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Ponto alto no domingo, com missa solene e procissão

Empresas querem recrutar
150 alunos de Informática da UM

Festa em honra de S. Pedro
anima freguesia de Lomar
ANTÓNIO SILVA

Festividades decorrem até ao próximo domingo

A freguesia de Lomar
acolhe, até ao próximo
domingo, as festividades
em honra de S. Pedro com
um programa que promete animação ao longo de
vários dias.
As festividades já tiveram início na segunda-feira, com a celebração
de uma missa com meditações sobre a vida de
S. Pedro.
Na sexta-feira, o programa continua com a atua-

ção do grupo popular Akisom, a partir das 21h30.
Para sábado, às 20h30,
está agendada uma missa
vespertina cantada pelo
Grupo Coral Júnior de
S. Pedro de Lomar (20h30).
Uma hora depois, sobe ao
palco a “Banda T” para
um espetáculo de música variada.
Pelas 01h00, decorre
uma sessão de fogo de
jardim.
Domingo é o ponto alto

das festividades do padroeiro. O programa começa às 09h30, com uma
concentração junto ao salão da igreja paroquial das
crianças que vão fazer a
comunhão solene da Profissão de Fé, de onde sairão para a missa solene
em honra do padroeiro,
acompanhadas pela Fanfarra do Corpo Nacional
de Escutas de Lomar.
A missa solene tem início às 10h00 e será can-

tada pelo Grupo Coral de
S. Pedro de Lomar.
Pelas 17h00, entra no
adro da igreja nova a Fanfarra do Corpo Nacional
de Escutas de Lomar, dando início ao programa da
tarde e noite.
O sermão e grandiosa procissão em honra de S. Pedro tem início às 18h00.
Acompanhado pela fanfarra, o cortejo conta com andores decorados com flores naturais. Estarão também presentes as crianças
que fizeram a comunhão
solene de profissão de fé,
entre outras vestidas de figuras bíblicas.
Para as 21h30 está agendado o Festival de Folclore organizado pelo Grupo Folclórico da Casa do
Povo de Lomar. Para além
dos grupos da casa, irão
atuar o Grupo Folclórico
Alhais de Vila Nova de Paiva, o Grupo Folclórico de
S. Pedro de Cête e o Rancho Folclórico Santa Cecília de Vilaça. O programa
termina à meia-noite com
fogo de jardim.

tuguês na comissão, quer
«contribuir para aumentar o número de atividades e a visibilidade da investigação» nesta área, nomeadamente na formação
dos engenheiros, na prática docente e na ligação
à indústria.
«Pertencer ao Aalborg
Centre é uma excelente
oportunidade para aprender, colaborar e reforçar
uma rede para a melhoria
da educação em engenharia. É um trabalho em equi-

pa e passa pela aplicação
de modelos de aprendizagem centrados no aluno,

Associação “O Salto” debate
reabilitação em saúde mental
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que aumentem o seu significado, a relevância e a
motivação», afirma.
DR

Docente leciona na Escola de Engenharia da UM

Mais de 20 empresas portuguesas e multinacionais
esperam recrutar esta semana, nas XII Jornadas de
Informática que decorrem até sexta-feira, 150 alunos
finalistas e recém-licenciados deste curso. Em muitos
dos casos, os alunos vão ser aliciados a conciliarem
o trabalho com a realização de teses de mestrado e
doutoramento em ambiente industrial.
«Felizmente, não temos alunos que cheguem para
os pedidos de emprego que temos recebido. A oferta
formativa das licenciaturas e mestrados em Engenharia
Informática e em Ciências da Computação regista uma
situação de pleno emprego», realçam os professores
António Sousa e Victor Fonte, do Departamento de
Informática.
Segundo os responsáveis, «isto deve-se à reputação dos cursos construída nas últimas décadas, ao
dinamismo do tecido industrial e ao reconhecimento
da qualidade e versatilidade dos profissionais aqui
formados».
Os recém-formados têm também protagonizado cada
vez mais empresas próprias, apoiados pela UM. «A
sociedade é cada vez mais sustentada nas tecnologias
de informação, por isso a tendência é manter estes
índices de procura e de dinâmica, mesmo face a um
cenário económico mais desafiante», acrescentam os
docentes.
As JOIN’14 são promovidas pelos núcleos de estudantes das licenciaturas em Engenharia Informática
(CESIUM) e Ciências da Computação (NECC), sob coordenação do Departamento de Informática. O programa
dedica as manhãs a sessões técnicas, científicas ou
tutoriais. A iniciativa inclui ainda ateliês de programação
para dispositivos móveis e web e diversas atividades
além das paredes da UM.
O evento termina com uma edição do CoderDojo,
um movimento mundial, que visa iniciar jovens dos
sete aos 17 anos na programação informática e desenvolvimento de pequenas aplicações.

A associação “O Salto” assinala o seu 15.º aniversário
com a realização de um colóquio sobre “Reabilitação
em Saúde Mental, Realidades e Utopias”.
Esta iniciativa realiza-se na próxima sexta-feira, dia 27,
e os interessados em assistir têm transporte disponível
de ida e volta. Este sairá da paragem dos TUB situada
ao lado da igreja do Pópulo às 14H30.

Professor da Universidade do Minho
é consultor de centro da UNESCO
Rui Lima, professor da
Escola de Engenharia da
Universidade do Minho,
foi convidado para a comissão consultiva do Aalborg Centre for Problem
Based Learning in Engineering Science and Sustainability, um novo centro de investigação UNESCO, uma entidade pretende ampliar a rede de colaboração na educação em
engenharia a nível internacional.
Rui Lima, o único por-
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