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IPCB encerra época desportiva
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Desporto universitário

IPCB encerra época desportiva
A época desportiva dos estudantesatletas
que
representaram
o
Instituto
Politécnico
nos
campeonatos nacionais de desporto
universitário
foi
encerrada
no
passado dia 13 de julho. Em nota
de imprensa, é referido pela
instituição que o IPCB contou com
um total de 91 estudantes-atletas,
que
participaram
em
9
modalidades: futebol, orientação,
ténis de mesa, judo, basquetebol,
futsal masculino e feminino, tiro
com arco e atletismo.
Na mesma nota, o presidente do
IPCB, António Fernandes, agradeceu a todos os atletas que participaram naquele que foi "um projeto
interessante e inclusivo, que permite um apoio global para os estudantes participarem nas diversas
modalidades" e que "fomenta a prática do desporto". Destacou ainda o percurso de sucesso dos atletas do
IPCB, cuja manutenção nas competições resultou na necessidade de reforço orçamental para esta
iniciativa.
António Fernandes agradeceu a toda a equipa do IPCB envolvida no projeto, nomeadamente ao
Coordenador Institucional do Desporto no IPCB, Rui Paulo, ao Diretor da Escola Superior de Educação,
João Serrano, aos docentes Pedro Mendes, João Rocha, Ana Hormigo, Abel Louro, e André Ramalho, e
ainda à Associação de Estudantes da ESECB, pela importante colaboração na operacionalização de alguns
processos. "Para o ano cá estaremos para continuar a apoiar o desporto no IPCB".

Últimas

Mais vistas

1 Design da UBI reconhecido
2 Coimbra dá passo decisivo

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

3 Matéria escura poderá ser uma
relíquia da inflação
4 ACQUA VIVA foi o mote em Guimarães
5 Teen Academy desafia alunos
6 EUA debate com a UMinho
7 UMinho integra revolução
8 Minho inova no acolhimento
9 Coimbra distinguida na Rússia
10 Liga NOS está desequilibrada

www.ensino.eu/ensino-magazine/junho-2019/politecnico/ipcbencerraepocadesportiva.aspx

1/2

