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§Barcelos
Hoje e amanhã

‘IPCAliza-te’20 com edição em formato digital

A Associação Académica do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) realiza hoje e amanhâ
o IPCAliza-te ‘20. O evento decorre em formato ‘online’, devido à pandemia da Covid-19, sendo que
os conteúdos serão transmitidos pelas redes sociais da associação académica.
O primeiro evento arranca com uma serenata e o dia de hoje contempla ainda dois workshops, um
sobre Gestão do Stress, orientado por Carla Cruz, e outro sobre refeições rápidas para estudantes,
apresentado por Ana Teixeira, autora do projecto ‘Intimidades na Cozinha’. O primeiro dia encerra
com o torneio de Counter-Strike (jogo electrónico de tiro) e uma sessão de Among Us (jogo
electrónico com vários participantes).
O programa de amanhã é preenchido com um tutorial de maquilhagem pela makeup artist Patrícia
Miranda e um workshop de Cocktails pelo Bar do Xano, de Barcelos. Está, ainda, previsto um torneio
de League Of Legends e, no intervalo, os alunos podem desfrutar de um Sunset com o artista da
casa, Viktor Soul. O evento termina com concertos surpresa, que reúnem os melhores momentos
das edições do IPCAliza-te. Estes concertos são transmitidos no Facebook da Associação Académica
do IPCA. João Pedro Pereira, presidente da academia, referiu que “o IPCAliza-te é um dos eventos
mais importantes na integração dos novos estudantes” e que “tal como em anos anteriores, esta
seria a semana onde nasciam amizades e se criava o espírito académico que caracteriza a nossa
academia e, a equipa da AAIPCA, não quis que a tradição se perdesse”.
O cartaz das actividades do IPCAliza-te ‘20 encontra-se disponível para consulta nas redes sociais
da Associação Académica do IPCA, Facebook e Instagram onde vão recorrer os eventos.

