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FIGUEIRA DA FOZ

COM TEATRO E MÚSICA

Colégio de Quiaios promoveu
serão cultural em Ribas

� O Colégio de Quiaios, cum-
prindo o seu objectivo de ligação
à comunidade, promoveu um
conjunto de serões culturais de
música e teatro em Ferreira-a-
Nova, Gala e Ribas. Nesta última
localidade, o espectáculo decor-
reu na Associação Cultural
Recreativa e Desportiva da Gân-
dara, dando especial destaque ao
teatro e à música.

Com a sala completamente
lotada, pela última vez, como alu-
nos do Colégio, os alunos do 9.o

ano do grupo de Teatro do Colégio
subiram ao palco, onde apresen-
taram a divertida comédia “Perdi-
dos na Quinta da Tia Maria”, ori-
ginal do grupo, que durante uns
momentos deliciou o público,
fazendo-o esquecer os momentos
difíceis que todos atravessamos. 

A seguir foi a vez do Grupo de
Guitarras do Colégio trazer ale-
gria àquele animado serão. Este
grupo é constituído por muitos
alunos que iniciaram a aprendi-
zagem deste instrumento ape-
nas no início do ano lectivo e que
conseguiram provar que a dedi-
cação e o empenho produzem
resultados extremamente posi-
tivos, como todos os presentes
puderam verificar. Outra mag-
nífica surpresa da noite foi a
actuação do grupo de música
popular portuguesa Emcantos.
A forma alegre e divertida com
que apresentaram o espectáculo
revelou-se contagiante e deixou
óptimas recordações a todos os
que tiveram oportunidade de
assistir a este serão de cultura e
de música. l

CAMPO DE FÉRIAS DA FERNÃO MENDES PINTO

Praias deixam felizes
dezenas de crianças

� A Associação Fernão Mendes
Pinto está realizar pelo 20.º ano
consecutivo a acção “Férias na
Praia”. 

Esta acção iniciou-se a 27 de
Junho e vai prolongar-se até ao dia
8, destinada à satisfação de necessi-
dades de lazer e quebra de rotina,
essencial ao equilíbrio físico, psico-
lógico e social dos beneficiários.

Tendo em conta que um cam-
po de férias deve proporcionar o
intercâmbio de ideias e acções, a
inter-ajuda, a cooperação, nunca
descurando a vertente lúdico-
pedagógica, a acção “Férias na
Praia 2011”, proporciona aos
intervenientes um conjunto de
actividades diferenciadas, das
quais se destacam a ida à praia

das Rocas em Castanheira de
Pêra, praias da Tocha, do Cabede-
lo na Figueira da Foz, piscina de
Quiaios e Aquaparque Panorâ-
mico de Pombal.

Nestes locais são realizadas
diversas actividades culturais e
ambientais tais como peddy
paper, música, canções, jogos e
muitas dinâmicas de grupo ao ar
livre, para 100 crianças e jovens,
com idades compreendidas entre
os seis e os dezassete anos, uten-
tes e não utentes da Associação
Fernão Mendes Pinto, 

De mãos dadas as crianças e
jovens estão a gozar de umas
férias de Verão com muita coo-
peração, surpresas, emoção e
animação. l

PARA UMA MAIS-VALIA DOS FORMANDOS

ISCAC e Cruz Vermelha
assinaram protocolo

� O Instituto Superior de
Administração e Contabilida-
de de Coimbra (ISCAC) e a De-
legação da Cruz Vermelha Por-
tuguesa da Figueira da Foz as-
sinaram um protocolo de coo-
peração.

Os objectivos que estiveram
na base do protocolo passam
pelo encaminhamento de for-
mandos, que concluem cursos
de formação na Delegação da
CVP da Figueira da Foz, para
prosseguimento de estudos em
cursos desenvolvidos pelo
ISCAC; colocação de alunos
para a realização de estágio cur-
ricular nesta delegação da CVP,
bem como o desenvolvimento
de competências transversais
dos estagiários do ISCAC no
mercado de trabalho. Outro dos

objectivo centra-se na candida-
tura a cursos CET por parte da
Delegação da CVP, dado que a
existência de protocolo com
estabelecimento de ensino
superior é um requisito para a
candidatura e alargamento da
qualificação profissional pro-
porcionada pela CVP da Figuei-
ra a um nível superior.

Na nota distribuída, as duas
instituições realçam como bas-
tante positivo o trabalho que
tem vindo a ser desenvolvido
no âmbito do estágio curricular
de um aluno do curso de Espe-
cialização Tecnológica de Apli-
cações Informáticas de Gestão,
com a duração de 600 horas,
pois foi sem dúvida um valor
acrescentado para ambas as
entidades. l

PARA OS MAIS IDOSOS 

Acção de sensibilização
e rastreio no Paião

� A Junta de Freguesia do Paião
promoveu recentemente uma
acção de sensibilização e um ras-
treio junto dos idosos. 

Esta acção foi dinamizada
pela assistente social Sara
Nunes, que contou com a cola-
boração da enfermeira Diana
Chaves, que não “teve mãos a

medir” para tantas pessoas, cer-
ca de meia centena, que queri-
am saber como estava a sua ten-
são arterial e os seus níveis de
glicemia. 

Para além do rastreio, foi ain-
da efectuada uma acção de sen-
sibilização acerca de temas
diversificados. l

Escola João de Barros reconheceu
desempenho dos melhores alunos
O objectivo deste estímulo é procurar desenvolver competências, não só a
nível cognitivo, mas também uma salutar competitividade de forma lúdica

�Coincidindo com o final do ano
lectivo, decorreu recentemente a
entrega de prémios aos alunos
que ao longo do ano mais se dis-
tinguiram nas várias actividades
dinamizadas pelos Departamen-
tos de Matemática e Ciências
Experimentais e de Ciências
Sociais e Humanas da Escola E.B.
2.o e 3.o Ciclos Dr. João de Barros.

A sessão começou com a en-
trega dos prémios do concurso de
fotografia “Vegetação na nossa
Serra”, integrado no Projecto
“Ciência para a Sustentabilida-
de”, candidato ao Prémio Funda-
ção Ilídio Pinho “Ciência na Esco-
la”, com a presença de Hilária
Gabriel, da Unidade de Gestão
Florestal do Centro Litoral.

Seguidamente entregaram-se
prémios de diferentes activida-

des: Caça 24 – concurso de cálculo
mental – 2.o e 3.o ciclos, PediCInfo-
Mat 5.o e 6.o anos, participação na

final nacional do EquaMat, 3.o

ciclo, e do MaisMat, 2.o ciclo, con-
tribuindo para a obtenção dos 15.o

e 2.o lugares, respectivamente, no
prémio Escolas.

A finalizar, o Departamento de
Ciências Sociais e Humanas (dis-
ciplinas de História, Geografia e
E.M.R.C.), depois de distinguir os
vencedores a nível da escola,
prestigiou os alunos do 2.o e 3.o

ciclos que, no concurso Super-
Tmatik, obtiveram excelentes
classificações, tendo oito desses
alunos integrado o Top 10 nacio-
nal nas diferentes categorias. 

Para se poderem premiar cer-
ca de uma centena de alunos, a
Escola contou com a colaboração
de algumas editoras e da Unitefi,
empresa que nos últimos anos
tem vindo a dar o seu apoio ao
Departamento de Matemática e
Ciências Experimentais/Clube
da Matemática. l

CAMPO de Férias Fernão Mendes Pinto envolve 100 crianças

SERÃO decorreu na Associação Cultural e Desportiva da Gândara

CERCA de uma centena de alunos viu o seu desempenho reconhecido 


