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Estacionamento sustentável
venceu concurso em Penela
Final inter-municipal do concurso de Ideias de Negócio 
realiza-se no próximo dia 17 de Julho

POR INICIATIVA DA AUTARQUIA

� As “aulas” começaram no dia
27 e prolongam-se até sexta-fei-
ra, envolvendo 79 jovens do
concelho de Mortágua. Falamos
do projecto Universidade Júni-
or, uma iniciativa da Universi-
dade do Porto, à qual a Câmara
Municipal de Mortágua votou a
aderir, pelo quarto ano consecu-
tivo, suportando todas as despe-
sas dos estudantes.

Os jovens, alunos do 8.o, 9.o,
10.o e 11.o ano de escolaridade,
têm, desta forma, oportunidade
de «conhecer e viver o ambiente
de uma universidade», refere a
autarquia, sublinhando ainda a
possibilidade de «participar em
oficinas científico-pedagógicas»
e também de «conviver com
outros jovens de todo o país,
alargando, assim, horizontes».

A Câmara de Mortágua, que
suporta na integra a presença
dos 79 estudantes, pagando des-

te a propina de inscrição, ao alo-
jamento e transporte, destaca
ainda a importância desta
«experiência pré-universitá-
ria», uma vez que «daqui a um
ou dois anos, muitos destes
jovens irão ingressar no ensino
superior».

A Universidade Júnior repre-
senta um programa de cursos
de Verão, desenvolvidos pela
Universidade do Porto desde
2005, que tem como principal
finalidade a «promoção do gosto
pelo conhecimento e o despertar
de potencialidades entre os
jovens dos 10 aos 18 anos», escla-
rece ainda a autarquia presidida
por Afonso Abrantes. Estes cur-
sos abrangem áreas diversifica-
das, que contemplam as ciên-
cias, tecnologias, humanida-
des, artes e desporto, tentando
«apoiar o processo de escolha
vocacional que os estudantes

terão de fazer ao longo do seu
percurso escolar».

Refira-se ainda que o projecto
Universidade Júnior é conside-
rado exemplar ao nível da Co-
missão Europeia, tendo já servi-

do de modelo para a criação de
programas semelhantes, imple-
mentados por outras universi-
dades europeias, como Louis
Pasteur, em França e San Jorge,
em Espanha. l

� Imagine-se um estacionamen-
to a céu aberto com painéis foto-
voltaicos que abastecem em
simultâneo os carros eléctricos
ali estacionados e os edifícios
com proximidade física. A ideia
é inovadora e por isso mesmo
fez do seu criador, Ricardo Go-
mes, o vencedor do Concurso
Municipal de Ideias de Negócio
– Empreendedorismo e Gestão
de Resíduos em Penela. 

Esta iniciativa, integrada no
programa de “Gestão de Resí-
duos & Empreendedorismo nas
Escolas”, promovida pelas Terras
de Sicó, envolve cinco municípios
e pretende sensibilizar e motivar
os jovens para as práticas empre-
endedoras, promovendo o espíri-
to de iniciativa e dinamismo no
concelho. A preocupação am-
biental, no que se reporta à sus-
tentabilidade e à gestão de resí-
duos, foram práticas equaciona-
das e mais do que angariar idei-
as de negócio de diversos secto-
res de actividade, o concurso
obriga a que os projectos sejam
viáveis no concelho, com exe-

quibilidade prática e potencial
do projecto demonstrada. No
total, foram oito, os projectos
finalistas, todos eles de alunos
do pólo de Penela da Escola Pro-
fissional de Sicó, embora o con-
curso fosse dirigido também aos
alunos do 3.o Ciclo. 

“Centro de Compostagem
Agrícola de Penela”, “Aprender a
empreender”, “Climatização
geotérmica”, “Forno solar”, “TER
–Renovável”, “Pousada e quinta
pedagógica”, “Tradições” e o “Es-
tacionamento sustentável” fo-
ram as temáticas abordadas

pelos finalistas, tendo o último
arrecadado o primeiro prémio.
Em segundo e terceiro lugar
ficaram os projectos “Forno
solar”, de Diogo Cordeiro, Carlos
Eduardo e Sérgio Pascoal, e
“TER-Renovável” da autoria de
Sérgio Ferreira e Miguel Balão,
respectivamente. Além do pó-
dio, foi atribuída uma menção
honrosa ao projecto “Aprender
a empreender” de Ângela Afon-
so, mas só os três primeiros
vencedores representarão Pene-
la na final inter-municipal, a
acontecer no dia 17 de Julho, na-
quele município.

Os vencedores foram eleitos
por um júri constituído por Pau-
lo Júlio, presidente da Câmara
Municipal de Penela, Miguel
Gonçalves da Gesentrepreneur,
Diamantino Leal, da Crédito
Agrícola e Fernando Pinto, da
Go Outdoor, que contaram ain-
da com a votação do público,
sendo que todos os projectos
apurados para a final foram
avaliados tendo em conta a sua
viabilidade. l

HOJE NA REGIÃO

FESTAS DA VILA E FACIT EM TÁBUA
� No Pavilhão Multiusos de Tábua decorrem as Festas da Vila e
a FACIT – Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Tábua, que
se prolongam até dia 3 de Julho e incluem um vasto programa
de animação. Hoje assiste-se a um espectáculo de tunas, que
conta com a actuação da Tua Mouronhense, Tuna Popular de
Arganil e Tuna de Meruge.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE POMBAL REÚNE
� A Assembleia Municipal de Pombal reúne hoje, em sessão
ordinária, a partir das 17h00, na sede da Associação Cultural,
recreativa e Desportiva do Louriçal.

CASA DO AMBIENTE NA MEALHADA
� O camião da ERSUC está de volta à Mealhada, para mais uma
campanha de sensibilização relativamente à separação do lixo
e reutilização de materiais reciclados, que se prolonga até sex-
ta-feira. A Casa do Ambiente pode ser visitada entre as 9h30 e
as 12h30 e das 13h30 às 17h30.

JOGOS TRADICIONAIS NO CANDAL
� A aldeia do xisto do Candal é palco, durante o dia de hoje,
para a recriação de jogos tradicionais, que prometem muita
folia e animação. Trata-se de um evento integrado no Calendá-
rio Etnográfico da Lousã, que inclui corridas de sacos, jogo do
pião, jogo da macaca, entre outros. A organização é da respon-
sabilidade do Grupo Etnográfico da Região da Lousã.

FIAGRIS ABRE HOJE EM SEIA
� A Fiagris – feira Industrial, Comercial e Agrícola de Seia abre
hoje ao público. O certame, que se prolonga até dia 4 de Julho,
promete trazer a Seia uma nova dinâmica, motivada não ape-
nas pela panóplia de expositores presentes, mas também pelo
vasto programa de animação. Hoje o espectáculo está a cargo
do Rouxinol Faduncho.
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RICARDO GOMES foi o grande vencedor da final municipal
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ESTUDANTES de Mortágua vivem uma semana em ambiente universitário

Jovens de Mortágua participam 
na Universidade Júnior


