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Parabéns ao IPCA
O Instituto Politécnico do

Cávado e do Ave está de pa-
rabéns. Completa hoje 24
anos de existência e sempre
recheado de sucessos. É um
exemplo para o país. Maria
José Fernandes, actual presi-
dente, explicou no passado
sábado, no programa ‘Da Eu-
ropa para o Minho’, da Rádio
Antena Minho e do jornal
Correio do Minho, o segredo
e o sucesso da solidez finan-
ceira da instituição. Uma ins-
tituição que conta com cerca
de 4500 alunos e que recebe
do Estado como se tivesse
1200. Ou seja, recebe quatro
vezes menos. E o que recebe
não cobre sequer 80% dos sa-
lários dos professores e fun-
cionários. Tudo o resto é as-
segurado por receitas pró-
prias. Para além disso foi
construindo ao longo destes
24 anos um património de fa-
zer inveja a muitos outros po-
litécnicos e mesmo universi-
dades. Muita obra com o
contributo de fundos euro-
peus e muita outra com fun-
dos próprios. Hoje é uma
imagem de marca do Minho
e que é exportada para o
Mundo, tal a sua eficiência
em termos educativos.

Mas, neste dia de festa, há
um nome que ficará sempre
ligado ao Instituto Politécni-
co do Cávado e do Ave e que
merece a maior das homena-
gens. Falo naturalmente de
João Carvalho. E recordo
aqui as suas palavras de Ju-
nho de 2017, numa altura em
que foi homenageado pelo
IPCA e para mostrar o seu la-
do humano: “É uma homena-
gem não merecida. Apenas
cumpri a minha obrigação.
Seria mais justo uma home-
nagem ao IPCA, aos seus
professores, funcionários, es-
tudantes. É a eles que se deve
o que é hoje o IPCA”. É ver-
dade mas sem o timoneiro
João Carvalho nada seria co-
mo é hoje. 

Parabéns IPCA!

Bom Dia
PAULO 
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