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IPCA celebra hoje 25.º aniversário

O INSTITUTO POLITÉCNICO do Cávado e do Ave assinala, hoje, a passagem do seu 25.º aniversário, com uma sessão solene
que começa às 9.30 horas, que vai contar com a presença do secretário-de-Estado do Ensino Superior.
BARCELOS

| Redacção |

O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) celebra, hoje, o 25.º aniversário. As comemorações começam com uma
sessão solene, às 9.30 horas,
com uma surpresa a todos os
presentes na abertura oficial. O
professor João Carvalho será homenageado e o secretário-de-Estado da Ciência e do Ensino Superior vai participar nestas
celebrações.
Maria José Fernandes, presidente do IPCA, é uma das personalidades que vai falar nesta sessão solene, juntamente com o
presidente do Conselho Geral,
do presidente da Câmara Municipal de Barcelos, do Conselho
Coordenador dos Institutos Su-

periores Politécnicos (CCISP) e
do presidente da Associação
Académica.
As comemorações são assinaladas, ainda, com a entrega de
prémios aos estudantes do IPCA
“como forma de incentivar e estimular o bom desempenho académico, com o contributo do
Banco Santander Universidades
e um conjunto de empresas e entidades da região”, indica nota à
imprensa.
Às 11.30 horas realiza-se uma
homenagem institucional ao
professor João Carvalho com a
apresentação do livro ‘Em Memória de João Carvalho: Estudos sobre Política, Finanças e
Contabilidade Pública’.
Segue-se um almoço solidário
com toda a comunidade académica que contribuiu com a doa-

ção de bens alimentares a favor
da loja social do IPCA e de instituições sociais de Barcelos.
Os parabéns ao IPCA são cantados às 14 horas, ao som das tunas académicas. As comemorações terminam ao final da tarde
com a Gala dos 25 anos do IPCA, com a presença de dirigentes, docentes, funcionários e
convidados externos.
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