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Caloiros com
praxe solidária

Caloiros trocam, por momentos, as cantorias por uma causa solidária

FERNANDO FERREIRA

Para«desmistificaroqueéapra-
xe», a Associação de Estudantes

(AE)doInstitutoSuperiordeAgrono-
mia(ISA)decidiuorganizaruma«pra-
xe social», em benefício da comunida-
de de Alcântara.

«Depois do que aconteceu no Meco,
éprecisodesmistificaroqueéapraxe»,
contaaoDestakJulienDias,presiden-
tedadireçãodaAEISA,lembrandoos
três princípios pelos quais uma praxe
se deve reger: «respeito, integração
e tradição».

Uma das iniciativas desta praxe
consiste na requalificação do muro do
AtléticoClubedePortugal,açãoqueirá
decorrerhoje,às15h.OEstádiodoAtlé-

RAQUEL MADUREIRA
rmadureira@destak.pt

Associação de
Estudantes do ISA
organiza praxe social em
benefício da Comunidade
de Alcântara, em Lisboa.

ticoClubedePortugalconfinaempar-
tecomaTapadadaAjuda,peloqueesta
atividade terá, igualmente, um impac-
to visual positivo no campus do ISA.

Adecorreraté2deoutubroestátam-
bémumarecolha,naAEISA,dealimen-
tos,produtosdehigieneetoalhaspara

oBalneárioComunitáriodeAlcântara,
oúnicoemLisboacombanhosgrátise
apoio social. Os beneficiários dividem-
-se entre a população sem-abrigo e
famílias, sobretudo idosos cujas casas
não têm casas de banho e agregados
emsituação de carênciaeconómica.
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Estudantes
de Agronomia
vão ter praxe
solidária
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Caloiros de Agronomia participam em ações solidárias
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A Associação de Estudantes do Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa, vai integrar os novos
alunos através de praxes solidárias
 
 Quarta feira, 23 de Setembro de 2015 |
 
 À semelhança dos anos anteriores, Associação de Estudantes do Instituto Superior de Agronomia
(AEISA) volta a realizar ações solidárias com o objetivo de integrar os caloiros na universidade.
 
 Hoje, 23, os novos alunos vão pintar um muro do Atlético Clube de Portugal, localizado mesmo ao
lado da universidade, na Tapada da Ajuda, em Lisboa. A recuperação do muro terá um impacto visual
positivo no próprio campus do ISA devido à proximidade das duas instituições.
 
 Ao mesmo tempo, até 2 de outubro, estará a decorrer uma campanha de recolha de produtos de
higiene e toalhas para o Balneário Comunitário de Alcântara, o único com banhos gratuitos na cidade e
que também inclui apoio social para os seus utentes através, por exemplo, da doação de roupa.
 
 Apesar das ações terem como objetivo a integração dos novos alunos, toda a comunidade escolar,
incluindo funcionários e docentes, são convidados a participarem.
 
 A iniciativa da associação de estudantes do ISA conta com o apoio do Conselho de Gestão da
universidade e da Junta de Freguesia de Alcântara.
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