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IPCA Semana do Voluntariado

Todos por Rosita
Olga Costa
Texto e foto

Até 1 de Junho, o IPCA
está a desenvolver um
conjunto de actividades
de cariz solidário. A Se-
mana do Voluntariado
conta com uma série de
iniciativas como aquela
que já é desenvolvida há
três anos pelos alunos do
terceiro ano do curso de
Gestão de Actividades
Turísticas (GAT), no âm-
bito da unidade curricu-
lar de Gestão das Institui-
ções Sociais e Culturais. O
projecto é encabeçado
pela docente Isabel Fer-
reira, depois de ter sido
desafiada pelo antigo
presidente do IPCA, João
Carvalho, quando este
regressava de uma mis-
são em Moçambique.
Uma vez que já trabalha-
va nas suas aulas a temá-
tica do voluntario e da
acção social, a docente
decidiu alterar um pouco
aquilo que era a metodo-
logias de avaliação do
segundo semestre e de-
safiar os alunos a traba-
lharem um caso concre-

to: a forma de angariar
efectivamente fundos
para ajudar alguém. E é
isso que vem acontecen-
do há três anos. Foi em
Moçambique que João
Carvalho conheceu a ONG
Padrinhos D’África, que
apoia crianças a comple-
tar os estudos. Este ano,
o terceiro ano de GAT de-
cidiu apoiar a Rosita, uma
criança órfã de Moçam-
bique, com a iniciativa
“Solidários vamos ser
para a Rosita feliz cres-
cer!”. Tratou-se de um
sarau solidário de anga-
riação de fundos. Houve
também a venda de rifas
e um torneio de sueca. De
acordo com a estudante
Susana Martins, as verbas
conseguidas são suficien-

tes para apoiar a Rosita
nos seus estudos e ainda
sobram para ajudar ou-
tros menores. “Eu apenas
aponto um caminho, ori-
ento e faço a ponte en-
tre os alunos, porque é
preciso gerir sensibilida-
des, já que estamos a fa-
lar de um grupo grande
com cerca de 40 alunos.
É uma forma de marcar-
mos um bocadinho a di-
ferença neste mundo de
indiferença”, explicou a
docente. O sarau contou
com várias actuações, a
esmagadora maioria de-
las protagonizada por
alunos do IPCA. No âm-
bito deste projecto, ain-
da é possível participar
numa caminhada solidá-
ria, a 1 de Junho.


