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Perto de uma centena de alunos participou no passado dia 4 numa praxe ecológica em
Peniche. Os estudantes receberam sacos e luvas e foram para praia recolher lixo. A Comissão
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de Praxe da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar teve a ideia de receber os novos
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estudantes com uma limpeza da praia da Gamboa, à entrada da cidade. “Nós pretendemos
demonstrar que a praxe pode ser solidária e que não é de humilhação. Ninguém é obrigado a
estar aqui, é uma atividade voluntária”, contou João Mendonça, que admitiu ter ficado

Outros

“impressionado com a dimensão do lixo recolhido”.
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Carolina Martins, aluna do curso de gestão
de eventos, declarou que “vim com a
vontade toda porque é uma maneira
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diferente
de
seremos
praxados
e
ajudamos o ambiente”. A sua colega,
Carolina Pereira, disse que “limpar a praia
é boa iniciativa e diferente e estamos a
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fazer algo útil”.
“Eu já tinha feito um trabalho assim nas
férias na Praia da Maçã. Achei interessante
e é uma boa ideia”, manifestou Tiago
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Ribeiro,
de
biologia
marinha
e
biotecnologia, que comentou que as
praxes “facilitam a integração” dos
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alunos”.
Caloiros e alunos do 3º ano participaram na iniciativa
“É uma praxe diferente e engraçada. Era
impossível falar”, frisou Carlos Ferreira, do curso de marketing turístico.
“Se nos todos usufruímos da praia porque não limpá-la? Estamos a ajudar o ambiente e é importante.
Assim vamo-nos conhecendo ainda mais e reforça o espírito de grupo”, afirmou Luís Lopes, de animação
turística.
Não foram só os caloiros a recolher lixo. Os alunos do 3º ano também ajudaram, como Luiz Alvarez, do
curso de animação turística, que considerou ser “essencial estarmos com os caloiros na praxe solidária,
com a qual podemos ajudar a comunidade local através da limpeza da praia”.
A zona dos caixotes do lixo é a que tinha mais lixo no chão, o que surpreendeu os alunos. Plásticos,
embalagens e beatas foram o lixo recolhido nesta iniciativa que, mais do que limpar a praia, pretendeu
mostrar que as praxes podem ser solidárias e não de humilhação.
“As praxes académicas podem ter um papel relevante na integração dos novos estudantes, na medida em
que funcionem como um ponto de apoio aos que chegam pela primeira vez ao ensino superior e em
especial aos estudantes deslocados. Muitas vezes estes momentos ajudam os recém-chegados na
procura de alojamento, no conhecimento da cidade e dos seus recursos, e na sua integração na Escola e
no curso», defendeu Nuno Mangas, presidente do Politécnico de Leiria.
“Há já vários anos que há um esforço de articulação, sensibilização e comunicação com as associações de
estudantes e comissões de praxe para que estas atividades sejam momentos regulados pelo bom senso,
de verdadeira integração dos novos estudantes. E estas preocupações têm sido bem acolhidas e
assumidas pelas organizações de estudantes, sendo que a praxe solidária tem sido assim cada vez mais
presente”, adiantou.

CLASSIFICADOS LUCKY PANDA.BIZ

+ VISTAS

+ COMENTADAS

1. Trabalhadores subcontratados do Centro Hospitalar
do Oeste recebem apoio
2. Festival Literário Internacional “continua a ser uma
aposta ganha”
3. Pavilhões do Parque na lista de edifícios a recuperar
por investidores privados
4. Tribunal baixa indemnização a pagar pela Junta da
Foz do Arelho à família Calado
5. Pera rocha e vinho leve com mais expressão e
investimento no Cadaval
6. Festa das Adiafas 2016 no Cadaval promove vinho e
pera rocha
7. Bifase assinalou dois anos nas Caldas
8. Condutora alcoolizada apanhada duas vezes pela
PSP
9. Jogos treino de rugby nas Caldas
10. Dia solidário no pão de açúcar

Meteorologia

Francisco Gomes

Óbidos

Caldas da Rainha

Tags:

Voltar

COMENTÁRIOS

Este site utiliza cookies para lhe prestar um melhor serviço. Se continuar concorda com a sua utilização.
0

0

http://jornaldeobidos.com/Praxe_solidaria_levou_caloiros_a_limpar_praia

0

New

Aceito Cookies

1/3

13/10/2016

Jornal de Óbidos  Praxe solidária levou caloiros a limpar praia

Deverá efectuar Login ou fazer o Registo (Grátis) para poder comentar esta notícia.

Hoje

Sexta

Sábado

21° 12°

19° 12°

21° 13°
tempo.pt

pub

+info

Jornal das Caldas
41 645 gostos

Gostei

Contactanos

Tu e 50 outros amigos gostam disto

Escolhas do Editor
Ansiedade e insónia são as maiores queixas
dos caldenses

500 seniores comemoraram Dia
Internacional do Idoso no Parque

Recriações etnográficas animaram a cidade
no dia 5 de Outubro

Desfile de pasteleiras pela cidade

Inês Caetano eleita Miss Freguesia
Alvorninha

Ciência & Tecnologia
Investigadores portugueses redefinem função
de neurónios ligados à motivação
ler mais

CIENCIA VIVA | 09-09-2016

Medalhas para Portugal nas Olimpíadas
Internacionais de Ciências da Terra
ler mais

CIENCIA VIVA | 09-02-2016

Fazer um planeta melhor com seda
ler mais

CIENCIA VIVA | 01-01-0001

Há um relógio despertador molecular que
acorda os óvulos
ler mais

CIENCIA VIVA | 01-01-0001

Descoberta a origem do longo corpo das
cobras
ler mais

CIENCIA VIVA | 08-11-2016

mais artigos

Notícias Institucionais
Este site utiliza cookies para lhe prestar um melhor serviço. Se continuar concorda com Banda
a sua utilização.
Filarmónica de A-da-Gorda abre
inscrições
CM ÓBIDOS |Aceito
01-01-0001
Cookies

http://jornaldeobidos.com/Praxe_solidaria_levou_caloiros_a_limpar_praia

ler mais

2/3

13/10/2016

Jornal de Óbidos  Praxe solidária levou caloiros a limpar praia
Óbidos fala sobre o seu projeto Educativo, no
Grande Porto
CM ÓBIDOS | 01-01-0001

ler mais

II Rally Paper da Usseira, Óbidos
CM ÓBIDOS | 10-12-2016

ler mais

I Mercado e Sabores com Fruta na Capeleira,
Óbidos
CM ÓBIDOS | 10-12-2016

ler mais

COMUNICADO A terra treme
CM ALENQUER | 10-12-2016

ler mais
mais notícias

Estatuto Editorial

Quem somos

Ficha técnica

Publicidade

Contactos

RSS

Sugestões

© 2012 - 2016 Jornal de Óbidos - Todos os direitos reservados
Powered by: U-LINK Digital Press Edition

Este site utiliza cookies para lhe prestar um melhor serviço. Se continuar concorda com a sua utilização.
Aceito Cookies

http://jornaldeobidos.com/Praxe_solidaria_levou_caloiros_a_limpar_praia

3/3

