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Ministra enaltece condições do IPCA e diz
aos alunos que «têm que ser os melhores»

 Carla Esteves

A 
ministra da Ciên-

cia, Tecnologia e 

Ensino Superior 

Elvira Fortunato, 

disse, ontem, aos estu-

dantes do Instituto Poli-

técnico do Cávado e do 

Ave (IPCA) que eles «não 

têm desculpa para falhar» 

e «têm que ser os melho-

res» porque aquela insti-

tuição  lhes «dá tudo para 

poderem estudar e con-

cluírem as licenciaturas e 

os mestrados da melhor 

forma possível».

Elvira Fortunato en-

cerrou a sessão de boas-

-vindas aos novos estu-

dantes dos cursos de 

licenciatura do IPCA e 

teve oportunidade de vi-

sitar, juntamente com o 

secretário de Estado do 

Ensino Superior, Pedro 

Teixeira, a mostra de cur-

sos, grupos académicos e 

projetos da instituição em 

exibição no âmbito das 

atividades de acolhimen-

to dos novos estudantes.

Perante uma plateia 

completamente cheia, El-

vira Fortunato afirmou-

Elvira Fortunato presidiu à sessão de boas-vindas aos novos estudantes dos cursos de licenciatura 

Região O IPCA recebe este ano 
letivo mais de 1000 novos 
estudantes de licenciatura, 
incluindo 700 pelo CNA 

Este ano o IPCA recebeu mais de 4100 
candidaturas apenas para 739 vagas
que disponibilizou na primeira fase
do Concurso Nacional de Acesso (CNA).
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-se «extremamente agra-

dada» com o que viu e 

sublinhou o «campus lin-

díssimo» e as excelentes 

condições fornecidas à 

comunidade académica. 

Adiantou ainda que ficou 

muito satisfeita com «a li-

gação muito forte entre 

o IPCA e o município de 

Barcelos, mas também 

com os outros municí-

pios onde existem po-

los desta escola».

Também a presidente 

do IPCA, Maria José Fer-

nandes, apelou ao bom 

desempenho dos novos 

estudantes.

«Não apenas porque é 

a concretização do vosso 

projeto pessoal, mas es-

sencialmente porque é 

o vosso contributo para 

uma sociedade mais ri-

ca no conhecimento e na 

ciência, mais justa e mais 

igualitária», afirmou.

Sustentou, porém, que 

«um percurso académi-

co não se faz só da expe-

riência na sala de aulas.

IPCA cria residências e novas infra-
-estruturas para aumentar qualidade 

A presidente do IPCA considerou, ontem «um so-

nho realizado» a construção da residência para es-

tudantes, que se concretizará já no próximo ano, so-

nho ao qual se junta, já no ano seguinte, outra nova 

residência. Estes dois projetos são fruto do apoio do 

Programa Nacional de Alojamento para o Ensino Su-

perior (PNAES) apoiado pelo Plano de Recuperação 

e Resiliência (PRR), criado pelo Governo, tendo os 

contratos com o IPCA sido esta semana assinados 

num investimento superior a 6 milhões de euros. 

Feliz pela concretização deste sonho, Maria José 

Fernandes salientou, porém, que o objetivo da ins-

tituição é «continuar a fazer investimentos para au-

mentar e melhorar o Campus do IPCA, construindo 

infraestruturas para aumentar a qualidade do ensi-

no e da investigação que ali se realiza».

Segundo Maria José Fernandes o objetivo é «con-

tinuar a aumentar a transferência de tecnologia e 

de conhecimento para a sociedade» e, assim cum-

prir «integralmente a missão enquanto instituição 

de ensino superior».
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4100 candidaturas

É feito das vivências e

do envolvimento na co-

munidade». Por isso jun-

tou a este um novo ape-

lo aos estudantes para 

que«participem nos gru-

pos académicos e apro-

veitem todas as opor-

tunidades que forem 

surgindo no caminho» 

e que farão deles «pro-

fissionais diferentes no 

final do curso»

Maria José Fernandes 

destacou ainda a voca-

ção internacional do IP-

CA, que está hoje inseri-

da numa rede europeia, 

a RUN-EU, que envolve 

sete instuições da Europa, 

além do programa Eras-

mus, que fortalece o IP-

CA enquanto «instituição 

aberta ao mundo».

Por seu turno, o presi-

dente da Câmara de Bar-

celos, Mário Constanti-

no, agradeceu a escolha 

por Barcelos e pelo IPCA 

e pediu aos novos alunos 

«rigor e exigência na vi-

da académicas», salien-

tando que confia nestes 

jovens para que ajudem 

a tornar Barcelos uma ci-

dade ainda melhor.
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Missionárias 
Combonianas
abrem em Braga 
primeira comunidade

RELIGIÃO P.13

Póvoa de Lanhoso 
investe 
mais de 6 milhões 
em educação

REGIÃO P.10
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Reitor da UMinho pede 
compromisso aos novos alunos 

Ministra enaltece Ministra enaltece 
condições do IPCAcondições do IPCA

BRAGA P.03-04
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REGIÃO P.9

Braga 
em destaque
na mobilidade 
sustentável

Rui Pedro Silva
deixa comando
do FC Famalicão

DESPORTO P.17

HOJE

Jornal da Quinta 
Pedagógica de Braga

Gala “O Minhoto”
em Famalicão
a 28 de novembro

DESPORTO P.18

BRAGA P.06


