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BARCELOS
| Teresa Marques Costa | 

O Instituto Politécnico do Cáva-
do e do Ave (IPCA) juntou on-
tem cerca de três centenas e
meia de antigos estudantes no I
Encontro Alumni que marca o
início de um conjunto de even-
tos que aposta no reforço da ca-
pacitação de quem escolheu a
instituição para a sua formação.

A adesão surpreendeu e obri-
gou mesmo a limitar as inscri-
ções por falta de capacidade, já
que o objectivo foi realizar o I
Encontro Alumni no campus,
explicou a presidente do IPCA,
Maria José Fernandes, justifi-
cando que há antigos alunos que
não conhecer o campus.

A iniciativa é também uma for-
ma de envolver os ‘alumni’ nos
25 anos do IPCA.

Na sua intervenção, a presiden-
te recordou os primeiros anos e o
primeiro espaço do IPCA em Ar-
cozelo onde funcionou durante
12 anos. “Fomos lá muito felizes
e estão lá as bases deste projec-
to” lembrou Maria José Fernan-

des que destacou mentores im-
portantes como o antigo dirigen-
te João Carvalho.

O olhar para o passado serve
para perceber a evolução até ao
presente e para projectar o futu-
ro. “Temos um conhecimento da
região pela afirmação que fize-
mos ao longo dos anos” realçou.

Maria José Fernandes assume
que “é importante não perder o
contacto com os antigos estu-
dantes e mostrar-lhes o que te-
mos para oferecer, até porque a
formação não acaba com a licen-
ciatura e é cada vez mais forma-
ção ao longo da vida”.

O IPCA, que já formou mais de
seis mil pessoas, tem sabido
manter estes laços como com-
prova a frequência de mestrados
na instituição. Dos 350 inscritos
no 2.º ciclo, este ano lectivo,
mais de metade são ex-alunos,
confirma a presidente que garan-
te que a rede Alumni  “é um pro-
jecto para ficar”.

O IPCA arrancou há 25 anos
com dois cursos, um deles Con-
tabilidade Empresarial. Quatro
das primeiras alunas participa-

ram no I Encontro Alumni.
“Para Daniela Morais, que ga-

rante que se voltasse atrás volta-
ria a escolher o IPCA para a sua
formação, “é interessante e aca-
ba por ser um reencontro”.

Outra colega, Liliana Cunha, já
voltou ao IPCA e destaca a re-
percussão que o instituto teve
em comparação com outros poli-
técnico que atribui à grande liga-
ção entre o mundo laboral, a prá-
tica e a componente teórica.

Olhando para os tempos das
aulas no rés-do-chão de um pré-
dio, Carla Silva admite que nun-
ca pensou que o IPCA iria cres-
cer tanto, recordando o ambiente
familiar.

Ercília Ferreira também já re-
gressou ao IPCA para reforçar
competências.

O presidente do Conselho Ge-
ral, Pedro Fraga, sublinha o pa-
pel dos “alumni” que “serão
sempre os embaixadores do IP-
CA” e destaca como marca a
forte ligação ao mundo empresa-
rial, um “trabalho fantástico”
que prossegue, desde os primei-
ros anos da instituição.

BRUNO PEREIRA

I Encontro Alumni juntou ontem mais de três centenas de pessoas no campus do IPCA 

BRUNO PEREIRA

Quatro antigas alunas de Contabilidade Empresarial juntaram-se no I Encontro Alumni

BRUNO PEREIRA

Grupos culturais do IPCA animaram o evento

+ mais
O I Encontro Alumni foi
animado pela “prata da
casa” com a participação
dos grupos culturais do
IPCA, a que se juntou
Sílvia Nazário e o
humorista Nilton;

A verba simbólica paga
pelos participantes reverte
para uma bolsa de
capacitação, que prevê um
conjunto de eventos desde
workshops à mobilidade
internacional, passando
por cursos de Verao e
apoio à propriedade
intelectual.

IPCA estreita laços 
com 25 anos de alumni
I ENCONTRO ALUMNI do IPCA foi momento de reencontro e de projecção
de iniciativas que apostam na capacitação de antigos alunos.



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 11,96 x 6,73 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 82952344 13-10-2019

do Minho.pt
Correio

DOMINGO 13 OUTUBRO 2019 | Director PAULO MONTEIRO | Ano LXXXI Série VI N.º 11239  DIÁRIO € 0.95 IVA Inc.

ADELINA PINTO DURANTE A DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES DA BIENAL DE ILUSTRAÇÃO 

“O EMPREGO CRIATIVO É UMA
CONSTANTE EM GUIMARÃES”
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ACB PROMOVEU 
CAMINHADA 

Braga lidera
promoção e consumo
do vinho verde
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Orçamento Participativo
‘Tu Decides’ tem catorze
propostas a concurso 
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BARCELOS 

IPCA ESTREITA LAÇOS
COM 25 ANOS DE ALUMNI 
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www.leandroantunesoficial.com

Visite 
nosso 
portal!

DESPORTO
Ricardo Gomes 
vice-campeão 

no Campeonato 
de Montanha
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PERSONAL ORGANIZER 
A profissão 
que nasceu 

para organizar 
o seu dia a dia
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ENTREVISTA

Marcos Caruso e Vera Holtz 
estreiam ‘Intimidade 

Indecente’
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CURIOSIDADES
Chora cavaco!

Cavaquinho brasileiro
produzido em Portugal!
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MARÍTIMO 
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