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SARA FERREIRA Nova presidente dos estudantes

IPCA estreia mulher à frente
da Associação Académica
Pedro Granja
Texto e foto

A Associação Académica
do Instituto Politécnico
do Cávado e do Ave
(AAIPCA) tem pela pri-
meira vez na sua história,
desde o dia 1, uma mu-
lher como presidente.
Sara Ferreira, 22 anos,
aluna do 3º ano de Ges-
tão Bancária e Seguros,
natural de Braga, sucede
a André Soares, numas
eleições polémicas, com
a lista derrotada a pedir
a impugnação do acto
eleitoral ao acusar a lista
vencedora de integrar
uma candidata que, ale-
gadamente, não estuda
no politécnico sedeado
em Barcelos. Sara diz que
o problema está “mais do

que arrumado”, depois
do presidente-interino do
IPCA não ter dado segui-
mento à impugnação,
referindo que a agora se-
cretária da AAIPCA “está
inscrita, estuda e vai con-

tinuar a estudar no IPCA.
Agora só penso em tra-
balhar”.
A criação de uma “Sala
Estudo 24h” no campus
é uma das ideias princi-
pais da sua equipa para

o próximo ano lectivo,
para além de uma maior
aposta na divulgação de
actividades desportivas,
agora que o campus vai
ter um ginásio e um cam-
po de futebol.
Quanto à questão do au-
mento das propinas,
como o Barcelos Popular
noticiou a semana passa-
da, Sara Ferreira também
discorda da decisão.
Confrontada com o fac-
to de as mulheres esta-
rem a ganhar preponde-
rância na instituição –
Maria José Fernandes é
candidata em lista única
à presidência do IPCA e
será eleita dia 12 de Ju-
nho – Sara não se mos-
trou surpreendida: “A
maioria das nossas esco-
las e departamentos já
são lideradas por mulhe-
res”.


