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Pandemia mudou "IPCAliza-te'20" mas manteve 
programa que agradou à comunidade escolar

A 
Associação Acadé-
mica do IPCA reali-
zou , por estes dias, 
mais uma edição do 

"IPCAliza-te‘20",  progra-
ma de integração ao caloi-
ro. Segundo os responsá-
veis, a pandemia implicou 
mudanças, com a maioria 
das atividades a decorrer 
online, porém o progra-
ma manteve-se rico e di-
versificado, satisfazen-
do a comunidade escolar 
do IPCA.

 Em comunicado en-
viado ao Diário do Mi-
nho, a AAIPCA refere que 
o programa foi repleto 
de workshops, torneios 
de jogos e música, tendo 
contado com a presença 

Presidente da AAIPCA, João Pedro Pereira, mostrou-se satisfeito com os resultados

D
Rdos Grupos Académicos 

do IPCA e com vários ar-
tistas convidados sendo 
os momentos projetados 
através das redes sociais 
da AAIPCA.

Segundo a nota de 
imprensa, o evento ini-
ciou-se  com a atuação 
do grupo Gallus Gallus e 
a habitual serenata ao ca-
loiro tendo atingido nú-
meros excelentes de visua-
lizações e, na sexta-feira, 
o direto exclusivo dos ar-
tistas convidados, sendo 
os nomes revelados na 
própria noite, conquistou 
40.000 pessoas e soma 
mais de 11.000 visualiza-
ções nas diferentes plata-
formas digitais

Feedback positivo
«O feedback da comuni-
dade IPCA foi muito po-
sitivo e pode até rever-
-se alguns comentários 
nos diversos diretos como 
"excelente noite que nos 
proporcionaram AAIPCA" 
ou até mesmo mensagens 
de união nesta situação 
em que nos encontramos 
"Juntos somos mais for-
tes"», pode ler-se

 Para o presidente da 
AAIPCA, João Pedro Pe-
reira, "o IPCAliza-te'20, 
«no contexto atual, foi a 
melhor forma de com-
pensar os novos alunos e 
de manter a tradição e o 
espírito académico», dis-
se, revelando que se sen-

IPCAliza-te 2020 manteve a sua essência

te «feliz e realizado por, 
em conjunto com a equi-
pa AAIPCA, proporcionar 
momentos marcantes e 
transmitir uma mensa-
gem de esperança, apos-
tando na cultura e outras 
áreas fortemente afetadas 
pela Covid-19». 

Por sua vez, a presiden-
te do IPCA, Maria José 
Fernandes, enalteceu a 
iniciativa dos estudantes 
daquele estabelecimento 
«É importante que acon-
teça este tipo de iniciati-
vas de integração aos no-
vos estudantes. Sendo um 
ano atípico, parabenizo 
a forma como a AAIPCA 
se tem empenhado em 
manter viva as tradições 

da nossa academia», elo-
giou, esperando que que 

no próximo ano tudo vol-
te a ser presencialmente.


