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IPCA Queima do Galo

A nostalgia do cortejo
Olga Costa
Foto: Pedro Granja

Chegou ao fim mais uma
Queima do Galo. A festa
académica que marca o
ano lectivo no IPCA en-
cerrou depois de uma
semana de festa e folia.
E não poderia ter termi-
nado de melhor forma. O
cortejo académico saiu à
rua no último dia. Foi sá-
bado à tarde que muitas
centenas de estudantes
participaram naquela
que é uma das maiores
iniciativas académicas a
envolver, também, a ci-
dade de Barcelos. Foram
muitas as pessoas que,
apesar da chuva que caia
insistentemente, não per-
deram o cortejo, que saiu
junto à Rotunda do Pro-
fessor em direcção à Ave-
nida da Liberdade, onde
era aguardado por um
leque de jurados, que
havia de avaliar, carro a
carro, tema a tema, à
procura daquele que
melhor estivesse decora-
do, com a coreografia
mais bem elaborada e o
tema melhor trabalhado.
No final, saiu vencedor o
carro de curso de Finan-
ças, seguido do carro de
Design Industrial. O ter-
ceiro lugar pertenceu a
Engenharia em Sistemas
Informáticos. A desigual-

dade de género e a dis-
criminação, assim com as
questões ambientais e
também as notícias alu-
sivas a alguns exageros
que são cometidos em
festas e praxes de recep-
ção aos caloiros, foram
alguns dos temas abor-
dados. Ao todo, foram
16 os carros de curso em
cortejo. Mais um do que
o ano passado, devido ao
novo curso que é prati-
cado no IPCA: Engenha-
ria em Gestão Industrial.
No primeiro dia da Quei-
ma do Galo já tinha ha-
vido a missa de finalistas,
um dos momentos mais
marcantes e que, tal
como o cortejo académi-

co, mais familiares de
alunos envolve. “Para
quem organiza, perceber
que o pessoal se divertiu
é muito bom. A Queima
do Galo é o fechar de um
ciclo para alguns estu-
dantes. Para os finalistas
é um dos momentos
mais importantes, por-
que este é o último mo-
mento que vivem verda-
deiramente o espírito
académico antes dos
exames de final de ano.
É um misto de emoções
e existe inevitavelmente
alguma nostalgia à mis-
tura”, explicou ao Barce-
los Popular a presidente
da Associação de Estu-
dantes do IPCA, Sara Fer-

reira. Também para
quem está no primeiro
ano académico, a Quei-
ma do Galo não deixa de
ser uma novidade, que
“permite” deixar para
trás o rótulo de caloiro.
De resto, a Queima do
Galo contou com muita
música. Supasquad,
Quim Barreiros, Piruka e
Moullinex foram os ros-
tos do cartaz. As noites
de sexta-feira e sábado
foram, sem dúvida, as
mais concorridas. Mais
de um milhar por noite,
segundo números da or-
ganização. E nem a chu-
va afastou o público, já
que havia uma tenda, a
pensar nos imprevistos.


