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BRAGA
| Jéssica Oliveira | 

Trata-se de um projecto conjunto, que visa a construção
de uma residência universitária junto à antiga fábrica
Confiança.

A ideia de o IPCA se juntar a este projecto surgiu
aquando da recente visita dos ministros da Coesão Terri-
torial, Ana Abrunhosa, e da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Manuel Heitor, ao renovado Polo de Braga, no
passado dia 16 de Julho.

O projecto, que envolverá um investimento de aproxi-
madamente 20 milhões de euros, prevê a construção de
uma residência para estudantes com 600 camas, além de
outros espaços como um restaurante, ginásio e salas de
estudo.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Braga,
Ricardo Rio, para a sua concretização, deverá ser subme-
tida em breve uma candidatura a financiamento no âmbi-
to do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Segundo a presidente do IPCA, Maria José Fernandes,
“a integração neste projeto permitirá dar resposta a uma
parte importante das necessidades de alojamento dos es-
tudantes do Polo de Braga”.

Por outro lado, sublinhou, “trata-se de um exemplo
muito positivo de cooperação entre estas três instituições
– o Município de Braga, a Universidade do Minho e o
IPCA – que não só permite encontrar uma solução para o
alojamento dos estudantes a preços controlados, como
também uma melhor gestão dos fundos que Portugal vai
receber do PRR”.

O Polo do IPCA em Braga foi, nos últimos meses, alvo
de obras de requalificação e organização dos respetivos
espaços, tendo em vista a promoção de novas metodolo-
gias de ensino orientadas para a cocriação, a experimen-
tação e o trabalho em equipa.

O edifício, agora totalmente renovado, passou a ser a
sede da Escola Superior Técnica Profissional do IPCA,
prevendo-se que, já no próximo ano letivo, acolha cerca
de mil estudantes.

À integração do IPCA no projeto de construção de uma
residência universitária conjunta em Braga soma-se,
também, a criação de uma residência para estudantes no
Campus de Barcelos, com uma capacidade de 130 ca-
mas. “A construção de residências para estudantes era
um objetivo muito antigo, tendo em conta o crescimento
do IPCA que, em poucos anos, passou de pouco mais de
dois mil estudantes para um número superior aos cinco
mil, distribuídos por Barcelos, Braga, Guimarães, Fama-
licão e, no próximo ano lectivo, Esposende”, salientou
Maria José Fernandes.

IPCA integra
projecto 
de construção 
de residência
PARCERIA com a Universidade do Minho
e Câmara Municipal de Braga vai resultar
na futura residência de estudantes.
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59.ºEste suplemento faz parte da edição do jornal Correio do Minho de 29 de Julho de 2021 e não pode ser vendido separadamente.

U m dos clubes com mais vida do
distrito de Viana do Castelo ce-
lebrou, na passada segunda-fei-
ra, o seu 59.º aniversário. O Ân-
cora Praia FC é um clube

icónico para as pessoas de Viana do Cas-

telo. É uma das casas do grande ícone do

futebol vianense, o ex-jogador internacio-

nal pela selecção das Quinas, Tiago Men-

des. Para além disso, o Âncora Praia FC é

também um clube que se destaca pela

suas presenças nas modalidades do fute-

bol feminino e do futebol de praia, tendo

ainda sido uma referência do distrito do

Alto-Minho no futsal.O Âncora Praia FC até não pode ser um

dos velhinhos do distrito, mas não é por

isso que deixa de ser um clube com histó-

ria requintada e recheada de grandes fei-

tos. O clube de Caminha, quatro anos

após a sua fundação, festejou o seu pri-

meiro título com a conquista da II Divisão

da AF Braga. Os ‘ancorenses’ não se fica-

ram por aí e, em 1967/1968, o clube cele-

brou a conquista da Taça da AF Braga.

Seguiram-se quase 30 anos de seca. To-

davia, quando o Âncora Praia quebrou a

sua seca de título, soube quebrá-la em

grande. O clube do concelho de Caminha

levou os seus adeptos à loucura nos anos

90, com a conquista de duas dobradinhas.

Tanto na época de 1993/1994 como na

de 1995/1996, o Âncora Praia FC cele-

brou as conqusitas da Divisão de Honra e

da I Divisão da AF Viana do Castelo.

Mas não só de feitos distritais se faz o

Âncora Praia FC. Os ‘ancorenses’ regis-

tam ainda três presenças na antiga III Di-

visão Nacional (sendo a última delas em

1997/1998) e preparam-se para, este ano,

competirem pela 7.ª vez na Taça de Portu-

gal, algo que o clube já não conseguia

desde 1997.

HistóriaFundado a 26 de Julho de 1962, o Âncora

Praia FC é um clube recheado de sucessos.

Os ancorenses um começo maravilhoso com

as conquistas da II Divisão da AF Braga em

1965/1966 e da Taça AF Braga em

1967/1968. Depois disso, seguiram-se

quase 30 anos de seca até às duas

dobrinhas de 1993/1994 e 1995/1996 com

as conquistas da Divisão de Honra e da I

Divisão da AF Viana do Castelo. O Âncora

Praia FC regista ainda seis presenças na Taça

de Portugal.

ActualidadeA época de 2020/2021 foi um ano glorioso

para a turma ancorense. O Âncora Praia FC

é uma das quatro equipas do distrito de

Viana do Castelo que irá marcar presença

na nova edição da Taça de Portugal. Os

ancorenses conquistaram esse privilégio ao

terminar a I Divisão AF Viana do Castelo em

2.º lugar a uns escassos três pontos do

campeão AD Limianos. Para a nova época,

os ancorenses querem chegar o mais

possível e sonham com a subida aos

campeonatos nacionais.

O Âncora Praia FC celebra 59 anos. O histórico clube de VilaPraia de Âncora parte para a nova temporada
com a ambição de chegaro mais longe possível e sonha com subida.Textos Fábio Moreira
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