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Exma. Senhora Presidente do Conselho de Representantes 

da Escola Superior de Comunicação Social, Professora 

Cláudia Silvestre 

Exmo. Senhor Presidente da ESCS, Professor André Sendim 

Exma. Sra. Presidente, do Conselho Científico, Prof.ª Isabel 

Simões 

Exma. Sra. Presidente, do Conselho Pedagógico, Prof.ª 

Maria João Centeno. 

Exmo. Sr. Presidente, da Associação de Estudantes da 

ESCS, Ruben Sousa 

Exmo. Sr. Presidente da Federação Académica do Instituto 

Politécnico de Lisboa, João Ferreira 

Emo. Sr. Presidente da Federação Nacional das 

Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico, 

Nuno Ferreira, Tiago Dinis   
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Estimados Alunos 

Caros Colegas, 

 

Hoje, 17 de setembro, a Escola Superior de Comunicação 

Social realiza a sua Sessão Solene de Abertura do ano letivo 

de 2018-2019. 

A ESCS recebeu este ano mais 318 novos alunos para 

fazerem a sua formação superior, de primeiro ciclo, nesta 

nossa prestigiada Escola.  Estes nossos novos alunos vêm 

juntar-se aos cerca de 1550, de primeiro e segundo ciclos, 

que atualmente frequentam a ESCS. 

Quero, em nome do Politécnico de Lisboa, felicitar estes 

novos alunos pela escolha feita e pelo facto de terem 

conseguido uma posição nesta Escola cuja colocação é, 

como sabem, muito disputada. 
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Atualmente, a ESCS depara-se com mais de dez candidatos 

para cada vaga disponível, possui uma taxa de 

internacionalização de cerca de 10%. Estamos de facto 

numa Escola que é uma referência nacional no domínio da 

comunicação social. 

 Este facto resulta do trabalho, persistente, das direções 

que tem vindo a conduzir os destinos da Escola; na procura 

da modernização, qualificação do corpo docente, 

equilíbrio no entrosamento com docentes que são, 

simultaneamente, profissionais da área da comunicação. 

A dinâmica de envolvimento da Escola com a academia e 

dos seus docentes em projetos de investigação/ 

desenvolvimento, são prova da vitalidade e modernidade 

desta escola. 

Pelo exposto, e por conhecimento próprio, asseguro aos 

novos alunos e às suas famílias que fizeram uma boa 

escolha ao optarem pelas formações proporcionadas por 

esta Escola. 
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É certo, que a ESCS apenas vos propicia um contexto de 

aprendizagem onde podem adquirir competências, 

capacidades e atitudes, para o exercício da profissão que 

escolheram. Compete agora a vós, com trabalho, com 

esforço, com dedicação, tirarem o melhor partido da 

oportunidade que vos é agora oferecida. 

No Politécnico de Lisboa, esta componente formativa, 

anda de mãos dadas com a formação cívica e integral do 

individuo. 

Não há um bom profissional sem estar suportado num 

bom cidadão. O Homem é apenas um. 

Proponho-vos que aproveitem a oportunidade que as 

vossas famílias e o país vos proporcionam, de modo a 

tornarem-se nos cidadãos responsáveis e profissionais 

competentes, a quem todos nós entregaremos o nosso 

legado. 
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Aproveitem estes tempos de formação formal que 

decorrerão no Politécnico de Lisboa, para os viverem com 

responsabilidade, prazer e alegria. 

Conciliem o trabalho com as atividades lúdicas e 

desportivas. 

À Associação Académica da ESCS solicito que 

proporcionem aos vossos novos colegas o melhor 

acolhimento e integração, sempre com respeito pelo novo 

colega. 

Os nossos professores, os diretores de curso, os órgãos de 

gestão da ESCS, bem como os Serviços de Ação Social e a 

Presidência do Instituto, estão à vossa disposição para 

ajudar na resolução das vossas dificuldade e problemas. 

Não hesitem em contatar-nos em caso de necessidade. 

Bem vindos ao IPL 

Caros colegas 
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Por fim, como sempre faço, exorto toda a comunidade 

académica, docentes, funcionários não docentes e alunos, 

a prosseguirem o trabalho de construção de uma 

instituição que seja um espaço de liberdade, uma 

referência de vida democrática, um exemplo de 

competência, de rigor, de trabalho e de justiça. 

Muito Obrigado, 

Disse, 

Elmano Margato 

ESCS, 17 de setembro de 2018 

 


