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Comunidade académica e amigos
recordam “eterno insatisfeito”
JOÃO CARVALHO, ex-presidente do IPCA, foi ontem homenageado na casa onde leccionou e que
dirigiu. Publicação sobre Política, Finanças e Contabilidade Pública assinala a sua herança
FLÁVIO FREITAS

Miguel Costa Gomes

Compra de terrenos

Câmara Municipal
empenhada
na residência
de estudantes
O presidente da Câmara Municipal de Barcelos anunciou
ontem, na sessão solene comemorativa dos 25 anos do IPCA, o empenho da autarquia
na aquisição de terrenos para a
construção de uma residência
estudantil.
Miguel Costa Gomes reconheceu que a cidade é carente
de oferta de alojamento para
os estudantes que frequentam
este estabelecimento de ensino
superior, já que 89 por cento
dos quais não são residentes
no concelho de Braga.
Na festa dos 25 anos, o autarca declarou que a Câmara
Municipal de Barcelos “é um
parceiro presente” do IPCA,
reconhecendo a residência estudantil como uma das “ambições” da actual presidente da
instituição.

25 anos

Uma semana
de comemorações
As comemorações dos 25
anos do IPCA iniciaram-se no
dia 16 de Dezembro encerraram ontem com uma gala que
juntou dirigentes, docentes,
funcionários e convidados.
Na sessão solene realizada
ontem de manhã foram entregues prémios de mérito escolar aos melhores estudantes e
distinguidos os docentes que
concluiram doutoramento e
especialização no corrente
ano. Ontem também, um almoço solidário contribuiu
com alimentos para instituições barcelenses.

BARCELOS

| José Paulo Silva |

Um “apaixonado pelo conhecimento” é “um eterno insatisfeito”. João Carvalho, ex-presidente do Instituto Politécnico do
Cávado e Ave (IPCA), foi ontem
homenageado, no dia em que a
instituição que ajudou a fundar e
a crescer celebrou o 25.º aniversário.
Maria José Fernandes, sucessora
de João Carvalho na presidência
do IPCA, destacou o “papel inquestionável” do profes- sor, investigador e gestor público falecido a 27 de Dezembro de 2018
na afirmação da instituição de
ensino e investigação.
“Estamos aqui a colher o que
ele semeou”, declarou a presidente do IPCA, salientando a acção que João Carvalho teve no
desenvolvimento do estabelecimento de ensino superior, do
qual foi presidente da comissão
instaladora do IPCA durante cinco anos e presidente entre 2011 e
2017. O secretário de Estado da
Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, João Sobrinho Teixeira, veio ao ‘campus’ do IPCA relevar que “João Carvalho pagou
a sua dívida à vida” com o trabalho desenvolvido nesta instituição, contribuindo para o reconhecimento que a mesma tem
actualmente.
“O IPCA começou tarde, pequeno e com poucos recursos
humanos”, salientou o secretário
de Estado, recordando que este
projecto de ensino “tinha todos
os condimentos para falhar”,
mas, pela acção de João de Carvalho e outros, “contrariou o
destino”. Na homenagem ao expresidente do IPCA foi apresentado o livro ‘Em Memória de
João Carvalho: Estudos sobre
Política, Finanças e Contabilidade Pública’, publicação que junta mais de seis dezenas de artigos. Apresentado pelo juiz
conselheiro do Tribunal de Contas, José Tavares, o livro, cujas
receitas de venda revertem a fa-
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Memória e herança de João Carvalho relevadas ontem em Barcelos

vor de “causas sociais dos estudantes”, é entendido como “herança” de João Carvalho”, figura
elogiada pela bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Paula Franco, e por Francisco Silva, presidente da União de

Freguesias de Real, Dume e Semelhe. João Carvalho residiu na
freguesia bracarense de Real,
onde, segundo aquele autarca, se
destacou ao serviço do associativismo e da causa pública.
“Foi escuteiro, secretário da

Junta de Freguesia de Real na
década de 80 e secretário da
Fundação Vieira Gomes”, recordou Francisco Silva, justificando atribuição do nome de João
Carvalho a uma das novas artérias da freguesia.

FLÁVIO FREITAS

Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior na homenagem ao ex-presidente do IPCA
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Centro de investigação é aposta
do IPCA nos próximos dois anos

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E AVE celebrou ontem 25 anos. Reforço da investigação é um
dos desafios da instituição que, até 2021, quer estar instalada em Esposende.

FLÁVIO FREITAS

Sessão solene assinalou ontem de manhã 25 anos do Instituto Politécnico do Cávado e Ave

BARCELOS

| José Paulo Silva |

O “objectivo prioritário” do Instituto Politécnico do Cávado e
Ave (IPCA) para os próximos
dois anos é o desenvolvimento
de “um espaço autónomo dedi-

cado à investigação, transferência de tecnologia e academia de
formação para empresas”, anuncio ontem Maria José Fernandes,
presidente da instituição de ensino superior.
Na sessão solene dos 25 anos
do IPCA, a presidente adiantou

que o ‘Barcelos Colaborative
Research and Innovation Center’ conta com o apoio expresso
do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, bem como da Câmara Municipal de
Barcelos.
Presente na cerimónia, o presi-

dente da Câmara Municipal, Miguel Costa Gomes, confirmou a
“ambição partilhada” com o
IPCA no desenvolvimento desse
“laboratório científico” em espaços junto ao ‘Campus’ que a autarquia está em vias de adquirir.

O autarca considera que o
‘Barcelos Colaborative Research and Innovation Center’
contribuirá para “a afirmação
em cima da afirmação do
IPCA”.
Manuel Heitor, em mensagem
vídeo transmitida na sessão solene, destacou o ‘Barcelos Collaborative Research and Innovation Center’ como um projecto
que poderá transformar o IPCA
numa “instituição de referência
na Europa em 2030”.
O ministro manifestou o desejo
de “tornar o IPCA num grande
centro de inovação a nível europeu”, considerando que o último
ano foi importante neste sentido,
atendendo aos bons resultados
que os seus três centros de investigação obtiveram na avaliação da Fundação para a Ciência
e Tecnologia (FCT).
A par da afirmação do IPCA
como centro de investigação e
inovação, a sua presidente apontou como outros “desafios até
2021” formação superior na área
da Hotelaria e Turismo, no pólo
de Guimarães, o aumento da
oferta de cursos de mestrado, essencialmente no domínio da gestão, e o alargamento da oferta de
cursos técnicos superiores profissionais ao concelho de Esposende.
O reforço da internacionalização do IPCA, nomeadamente
através de projectos de investigação, é outra das prioridades
da actual equipa dirigente do
IPCA, que iniciará e concluirá
no ano de 2020 as obras de requalificação das instalações do
seu polo de Braga.

Pedida alteração da lei de bases

IPCA quer ser UPCA para atribuir grau de doutoramento
ENSINO

| José Paulo Silva |

A presidente do Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA)
voltou ontem a defender uma alteração da lei de bases do sistema de ensino que permita a estes
estabelecimentos de ensino ministrar cursos de doutoramentos.
Na sessão comemorativa dos
25 anos do IPCA, Maria José
Fernandes, afirmou que a correspondende mudança de nome da
instituição para Universidade
Politécnica contribuiria para a
sua”afirmação internacional”
Para o presidente do Conselho

Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP),
Pedro Dominguinhos, a última
avaliação da Fundação para a
Ciência e Tecnologia (FCT) às
unidades de investigação daqueles estabelecimentos de ensino
superior comprovam que”há capacidade de investigação instalada” que justifica a alteração da
lei de bases do sistema educativo que lhes permitam a outorga
dos graus de doutor”.
Segundo Pedro Dominguinhos,”não são os institutos politécnicos que o exigem, mas sim
as regiões”.
A mudança do estatuto dos ins-

titutos politécnicos, com a mudança de designação para universidades politécnicas, contribuiria, também na opinião do
presidente do CCISP, para a afirmação destas instituições de ensino superior no quadro internacional
O presidente da Associação
Académica, João Pereira, apontou como”grande conquista do
IPCA os oito mil alunos já formados pela instituição, defendendo, tal como a presidente
Maria José Fernandes, a mudança da designação para Universidade Politécnica do Cávado e
Ave (UPCA).

FLÁVIO FREITAS

Maria José Fernandes, presidente do IPCA
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