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BarcelosMinho

Joana e Eduarda, duas jovens amigas de Braga, frequentaram no último ano o 
curso CTeSP de Turismo de Natureza e Aventura, mas perceberam que queriam 
“mais” e decidiram avançar para a licenciatura. Joana é agora caloira de Gestão 
Hoteleira, já Eduarda entrou na licenciatura de Gestão de Actividades Turísticas. 
Ontem participaram no sessão de boas-vindas e estavam entusiasmadas. 

Diogo, Lara e Inês concluíram o ensino secundário na Escola D. Maria II, em 
Braga, e vão agora frequentar licenciaturas no IPCA, em Barcelos, uma opção 
justificada “pela proximidade geográfica” e pela “qualidade e projecção” da ins-
tituição. Diogo é caloiro de Engenharia de Sistemas Informáticos, já Lara e Inês 
vão frequentar Design Industrial.

§testemunhos
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No total, serão cerca de 3000 os 
novos estudantes que, neste no-
vo ano lectivo, vão ingressar no 
IPCA - Instituto Politécnico do 
Cávado e do Ave. O número foi 
avançado ontem por Maria José 
Fernandes, que se mostrou “or-
gulhosa” pelo aumento do nú-
mero de jovens e adultos a fre-
quentar o IPCA e fez um ponto 
de situação dos projectos infra-
estruturais que o politécnico se 
prepara para concretizar, entre 
eles o sonho antigo de ter resi-
dência universitária. 

A presidente do IPCA falava 
ontem de manhã, na recepção 
oficial aos novos alunos do IP-
CA, uma cerimónia que contou 
ainda com a participação da mi-
nistra da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, Elvira Fortuna-
to, da secretário de Estado do 
Ensino Superior, Pedro Teixeira, 
do presidente da Câmara de Bar-
celos, Mário Constantino, e da 
presidente da Associação Acadé-
mica, Mariana Lima. 

São mais de mil os novos alu-
nos que vão frequentar o campus 
do IPCA em Barcelos, mais de 
700 admitidos através do con-
curso nacional de acesso e 320 
dos concursos especiais. A 
maioria são do distrito de Braga, 
embora muitos deles sejam de 
outras regiões do país, incluindo 
das ilhas. 

“O IPCA recebeu mais de 4100 
candidaturas para as 739 vagas 
que disponibilizou”, referiu, 
destacando ainda que este ano 
aumentaram as notas de acesso 
aos cursos do IPCA “o que tam-
bém nos enche de orgulho” e 
“desafia a corresponder às ex-
pectativas mais altas destes estu-
dantes”. 

A estes vão juntar-se a 3 de Ou-
tubro os novos alunos dos cursos 
técnicos superiores profissio-
nais. 

Serão mais de 1200 os novos 
estudantes que frequentarão os 
pólos do IPCA em Braga, Gui-

marães, Barcelos, Esposende, 
Famalicão e Vila Verde, anun-
ciou Maria José Fernandes, lem-
brando que a presença do IPCA 
nestes territórios foi concretiza-
da com o apoio das respectivas 
autarquias. 

“Teremos mais de 700 estudan-
tes a frequentar os mestrados do 
IPCA, neste ano com uma nova 
tipologia: os mestrados profis-
sionais com a duração de um 
ano”, referiu Maria José Fernan-
des, realçando que o aumento de 
alunos “enaltece a nossa região, 
o nosso país e contribui para a 
nossa afirmação no contexto eu-

ropeu do ensino superior”. 
Aos novos alunos, Maria José 

Fernando apelou “ao bom de-
sempenho agora no ensino supe-
rior”, que “envolve muito traba-
lho”. Porém, lembrou-lhes que” 
o percurso académico não se faz 
só na experiência da sala de au-
la, mas também das vivências e 
do envolvimento da comunida-
de”, por isso apelou “a que parti-
cipem nos grupos académicos, 
façam parte da associação aca-
démica, procurem uma expe-
riência internacional, frequen-
tam cursos livres e aproveitem 
oportunidades que surgirem”.

IPCA com 3000 novos alunos 

IPCA deu boas-vindas aos novos alunos, numa cerimónia que contou com a ministra Elvira Fortunato e 
em que a Maria José Fernandes anunciou que o politécnico terá, neste ano lectivo, 3000 alunos novos.

ROSA SANTOS 

Recepção institucional aos alunos integra o programa Welcome IPCA, dinamizado pela Associação Académica e pelo IPCA

Campus em construção 
Residências 
universitárias  
e complexo B-CRIC 
marcam futuro 

Aos novos alunos e perante a 
ministra da tutela, Maria José 
Fernandes disse ainda que o 
campus do IPCA “é um cam-
pus em construção”, dando 
nota dos projectos mais em-
blemáticos que vão marcar o 
futuro imediato, destacando as 
residências universitárias. 

No âmbito do Programa Na-
cional de Alojamento para o 
Ensino Superior, apoiado pelo 
PRR, o IPCA vai concretizar 
um sonho com 27 anos: ter re-
sidência universitária. E serão 
duas, uma que estará em fun-
cionamento já no próximo ano 
e outra cuja construção deve 
arrancar em breve. Maria José 
Fernandes lembrou que o IP-
CAS assinou os respectivos 
contratos na semana passada e 
que o investimento previsto é 
superior a seis milhões de eu-
ros. 

Como tinha já avançado o 
Correio do Minho, a presiden-
te anunciou que ainda que em 
Novembro deve arrancar a 
construção do complexo Bar-
celos Collaborative Research 
and Innovation Center (B-
CRIC) dedicado à investiga-
ção, à inovação multidiscipli-
nar e colaborativa, que inclui- 
rá um auditório para 500 pes-
soas, e, ainda, a instalação de 
um Centro de Valorização e 
Transferência de Tecnologia 
(VIC), num investimento su-
perior a 25 milhões de euros. 
 
Mário Constantino 
Edil de Barcelos 
saudou estudantes 

Também o presidente da Câ-
mara de Barcelos deu as boas-
vindas aos novos alunos do 
IPCA, dizendo-lhes que “não 
poderiam ter escolhido melhor 
sítio para continuar a estudar a 
apetrechar-se em termos de 
competências para a vida, des-
de logo porque “o IPCA é uma 
instituição de referência na-
cional e internacional”. Além 
das boas-vindas, aos alunos o 
edil apelou para que ajudem a 
fazer de Barcelos uma cidade 
melhor, mais simpática, mais 
respeitada e mais verde.
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“Nestas condições que o IPCA 
vos proporciona, vocês não têm 
desculpa para falhar. O IPCA dá- 
-vos tudo para que concluam as 
vossas licenciaturas e mestrados 
da melhor forma possível”.  

Foi esta a mensagem que a mi-
nistra da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior deixou ontem 
na sessão protocolar de boas-
vindas aos novos alunos do Ins-
tituto Politécnico do Cávado e 
do Ave. 

Elvira Fortunato - que partici-
pou na cerimónia acompanhada 
pelo secretário de Estado do En-
sino Superior, Pedro Teixeira - 

revelou que esta era primeira 
vez que visitava o IPCA e mos-
trou-se “extremamente agrada-
da” com o campus universitário, 
destacando não só o facto de es-
tar inserido na natureza, mas so-
bretudo as “excelentes condi-
ções em termos de equipa- 
mentos”.  

“Este campus é lindíssimo e 
com instalações novas. O IPCA 
dá-vos tudo para concluírem os 
vossas licenciaturas e mestrados 
da melhor forma possível”, 
acrescentou Elvira Fortunato. 

A ministra mostrou-se ainda 
agradada por perceber que o IP-
CA “tem uma forte relação com 
a região e com as autarquias”, 
uma vez que “o ensino superior 

não vive sozinho”. 
A ministra constatou que no 

IPCA “existe uma relação muito 
forte com os municípios onde 
existem pólos deste politécni-
co”, cuja formação é pensada 
para responder às necessidades 
da região. 

Elvira Fortunato explicou ain-
da que durante esta semana vai 
andar pelo país, tal como Pedro 
Teixeira, para dar as boas-vindas 
aos novos alunos do ensino su-
perior e participar “nestas inicia-
tivas que são importante para a 
integração” dos novos estudan-
tes. 

Elvira Fortunato garantiu que 
quer o Ministério, quer o Gover-
no estão cá para vos ajudar”, nu-
ma mensagem que incentivou os 
alunos a manifestar-se sobre 
aquilo que considerem ser ne-
cessário para enriquecer o seu 
percurso formativo. 

Nesta visita ao IPCA, a minis-
tra e o secretário de Estado tive-
ram ainda oportunidade de visi-
tar a mostra de cursos, grupos 
académicos e projectos da insti-
tuição, em exibição no âmbito 
das actividades de acolhimento 
aos novos estudantes.

Barcelos

“Com as condições que o IPCA vos 
dá, vocês têm de ser os melhores” 

MINISTRA Elvira Fortunato visitou ontem, pela primeira vez, o IPCA e confessou-se “extremamente 
agradada” com as condições que o politécnico oferece aos alunos. 

ROSA SANTOS 

Elvira Fortunato deu as boas-vindas aos novos alunos do IPCA
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Publicidade Publicidade 

GRÁTIS
COM O SEU JORNAL CORREIO DO MINHO

A banda desenhada que faltava...

HOJE

BARCELOS TRÊS MIL NOVOS ALUNOS ACOLHIDOS

CRIAR EXCELÊNCIA

ELVIRA FORTUNATO “COM AS CONDIÇÕES 
QUE O IPCA VOS DÁ, VOCÊS TÊM DE SER OS MELHORES”  

Págs. 8 e 9

FAMALICÃO 
Mercado Municipal lança 
campanha na celebração 
do 70.º aniversário 
Pág. 11

I LIGA 
Rui Pedro Silva deixa 
comando técnico 
do FC Famalicão 
Pág. 13

ENSINO SUPERIOR CERCA DE 2900 ALUNOS RECEBIDOS EM GUALTAR 

UMINHO DEU AS BOAS-VINDAS   
Pág. 3

Publicidade 

ESPECIAL
Hoje o ‘CM’ inclui  
um suplemento  
informativo da 
Quinta Pedagógica.

Jornal Quintada

I Feira de Artesãos
‘‘Artes e Ofícios tradicionais’’

24  de Setembro

Ano | série 2 | n.º 83 | setembro 2022 | mensal

VII

Assim, nesta primeira edição desta feira de artesãos, teremos presentes os mestres

artesãos que desenvolveram atividades com crianças nas áreas da cestaria, olaria, ferro e

madeira e também teremos novos artesãos que desenvolvem a sua atividade em outras áreas

como a construção de instrumentos musicais artesanais, elaboração dos faricocos artesanais

ou ainda sabonetes e velas artesanais, para além da presença do cartoonistaAdão Silva.

A Quinta Pedagógica procura promover os valores endógenos da região, a agricultura

sustentável e as tradições rurais e por isso vai pela primeira vez, organizar uma feira de

artesãos com a promoção de diversas artes e ofícios e também com a recriação de tradições

rurais minhotas relacionadas com o ciclo do pão. Esta iniciativa surge no seguimento do

programa de verão que decorreu nos meses de Agosto e Setembro intitulada “Artes de Verão

na Quinta”.
Nesta feira, haverá a oportunidade única dos visitantes poderem contactar diretamente

com os artesãos, ver e adquirir os seus produtos e trocar experiência sobre diferentes artes e

ofícios.

Esta iniciativa está em linha com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

(ODS) das Nações Unidas, em especifico o ODS 11, para a “Promoção de cidades e

comunidades sustentáveis”, o ODS 12 para a “Produção e consumo sustentáveis” e o ODS 15

com a “Promoção da vida terrestre”.Aentrada é livre e o evento decorrerá entre as 14 e as 18 horas.

Esta será também uma oportunidade de celebrarmos as colheitas, havendo lugar

também a uma desfolhada para crianças e oportunidade do público poder assistir à elaboração

da tradicional broa de mistura assim como assistir à sua cozedura em forno a lenha.

I Feira Artesãos
de

Dia 24 Setembro        14-18 h Quinta Pedagógica

Organização:

Artes e Ofícios Tradicionais

ENTRADA LIVRE

Artesanato

Desfolhadatradicional

Madeira
Olaria

Cestaria

Ferro

Cartoonista
Adão Silva

Broatradicional
(forno a lenha)

Este suplemento faz parte da edição do jornal Correio do Minho de  20 de Setembro de 2022 e não pode ser vendido separadamente

BRAGA TOUR PROMOVEU VISITAS A EXEMPLOS DE BOAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS 

NA VANGUARDA DA MOBILIDADE 
Págs. 4 e 5
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