“Toshiba multada em 55 milhões de euros por fraude
contabilística” – JORNAL DE NEGÓCIOS
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A ideia do Natal

Agrupamento de Escolas de Armamar

E de repente… embarcamos noutra aventura!
Projeto ERASMUS+

Depois de ter terminado a participação positiva
e enriquecedora do projeto
Comenius, o Agrupamento de Escolas de Armamar
embarca agora num novo
europeu, desta vez Erasmus+.
Este novo projeto intitulado “Mind Mapping and
Multiple Intelligence” iniciou
o seu primeiro ano no passado mês de setembro e irá
desenvolver-se nos próximos
três anos com a coordenação da escola da Grécia e
os parceiros das escolas de
Portugal, Itália, França, Polónia, Turquia e Roménia.
Neste primeiro ano são os
do sexto ano que irão desenvolver as atividades relativas

ao projeto.
O primeiro encontro entre as escolas parceiras realizou-se nos dias 29 de novembro a 4 de dezembro e
aconteceu na escola coordenadora em Salónica, na Grécia. Três professores, duas
alunas do sexto ano, juntamente com as suas encarregadas de educação, tiveram
a oportunidade de viver uma
experiência nova de aprendizagem e partilha. Enquanto
os professores e encarregados de educação participavam no Workshop sobre
Multiple Intelligence, pela
mão da formadora grega de
renome Eleni Garyfalaki, os
alunos puderam assistir às
aulas das disciplinas de Inglês, Arte e Educação Física. Esta experiência nova

e única deveu-se também
ao facto dos alunos dos países parceiros terem sido recebidos na casa de alunos
da Grécia, onde almoçaram
e conviveram com os seus
e deram passeios pela bonita cidade de Salónica. Sendo este o primeiro encontro,
houve também lugar para
cada país parceiro apresentar a respetiva escola, região
e país.
O outro Workshop dedicado a Mind Maps estendeu-se por três dias e coube ao
formador Kimon Kampouropoulos, aprsentar algumas
das regras/orientações para
a elaboração de Mind Maps
(esquemas mentais).
Mas não foi só o trabalho
que compôs esta passagem

por Salónica, num dos dias
a Associação de Pais da escola grega brindou todos os
parceiros com um almoço
recheado de pratos gastronómicos típicos do país, um
gesto dotado de bem receber.
No jantar de despedida
os parceiros foram brindados
com música ao vivo e todos
puderam dançar as músicas
tradicionais da Grécia.
Durante cinco dias professores, alunos e pais disfrutaram de bons momentos não
só de formação mas também
de hospitalidade, simpatia e
multiculturalidade.
Em fevereiro do 2016 cabe-nos a nós acolher todos
os parceiros na nossa escola e região.
A coordenadora
Celita Leitão

O título deste artigo, embora muito limitativo, levará
a pensar o que representa o Natal para nós.
O Natal é a Caridade Cristã a que pode alargar-se o
reino de Deus, continuando a sua missão – Caridade,
que sendo a projecção da Cruz no Mundo, é o braço do
próprio Deus.
O Natal deve ser visto no campo social e no sector
económico só tem sentido se for estruturado pela acção
educativa e formativa que resgatará a Vida, agrilhoada
pelo conceito e pela irracionalidade. Esta Vida que, afinal,
tem tantas belezas que só o homem destrói.
O Natal deve ser o dia-a-dia, como se fosse o encadeamento das palavras de um acto de Fé, a culminar
em alegria e em bênção.
O homem sonha, e a obra nasce. Nasce com o imperativo de Deus, porque é vocacional. Vem de longe,
do sonho lindo e puro da infância.
Este poema ilustra bem o caminho da fé:
Natal, Natal.
Uma estrela luzia
Lá nos céus,
Como um sinal…
E a Mãe sorria,
Pura lirial.
Sabia
Que era divino
O seu Menino…
pequenino,
Era Deus.
Continua, nas alturas,
O canto triunfal:
Paz às criaturas,
Porque é Natal
É Natal

Mesão Frio

Mais de 400 Séniores do concelho reunidos
em almoço e baile de Natal
A Câmara Municipal de
Mesão Frio preparou um
almoço de Natal, seguido
de baile, que juntou mais
de quatro centenas de séniores do município, com
idade igual ou superior a 60
anos, reformados ou portadores de deficiência.
O convívio teve lugar no
pavilhão multiusos municipal, no dia 21 de dezembro,
pelas 12h30.
A iniciativa instituida pelo
atual executivo é um momento que se rege pelo espírito da
Quadra natalícia, de partilha e
convívio, com muita animação
à mistura. Para alguns, a única oportunidade de festejar o
Natal, sem que a dor da solidão ou as dificuldades da vida
estejam presentes.

O tradicional almoço de
Natal incluiu o bacalhau com
batatas e couve, o bolo-rei,
as rabanadas, a aletria, entre outros manjares. Antes de
dar início à refeição, o presidente da Câmara Municipal,
Alberto Pereira, agradeceu a
participação dos séniores e o
empenho dos funcionários na
concretização deste almoço.

O autarca aproveitou ainda
a ocasião para dirigir a todos
os municipes os seus votos
de boas festas. O pároco da
freguesia de Oliveria, Padre
António Andrade, procedeu à
benção da refeição, através
de uma oração que foi rezada em conjunto com todos os
presentes.
Durante a tarde, o con-

vívio prosseguiu com o espetáculo musical de Mónica
M. No final do dia e antes do
regresso a casa, foi servido
um lanche. Nesta iniciativa
participaram os representantes das várias entidades
concelhias e os autarcas das
cinco Juntas de freguesia.
Atenta à população mais
idosa e com necessidades
especiais, a autarquia de Mesão Frio tem procurado criar
as condições necessárias
para um estilo de vida com
maior qualidade e mais ativo.
Através da implementação de programas, projetos
e ações, especialmente dirigidos aos munícipes mais idosos, este executivo pretende
contribuir para o desenvolvimento pessoal e social desta
camada da população.

Viriato Lemos

Cinfães

Pai Natal motard distribui
prendas às crianças
A Associação
Moto Clube Cinfanense organizou,
no dia 19 de dezembro, a 10ª edição do
Pai Natal Motard na
sede da associação. Uma festa de Natal a pensar
nas crianças cinfanenses que viveram uma tarde
diferente com muita diversão.
Mais de 300 crianças passaram pela sede do Moto
Clube Cinfanense. À espera dos mais novos estava uma
tarde muito animada e divertida com insufláveis, palhaços, pinturas faciais e, claro, o Pai Natal que distribuiu
presentes a todas as crianças.
Esta iniciativa contemplou ainda um desfile pelas
ruas da vila de Cinfães com os motards vestidos a rigor
de Pais Natal.
O evento contou com a parceria da Camara Municipal de Cinfães, da Junta de Freguesia de Cinfães e da
Associação Empresarial de Cinfães.

