“Três portugueses recebem 5,9 milhões de euros europeus
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S. Martinho de Anta - Sabrosa

Crianças da APITIL festejaram oNatal

Mais de 11.000 Pessoas
já visitaram
o espaço Miguel Torga

No passado dia 18 de
dezembro, as respostas
sociais da Creche e Jardim-de-Infância da APITIL
realizaram a tão aguardada festa de Natal das suas
crianças.
Todos os anos, repete-se
o mesmo ritual, com as crianças a juntarem-se num evento
deslumbrante, e que resulta
de uma enorme dedicação
dos alunos e das suas educadoras e auxiliares, que num
esforço conjunto, conseguem
preparar a realização de uma
festa que premeia a interação
e o trabalho em grupo.
Foram vários os dias que
compreenderam toda a logística e preparação do espaço
que recebeu a referida festa
de Natal, no qual, os pais
e alguns dos familiares dos
“artistas de serviço” não faltaram à chamada, aparecendo
em massa, para assim des-

frutarem de um espetáculo
único, e com a particularidade de os artistas serem os
seus próprios filhos. Emoção,
alegria, algumas lágrimas no
canto do olho, foram alguns
dos principais sentimentos
que se viveram nesta grandiosa festa, em que os intensos aplausos realçaram
e confirmaram o sucesso de
mais um ano de festa de Natal na Instituição.

A festa natalícia foi constituída por um conjunto diversificado de atividades, desde
canções, musicais e teatros,
e claro não faltando a presença habitual do Pai Natal com
o seu saco de prendinhas,
que deliciou e encantou todas
as crianças.
Criatividade e originalidade foram dois conceitos bem
presentes em todos os espetáculos, no qual, a animação,

que era um dos objetivos primordiais a alcançar, foi sem
dúvida bem conseguido.
Além de se festejar esta
nobre época festiva, o convívio e a festa entre pais e
filhos foi em mais um ano
marcante e bem visível entre
todos, promovendo assim a
interação geracional e relacional entre os mais velhos
e os mais novos.
O momento mais esperado de toda a festa consistiu
sem dúvida na visita do Pai
Natal, que distribuiu algumas guloseimas por todas
as crianças, que quiseram
aproveitar esta sumptuosa
visita para cumprimentar o
Pai Natal. Muitos abraços
e beijinhos rechearam este
momento de alegria.
A APITIL aproveita também este momento para desejar um Feliz Natal e Bom
Ano Novo a todos os seus
leitores e amigos.

Lamego

Festa de Natal da terceira idade
celebrada naAPITIL
O dia 17 de dezembro
teve um sabor especial
para os utentes da terceira
idade da APITIL, devido à
bonita festa de Natal que a
Instituição preparou para
comemorar esta época tão
especial.
O Natal é um momento
solene e de grande importância para todos os utentes da
Instituição, e como tal, é assinalado nas suas instalações
com um grande dia de festa,
juntando os utentes de terceira idade na sua sede principal.
A festa de Natal da Instituição deste ano preencheu
uma vez mais todo o dia,
através da realização de diversas atividades que cativaram a atenção e o entusiamo
de todos os utentes.
O almoço-convívio consistiu num dos momentos
mais simbólicos deste grandioso dia, e contou com a
presença do presidente da
Câmara e do seu chefe de
gabinete, bem como de alguns vereadores e técnicos
da Câmara Municipal. Nesta
festa não faltaram as bonitas
decorações natalícias que
preencheram praticamente

todos os cantos do refeitório, onde as cores cintilantes
evidenciavam o nascimento
do menino Jesus, tornando
o espaço e o momento em
elementos que se conjugaram em algo ainda mais vivo
e comovedor.
Durante o almoço convívio, o presidente da APITIL,
Amândio da Fonseca, e o
Presidente da Câmara Municipal, Eng.º Francisco Lopes,
proferiram algumas palavras
de apreço pela realização
desta bonita festa de Natal,
enaltecendo o empenho e a
dedicação de todos os funcionários e colaboradores.
O almoço contou ainda
com a presença dos alunos de Psicologia B do 12º

ano do Colégio de Lamego,
que no âmbito das atividades propostas na disciplina
de Psicologia, participaram
na organização do almoço.
Além disso, os alunos realizaram também atividades
de dinâmica de grupo e de
interação com os utentes da
Instituição em regime de voluntariado, que fundamenta
o desenvolvimento de um

trabalho-projeto de parceria
entre o Colégio de Lamego
e a APITIL.
O ponto alto do almoço
aconteceu com a entrada de
dois duendes, que entregaram uma lembrança natalícia a cada um dos utentes,
o que fez surgir um sorriso
e um olhar emotivo por parte
de todos.
A tarde foi recheada de
diversas atividades lúdicas,
destacando-se o bailarico comemorativo que juntou todos
os presentes, proporcionando assim um grande momento de alegria, sendo aliás um
seguimento do que acontecera durante todo o dia.
A APITIL aproveita também este momento para
agradecer a presença e a
ajuda dos alunos do Colégio
de Lamego na organização
da sua Festa de Natal.

Se nos deseja contactar
faça-o através dos telefones:
254 313 122 | 254 313 059
ou
email: dourohoje@gmail.com
Facebook:
www.facebook.com/jornaldourohoje

Desde a sua abertura ao público em Outubro de
2014 até meados de Dezembro deste ano, o Espaço
Miguel Torga em S. Martinho de Anta foi visitado por
cerca de 11.500 pessoas. Só em 2015, os números já
ultrapassaram os 7.500 visitantes, afirmando este equipamento como um dos principais centros de visitação
cultural da região e do Norte do País.
Vocacionado para o estudo, interpretação, investigação e promoção do escritor e poeta, Miguel Torga, esta
estrutura de missão cultural e de artes tem ao longo deste
tempo, acolhido dezenas de iniciativas viradas para diferentes públicos. Foi palco de diversos e importantes eventos de arte contemporânea, de índole regional, nacional e
internacional. A expetativa é de que em 2016, o número
de visitantes aumente como também a sua oferta cultural.
A Câmara Municipal de Sabrosa registou com entusiasmo e satisfação estes dados, reconhecendo que refletem
uma estratégia delineada pelo executivo na prossecução
de alguns objetivos específicos assentes na resposta criativa, educativa e interativa cultural para a comunidade e
respetivo território onde se insere.
O Presidente do Município, Dr. José Marques salientou a “crescente importância do Espaço como referência
de conhecimento e divulgação da vida e obra de Miguel
Torga“ e a sua “articulação com outras instituições na promoção do bem cultural”.
“A sua função não é restrita nem se esgota meramente
numa só ação, mas configura-se como um polo difusor e
promotor na região duriense de novos hábitos de cultura
e de ligação a outras figuras de relevo do concelho, nomeadamente a Fernão de Magalhães. Este centro literário
e cultural assume na sua arquitetura também um exemplo
de arte contemporânea de excelência”.
O Espaço Torga funciona num edifício de impar expressão artística com traço do arquiteto Eduardo Souto
Moura. O edifício tem dois pisos, várias áreas e ocupa uma
superfície de implantação de cerca 1300 m2. Salienta-se
o seu revestimento exterior a esteios de xisto oriundo das
pedreiras de Vila Nova de Foz-Côa.

Armamar

Férias de Natal
na biblioteca
O programa “Natal na Biblioteca” decorre nos dias
28, 29 e 30 de dezembro na Biblioteca Municipal de Armamar. O objetivo é dinamizar o tempo de férias com
atividades orientadas para jovens com idades entre
os 6 e os 12 anos.
Neste período os mais novos vão participar num
workshop de reciclagem, ler e contar histórias, criar e
dramatizar uma história em grupo e ainda ver um filme
de animação.

