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BARCELOS
| José Paulo Silva | 

Os estudantes do Instituto Poli-
técnico do Cávado e Ave (IPCA)
ofereceram ontem “um mimi-
nho” a algumas dezenas de ido-
sos utentes de instituições de so-
lidariedade social do concelho
de Barcelos. No arranque das
comemorações do seu 24.º ani-
versário, a instituição de ensino
proporcionou um Sarau Cultu-
ral, com momentos de música,
dança e magia. 

Maria José Fernandes, presi-
dente do IPCA, destacou a ini-
ciativa como forma de “trazer a
comunidade externa” ao ‘cam-
pus’ e de revelar os talentos ar-
tísticos dos alunos.

Para muitos idosos que ontem
encheram o auditório Eng.º An-
tónio Tavares, esta foi a primeira
vez que entraram numa institui-
ção de ensino superior.

“Com a colaboração da Câma-
ra Municipal de Barcelos, conse-
guimos mobilizar as instituições
particulares de solidariedade so-

cial”, destacou a presidente do
IPCA, animada com “esta pri-
meira experiência bem sucedi-
da”.

Com a apresentação do estu-
dante Rui Costa (Tino), que par-
ticipou também com momentos
de ‘stand up comedy’, o Sarau
Cultural do IPCA contou com
danças africanas protagonizadas
por alunas dos PALOP, fados,
canções e um momento de ma-
gia.

A Barcelos Sénior, a Associa-
ção Carapeços Solidário, o Cen-

tro Social da Paróquia de Arco-
zelo, a Associação Perelhal Soli-
dário – IPSS, o Centro Social de
Remelhe e o Centro Social de
Durrães foram algumas das ins-
tituições que levaram utentes ao
IPCA.

Com esta iniciativa de cariz
cultural e artístico pretendeu-se,
para além de promover a ligação
entre comunidade estudantil do
IPCA e a comunidade sénior da
região, numa abordagem de res-
ponsabilidade social, dar oportu-
nidade aos estudantes de apre-

sentarem os seus talentos e capa-
cidades artísticas. 

“A adesão dos alunos surpreen-
deu-me”, confessou a presidente
do IPCA, que realçou o propósi-
to de “puxar pelo talento dos
nossos jovens”.

O Sarau Cultural, que será re-
petido no Natal de 2019, insere-
-se no âmbito do eixo estratégi-
co da ligação do IPCA com a so-
ciedade em geral, dando cumpri-
mento à missão de contribuir
para o desenvolvimento de uma
sociedade sustentável.

IPCA deu “miminho” a idosos de Barcelos
SARAU CULTURAL levou ontem dezenas de idosos do concelho de Barcelos ao ‘campus’ do IPCA. Iniciativa foi o arranque 
do programa do 24.º aniversário da instituição de ensino superior.

FLÁVIO FREITAS

Danças africanas animaram primeiro sarau cultural do IPCA

FLÁVIO FREITAS

Idosos juntaram-se à comunidade académica

Sessão solene
Ministro Manuel Heitor inaugura
Escola Superior de Tecnologia
O programa de comemorações do ‘Dia do IPCA’ prossegue hoje com um
almoço  solidário com a comunidade académica, seguido da cerimónia de
‘parabéns a você’, acompanhada da actuação das tunas do estabeleci-
mento de ensino. Às 14.15, é inaugurada uma exposição de posters de
projetos de I& no Centro de Investigação de Jogos Digitais da  Escola Su-
perior de Tecnologia. Às 14.30, é inaugurada a Escola Superior de Tecno-
logia, com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Supe-
rior, Manuel Heitor, seguida da sessão solene de comemoração do Dia do
IPCA. Nesta cerimónia, é assinado um protocolo IPCA e DST Group.
Na sessão solene intervirão a presidente do IPCA, Maria José Fernandes.
o vice-presidente da Associação Académica, João Pereira, o presidente da
Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, seguindo-se a con-
ferência ‘O Politécnico no Processo de Desenvolvimento’, por Eduardo
Marçal Grilo, e a entrega de distinções e prémios.

§dia do IPCA
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As edições de hoje 
e de amanhã do 'CM'
incluem suplementos

NATAL DAS
FREGUESIAS 
DE BRAGA

Este suplemento faz parte da edição do jornal Correio do Minho de 20 de Dezembro de 2018 e não pode ser vendido separadamente

NATAL DAS FREGUESIASESPECIAL

20 DEZEMBRO 2018

Correio
do Minho.pt
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TAÇA DE PORTUGAL 

NA RAÇA
19 DEZEMBRO 2018
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POLVO  
1,5kg a 3kg
Congelado
15,49€/kg

POUPE

2,
50€

kg

A promoção da carne e do peixe só é válida para compras a partir de 5 € em toda a loja.
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Rua do Souto, n.º 48 - 4700-329 BRAGA
Tlf. 253 201 280  •  geral@piresjoalheiros.pt

BRAGA ATÉ 2 DE JANEIRO
Sapadores em greve 
pela valorização da carreira
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CASOS DO DIA EM BRAGA
Trio armado roubou 
encomendas postais 
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PONTE DE LIMA VICTOR MENDES
“Parque escolar do concelho       
está devidamente requalificado”  
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VALENÇA

CIM’S ANSEIAM PELO
REFORÇO DE VERBAS
PARA INVESTIREM  
Pág. 13

SARAU CULTURAL

ALUNOS DO IPCA
DÃO ‘MIMINHO’
A IDOSOS DE BARCELOS
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Setúbal - SC Braga (0-1)
FC Porto - Moreirense (4-3)
Montalegre - Benfica (20.45h)
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