Atividades Paralelas
Concurso “Melhor Frase” » Tem como objetivo sensibilizar os mais novos para as temáticas Ambiente e Energia. A frase mais criativa e original recebe como prémio uma Casa Solar no encerramento da Feira com
a presença do Pinchas.
Campanha de Troca de Lâmpadas » As lâmpadas economizadoras duram 8 vezes mais que as lâmpadas tradicionais e consomem menos
80% de energia. Traga uma lâmpada incandescente e leve uma economizadora grátis. As lâmpadas usadas devem ser entregues devidamente acondicionadas, de preferência dentro de uma caixa.
Campanha limitada ao stock existente e a uma lâmpada por pessoa.

Organização:
ANCOREVENTOS
Apoio:

Conservar com Justiça » A compensação financeira resultante da entrega
de tampas na Feira, entre outras iniciativas de recolha, será atribuída ao
abrigo da iniciativa Conservar com Justiça, aos proprietários dos terrenos
na Área Protegida de Ponte de Lima, para que desenvolvam a sua atividade em consonância com os objetivos de conservação do espaço. O seu
contributo é importante para que o futuro da Natureza e do Espaço Rural em Ponte de Lima possa ser Sustentável para as gerações vindouras.

7 a 9 fev 2014
Expolima
Ponte de Lima

Pegada Ecológica » O nosso comportamento diário tem consequências
para o Planeta Terra! Saiba de que forma o seu comportamento interfere
com o Ambiente: calcule a sua Pegada Ecológica e surpreenda-se!
Pony School » A Pony School disponibiliza aos mais novos Aulas de Iniciação à Equitação em póneis na Quinta de Pentieiros e Instituições de
Ensino. Ao longo da Feira do Ambiente e Energia dinamizará diversas
demonstrações de aulas para os mais novos. Participe!
Pinchas » A mascote da Área Protegida das Lagoas de Bertiandos e S.
Pedro de Arcos, vai marcar presença na Feira. Leve os seus filhos e colabore na campanha de recolha de Tampinhas que o Pinchas vai levar a
cabo nestes 3 dias. Não deixe de tirar uma fotografia com este amigo!

III Feira do
Ambiente
e Energia

Patrocínio:

Champimóvel » Projeto científico que visa divulgar a investigação biomédica junto dos mais novos. Champimóvel, que apresenta um show
animado interativo em 4D com cerca de 25 minutos: uma viagem através do corpo humano, apresentada pela personagem Champi.
Ori Foto Race 2014 Ponte de Lima » Atividade dinâmica, segura e intensa, em equipa, que tem por base o reconhecimento paisagístico, cultural
e arquitetónico do Centro Histórico da Vila de Ponte de Lima. Através
da orientacão com mapa, será colocada à prova a rápida tomada de decisões, a capacidade de planear e concretizar um desafio. A capacidade
de concentração será testada pois, associado a cada posto de controlo,
existe uma fotografia com um pormenor de interesse que tem de ser
identificado. Participantes em equipas de 1 a 4 elementos de acordo
com os escalões. Nível de dificuldade técnica: baixo / Nível de dificuldade física: baixo-médio.
Nota: A participação nas Jornadas Técnicas e Workshops serão mediante inscrição prévia (inscrição gratuita).

www.cm-pontedelima.pt
/feira.ambiente.energia
geral@cm-pontedelima.pt / (+351) 258 900 400
GPS Expolima: 8º34’57,834”W / 41º46’19,067”N

Entrada livre
Estacionamento gratuito

Programa
JORNADAS TÉCNICAS “EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA E AMBIENTAL EM EDIFÍCIOS”
Sexta-Feira, 7 de fevereiro

Sexta-Feira, 7 de fevereiro
09h00 – Jornadas Técnicas – Eficiência Energética e
Ambiental em Edifícios (Auditório Municipal)

9h00 – Receção aos participantes
9h30 – Boas Vindas – Eng.º Victor Mendes,
– Presidente da Câmara Municipal de Ponte
de Lima

10h00 – Abertura da Feira
10h30 – Peddy Paper (Aventura do Óscar “O Girassol” na
Feira do Ambiente e Energia)

Soluções Construtivas Pró-Eficiência Energética
e Conforto Térmico
Eng.º António Curado – Instituto Politécnico de
Viana do Castelo

14h00 – Ateliês (Eco brinquedos e Jogo da Energia)
18h00 – Cerimónia de Inauguração
22h30 – Encerramento

Escolhas Inteligentes – Etiquetagem de produtos
Eng.º Manuel Casquiço – Direção de Inovação da
ADENE

Sábado, 8 de fevereiro

Eficiência Energética e Cogeração em Edifícios de
Serviços | Boas Práticas e Casos de Sucesso
Eng.º Ricardo Monteiro Barbosa – INEGI

10h00 – Abertura da Feira
10h30 – Ateliês promovidos pela Escola Secundária de
Ponte de Lima e EPRALIMA

Coffe Break
Gestão da Energia na Comunidade
Eng.º Adriano Carvalho – Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto

15h00 – Workshop didático “A Música e a Reciclagem”
Os “be-dom” ensinam as crianças a fazer
instrumentos musicais com o resíduos
domésticos - latas, garrafas, etc.

Aproveitamento da Biomassa Florestal
Eng.ª Rosário Alves – FORESTIS

16h00 – Demonstrações de Soluções Inteligentes

Domingo, 9 de fevereiro

22h00 – Concerto “be-dom”
Os be-dom são um grupo de percussão alternativa com um espetáculo misto de ritmo, teatro e
humor, no qual são usados instrumentos pouco
habituais tais como bidões, latas, garrafas, eletrodomésticos, etc.

10h00 – Abertura da Feira

São atualmente dos mais internacionais grupos de
percussão portugueses, contando no seu currículo
com atuações nos maiores festivais europeus”.
00h00 – Encerramento

10h30 – Ori Foto Race 2014 Ponte de Lima
(concentração na Expolima)
15h00 – Performances de Rua com os “be-dom”
Largo de Camões / Avenida de S. João / Expolima
16h00 – Demonstrações Práticas
19h30 – Entrega do prémio “Melhor Frase” com a presença
do Pinchas
20h00 – Encerramento

Pegada Ecológica
Dr. Bruno Araújo – DECO
Centro Educativo das Lagoas – Exemplo de
Eficiência
Eng.º Pedro Gouveia – CEZERO
Debate
12h30 – Pausa para almoço
14h30 – Visita técnica às instalações do Centro
Educativo das Lagoas (inclui transporte)
18h00 – Cerimónia de Abertura da Feira do
Ambiente e Energia

