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Homenagem pública a João Carvalho 
aproveitada para despedida ao IPCA

 José Carlos Ferreira

O 
ex-presidente do 
Instituto Politécnico 
do Cávado e do Ave 
(IPCA), João Car-

valho, foi ontem home-
nageado pela instituição 
que ajudou a crescer e 
cujo plano estratégico em 
vigor ajudou a delinear.

Foi perante um auditó-
rio totalmente cheio que 
recebeu elogios e mani-
festações de carinho por 
parte de muitos que com 
ele trabalharam ao longo 
da sua vida académica.

Depois de recordar al-
guns momentos críticos 
pelos quais passou o IP-
CA, João Carvalho contou 
a doença que o afetou e 
que o obrigou há cerca de 
um ano a deixar o cargo 
de presidente do institu-
to politécnico.

Segundo revelou, em 
Portugal colocaram-lhe 
três rótulos, ou seja, in-
curável, quimioterapia 
paliativa e incapacidade 
permanente de 80 por 
cento. E, porque não quis 
deixar de lutar, disse que 
foi a Paris, a um centro es-
pecializado, onde lhe tro-
caram os carimbos, no-
meadamente aquele de 
incurável para curado. 
Após intervenção cirúr-
gica bem sucedida, João 
Carvalho revelou aos pre-

sentes que este é o mo-
mento, não só de home-
nagem, mas também de 
despedida do IPCA. «Aqui 
estou. Mais calmo, mais 
magro, eventualmente 
mais triste, a reaprender a 
sorrir, a adaptar-me a uma 
nova forma de vida, on-
de se valoriza mais alguns 
aspetos que dantes não 
se valorizavam. Mas, na-
turalmente que vou usar 

do lema do IPCA nos seus 
anos de crise: insistir, per-
sistir e não desistir. Esta 
cerimónia é simultanea-
mente uma homenagem 
e, para mim, também uma 
despedida do IPCA. E fa-
ço desta homenagem e 
despedida motivos para 
compreender as belas e 
inesquecíveis amizades. 
E procuro nestas amiza-
des força para continuar 

a viver e voltar a sorrir», 
concluiu recebendo uma 
salva de palmas de todos 
os presentes.

Antes da intervenção 
de João Carvalho, que en-
cerrou a sessão no audi-
tório, o presidente do 
Conselho Geral do IP-
CA recordou o tempo em 
que estudou com o home-
nageado na Universidade 
do Minho. António Mar-

ques disse ter visto nes-
sa altura despontar um 
grande aluno, de grande 
rigor e disciplina.

Para António Marques, 
João Carvalho é «uma pes-
soa de seriedade ilimita-
da, um pensador como 
poucos que conheci», que 
sempre valorizou «a ex-
celência profissional e a 
ética». «O João tem a am-
bição de fazer bem. Por-

Ex-presidente do instituto politécnico agradeu a todos os presentes 

João Carvalho recebeu calorosos elogios por parte de todos os seus colegas e amigos

D
M tanto, hoje estamos a ho-

menagear um dos nossos 
maiores», acrescentou. 
António Marques lem-
brou, por fim, que o ho-
menageado foi muitas ve-
zes magoado pelos vários 
Governos.

O presidente da Câ-
mara de Barcelos, Miguel 
Costa Gomes disse ser fá-
cil para ele falar sobre João 
Carvalho. «É humanista, 
homem de excelência e o 
seu partido é o da cidada-
nia e da educação», disse.

O presidente da Câ-
mara de Guimarães ex-
pressou, por sua vez, o 
seu sentimento de gra-
tidão, realçando a Esco-
la de Hotelaria que o IP-
CA se prepara para abrir 
na sua cidade num pala-
cete que a autarquia está 
a adquirir.

O presidente interi-
no do IPCA realçou que 
a instituição tem proje-
tos a serem lançados, que 
são sonhos de João Carva-
lho e que integram o pla-
no estratégico. Por isso, 
Agostinho Silva desafiou 
o professor a não deixar 
de visitar a instituição e a 
continuar a apoiar toda a 
comunidade educativa.

João Carvalho foi ain-
da elogiado por Joa-
quim Mourato, em re-
presentação dos institutos 
politécnicos.

Ministro do Ensino Superior 
gravou mensagem em vídeo
  
Impossibilitado de estar presente na sessão de ho-
menagem a João Carvalho, o ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior enviou uma men-
sagem gravada em vídeo com o seu testemunho.

Manuel Heitor disse prestar, assim, o seu reconhe-
cimento ao trabalho que João Carvalho prestou du-
rante a sua vida académica e de dirigente do IPCA.

«O professor João Carvalho é hoje um claro sig-
nificado das valências do ensino politécnico e da-
quilo que é uma verdadeira cidadania perante desa-
fios societais, desafios locais e regionais. O professor 
João Carvalho, acima de mais, distinguiu-se clara-

mente na sua área profissional, fazendo investiga-
ção e trabalhos de apoio à dignificação da atividade 

profissional na contabilidade e fiscalidade», disse.
Para o governante, o facto de João Carvalho ter 

desenvolvido uma área de estudo e de investigação 
e, ao mesmo tempo, ter conseguido transformar e 
dignificar uma instituição como o IPCA, deve ser-
vir de exemplo para todos na sociedade portugue-
sa e no ensino politécnico.

«Precisamos de mais ensino politécnico, precisa-
mos de instituições politécnicas mais fortes e mais 
ligadas à sociedade e aquilo que o professor João 
Carvalho fez na instituição politécnica mais pe-
quena do país é um exemplo que a todos nos deve 
orgulhar», salientou. Manuel Heitor realçou ainda 
que o testemunho do homenageado tem de ser um 
desafio para o futuro.
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Cimeira de Braga promete 
definir futuro das eurorregiões 
BRAGA Os 38 municípios espanhóis e portugueses que integram o Eixo Atlântico 
propõem-se lançar na Cimeira de Braga, que decorre nos dias 8 e 9 de junho, as linhas
que vão traçar o futuro das eurorregiões. Ao Governo português será apresentado
um pacote reivindicativo focado na urgência de regionalizar o país.  P.04-05
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REGIÃO P.12 REGIÃO P.13

Braga é o centro nacional 
da Região dos Vinhos Verdes

Vieira valoriza mundo rural

RELIGIÃO  P.18

MOVIMENTOS 
DA ARQUIDIOCESE
DE BRAGA
CHAMADOS 
PARA VIGÍLIA 
DO  PENTECOSTES

HOMENAGEM A JOÃO CARVALHO 
NA DESPEDIDA DO IPCA

ESCOLAS DE BARCELOS
RECRIARAM ÉPOCA MEDIEVAL


