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de intercâmbio

ou Serra Leoa

Sociedade das nações
Chegam da China, do Peru, da Síria ou do Senegal. O Instituto Politécnico
de Bragançaapostou forte nacaptaçãodealunos estrangeiros
- este ano receberá l 200, de 25 países diferentes
PORMÁRIODAVIDCAMPOSTEXTOE LUCÍLIA MONTEIROFOTOS

goua Bragançaaoabrigodeumprotocolocom
o Instituto FederaldoNortedeMinasGerais.

Noseucaso,o programadeintercâmbioprevê
queo IPBseresponsabilize peloalojamento e

refeições,enquantoa suauniversidadedeorigem lheassegurou aspassagens aérease uma
bolsadetrêsmil euros por semestre.

O jovemmineiroé apenasumdos650alunos estrangeiros - num universo de cerca
de seis mil esmdantes - que atualmente fre-

- «Órapaz,tunãotensfrio?»
- «Pó,cara,quandoseudicasatavasou!»
escontraído, de andar gingão,
Hebert Camilo responde com
um sorriso à admiração de Olga
Padrão,secretáriada direçãodo
Instituto Politécnico de Bragança (IPB), por

menteprevistaparaumsemestre, masqueele

quentamo IPB.Númerosquepecamainda

agoraquerestendera dois.«Acidadeépeque-

por defeito umavez que hámuitos inscritos
aindaà espera devisto parafucar residência
emTrás-os-Montes- os casosmaiscompli-

namas recebebem a 'gente' e estou gostando
muito daexperiência. O Instituto estábem
equipado e asaulas sãomiütointeressantes»,
adianta, emjeito dejustificação. Hebert che-

cados têm sido os de alunos provenientes

depaíses africanosqueforamafetadospela
epidemia de ébola, como a Libériae a Serra
Leoa,o quefezcomplicar asbiu-ocradas.Além

andarde chinelos de enfiaro dedo num dia

disso,tal como sucedeuem anos anteriores,

chuvosoe frio.Alémdoacentuado sotaque
de Minas Gerais, o jovem de 21anos, chega-

e a avaliar pelasinscriçõesjáefemadase os
processosemfasedeaceitação,é deesperar
quenosegundosemestreo númerodealu-

do em setembro ao nordeste transmontano,

veio eqmpado com roupa leve, pouco apropriadaparao rigorosoinvernoqueseaproxima.«Temproblema,não»,garante.
Apesar dasdificuldades com o tennóstato,

o jovem estudante do3.° anodeEngenharia
Agronómicaestáa adorara experiênciapor-

tuguesa. Detalformaque,doismeses após a
chegadaa Bragança,jácomeçou a tratar das
burocracias paraprolongar a estadiainicial82 VISÃO 20 DE NOVEMBRODE 2014

Bragança lidera o 'ranking'
dos politécnicos
e cobra as propinas
mais baixas do País

nos chegueaos 1200 (mais 300queno ano
passado).Númerosimpressionantes,numa
cidadecompouco maisde23muhabitantes e
onde, segundo imi esmdo recente encomendadopelo Conselho Coordenador dos Institutos SuperioresPolitécnicos,o pesodesta
instituiçãona economialocal é superior a
li porcentodoProdutoInternoBruto- o valormaiselevadodoPaís. O IPBestáatualmen-

tenoranldngdasdezmelhores instituições de
ensinosuperiora nível nacional- o primeiro
entreospolitécnicos- e,emboamedida,isso

quasemeioséculo,deportasabertas,apenas
porquefuncionano rés-do-chãodasuacasa
e nãopagam renda. «Ocentro histórico hoje

tambémcontribuiparafacilitara captação estáquasedeserto.Levaramdaquiosserviços
dealunos atravésdeconvénioscominstitui-

coesespalhadaspelo mundofora.Alémdos

e aspessoascomeçaramtambéma sairporque
ascasasestãovelhas... e asqueforam arranja-

quechegamaoabrigodoprogramaErasmus,

das têm rendas muito caras», considera Vita-

provenientesdaUniãoEuropeia,o maiorcontingente vem deparagens tãodiversas como

Imo.Hoje,sãoosjovensdarenovadaresidên-

o Tiirquemenistão, China, Timor-Leste, Pa-

quistão, Sü-ia,MéxicoouPeru, sóparareferir
alguns dosmais distantes dos 25países alire-

ciauniversitária ospoucos clientes que têm.
«Nósqueremosévê-loscá,e quelevemlimas
comprinhas. Mas a gente sabe que eles tam-

presentados. Para o sucesso dessas «formas

bemnãotrazemdinheiroàlargae sãomuito
regrados.Perguntamsemprepelopreçoantes

pró-ativas ou menos ortodoxas», naexpressãodovice-presidenteLuís Pais,contribuem

delevar algumacoisa... nãoé verdade?», atira.
paraAlexandre Ximenes, umjovem timoren-

aindaaspropinasmaisbsuxas(755euros,para

sede19anos,maisfluenteeminglêsdoque

esmdantesdelicenciaturanacionais,e 1100,
para os internacionais) e o facto de haverjá

em pomiguês, que consente com um sorriso

vários cursos lecionados exclusivamente em

ca,parainiciar a licenciatura em Engenharia

inglês.

a gengiva e o osso dos maxilares.

envergonhado.Acaboudechegara BraganInformática, com uma bolsa de estudo con-

Hospitalidadetransmontana

ta peno de 400 alunos, a maioria
deles de Cabo Verde, mas também

Vulgarmente conhecida por "piorreia"
ou "doença das gengivas" é causada
por infecções bacterianas que afectam

cedidapelo InstitutofBusinessdeDüi,com
quem o IPB tem lima parceria, e também ele

Exemplo sólidodeumaintegraçãofelizé o de
AurodosSantos.O cabo-verdiano,de24anos,
chegoua Bragançaem2009e dizquesesente
emcasa,«talcomotodososalunosafricanos»,
os maiores contribuintes dalargacomunida-

deestrangeiradoIPB.A Associação
deEstudantesAfricanosrepresen-

Doença Periodonta

estáfascinadocoma cidade.«Aspessoassão
mmto simpáticas», arrisca, num português ra-

zoável,aoladodePeltierAguiar,iimangolano
de26anos,esmdantedeAgro-Ecologiae que
vive comelenaresidencialDomus.Éo afnca"»:..%.

M

Quais os sintomas?

muitos são-tomensese angolanos.
Sentindo-se emcasa,jácriaramuma
equipadefutebol quealinhanosdisfritais de Bragança, uma equipa de

0 Irritação e inflamação gengival em
alguns casos com sangramento
durante a escovagem
° Sem tratamento, a situaçãoinicial

futsalfemmina,umgmpodedança,
um conjunto musical (AfroBanda)
e, parabreve, prometem um grupo

evolui e as bactérias afectam o osso de

suporte dos dentes podendo causar
mobilidade e finalmente a perda

deteatro.Alémdisso,explicaAuro,
que preside à associação, «ajudamos muitos alunos a tratar de toda

Auro dos Santos O presidente daassociaçãodeestudantes

dentária

a burocracia para aqui chegar».

africanosfeza licenciaturae o mestradonoIPBe vairegressar

. O tratamento é variável e depende
do estádio da doença, podendo ir de
de rigorosos procedimentos de
limpeza a cirurgias periodontais nos

A terminar o mestrado em Tecno-

em brevea CaboVerde:«Vouter saudades»

logiaBiomédica,depoisdetercompletado a noquehojefazdecicerone,acompanhando o
licenciatura,vêaproximar-sea passoslargos timorense àscompras. «Quando precisamos
a horaderegressara CaboVerdee jácomeça a dealgumacoisavimos aquiàmercearia ouensentirsaudades. «Aminhaadaptaçãofoicinco
estrelas, nuncative problemas e, seéverdade
quequeroajudaraodesenvolvimentodomeu
país, também é certo que Bragançavai ficar
semprenomeucoração.»

tãovamosàlojadosenhorValdemar.Mesmo
quetenhaa portafechada,bastatocarà cam-

Tal comoAuro dos Santos,tambémosha-

tosdoGabinetedeRelaçõesInternacionais,

bitantes dacidadese afeiçoarame habitua-

ramjáà presençadosalunosestrangeiros.

casos mais avançados

painhaqueeleatende-nosa qualquerhora»,
explica.

GilGonçalves,umdosatarefadoselemen-

3

Instituto áe
Medic

na

lmplantologiae
Dentária

encarregue dos processos burocráticos dos

alunosestrangeiros,nãosemostrasurpreendidocoma boareaçãodoshabitantes.«So-

A chegadadesangue-novoestavaa fazerfalta,
paradinamizaro comérciodacidade.Aos75
anos,VitalinoMirandae a mulher,Mariade

Aqui, primeiro mandamos entrar; sódepois

Lurdes, mantêm a pequena mercearia, com

perguntamosquemé.»

mos transmontanos, é a nossafonnade ser.

www.institirtodeimptantotogia.pt

