve
alunos da escola que também
contribuiram com bolos, sumos e
outros produtos confeccionados
por si, para além de terem sido
angariados outros materiais que
foram vendidos numa quermesse, cujo produto das vendas também reverterá totalmente para
este projecto. «É uma experiência» que se revelou um êxito,
resumiu, satisfeito.
Escola de referência
mesmo com “obstáculos”
A feira acabou por ser um dos
momentos marcantes das come-

morações do Dia da ESEnfC, que,
como vem sendo hábito, contou
com a realização de uma sessão
solene onde foram homenageados os docentes e funcionários
aposentados e com 25 anos ao
serviço da instituição, para além
de também ter sido entregue o
prémio Sigma Theta Tau aos
melhores alunos. Na cerimónia
esteve presente Fernando Regateiro, membro do Conselho Geral
e ainda Aníbal Custódio dos Santos, professor da Escola Superior
de Enfermagem Ângelo da Fonseca durante 45 anos e director da
instituição durante 21.

Durante a sessão, Maria da
Conceição Bento anunciou para a
próxima semana a divulgação do
Relatório de Actividades e Balanço do Plano Estratégico 2008-2013
e, para o final do mês, o relatório
final do estudo sobre “Modelos
de formação e avaliação em uso
na ESEnfC”, solicitado a uma
entidade externa. Alguns dos
resultados perliminares foram
anunciados ontem pela presidente da escola, tendo sido elogiada «a forma de estar dos docentes» que «constitui uma característica invulgar (...) indiciando a
existência de uma cultura que, é
preciso dizê-lo claramente, não é
comum no contexto do ensino
superior e, muito particularmente, no contexto do ensino superior português». «Os alunos foram
igualmente bastante cooperantes», continua o documento.
«Estes dados, apesar de preliminares, vão no sentido das nossas expectativas de que embora
tenhamos como é natural áreas a
melhorar (...) estamos a caminhar
no sentido de um ensino-aprendizagem cada vez com maior
qualidade», afirmou Maria da
Conceição Bento, garantindo que
a instituição continuará a lutar
para ser uma referência a nível
nacional e internacional, «sejam
quais forem os obstáculos e constrangimentos que tenhamos de
vir a enfrentar». l

