
CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
 

LG. CÓNEGO JOSÉ  
MARIA GOMES 
4804-534 GUIMARÃES 
NIPC: 505 948 605 

 

T. (+351) 253 421 200 
T. (+351) 253 515 134 
 

GERAL@CM-GUIMARAES.PT 
WWW.GUIMARAES.PT 

GAP – Gabinete de Apoio à Presidência  Mod. 238 - A/SQ  1 
 

 

 
 

VOTO DE LOUVOR 
 

 
O Professor Doutor João Carvalho dedicou toda a sua vida ao conhecimento e à ciência, ao 
ensino e à investigação, tendo exercido as funções de Presidente do Instituto Politécnico do 
Cávado e Ave (IPCA) desde 2006 até ao passado dia 28 de fevereiro, data em que, por 
motivos de saúde, renunciou ao cargo. 
 
O IPCA, embora criado como integrado na região do Ave, desenvolveu a sua atividade de 
formação superior, desde o seu início, exclusivamente na área do Cávado, na cidade de 
Barcelos. Em outubro de 2015, o IPCA completou a sua dimensão geográfica de também ser 
do Ave com a instalação do polo do AvePark, para o que foi determinante a visão estratégica 
e a colaboração do Professor João Carvalho que manifestou um dedicado empenho nesse 
projeto e na sua consolidação. 
 
A instalação do IPCA no AvePark alargou significativamente a oferta do ensino superior em 
Guimarães e constituiu uma importante diversificação e contributo para a economia regional 
pelo perfil dos cursos técnicos superiores ali ministrados. 
 
Mas Guimarães continuou a contar com a colaboração do Professor João Carvalho na criação 
da Escola Superior de Hotelaria e Turismo, anunciada há poucos dias, que se prevê venha a 
ser frequentada por centenas de estudantes, um novo contributo para o crescimento da 
nossa população universitária e para a qualificação da restauração e hotelaria na região, 
criando condições para o objetivo de excelência na atividade turística local, fundamental na 
economia de Guimarães. 
 
No momento em que abandona as funções de Presidente do IPCA, o Município de 
Guimarães reconhece ao Professor João Carvalho o seu papel determinante na implantação 
do IPCA no território do nosso Município e a mais-valia que essa instalação representa, 
propondo um voto de louvor e manifestando-lhe o justo reconhecimento público. 
 
É esse o sentido da proposta que apresento e que, se aprovada, será enviada ao Professor 
João Carvalho e à atual Direção do IPCA. 
 
Guimarães, 16 de março de 2017 
 
 

O Presidente da Câmara 
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