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BARCELOS
| Marlene Cerqueira | 

“É, sobretudo, um sinal de que o
Instituto Politécnico do Cávado
e do Ave (IPCA) está a desempe-
nhar o seu papel e a responder às
necessidades da região”. É desta
forma que Maria José Fernandes
analisa o facto de o politécnico
ter preenchido 99% das vagas
que disponibilizou na primeira
fase do concurso nacional de
acesso ao ensino superior.

Das 715 vagas oferecidas, o
IPCA ocupou 706 após a 1.ª fase
do concurso nacional de acesso,
o que representa um aumento de
70 alunos face ao ano passado. 

Neste concurso nacional tam-
bém ficou evidente a elevada
procura pelos cursos do IPCA,
que recebeu mais de 3810 candi-
daturas para as 715 vagas dispo-
níveis.

Entre os novos caloiros, os alu-
nos que vão fazer mestrado e os
que vão frequentar cursos técni-
cos superiores profissionais
(CTeSP), “são 2000 os novos
alunos do IPCA neste ano lecti-
vo”, revela Maria José Fernan-
des, em declarações ao ‘Correio
do Minho’, realçando que “num
ano de pandemia é um número
extraordinário”.

Maria José Fernandes realça
também a elevada procura dos
cursos em regime pós-laboral,
que tiveram uma taxa de ocupa-
ção de 100% neste concurso na-
cional de acesso ao ensino supe-
rior. 

A presidente considera que são
indicadores que “reforçam a no-
toriedade e a marca de qualidade
que o IPCA tem na sociedade
bem como o seu papel na satis-
fação das necessidades de for-
mação superior da região e do
país”.

O IPCA vai continuar a apostar
nos cursos pós-laborais, concre-
tamente também em Braga,
quando estiveram concluídas as
obras no edifício que o politéc-
nico ocupa nas imediações do
Altice Forum Braga.

O IPCA também registou uma
procura considerável nas candi-
daturas aos Cursos Técnicos Su-
periores Profissionais (CTeSP).

Na 1.ª fase de acesso aos
CTeSP foram colocados 809 es-
tudantes distribuídos pelos 24
cursos. 

Restam pouco mais de 100 va-
gas para 23 CTeSP. As candida-
turas para esta 2.ª fase estão a
decorrer até 2 de Outubro.

A presidente do IPCA nota
igualmente a elevada procura
que também estes cursos profis-
sionais registam. 

Os CTeSP são cursos de forma-
ção superior, de curta duração
(120 ECTS - quatro semestres)
com carácter profissionalizante
e com forte inserção regional.
Permitem a continuação de estu-
dos ao nível superior (dada a sua
ligação/proximidade às licencia-
turas) e confere um diploma de
Técnico Superior Profissional.

Com mais 2000 alunos nas
suas escolas e campi, o IPCA
tem tudo preparado para que
“tudo corra bem”, esperando-se
que os ovos estudantes cumpram
também o seu papel, ou seja que
sejam responsáveis para que “tu-

do continue a correr bem como
até agora”.

“O IPCA, através das suas es-
colas, centros de investigação e
serviços, preparou-se para rece-
ber de volta os alunos”, refere
Maria José Fernandes, realçando
que foi feito um trabalho de cria-
ção de condições necessárias pa-
ra reduzir os riscos de contágio
da pandemia “e agora é funda-
mental que todos cumpram as
normas e regras de segurança
definidas quer pelas autoridade
de saúde, quer pelo IPCA”.

As aulas para os 2.º e 3.º anos
dos cursos já arrancaram na se-
mana passada “e para já está tu-
do a decorrer com normalidade,
com todos a ser muitos respeito-
sos e conscientes da situação
que se vive”, nota Maria José
Fernandes.

Também as aulas do 2.º ano
dos cursos CTeSP já arrancaram,
devendo as do 1º ano começar a
6 de Outubro.

Maria José Fernandes: “o IPCA está a 
responder às necessidades da região”
PRESIDENTE do IPCA considera que os resultados do primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior demons-
tram que “o IPCA está a responder às necessidades de formação superior da região”. Politécnico preencheu 99% das vagas.
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Maria José Fernandes, presidente do IPCA, mostra-se satisfeita e orgulhosa com a elevada procura do politécnico 

DR

IPCA preparou-se para o regresso ao ensino presencial e alunos têm cumprido as regras

O IPCA divulgou nas suas
redes sociais uma
mensagem de 
boas-vindas aos novos
estudantes, onde Maria
José Fernandes começa
por realçar “o orgulho”
por novos alunos terem
escolhido este
politécnico. “Aqui,
tornar-vos-eis cidadãos
mais completos,
conscientes, tolerantes e
activos”, referiu,
apelando ainda aos
novos alunos para que
“honrarem e
dignificarem os nossos
valores com respeito
pelo outro e pelo
pluralismo de opinião”.
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“VEJO COM 
O CORAÇÃO”
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CABECEIRAS DE BASTO

Tributo a “povo 
com identidade” 
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ANIVERSÁRIO
MERELINENSE FC8822..ºº

Este suplemento faz parte da edição do jornal Correio do Minho de 30 de Setembro de 2020 e não pode ser vendido separadamente.

Um viva ao histórico bracarense!

É
um dos históricos clubes da re-
gião e do distrito de Braga. A 30
de Setembro de 1938 nasceu o
Merelinense Futebol Clube, ori-
ginário da freguesia de Merelim

S. Pedro mas extensível, também, a Me-
relim S. Paio.

O orgulho é imenso entre as gentes da
terra e também por todos os que, ao longo
dos anos, ajudaram a escrever a história
do Merelinense Futebol Clube, que vai
dando passos firmes na expansão da sua
‘marca’, atingindo relevo jé em contexto
nacional, sobretudo por participações im-
portantes na prova raínha do futebol por-
tuguês, a Taça de Portugal.

É com um palmarés riquíssimo que o
clube se apresenta no seu 82.º aniversário.
São 12 os títulos regionais alcançados pe-
la equipa sénior ao longo dos anos, aos
quais se juntam mais algumas conquistas
nos escalões de formação, uma das gran-
des apostas do clube desde sempre e que,
na opinião do presidente Miguel Pinto,
será, naturalmente, para manter, já que é
essa a identidade do clube.

Filiado na Associação de Futebol de
Braga desde a época 1946/1947, o clube
conta na vitrine de troféus com um cam-
peonato da Pró-Nacional (2015/16), dois
campeonatosda Divisão de Honra
(1997/98 e 2003/04), três campeonatos da
I Divisão (1877/78, 1981/82 e 1990/91),
três Taças AF Braga (1977/78)2013/14 e
2015/16), duas Supertaças AF Braga
(2014 e 2016), bem como uma Taça dos
Campeões do Minho Braga/Viana do
Castelo, conquistada em 2015/16.

Na formação contam-se títulos distritais
nos escalões de juniores (tem um título
nacional), juvenis e iniciados.

Mensagem

“Este é um tempo para agradecer a todos os
que fizeram e fazem deste sinho uma

realidade. Continuemos a ser merecedores
do legado dos nossos antepassados,
herança de valor que nos faz sentir
orgulhosos mas também com um

sentimentos de responsabilidade, de
manter um bom nome e continuar a crescer

de forma sustentável e honesta. Ambição
aliada a honestidade e dignidade são

apanágio das nossas gentes.”

Actualidade

O clube já iniciou a época desportiva
2020/21 no Campeonato de Portugal,
competição onde vai participar pelo quarto
ano consecutivo, e onde ocupava a quinta
posição na época passada, aquando da
suspensão das competições por causa da
Covid-19. Na Taça de Portugal, o
Merelinense está já na 2.ª eliminatória,
depois de ter sido um dos isentos na
primeira ronda da prova raínha do futebol
português.

Merelinense FC
festeja hoje o 

82.º aniversário, data que
este ano, em função da
pandemia, não permite

grandes festejos, senão a
memória de um passado
honrado, que orienta os

passos pelos quais o
futuro do clube vai ser

escrito. 
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A UNIÃO DAS FREGUESIAS
DE MERELIM (S. PEDRO) E FROSSOS

Felicita o Merelinense Futebol Clube
pelos 82 anos ao serviço do Desporto.

Parabéns!

HOJE
ESPECIAL

FÓRUM DESPORTO DUMIENSE
CANALIZAR VALORES 
PELA VIA DESPORTIVA
Págs. 18 e 19

MARIA JOSÉ FERNANDES

“O IPCA está 
a responder 

às necessidades 
da região”
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AMARES

Joana Vasconcelos
desafiada a criar

escola de canoagem
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