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BARCELOS
| Redacção | 

O Instituto Politécnico do Cáva-
do e do Ave (IPCA) mostrou-se
disponível para o acolhimento
de estudantes ucranianos que
poderão ingressar nos seus ci-
clos de estudo e concluir a sua
formação em Portugal, bem co-
mo professores e investigadores
para que possam continuar o seu
trabalho em Portugal. 

“Neste momento, não foi ainda
identificada nenhuma situação
para o acolhimento de estudan-
tes, professores ou investigado-
res refugiados, no entanto o

IPCA tem mantido uma estreita
comunicação com as câmaras
municipais do Quadrilátero Ur-
bano de forma a dar resposta
imediata às necessidades que ve-
nham a ser sinalizadas” refere
Paula Tavares, vice-presidente
do IPCA para a Comunicação,
Internacionalização e Cultura.

O IPCA criou uma página de
apoio para o acolhimento de es-
tudantes, professores e investi-
gadores: https://ipca.pt/en/hos-
ting-ukrainian-students-teachers
-and-researchers/  

Oleksandr Afanasyev, em Por-
tugal desde Setembro, faz parte
de um grupo de quatro estudan-

tes ucranianos que se encontram
em mobilidade no IPCA e que
têm sido activos no programa de
voluntariado promovido pela
Câmara Municipal de Barcelos e

noutras acções com os refugia-
dos, nomeadamente no apoio à
tradução e comunicação com os
seus concidadãos.Natural de
Kherson, cidade que já bombar-
deada, quer voltar ao seu país as-
sim que a guerra termine e sen-
te-se muito acarinhado pelo
nosso país. “Estou muito sur-
preendido e contente com o que
Portugal, e outros países, estão a
fazer pelo meu país. As acções
que estão a ser desenvolvidas cá
ajudam muito os refugiados. Es-
sas pessoas são ajudadas a en-
contrar emprego, estadia, enca-
minhar as crianças para a escola
- é um trabalho muito importan-

te e necessário”. 
Mariana Lima, presidente da

Associação Académica do
IPCA, tem acompanhado acções
de voluntariado a favor da Ucrà-
nia e mostra-se orgulhosa com a
resposta. “A nossa equipa lan-
çou o mote  à comunidade estu-
dantil para uma recolha de bens.
Não foi uma surpresa, mas fica-
mos muito orgulhosos, pois con-
seguimos recolher uma quanti-
dade avultada que,  foi entregue
aos municípios onde o IPCA es-
tá representado, sendo distribuí-
da localmente ou enviada para a
Ucrânia ou para os países fron-
teiriços”.

IPCA aberto a receber refugiados ucranianos
INSTITUTO Politécnico do Cávado e Ave (IPCA) mobiliza-se para apoio a refugiados da Ucrânia. Instituição está disposta a acolher
alunos, professores e investigadores.

Vila Verde
‘6 Lendas com Legendas’ 
na Biblioteca Machado Vilela 

Foi apresentado recentemente, na Biblioteca Municipal Profes-
sor Machado Vilela, em Vila Verde, o livro  ‘Seis Lendas com Le-
gendas’, com texto de Pedro Seromenho e ilustrações de Cátia
Oliveira, Sara Lou, Gabriela Araújo, Mariana Gusmão, Catarina
Bico e Soraia Oliveira.
O livro conta a história de um rio que viaja através das lendas da
região, em que cada um dos concelhos do Cávado contou com a
participação de diferentes ilustradoras.
A obra ocorre no âmbito do projecto ‘Cultura para Todos no Cáva-
do’, e tem como objectivo fomentar a literacia e educação patri-
monial do território do Cávado junto de público infantojuvenil
através da literatura infantil.
Pretende-se que este livro sirva de suporte para a educação e
conservação do património oral, através da literatura infantil e
da mediação da leitura.
Nas próximas semanas, realizam-se sessões de apresentação do
livro em cada município da Comunidade Intermunicipal do Cáva-
do, nomeadamente em agrupamentos de escolas, com oficinas
de ilustração, conversas com o autor Pedro Seromenho e um mo-
mento para ‘hora do conto’.
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Pedro Seromenho com a presidente da Câmara de Vila Verde 
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O IPCA criou uma página 
de apoio para o acolhi-
mento de estudantes,
professores e investi-
gadores: 
https://ipca.pt/en/hosting-
ukrainian-students-
teachers-and-researchers/  
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GUIMARÃES 
| José Paulo Silva | 

A Sociedade Martins Sarmento, a Biblio-

teca Municipal Raul Brandão e a Escola

Secundária Martins Sarmento anuncia-

ram ontem o ‘SOS Poético’, iniciativa de

apoio aos refugiados ucranianos acolhi-

dos no concelho.

‘SOS Poético’, que conta com o apoio

do grupo ‘Voltar à Escola’, consiste num

desafio a poetas de todas as idades para se

manifestarem sobre a guerra na Ucrânia e

a vida dos refugiados que procuraram

acolhimento em Guimarães. 

Na apresentação da iniciativa, na Socie-

dade Martins Sarmento, a directora da Es-

cola Secundária Martins Sarmento, Ana

Maria Silva, afirmou que o que se preten-

de com o ‘SOS Poético’ “é desafiar a co-

munidade escolar a escrever os seus sen-

timentos, dar corpo ao ideal de paz e

solidariedade com a comunidade ucrania-

na que está a sofrer e aprendam a compar-

tilhar por forma a que esta iniciativa pos-

sa contribuir para ajudar a construir um

mundo mais fraterno”.

O presidente da Sociedade Martins Sar-

mento, Paulo Vieira de Castro, deu nota

das três fases da iniciativa, a primeira das

quais corresponde a um “momento de

apelo à criação poética, especialmente da

comunidade escolar vimaranense”.

Num segundo momento, os textos inédi-

tos e outros já existentes serão “disponi-

bilizados a todos os que queriam aderir à

iniciativa para que possam ser manuscri-

tos e constituir um volume autónomo”.

De acordo com a programação feita, a

comunidade escolar de Guimarães é cha-

mada a escrever poemas no início do ter-

ceiro período lectivo, criando-se então

uma corrente poética que se pretende

símbolo de um corredor humanitário.

O destino da edição manuscrita dos poe-

mas recolhidos e forma de divulgação pú-

blica da mesma serão oportunamente de-

finidos.

Entretanto, a Câmara Municipal de Gui-

marães informou que as cerca de duas de-

zenas de crianças e jovens ucranianos que

chegaram a Guimarães nas últimas sema-

nas já estão integrados nas escolas do

concelho. 

Segundo a vereadora da Educação, Ade-

lina Paula Pinto,  a ligação criada entre as

entidades que têm albergado refugiados,

as escolas e o Município tem permitido

integrar essas crianças na escola mais

próxima do local onde residem.

A vereadora revelou-se ontem “muito

descansada” relativamente à integração

dos ucranianos nas escolas vimaranenses,

até porque Guimarães tem experiência

em situações de acolhimento semelhan-

tes, dispondo o Município do programa

‘Guimarães Acolhe’, criado para dar res-

posta ao fluxo de refugiados sírios e da

Eritreia.  

Adelina Paula Pinto diz que tem sido

importante o papel dos cidadãos ucrania-

nos já esidentes no concelho. “As escolas

fizeram um levantamento, quer de miú-

dos, quer de pais, que servem agora de

elos de ligação, porque não é de um dia

para outro que os novos vão falar e enten-

der português”, observou a vereadora da

Educação.

As crianças e jovens ucranianos que

chegaram a Guimarãe estão também a ser

inseridos em diversas actividades como

música, ginástica ou natação, graças à

“disponibilidade imediata” de várias ins-

tituições vimaranenses para os acolherem

gratuitamente, como são os casos do Con-

servatório de Música de Guimarães, da

Guimagym, da Tempo Livre ou da Ofici-

na.

A Câmara Municipal de Guimarães está,

por outro lado, a identificar as profis-

sões das mulheres ucranianas que chega-

ram ao concelho para ver de que forma

pode “potenciar essas profissões nesta in-

tegração”.

Para a vereadora Adelina Paula Pinto, é

essencial oferecer “um acolhimento que

não seja de caridade, porque nós temos de

lhes dar a hipótese de estarem bem, de es-

tarem seguros, e de aqui desenvolverem

as suas potencialidades. Temos de ter

uma solução a longo prazo e é isso que

estamos a desenhar”. 

SOS Poético cria
corrente solidária
com ucranianos
ACOLHIMENTO de refugiados também se faz com poesia.
Sociedade Martins Sarmento, Escola Secundária Martins
Sarmento e Biblioteca Municipal lançaram um ‘SOS Poético’.
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Biblioteca Municipal, Escola Martins Sarmento e Sociedade Martins Sarmento uniram-se no apoio a ucranianos
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