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IPCA homenageou o seu ex-presidente

João Carvalho: reconhecimento unânime na despedida
ZITA FONSECA
zitafonseca@jornaldebarcelos.com.pt

“Esta cerimónia é, simul-
taneamente, uma home-
nagem e uma despedi-
da pública”.  Perante mais 
de duas centenas e meia 
de pessoas, João Carvalho 
agradeceu a homenagem 
que lhe foi feita pelo Insti-
tuto Politécnico do Cávado 
e do Ave (IPCA), sexta-fei-
ra. Representantes de uni-
versidades, de quase todos 
os politécnicos do país, do 
Ministério da Ciência e 
Ensino Superior, de câma-
ras municipais do distrito, 
de partidos da esquerda à 
direita, de um vasto leque 
de instituições da socieda-
de civil e a família junta-
ram-se para homenagear 
o ex-presidente do IPCA, 
uma das poucas personali-
dades que, no exercício de 
funções públicas, granje-
aram um reconhecimento 
que é transversal à socie-
dade. João Carvalho dedi-
cou as duas últimas déca-
das da sua vida ao IPCA, 
deixando uma marca in-
delével na mais jovem ins-
tituição de ensino superior 
público do país. A doença 
obrigou-o a retirar-se, in-
terrompendo um manda-
to que ficaria marcado pe-
la construção das instala-
ções definitivas da Esco-
la Superior de Tecnologia, 
pela criação da Escola Su-
perior de Hotelaria e Tu-
rismo. É um projecto de 

características únicas no 
país, inspirado no modelo 
das mais conceituadas es-
colas de hotelaria da Suí-
ça. Tal como é única a Li-
cenciatura em Engenharia 
de Jogos Digitais, da Esco-
la Superior de Tecnologia, 
ou o Mestrado em Ilustra-
ção e Animação, da Esco-
la Superior de Design. Co-
mo responsável pela Co-
missão Instaladora e como 
presidente eleito, João Car-
valho fica associado a uma 

época de crescimento ex-
ponencial do IPCA na di-
versidade da oferta forma-
tiva, no número de alunos 
e na capacidade de inovar. 
Tudo isto apesar do redu-
zido financiamento públi-
co, obrigando a um perma-
nente exercício de rigor na 
gestão dos recursos dispo-
níveis.
A doença obrigou-o a in-
terromper um mandato, 
o último, que só termina-
ria em 2019. Fê-lo em con-

dições dramáticas do pon-
to de vista pessoal. Na ce-
rimónia não fugiu à ques-
tão e falou abertamente 
do cancro de muito mau 
prognóstico e na segun-
da oportunidade de viver 
que lhe foi dada. O que dis-
se foi, também, um teste-
munho de luta e de espe-
rança. Perante uma doen-
ça devastadora, “ou me re-
signava - e, se aceitasse, a 
cerimónia de hoje já era só 
com a fotografia - ou luta-

va, procurando outras opi-
niões”. Encontrou-as num 
centro de investigação so-
bre as vias biliares em Paris 
(e aproveitou para desta-
car a importância dos cen-
tros de investigação) onde 
puseram de lado “o carim-
bo” de incurável que leva-
va daqui e lhe apontaram a 
possibilidade de “uma se-
gunda vida”. A interven-
ção cirúrgica que tornou 
esse prognóstico realidade 
foi feita no Hospital Cur-

ry Cabral, em Lisboa, pela 
equipa do cirurgião Edu-
ardo Barroso. “Aqui estou. 
Mais calmo, mais magro, 
eventualmente mais tris-
te e a reaprender a sorrir. 
A adaptar-me a uma no-
va forma de vida em que 
se valorizam alguns aspec-
tos que antigamente não 
se valorizavam”. O lema de 
vida, daqui para a frente é 
o mesmo do IPCA quando 
a incerteza pairou: “insis-
tir, persistir e não desistir”.
Dedicado agora à investi-
gação na área da Contabili-
dade Pública, não é de crer 
que João Carvalho se des-
vincule emocionalmente 
do IPCA. Nem esse é o de-
sejo da instituição. Agos-
tinho Silva, presidente in-
terino, falou do “orgulho 
do legado que nos deixa” 
e pediu-lhe que continue 
a olhar para a instituição 
“como um pai olha para 
um filho”.
O ministro da Ciência e do 
Ensino Superior não es-
teve na cerimónia, mas 
mandou uma mensagem 
em vídeo. Para Manuel 
Heitor “são pessoas como 
João Carvalho que fazem 
falta no Ensino Superior 
(…) É com pessoas como 
João Carvalho que se faz o 
futuro”.
Nesta cerimónia, além de 
um retrato a óleo de João 
Carvalho foi descerrada na 
avenida central do Cam-
pus uma placa com o seu 
nome.
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orgado


