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Torres Vedras: Atribuição de bolsas de estudo
‘+Futuro’
Por  Redação  - 14 Julho, 2021

Esta quarta-feira, dia 14, realizou-se a cerimónia de entrega de bolsas de estudo,
integradas no programa ‘+Futuro’ – Bolsas de Estudo do Ensino Superior.

Esta quarta-feira, a Paços do Concelho, em Torres Vedras, acolheu um simbólica
cerimónia do programa ‘+ FUTURO’, que consiste na atribuição de bolsas de estudo para
o ensino superior’.

A Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Laura Rodrigues, começou por
destacar a importância que é “apoiar todos aqueles que pretendem ingressar no
ensino superior e pretendem qualificar-se para que consigam, quer em termos
profissionais, quer em termos pessoais”, para “poderem desenvolverem a sua
cidadania e profissão de uma forma mais qualificada.”

A Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Laura Rodrigues, começou por
destacar a importância que é “apoiar todos aqueles que pretendem ingressar no
ensino superior e pretendem qualificar-se para que consigam, quer em termos
profissionais, quer em termos pessoais”, para “poderem desenvolverem a sua
cidadania e profissão de uma forma mais qualificada.”

Laura Rodrigues destacou ainda que “pretende-se uma situação de maior igualdade
entre todos, para que todos possam ter mais acesso a tudo aquilo a que têm
direito, neste caso ao ensino superior“.

“Nesse sentido, achamos que é muito importante, por um lado, muito
gratificante e, por outro, ter este programa ancorado na Câmara Municipal de
Torres Vedras”, acrescentou, sublinhando que a “Câmara é apenas um dos
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parceiros e que funciona com um conjunto de entidades, de empresas que elas
próprias se propuseram a participar neste programa para dar apoio àqueles que
mais merecem a atribuição desta bolsa, tendo em conta o regulamento.”

Leonor Malhado, a mentora principal do projeto, também presente na cerimónia,
começou por agradecer a todos os envolvidos, uma vez que “sozinha não teria
conseguido”, pelo que fez questão de destacar o apoio que recebeu da engenheira
Laura Rodrigues.

“O nosso município é efetivamente um município aberto à aposto no futuro, à
aposta nos jovens, aposta na educação, aposta na informação e na educação”.
enfatizou Leonor Malhado.

“Estamos muito satisfeitos com a participação de todos em termos económicos que nos
proporcionou, quer manter as bolsas, mesmo em ano de pandemia, quer angariar mais
quatro bolsas (destinadas a Bruna Filipe, Joana Afonso, Guilherme Cruz e David
Azevedo, todos de 19 anos)”, acrescentou.

Bolsas atribuídas

Mariana Filipa de Oliveira Alves Gomes, estudante na Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar – Politécnico de Leiria- Curso de Biotecnologia. Bolsa de 2 000€.

Leonor Veiga Ferreira Bento, estudante na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade NOVA de Lisboa, curso Ciência Política e Relações Internacionais – Bolsa de
1 000€.

Carolina Micael Pinto Duarte Pereira, estudante no Instituto Superior Técnico, no curso
de Engenharia Informática em Computadores – Bolsa de 2 500€.

Pedro Miguel Pitres da Costa dos Santos Nazaré, estudante na Escola Superior de
Desporto Rio Maior, no curso de Desporto, Condição Física e Saúde – Bolsa de 1 000€.

Bruna Filipa Mateus Alves- TESP (Técnico de Especialização Profissional em Intervenção
Social e Comunitária em Torres Vedras) – Bolsa de 2 500€.

Joana Afonso Póvoas, estudante da Escola Superior de Tecnologia e de Saúde de Lisboa,
no curso de Fisioterapia – Bolsa de 2 000€.

Leonor Malhado aproveitou ainda para justificar a falta dos alunos bolseiros que não
estiveram presentes, referindo que os mesmos encontram-se a trabalhar.

Redação
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