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Centenas de familiares de
alunos do Politécnico do Cávado
e do Ave fizeram questão
de assistir à missa de finalistas,
à chuva e ao frio .

Finalistas do IPCA exortados a assumir
atitude de constante abertura à sociedade
DM

O responsável
pela Pastoral
Universitária da
Diocese de Braga
exortou ontem os
alunos finalistas do
Instituto Politénico
do Cávado e do
Ave a manterem
uma atitude de
constante abertura
à sociedade.
Eduardo Duque
disse que só
assim o saber
adquirido pelos
estudantes pode
contribuir para a
construção de uma
comunidade de
valores humanos.

joaquim martins fernandes

Eduardo Duque advertiu jovens licenciados de que não podem desistir, se sentirem dificudades em encontrar trabalho

"não" que poderá suceder
ao envio se currículos.
«A porta para o sucesso
é a persistência e a atitude
de querer sempre contribuir para uma sociedade
de valores, inclusive através do trabalho nas em-

presas», disse o sacerdote. Eduardo Duque, que
falava na homilia da Missa dos Finalistas do IPCA,
afirmou que «quem uma
atitude de abertura constante à sociedade e que
pretende construir uma

sociedade a partir dos valores humanos tem sempre as portas abertas». Mas
isso «exige ainda que se
abandone a ideia de que o
final de uma licenciatura
encerra o ciclo da aprendizagem», avisou o sacer-
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ciatura já não é uma garantia de emprego imediato como acontecia há
duas décadas. Mas exortou os estudantes a serem persistentes na procura de um emprego e a
não desistirem perante o
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O

diretor da Pastoral
Universitária da Arquidiocese de Braga, Eduardo Jorge
Gomes da Costa Duque,
advertiu ontem os alunos finalistas do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) que a
conquista de uma licen-

dote, acrescentando que,
«hoje, a vida ensina-nos
que não podemos ter a
atitude de quem pensa
que sabe tudo». É que «o
saber avança diariamente
e o tempo encarrega-se de
nos mostrar que ficamos
ultrapassados», acentuou
Eduardo Duque, defendendo a ideia de que «hoje é preciso estar sempre
com um pé no trabalho e
outro na formação contínua que o nosso tempo exige».
Avisando os jovens finalistas que «a vida é feita
de momentos altos e momentos baixos», o responsável pela Pastoral Universitária da Diocese de
Braga fez saber que o futuro dos licenciados nem
sempre está na terra onde
nasceram e/ou estudaram.
Embora seja «necessário
saber gerir as expectativas», estudar continua a
ser «uma grande vantagem», pois «são o conhecimento e o saber que nos
fazem mais livres e que
nos ajudam a ter uma atitude mais crítica face à
realidade, resumiu.

Direção do IPCA fez questão de marcar presença na Missa de Finalistas do Instituto

Igreja Matriz de Barcelos foi pequena para acolher tantos alunos e familiares
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Igreja do Bom Jesus
nunca será um museu
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Caminhada angaria
mais de 25 mil euros
para apoiar autistas
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MORADIAS DE LUXO
EM LAMAÇÃES
Para mais informações ligue:
968 601 557

Ana Marques Pinheiro

Livro do cónego João Aguiar
vai financiar missões paulistas

