
Escola põe alunos a pensar a cidade
BRAGA Dar vida a edifícios devo-
lutos, em prol dos jovens e idosos,
é a ambição de alguns dos 150 es-
tudantes do 11." ano da Escola Se-
cundária Sá de Miranda, em Braga,
que vão participar, este ano, no
projeto "Nós propomos". Promo-
vido pelo Instituto de Geografia e
Ordenamento do Território da
Universidade de Lisboa e ESRI
Portugal, tem como objetivo colo-
car os mais novos a pensar em so-
luções para problemas da sua ci-
dade.

"A nossa proposta é reconstruir
um espaço degradado, em Ferrei-
ros, que é usado para coisas que
não se devem fazer. Queremos
usar aquilo para criar um centro de

saúde ou algo que ajude as pessoas
mais velhas", explica Paulo Lacer-
da, com 17 anos, convencido de

que o projeto que tem em mãos
poderá trazer um "melhor am-
biente" a uma zona residencial.

Já o grupo de Rita Pinto pensou
nas potencialidades da fábrica
Confiança, devoluta há vários
anos. "Queremos fazer um museu
com a história da fábrica e um jar-
dim, lá dentro, com uma zona de
estudo, pensando nos estudantes
da Universidade do Minho, que
está muito perto. Também pensa-
mos fazer uma galeria de arte. Bra-
ga não tem nada do género para os
artistas poderem mostrar os seus
projetos", descreve a aluna de 16

anos.
As ideias dos participantes vão

ser partilhadas com os técnicos do

Município, que os vão receber em
reuniões onde poderão conhecer
as principais orientações e preocu-
pações do PDM. Para o vereador do

Urbanismo, Miguel Bandeira, "a

Autarquia deve ser um espaço
aberto" e o projeto "Nós propomos"
permite "estreitar os elos de inter-
ação entre decisores políticos".

Em cinco anos, a Escola Sá de
Miranda já pôs cerca de 650 alunos
a pensar no território. As melho-
res propostas são apresentadas
num seminário nacional, em Lis-
boa. SANDRA FREITAS


