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BARCELOS
| Redacção | 

É já no sábado, a partir das 18
horas, que Instituto Politécnico
do Cávado do Ave (IPCA) pro-
move o I Encontro Alumni. O
evento, que decorrerá no Cam-
pus do IPCA, em Barcelos, tem
como mote ‘25 anos a honrar o
Passado, a assumir o Presente e
a desafiar o Futuro’.

A Presidente do IPCA, Maria
José Fernandes, considera esta
iniciativa “um acontecimento
marcante, por ser o I Encontro
Alumni e também por se realizar
no ano em que o IPCA celebra
os seus 25 anos de história”.

Este evento insere-se numa es-
tratégia mais alargada que com-
preende também bolsas de capa-
citação Alumni, plataforma de
emprego e estágios, prémios
Alumni de destaque, conferên-
cias/cursos avançados/works-

hops, entre outras.
Em comunicado, o IPCA que

“no âmbito do objectivo estraté-
gico de desenvolver, renovar e
consolidar a relação com os seus
mais de 6.000 diplomados e an-
tigos estudantes, tendo por base
um conjunto de acções estrutu-
rantes, este encontro, surge co-
mo momento social, presencial e
nuclear da dinâmica de aproxi-

mação do IPCA aos seus alum-
ni”.

Vão marcar presença no evento
alguns dos mais antigos estudan-
tes do IPCA, desde os que tive-
ram aulas na Urbanização da
Quinta da Formiga, em Arcoze-
lo, aos que já estudaram no ac-
tual Campus. “Acabei em 2004 e
nunca mais regressei ao IPCA,
nem cheguei a conhecer as ac-
tuais instalações do IPCA. Estou
certa de que o I Encontro vai ser
brutal!”, refere uma Alumna do
IPCA.

Do programa, destaque para a
actuação do humorista Nilton,
do momento musical protagoni-
zado por Sílvia Nazário e aatua-
ção de grupos académicos do IP-
CA.

O evento conta com a parceria
de algumas entidades, concreta-
mente a F3M, Valerius, Prima-
vera BSS, Prozis e a Câmara
Municipal de Barcelos.

IPCA promove sábado 
o I Encontro Alumni
O IPCA ORGANIZA sábado, dia 12, o I Encontro Alumni, que decorre no
Campus do IPCA, em Barcelos, pelas 18 horas.
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IPCA aposta num evento que permite manter a ligação aos seus mais de 6000 diplomados e antigos alunos
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“Esta iniciativa é um
acontecimento marcante
por ser o I Encontro Alumni
e também por se realizar 
no ano em que o IPCA
celebra os seus 25 anos 
de história.”

Maria José Fernandes,
Presidente do IPCA


