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Centenas de antigos alunos 
reuniram-se no IPCA

encontro juntou 350 pessoas

Ex-alunos foram considerados "embaixadores" do IPCA

R
ealizou-se o I Encon-

tro ALUMNI do IP-

CA, um momento 

que marcou o reen-

contro de todos aqueles 

que se formaram nesta 

instituição.

O encontro decorreu às 

margens das comemora-

ções dos 25 anos do IPCA, 

um marco na história da 

instituição que já formou 

mais de 6000 alumni.

A presidente do IPCA, 

Maria José Fernandes, co-

meçou a sua intervenção 

mencionando que «o bom 

filho a casa volta».

Nesta data simbólica, a 

presidente fez referência 

ao anterior presidente do 

IPCA, João Carvalho, que 

considera «um visionário 

determinante e impulsio-

nador no desenvolvimen-

to, crescimento e afirma-

ção deste politécnico e do 

sistema de Ensino Superior 

português». «Estar aqui ho-

je neste encontro ALUM-

NI representa estar mais 

próximos de um stakehol-

der fundamental na vida do 

IPCA e nas relações com a 

sociedade»,referiu a presi-

dente que considera «funda-

mental estreitar as relações 

com os diplomados e tra-

zê-los para a comunidade».

O presidente do Conse-

lho Geral do IPCA, Pedro 

Fraga, apelou aos cerca de 

350 alumnis presentes à 

responsabilidade enquan-

to embaixadores.

«Esta instituição deu-

-vos um conjunto de fer-

ramentas que vos é útil nas 

vossas vidas. Vocês são em-

baixadores desta casa. Nun-

ca perguntem o que o IP-

CA pode fazer por vocês, 

perguntem o que podem 

fazer pelo IPCA. Por on-

de passarem, dignifiquem 

o nome da vossa institui-

ção», explicou.

A abertura do encon-

tro contou com a presen-

ça dos Grupos Académicos 

do IPCA, durante o evento 

a atuação de Sílvia Nazá-

rio e a fechar o encontro 

o humor de Nilton.
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