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BARCELOS
| Marlene Cerqueira | 

Tendo como cenário a zona ri-

beirinha de Barcelos, o Instituto

Politécnico do Cávado e do Ave

(IPCA) está a dinamizar mais

uma edição do OPEN’IPCA,

iniciativa que volta a chegar ao

público-alvo em formato online,

devido à situação pandémica.

As sessões são dirigidas essen-

cialmente a alunos do secundá-

rio, encarregados de educação e

professores. Através de salas

zoom, existe a oportunidade de

interagir com docentes e estu-

dantes do IPCA, facto importan-

te para esclarecer dúvidas acerca

do processo de candidatura a

cursos de licenciatura ou Técni-

cos Superiores Profissionais

(CTeSP).

A iniciativa decorreu ontem à

tarde, repetindo-se esta manhã. 

A presidente do IPCA, Maria

José Fernandes, deu as boas-vin-

das aqueles que querem conhe-

cer melhor o IPCA, começando

por realçar que no último con-

curso nacional de acesso ao en-

sino superior o IPCA ocupou

99% das vagadas, sendo a gran-

de maioria dos alunos admitidos

tinha o IPCA como primeira op-

ção. 

O IPCA ficou também “muito

bem colocado” nos acesso pelos

regimes especiais, realçou Maria

José Fernandes, acrescentando

que no último ano se verificou

ainda um aumento significativo

no número de alunos de mestra-

do e nos cursos CTeSP.

Para a presidente do IPCA, es-

tes dados são o reflexo do per-

curso que o IPCA tem vindo a

trilhar, um percurso que aposta

sobretudo em responder às ne-

cessidades do território onde Po-

litécnico está inserido.

“O IPCA está numa região on-

de há mais oferta de ensino su-

perior público, mas o IPCA con-

seguiu impor-se ao abraçar áreas

que não estavam cobertas por

essa oferta”, explicou.

“O IPCA hoje é uma institui-

ção muito consolidada, que for-

ma com qualidade e onde é agra-

dável estudar e trabalhar”, real-

çou Maria José Fernandes, elen-

cando que apesar de estar sedia-

do em Barcelos, onde tem  tam-

bém o seu campus, o IPCA está

já implantado em Braga, Fama-

licão e Guimarães cidades que

complementam o Quadrilátero

Urbano Minhoto. Lembrou ain-

da que este politécnico no próxi-

mo ano também já terá presença

em Esposende.

Além de ter a preocupação de

formar para responder às neces-

sidades do território onde está

implementado, há mais dois fac-

tores que se destacam no traba-

lho desenvolvido pelo IPCA,

nomeadamente os seus três cen-

tros de investigação reconheci-

dos pelo “muito bom” trabalho

que desenvolvem, e a aposta na

internacionalização. Neste pon-

to, a presidente lembrou que o

IPCA é uma das sete instituições

portuguesas que fazem parte dos

24 consórcios aprovados pela

Comissão Europeia como Uni-

versidades Europeias.

A responsável deu ainda nota

dos muitos projectos que o IP-

CA tem em curso, realçando que

“até 2023/24 o IPCA estará to-

talmente consolidado em termos

de instalações”.

Nesses projectos incluem-se

por exemplo a expansão do cam-

pus em Barcelos, com a constru-

ção da residência universitária e

de um pavilhão multiúsos.

Maria José Fernandes elencou

ainda a futura Escola-Hotel do

IPCA, que vai surgir na Quinta

do Costeado, em Guimarães, e

promete vir a ser uma “infra-es-

trutura de referência em termos

regionais, nacionais, mas tam-

bém internacionais”.

Entre os projectos destacados,

nota ainda para a Esposende, on-

de vai ser construído o Labora-

tório de Inovação e Sustentabili-

dade Alimentar do IPCA. Além

de cursos CTeSP, arrancar já no

próximo ano lectivo, é também

bneste concelho que vai funcio-

nar a Escola de Verão do IPCA.

Ligação ao território
marca sucesso do IPCA
OPEN’IPCA arrancou ontem, prolongando-se pela manhã de hoje, 
numa iniciativa que divulga a oferta formativa do IPCA à comunidade.

DR

Maria José Fernandes, presidente do IPCA
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ANIVERSÁRIOSC COURENSE
8899..ºº

E m Junho de 1932, um grupo dejovens courenses, galvanizadospelo entusiasmo da época, pelobritânico Foot Ball, reuniu, tro-cou impressões e resolveu fun-
dar um clube para a prática desse despor-
to que começava a alastrar e que hoje é
considerado o desporto rei ou desporto
das multidões.Várias dificuldades surgiram, no entan-

to, no avanço da criação dessa associa-
ção: o primeiro prendeu-se com o nome.
Já naquele tempo haviam adeptos fervo-
rosos do FC Porto, Benfica e Sporting, de
forma que o nome a escolher não deveria
ficar partidarizado, para evitar desconten-
tamentos no seio dos fundadores. Chega-
ram à conclusão que o nome indicado se-
ria Sport Clube Courense. Entretanto dois
dos fundadores tomaram a seu cargo o de-
senho para a feitura de um carimbo. Por-
que fossem dos que pretendiam Sporting,
aproveitaram a oportunidade e o carimbo
surgiu com o mesmo nome. Um novo ca-
rimbo implicava dinheiro e na altura era
difícil, de forma que esse mesmo carimbo
começou a ser utilizado e o nome vingou,
embora sem quaisquer filiações.

Depois veio a dificuldade de adquirir re-
cinto para a prática do futebol. Não havia
uma zona plana com a área mínima ne-
cessária. Sobranceiro ao “Novo Cemité-
rio, no lugar do Testo, existia um monte,
única hipótese de ser aproveitado para o
efeito. A Junta de Freguesia de então, ce-
deu o terreno e depois de muito trabalho
em escavações e aterros, surgiu o então
denominado Campo do Testo, com área
muito limitada e que ao longo dos anos
foi sofrendo alterações de alargamento e
disposição do rectângulo de jogo.A terceira dificuldade foi equipamento,

não só para o campo (balizas e vedações),

como para os atletas (camisolas, meias,
calções e chuteiras). Com madeira ofere-
cida e trabalho gratuito surgiram as pri-
meiras balizas e os equipamentos foram
adquiridos pelos próprios atletas.E assim, começou a sua actividade des-

portiva o Sporting Clube Courense, o clu-
be mais representativo do concelho de
Paredes de Coura.Ao longo dos anos e até 1972 realiza-

ram-se centenas de jogos particulares e
atletas de grande craveira foram apare-
cendo. E nesse ano surgiram, mais alguns
melhoramentos no Campo do Testo:
construção de balneário e vedação do rec-

tângulo de jogo com tubagem, além de
um pequeno alargamento, e a inscrição do
clube na Associação de Futebol de Viana
do Castelo. Começou o Courense em acti-
vidade oficial, disputando o Campeonato
Regional da I Divisão.A direcção eleita em 1974 deu os pri-

meiros passos para a construção de uma
sede social, projecto que foi abandonado
para se debruçarem totalmente na cons-
trução de um campo que satisfizesse as
condições mínimas exigidas. Em 9 de Ju-
nho de 1977 e com grande pompa, o
Sporting Clube Courense inaugurava o
seu novo Campo de Jogos.

SC Courense é um dos maisemblemáticos e históricosclubes da AF Viana doCastelo e celebra 89 anosde vida com ambiçãode continuar a crescerde forma sustentadae pensar em voos mais altos no futuro.
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Aniversário 
SC Courense

A
União de Freguesias deTorre e Portela foi consti-tuída em 2013, no âmbitode uma reforma adminis-trativa nacional, pela agre-gação das antigas freguesias de Torre ePortela, no concelho de Amares. As duas aldeias, de Torre e Portela, quehoje se encontram agregadas, têm históriaantiga e pertenceram, outrora, ao antigoconcelho de Entre Homem e Cávado,concelho este que acabaria por ser extintoem 31 de Dezembro de 1853, precisa-mente a data em que esta designação ter-minou passando a ser designado de con-celho de Amares. 

Recorde-se que o concelho de Entre Ho-mem e Cávado foi criado a 8 de Abril de1514, ficando nele incluídas várias fre-guesias que posteriormente passaram pa-

ra o concelho de Amares, tendo passadoentão a Vila de Amares a ser a sede doconcelho.
De características manifestamente ru-rais, mas envergando um emblemáticopatrimónio religioso, a União de Fregue-sias de Torre e Portela tem trabalho emprol do desenvolvimento local, nomeada-mente através de melhores infra-estrutu-ras locais, como é disso exemplo a redeviária, mas também outros projectos deâmbito social, cultural e festivo que têmtido como propósito maior “unir as duasaldeias e a sua população”, no sentido depotenciar o verdadeiro sentimento de“união”, garante o presidente da junta lo-cal, João Fernandes, que é acompanhadona sua equipa por João Peixoto (tesourei-ro) e por Ana Alves Peixoto (secretária).Com uma área de 3,6 Km2 e mais de

seis centenas de habitantes, a União deFreguesias de Torre e Portela exibe umagrande actividade cultural, com a realiza-ção de inúmeras festividades populares,como é disso exemplo, a ‘Festa da Broa’,que se realiza em Setembro e que juntatoda a sua população em torno do evento,que é já um grande atracção turística,atraindo muitos visitantes dos arredores.Em jeito de balanço ao actual mandatoautárquico e primeiro enquanto presiden-te da Junta da União de Freguesias deTorre e Portela, depois de ter passado pe-la experiência de secretário, o autarca lo-cal, João Fernandes, resume o projectoque liderou ao longo dos últimos quatroanos como “muito positivo”. “Temos fei-to tudo o que nos é possível para trazermais desenvolvimento local e melhorar aqualidade de vida da população”, disse. 

A União de Freguesias de Torre e Portela lutapelo desenvolvimento local e nos últimos anostem apostado fortemente na requalificação da rede viária para elevar a qualidade de vida 
da sua população. 

“O balanço que faço deste manda-to autárquico é bom, bastante po-sitivo, no sentido em que temostrabalhado em prol do desenvolvi-mento local e em termos de obras,a nossa grande aposta foi sobre-tudo ao nível da melhoria da nos-sa rede viária local, que era de fac-to uma grande necessidade paratrazer também maior bem-estar equalidade de vida à nossa popula-ção e para isso também temos po-dido contar com o apoio da parteda Câmara Municipal de Amares edo presidente  Manuel Moreira, eda sua equipa e tudo o que reali-zámos foi precisamente contandocom este apoio que é essencial pa-ra as juntas de freguesia”.

João Fernandes
“Temos podido 

contar com 
o apoio 

da Câmara ” 

Torre e Portela: uma união de freguesias unida pelas pessoas e pelas tradições
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