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IPCA está a festejar 25 anos

ZITA FONSECA
zitafonseca@jornaldebarcelos.com.pt

A efeméride é marcada 
com uma semana de ac-
tividades organizada pe-
la comunidade académi-
ca, tendo como ponto al-
to a sessão solene de ama-
nhã, dia 19
As festividades do Dia do 
IPCA (Instituto Politécni-
co do Cávado e do Ave) co-

meçaram no sábado com a 
“Corrida dos 25 Anos IP-
CA - III Légua | Gestos que 
fazem a diferença”, um 
evento de cariz solidário 
sendo que as receitas re-
vertem a favor do Fundo 
de Emergência do IPCA.
No Pólo de Vila Nova de 
Famalicão começou se-
gunda-feira a Design 
Sprint Week, conversas 
sobre o design. No Cam-

pus decorreu o workshop 
de Scratch, para fomentar 
nos jovens do ensino se-
cundário o gosto pelo de-
senvolvimento de videojo-
gos e a inauguração da ex-
posição de fotografia alu-
siva aos 22 anos da Escola 
Superior de Gestão. Depois 
do sarau cultural que jun-
tou alunos e idosos de ins-
tituições barcelenses, hoje 
abre portas o mercado so-

lidário de Natal e são inau-
guradas as exposição da 
Escola de Design (Design 
Gráfico, Design Industrial 
e Ilustração). O Pólo de 
Famalicão recebe o TESP 
MoonSet, um evento que 
promete muita animação 
com Dj´s e atuação da Tu-
na Académica do IPCA.
Amanhã, quinta-feira, o 
dia começa com a sessão 
solene, pelas 9h30. Após 
as intervenções dos repre-
sentantes de toda a comu-
nidade académica, decor-
re a entrega de prémios 
aos melhores estudantes 
do IPCA. “Em Memória 
de João Carvalho: Estudos 
sobre Política, Finanças 
e Contabilidade Pública” 
é mais uma homenagem 
prestada ao ex-presidente 
do IPCA, falecido há qua-
se um ano. Segue-se um 
almoço solidário com to-
da a comunidade acadé-
mica que contribuiu com 
a doação de bens alimen-
tares a favor da loja social 
do IPCA e de instituições 
sociais de Barcelos. As co-
memorações do Dia do IP-
CA terminam com a Ga-
la dos 25 anos, na qual es-
tarão dirigentes, docentes, 
funcionários e convidados 
externos.
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