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BARCELOS
| Patrícia Sousa | 

Depois do sucesso, o ano passa-
do, da primeira edição do Sarau
Cultural do Instituto Politécnico
do Cávado e Ave (IPCA), em
Barcelos, ontem foi a vez dos
alunos do 3.º ano do Curso de
Gestão de Actividades Turísticas
organizarem o certame para cer-
ca de 150 pessoas, a maioria de
instituições do concelho. “Acei-
tamos o repto e a organização
correu muito bem, mas foi difí-
cil”, confidenciou o porta-voz
do grupo, Luís Pedro Santos, ad-
mitindo que será um “desafio”
para o curso continuar a liderar.

Com os utentes do Centro So-
cial da Paróquia de Arcozelo, do
Centro Social e Paroquial de
Areias de Vilar, da Associação
Perelhal Solidário, do Centro
Social de Remelhe, do Centro
Social de Durrães e da APACI a
assistirem ao sarau, o porta-voz
da organização estava “muito
satisfeito” com a realização des-
te evento, que permitiu o contac-
to directo com muitas institui-
ções do concelho.

Durante a tarde de ontem, fo-
ram muitos os alunos do IPCA
que subiram ao palco para ani-

mar os convidados. “Temos um
reportório muito interessante
com a actuação de alunos de vá-
rios anos e cursos a actuarem,
sobretudo, com momentos musi-
cais”, contou, entretanto, Catari-
na Pereira, também aluna do 3.º
ano do curso de Gestão de Acti-
vidades Turísticas, que realçou a
importância deste “encontro en-
tre a comunidade estudantil e a
comunidade local”.

Esta segunda edição do Sarau
Cultural esteve integrada nas co-
memorações dos 25 do IPCA.

Entre as instituições presentes,
Flávia Rocha, gerontóloga da

Associação Perelhal Solidária,
assumiu a importãncia deste sa-
rau para a “inclusão” das pes-
soas mais idosas. “Barcelos não
coloca de lado os idosos e estar
aqui com estes jovens é de extre-
ma importância para os nossos
utentes”, defendeu.

Também Fábio Vasquez, moni-
tor na APACI, aplaudiu esta ini-
ciativa “verdadeiramente inclu-
siva”, que permite “aos jovens
estudantes conhecerem a reali-
dade destas pessoas e aos uten-
tes das várias instituições terem
contacto com a realidade dos jo-
vens estudantes”.

Sarau Cultural envolve
comunidade local
IPCA acolheu ontem o II Sarau Cultural, organizado pelos alunos de Gestão
de Actividades Turísticas. Festa envolveu utentes de seis instituições.

BRUNA OLIVEIRA

Utentes de seis instituições do concelho participaram na festa, integrada nas comemoraçõs dos 25 anos da instituição

BRUNA OLIVEIRA

Alunos do IPCA aceitaram o desafio e animaram o II Sarau Cultural
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Natal das Freguesias

VIANA DO CASTELO CORRE-SE ESTE SÁBADO

Mais de um milhar de atletas
na São Silvestre 
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“ACREDITAR     
QUE É POSSÍVEL”
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BARCELOS
Sarau Cultural do IPCA

envolve toda a
comunidade 
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“História fantástica”
vai promover a cidade

em filme
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MINHO CELEBRA A QUADRA

Um espírito contagiante

18 DEZEMBRO 2019

NATAL
de Alegria

HOJE SUPLEMENTO

FÓRUM DESPORTO
PATRÍCIA BORGES

Advogada e árbitra
que luta para mudar
mentalidades
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