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Homenagem ao IPCA
ROTARY Ano rotário 2018/19

Olga Costa
Foto: Arthur Cayeiro
O Rotary Clube de Barce-
los homenageou, dia 29
de Janeiro, o IPCA pelo
quarto de século ao ser-
viço da educação e da in-
terculturalidade. Em 51
anos, o Rotary já havia
prestado homenagem a
50 personalidades conce-
lhias. Este ano e pela pri-
meira vez, o organismo
decidiu mudar e dar des-
taque a uma instituição.
“Estávamos a pensar em
homenagear o professor
João Carvalho ou o IPCA,
mas depois decidimos
pelo Instituto. A escolha
baseou-se no facto de o
IPCA completar 25 anos,
de ser uma marca para a
cidade e de ter crescido
muito. É uma referência
nacional e internacional.
O IPCA tem feito com
que muitos estudantes
venham até Barcelos e
tem dado cartas em ter-
mos de resultados. Te-
mos muito bons alunos
a sair do IPCA e em vári-
as áreas”, destacou ao BP
a presidente dos Rotary,
Mariana Ballester. E assim

foi, diante da família dos
rotários e na pessoa da
presidente do IPCA, Ma-
ria José Fernandes, a ho-
menagem teve lugar com
a entrega de um diploma.
Este papel levado a cabo
pelos rotários há já vários
anos tem como finalida-
de, não só dar destaque
a quem tem contribuído
para engrandecer a
região,mas também
como forma de o próprio
Rotary se dar a conhecer.
Mariana Ballester reco-
nheceu que ainda persis-
te a ideia de que o clube
é elitista, fechado. Talvez
por isto, e também por-
que a presidente do Ro-

tary é uma aficionada
atleta, está programada,
para 24 de Março, uma
prova solidária de corrida
e caminhada. “Queremo-
nos abrir à cidade, que as
pessoas percebam real-
mente o trabalho que é
feito pelos Rotary”, expli-
cou. As verbas angaria-
das serão encaminhadas
para a luta contra a poli-
omielite, uma doença in-
fecciosa. “Esta é uma
causa internacional dos
Rotary, mas como vamos
organizar um evento na
cidade, acredito que as
pessoas passarão a co-
nhecer os rotários me-
lhor”, terminou.


