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Santa Marta de Penaguião

Lamego

SANTA MARTA deseja…
as boas festas

Terceira Idade e Infância daAPITIL
preparam-se para celebrar o Natal
As respostas sociais
inerentes à terceira idade
e infância da APITIL preparam-se a rigor para receber
o tão aguardado Natal, sendo bem evidente em todos
os seus edifícios as belas
e sumptuosas decorações
natalícias.

Executivo municipal deseja boas festas pessoalmente aos seus munícipes.
Foi de uma forma original, inédita e diferencial que o
executivo municipal de Santa Marta de Penaguião desejou as boas festas aos seus munícipes.
Com efeito, os tradicionais postais de Natal foram entregues, um a um, pelas mãos do presidente do município
penaguiense.
Defendendo uma política de proximidade com os seus,
o executivo municipal optou por fazer pelas suas próprias
mãos a distribuição dos postais de forma a ouvir e visitar
a população.
Esta última recebeu, de forma entusiástica e surpreendida as boas festas municipais mostrando-se igualmente
comovida e alegre com a visita do presidente da Câmara
Municipal.
Até ao final da próxima semana, todas as freguesias
do concelho irão receber a visita do executivo municipal.
Até lá… umas boas festas para todos.

Lamego

Junta de freguesia de Penajóia
presenteou ﬁnalistas
do ensino secundário

A Junta de Freguesia de Penajóia presenteou os
seus mais recentes finalistas penajoienses do ensino secundário com uma fita criada especificamente
para a ocasião.
A Junta de Freguesia de Penajóia associou-se em
mais um ano a uma das mais belas e sumptuosas tradições do concelho de Lamego, o cortejo dos alunos finalistas do ensino secundário deste município, com a oferta de
uma fita decorativa e institucional desta junta de freguesia
aos finalistas que habitam na Penajóia.
Para os alunos finalistas da Penajóia este é sem dúvida um gesto de reconhecimento pelo alcançar de uma
fase importante nas suas vidas escolares, denotando-se assim a importante ligação existente entre a Junta
de Freguesia de Penajóia e os seus jovens fregueses,
acompanhando-os no seu percurso escolar e académico
de forma ativa e antenta.

As festas de caráter religioso têm na APITIL uma
forte e marcante presença,
no qual o Natal é sem dúvida
um dos momentos mais importantes para as respostas
sociais da terceira idade e
infância da Instituição, e claro, para os seus principais
intervenientes, ou seja, os
seus utentes. Deste modo,
utentes e colaboradores juntaram-se para iniciar os processos de decoração que
compreendem a maior parte
dos espaços que constituem
as respostas sociais inerentes à terceira idade e infância
da Instituição.

O Natal é sem dúvida
uma data muito especial
e acarinhada por todos os
utentes, que abraçam de
um modo emocionante as
atividades que são realizadas no âmbito da celebração
do nascimento do Menino
Jesus.
De uma forma, ou de ou-

tra, todos os utentes ajudam
na decoração dos espaços
pertencente à APITIL, embora a sua Sede seja o que
apresente mais ênfase, devido à sua maior dimensão
e ao seu maior número de
utentes. A sublimidade dos
enfeites natalícios é uma caraterística bem assente, no

qual a predominância das
cores permite obter um realce bastante interessante dos
contornos que compreendem
esses enfeites, o que torna
ainda mais alegres todas salas e corredores dos edifícios
da Instituição.
Entre os diversos enfeites de Natal, destacam-se
as várias árvores de Natal,
preenchidas com os tradicionais acessórios natalícios, e
sempre acompanhadas pelos
bonitos presépios que permitem assim realçar ainda a
mais a presença do Menino
Jesus no seio da Instituição,
merecendo um olhar especial
por parte de todos.
É bem evidente a satisfação dos utentes, ao olharem
com bastante atenção e admiração o trabalho por eles
desenvolvido, premiando assim todo o seu empenho dedicado, e que permitiu deste
modo obter todas as sublimes decorações realizadas.

Armamar

EBS Gomes Teixeira participa no projeto
internacional “Having Theatre Inside”
O Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira, Armamar integra um projeto
internacional no âmbito
do programa Erasmus denominado “Having Theatre
Inside” conjuntamente com
escolas de cinco países
europeus pertencentes à
Polónia, Croácia, Bulgária,
Lituânia e Turquia.
Partindo do lema de ter
um teatro dentro da Escola
com o objetivo de reivindicar espaço para a pedagogia teatral na educação dos
alunos, e ao mesmo tempo
introduzir conceções inovadoras de teatro para crianças
e adolescentes. Lema integrador, mas que funcionará
também como tema aglutinador dos diferentes grupos
participantes.
Mais uma vez, a Escola
Básica e Secundária Gomes
Teixeira de Armamar esteve
aberta a este desafio internacional, e são dezasseis alunos conjuntamente com dez
professores que irão abraçar
formas inovadoras de teatro,

numa perspetiva pedagógica. O drama, o teatro de
sombras, o teatro musical, o
teatro físico e a pantomima
darão vida a histórias nas línguas nacionais de cada país,
mas obrigatoriamente com a
partilha das mesmas histórias na língua inglesa. Neste
caso o contacto direto com
diferentes culturas, de estilos
de vida próprios e ao mesmo
tempo com abordagens diferenciadas do teatro na vida
escolar, irão marcar de forma
positiva os participantes.
O Douro Hoje esteve pre-

sente na reunião de divulgação e apresentação “Having
Theatre Inside”à comunidade
e registou a importância do
referido projeto realizar-se
num ambiente multicultural,
condição fundamental para
aumentar de forma exponencial o seu valor educacional.
Os objetivos do projeto,
para além de proporcionar
aos alunos o contacto com
diferentes formas de abordar
o teatro, permitirá o expressar de emoções através das
representações, reforçará os
laços e consciência europeia

dos participantes. Aos professores será dada oportunidade de formação no âmbito
teatral para que os mesmos
possam desenvolver nas escolas a que pertencem “trazer
o teatro para dentro dos muros da Escola”.
O produto final será a publicação de um livro sobre o
trabalho desenvolvido pelas
diferentes Escolas que integram o projeto bem como a
partilha dos diferentes registos vídeo efetuados ao longo
dos três anos.
J. Calheiros

