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POLITÉCNICO Dia do IPCA assinala os 25 anos da instituição

Corrida pela solidariedade

As festividades do Dia do
IPCA terão o seu ponto
alto esta sexta-feira, mas
a verdade é que existem
muitas formas de recor-
dar o Instituto Politécni-
co, casa de ensino de mi-
lhares de jovens ao lon-
go de duas décadas e
meia. E foi a pensar nisso
que foi criado o Légua do
IPCA, uma iniciativa orga-
nizada por “um grupo de
estudantes, antigos alu-
nos e amigos do Politéc-
nico”. A terceira edição
desta iniciativa esteve,
este ano, inserida nas co-
memorações das bodas
de prata da instituição e
teve lugar sábado. A
“Corrida dos 25 anos
IPCA – III Légua | Gestos
que fazem a diferença”
voltou a juntar, não só
aqueles que apreciam
uma bela corrida ou ca-
minhada matinal, mas
aqueles que gostam de
aliar o desporto à solida-

riedade. Neste evento, as
receitas reverteram, na
totalidade, a favor do
Fundo de Emergência do
IPCA, criado já em 2012,
e que visa apoiar os estu-
dantes mais necessitados.
“Especialmente nas situ-
ações em que os estu-
dantes não se enqua-
dram no processo de atri-

buição de Bolsa de Estu-
do, o Fundo de Emergên-
cia contribui para que o
percurso escolar do alu-
no não fique afectado,
bem como a sua subsis-
tência. Este apoio supor-
ta despesas do estudan-
te relativamente a refei-
ções, despesas de repro-
grafia/material escolar,

despesas de transporte e
despesas de alojamento”,
explica a organização do
“Légua do IPCA”. E acres-
centa: “Fazemo-lo cons-
cientes de que o nosso
papel não se esgota uni-
camente na continuidade
desta iniciativa, mas tam-
bém em manter e incen-
tivar a ajuda a outros que

precisam de nós”. Ou
seja, o Fundo de Emer-
gência é um complemen-
to aos apoios sociais já
existentes.
A adesão não foi muito
grande. Talvez o medo do
tempo. No entanto, hou-
ve interessados que, mes-
mo não correndo ou ca-
minhando à volta do

Campus do IPCA, tenham
querido, mesmo assim,
dar o seu contributo.
A “III Légua do IPCA” tra-
tou-se de uma prova de
atletismo com uma dis-
tância de uma légua ter-
restre, ou seja, com apro-
ximadamente cinco mil
metros.

Dia do IPCA
Do programa de come-
morações dos 25 anos do
IPCA destacam-se, ainda,
esta quinta-feira, a sessão
solene do Dia do IPCA, às
9h30, no Auditório Enge-
nheiro António Tavares;
homenagem ao profes-
sor João Carvalho
(11h30); almoço solidário
com a comunidade aca-
démica (13h, os partici-
pantes são convidados a
doar um bem, que rever-
terá também a favor da
Loja Social do IPCA e ins-
tituições sociais locais. O
almoço será na cantina
da instituição); parabéns
ao IPCA com as tunas
académicas (14h) e gala
dos 25 anos da institui-
ção (18h30).


