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BARCELOS
| Redacção | 

A Associação Académica do do

Instituto Politécnico do Cávado

e do Ave (AAIPCA), em conjun-

to com o IPCA, dinamiza, de 20

a 25 de Outubro, um programa

especial de recepção aos novos

alunos, a decorrer na Central de

Camionagem de Barcelos.

O evento conta com quatro

noites de espectáculos; com um

Sarau Académico que conta com

as actuações das tunas do IPCA

(Tuna Académica do IPCA, Tu-

na Feminina do IPCA, Tuna

Mista do IPCA), a Missa do Ca-

loiro, a actuação do Coro Acadé-

mico do IPCA e as Monumen-

tais Serenatas, com a actuação

do Grupo de Fados do IPA Gal-

lus Gallus. 

Paralelamente a estas activida-

des, existem outras a ser organi-

zadas e consultadas na página da

AAIPCA.

Ao longo dos quatro anos de

existência do evento de recepção

ao caloiro, este “tem registado

um aumento visível na aderência

ao mesmo, tanto por parte dos

alunos do IPCA, como do públi-

co em geral que visita as instala-

ções do IPCA e a cidade de Bar-

celos”, lê-se em comunicado do

IPCA.

O ‘IPCAliza-te 2019’ promete

proporcionar noites de espectá-

culos com muita animação na

sua envolvente festiva. Esta edi-

ção conta com artistas de reno-

me, tais como, Daduh King, vo-

cacionado ao género de música

Kizomba; José Malhoa vocacio-

nado à sua música popular; Juli-

nho KSD, um artista em cresci-

mento mais vocacionado ao

público jovem, tendo como gé-

nero de música o hip-hop/rap;

John Diaz, Dj e Produtor, voca-

cionado às vertentes do House,

Afro-house, House comercial e

Latin-house; Supa Squad, tam-

bém vocacionado ao público jo-

vem, onde o seu estilo musical

passa pela fusão do reggae, do

dancehall, do moombahton e do

afro-beat. Além destes artistas, o

evento conta com vários Djs de

renome tais como, Djs Echo-

sound, Dj Pette, All in Djs, Vik-

tor Soul e o Dj residente Bruno

Vinhas que prometem animar as

noites de espectáculos.

A pré-venda das pulseiras para

o evento já se encontra disponí-

vel no corredor da Escola Supe-

rior de Gestão, no Campus do

IPCA em Barcelos. A pré-venda

das pulseiras nos CTeSP’s vai

ser realizada hoje, nos pólos de

Braga, Guimarães e Famalicão

respectivamente.

Embora seja direccionado aos

novos estudantes, o evento tem

como público alvo todos os estu-

dantes, o público em geral e os

jovens a partir dos 16 anos.

IPCA acolhe caloiros com
uma semana de eventos
DE 20 A 25 DE OUTUBRO, a Associação Académica do IPCA dinamiza a
Semana Académica de Recepção ao Caloiro, sob o lema ‘IPCAliza-te’.
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IPCA promove vários eventos para receber novos alunos


