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Esposende investe 2,5 milhões 
para receber polo do IPCA

Formação começa no próximo ano letivo

O 
polo de Esposen-
de do Instituto Po-
litécnico do Cávado 
e Ave (IPCA) deverá 

começar a funcionar no 
início do próximo ano le-
tivo num edifício orçado 
em cerca de 2,5 milhões 
de euros, anunciou ontem 
o presidente da Câmara.

Em declarações à Lu-
sa, Benjamim Pereira afir-
mou que o projeto do edi-
fício está pronto e que 
dentro de «uma a duas 
semanas» a obra será lan-
çada a concurso público.

«A obra poderá come-
çar em janeiro e, se tudo 
correr bem, contamos que 
esteja concluída a tempo 
de o polo começar a fun-
cionar logo no início do 
próximo ano letivo», dis-
se ainda.

Segundo Benjamim Pe-
reira, no polo de Espo-
sende do IPCA funciona-
rão uma Escola de Verão 

te, em seminários, con-
ferências, cursos breves, 
ações de formação e pro-
gramas de formação na-
cionais e internacionais.

Para o local que vai aco-
lher o polo do IPCA, está 
ainda prevista a constru-

Benjamim Pereira anunciou investimento municipal de 2,5 milhões 

e cursos técnicos superio-
res profissionais ligados 
essencialmente à restau-
ração e ao turismo.

A Escola de Verão pro-
moverá formação avança-
da, com uma oferta que 
consistirá, designadamen-

ção de um edifício mul-
tiúsos e de um centro de 
negócios.

Com sede em Barce-
los, o IPCA já tem polos 
em Braga, Guimarães e 
Vila Nova de Famalicão.
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RELIGIÃO O Tesouro Museu da Sé de Braga tem, desde ontem, uma «extraordinária» 
salva de prata que representa a primeira missa celebrada no Brasil, um marco histórico 
ímpar. Na apresentação da peça, o diretor da instituição, cónego José Paulo Abreu, 
destacou o valor histórico, religioso e cultural, para além da beleza desta obra. P.17

Salva de prata enriquece 
Tesouro Museu da Sé

DESPORTO  P.22Câmara 
de Braga 
homenageou
«embaixadores 
da superação»
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TALHO 1
253 214 440

Quinta da Capela

“A MELHOR CARNE, AO MELHOR PREÇO”
TALHO 2
253 619 358

Rotunda da Makro

TALHO 3
253 693 510

Celeirós

HOJE 
com o seu

Pró-Nacional
2019/20

REVISTA
Diário do Minho

Braga 
tem valores 
de sustentabilidade 
municipal
acima da média 
nacional
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