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BARCELOS
| Redacção | 

O dia 20 de Outubro fica marca-
do na memória daqueles que ini-
ciam o seu percurso académico
no IPCA, sendo este o primeiro
dia de actividades da semana da
recepção ao caloiro – IPCAliza-
te ’19, que decorre até sexta-fei-
ra na Central de Camionagem de
Barcelos.

Este domingo realizou-se, na
Igreja Matriz de Barcelos, a
Missa do Caloiro destinada aos
novos estudantes com a actua-
ção do Coro Académico. O pre-
sidente da Associação Académi-
ca do IPCA (AAIPCA), João
Pedro Pereira salientou: “vocês
são todos peças fundamentais
nesta equação, percebam que to-
dos têm valor e este evento terá a
marca de cada um de nós”.

Na Missa do Caloiro ’19 foi
prestada a homenagem ao Prof.
Doutor João Carvalho, sendo sa-
lientado no discurso do vice-pre-
sidente do IPCA, Agostinho Sil-
va, e ainda registada nas camiso-
las do kit de caloiro ‘25 anos de
história são grandes as memó-
rias, Homenagem Prof. Doutor

João Carvalho’.
No domingo, foi ainda realiza-

do um Sunset no Concilium para
uma maior integridade dos no-
vos alunos e uma serenata desti-
nada aos mesmos, realizada na
Biblioteca Municipal, ao cargo
do Grupo de Fados do IPCA –
Gallus Gallus.

Os espectáculos musicais con-

tam com José Malho, hoje; Juli-
nho KSD e John Diaz, amanhã;
os Supa Squad fecham a festa na
sexta-feira. Além destes artistas,
o evento conta com vários djs de
renome tais como, djs Echo-
sound, dj Pette, All in djs, Viktor
Soul e o dj residente Bruno Vi-
nhas que prometem animar as
noites de espectáculos.

João Carvalho lembrado
na Missa do Caloiro
RECEPÇÃO AO CALOIRO do IPCA, que decorre até sexta-feira, conta com
inúmeras actividades. Entretanto, João Carvalho foi homenageado.
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Durante a Missa do Caloiro’19 foi homenageado João Carvalho


