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BARCELOS
| Redacção | 

O Instituto Politécnico do Cáva-
do e do Ave (IPCA) está a pro-
mover a Semana do Voluntaria-
do com um conjunto de inicia-
tivas que visam a aquisição de
uma maior consciência social e
sensibilização para práticas de
cidadania activa e voluntariado.
A semana começou com a cola-
boração dos estudantes na Cam-
panha Nacional de Recolha de
Alimentos do Banco Alimentar
Contra a Fome, nos hipermerca-
dos de Barcelos.
A partir de hoje e até sexta-feira
estarão presentes no corredor do
Edifício G (ESG) a exposição
‘Eu sou de GAT e sou Voluntá-
rio! E tu?! Junta-te a nós!’ no
âmbito de projectos de volunta-
riado desenvolvidos pelos estu-
dantes do 3.º ano da Licenciatu-
ra em Gestão de Actividades
Turísticas no âmbito da UC Ges-
tão das Instituições Sociais e
Culturais e a exposição de foto-
grafias ‘Olhar, sentir e agir’, que
reúne um conjunto de fotogra-
fias tiradas em contextos mais
desfavorecidos.

Também durante o dia de hoje,
o IPCA acolhe uma Mostra de
Entidades Promotoras de Volun-
tariado em Barcelos, numa orga-
nização do Banco Local de Vo-
luntariado de Barcelos que visa
dar a conhecer instituições deste

concelho que recebem voluntá-
rios.

A terminar o dia, tem também
lugar o habitual Sarau Cultural
‘Solidários vamos ser, para a
Rosita feliz crescer!’ que terá lu-
gar no auditório do Edifício J -
auditório Eng. António Tavares,
numa organização dos alunos do
3.º ano da Licenciatura em Ges-
tão de Actividades Turísticas.

A entrada neste evento tem o
custo de 2,50 euros e todas as re-
ceitas de bilheteira revertem a
favor do apadrinhamento de
uma criança dos Padrinhos
D’África (APD), a Rosita, uma
criança órfã de Moçambique.

Amanhã, decorre no Edifício S
(SAS), uma Recolha de Sangue
e Medula Óssea, um contributo
do IPCA para o aumento das re-
servas de sangue nos hospitais
portugueses. 

O dia 29 fica marcado pela Ter-
túlia ‘Voluntariado Internacio-
nal’, dinamizada pelo Miguel
Novais (da SOPRO), represen-
tantes do Serviço de Voluntaria-
do Europeu e  Karol Brozek e
Antonio Perri, voluntários inter-
nacionais que estão a intervir em
Barcelos. A tertúlia decorre no
Auditório 2 do Edifício G
(ESG), pretendendo-se, através
de uma conversa informal e inte-

ractiva, a partilha de experiên-
cias e apresentação de apoios
para o voluntariado internacio-
nal.

A Semana da Voluntariado ter-
mina com a Caminhada Solidá-
ria. O valor da inscrição - 5 eu-
ros - reverte a favor do Fundo de
Emergência do IPCA. O percur-
so vai da Póvoa do Varzim a Es-
posende pela Costa (12,6km) e a
concentração é no Campus do
IPCA.

Esta Semana de Voluntariado
do IPCA é uma organização dos
Serviços de Acção Social e con-
ta com o apoio do Santander
Universidades.

IPCA sensibiliza alunos para a
cidadania activa e o voluntariado
ATÉ SÁBADO são várias as iniciativas que envolvem os estudantes do Instituto Politécnico do Cávado 
e do Ave, desde exposições, espectáculos solidários, uma recolha de sangue e uma caminhada.
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IPCA acolhe ao longo da semana vários eventos para promover a cidadania activa e o voluntariado


