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“28% dos portugueses nunca usaram Internet, diz Anacom”
PÚBLICO

Castro Daire

Armamar

Municipio promove
“Sentir a Poesia”

Escola de Armamar
anﬁtriã de escolas Erasmus+!

A poesia vai andar à solta no próximo dia 21 de
Março, Dia Mundial da Poesia, numa iniciativa do Município de Castro Daire.
Sob o mote “sentir a poesia” serão distribuídos pelos
espaços públicos do concelho alguns dos escritos mais
íntimos de Fernando Pessoa.
As cartas de amor de Fernando Pessoa a Ofélia Queiroz foram dadas a público 23 anos após a morte do poeta.
“Gosto muito, mesmo muito, da Ofelinha. Aprecio muito, muitíssimo, a sua índole e o seu carácter. Se casar
não casarei senão consigo.” Respondeu ela: “Agradeço
muito os teus beijos e envio-te também muitíssimos e
muitos chi-corações apertados. Da tua, sempre mesmo
muito tua, Ofélia.”
Ao que se sabe Ofélia foi o único amor de Fernando
Pessoa e as cartas mostram que o poeta e expoente máximo da literatura portuguesa, amou e amou profundamente.
Este foi, aliás o seu único amor conhecido.
Por estas cartas sabíamos que Ofélia era jovem engraçada e, para a época, muito independente.
Estas cartas descrevem-nos também o dia-a-dia da
sua vida simples de empregada de escritório, o ambiente
da sua casa, os hábitos de uma família de Lisboa.
Apesar de ter casado após a morte do poeta, os seus
restos repousam hoje ao lado do amor que nunca teve.
Dar a conhecer estas cartas, enquanto escritos intímos
do maior poeta português, é conhecer a vida de Fernando
Pessoa, não só o episódio amoroso com Ofélia, mas toda
a sua personalidade e o relacionamento com os outros.
Sintamos, agora a poesia!

A Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro (UTAD)

UTAD vai realizar feiras de
emprego com as Universidades
do Porto e de Vigo

Após a visita à cidade
de Salónica, na Grécia que
aconteceu em dezembro
passado, coube agora a vez
a Portugal, mais concretamente ao nosso Agrupamento de Escolas Gomes
Teixeira de Armamar, ser
cerias do novo projeto
“Mind Mapping and Multiple Intelligence in primary
education” entre os dias 28
de fevereiro e 4 de março.
Professores, alunos e
encarregados de educação
tiveram a oportunidade de
viver uma nova experiência
de aprendizagem e partilha.
Tal como vem sendo tradição,
os nossos visitantes foram
recebidos no salão nobre da
Câmara Municipal pelo senhor Presidente da Câmara
João Paulo Fonseca e respetivos vereadores, onde
foram brindados com um
Porto de Honra em sinal de
boas vindas.
O vasto programa proporcionou formação para os
professores e pais nos 2 workshops sob a orientação da
professora espanhola Beatriz
Iranzo intitulados “Cooperative
learing using thinking skills” e
“What is Project Based Learing”. Ao mesmo tempo os 9
alunos dos países diferentes,
juntamente com alunos do
6º ano participaram também
em dois workshops numa
vertente mais prática pela
mão da professora Manuela
Saavedra, o primeiro com o

uso da técnica de Decopage e
um outro recorrendo à técnica
de Quilling. O resultado da
belas caixinhas decoradas a
gosto, assim como os desenhos elaborados através das
colagens aplicando a técnica
de Quilling.
Os alunos do 6º ano envolvidos no projeto, juntamente
com os colegas parceiros
receberam também formação
da professora espanhola
Beatriz Iranzo sobre Project
Based Learing onde aprenderam alguns truques de
como trabalhar em grupo
em prol de um objetivo comum, recorrendo às particularidades individuais dos diferentes elementos do grupo.
Aproveitando a visita dos
países parceiros, o departamento de Línguas agendou
para a mesma data a vinda
da companhia de teatro Inglesa English Theatre Company. Os alunos mais novos
assistiram à peça “Just Good
Friends”, oportunidade única

para o contacto com nativos
da língua inglesa, onde a
interação com os alunos
provocou momentos bastante divertidos.
Houve também lugar para
os países parceiros realizarem uma pequena apresentação sobre as suas escolas,
regiões e países para alunos
e pais do agrupamento.
Os encarregados de educação dos alunos envolvidos
no projeto, juntamente com
professores e funcionários
do Agrupamento ofereceram
aos visitantes um lanche
ajantarado recheado de pratos gastronómicos típicos
da nossa região, um gesto
dotado de bem receber.
Não podemos deixar de
aplaudir o momento em que
o Rancho Folclórico de Tramente pela encarregada de
educação Susana Mendes,
aceitou juntar-se à festa e
brindaram todos os parceiros
com músicas e danças folclóricas.

As lembranças oferecidas
pelo Agrupamento, Câmara
Municipal e Junta de Freguesia, a todos os parceiros
foram apenas um pequeno
gesto representativo do nosso agradecimento em nome
de todos os que, direta ou indiretamente, têm colaborado
na execução deste projeto.
No dia 3 de março o nosso agrupamento organizou
um visita à cidade do Porto,
onde os nossos visitantes puderam admiram a belíssima
paisagem da nossa região
entre Armamar e Porto, assim como realizar uma visita
pedestre pelos lugares mais
emblemáticos da cidade à
beira Douro.
Durante cinco dias professores, alunos e pais disfrutaram de bons momentos não
só de formação mas também
de hospitalidade, simpatia e
multiculturalidade.
Em maio de 2016 a Polónia, é o país que se segue.
A coordenadora
Celita Leitão

Moimenta da Beira

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(UTAD) assinou recentemente um memorando de entendimento com as Universidades do Porto e de Vigo
com vista à parceria na realização de três feiras de
emprego em 2016.
Estas feiras visam a promoção do emprego universitário e serão realizadas nos formatos virtual e presencial.
A feira virtual está prevista para o final de maio e as presenciais estão previstas para novembro, nas cidades do
Porto e de Vigo.
O presente protocolo visa estabelecer uma relação
de parceria entre as três Universidades, com vista ao desenvolvimento de atividades conjuntas para sensibilizar o
mundo académico da importância do mundo do trabalho,
através da promoção de atividades de empregabilidade.
Pretende-se assim “fomentar a aproximação entre o
universo empresarial e a universidade, de forma a permitir
uma maior convergência entre a saída de diplomados das
universidades e a entrada da vida profissional”. A UTAD
foi representada neste ato de assinatura pelo Pró-reitor
para os Projetos Estruturantes, Alberto Batista.

Francisco Moita Flores apresenta livro
O escritor, antigo inspetor da Polícia Judiciária
e ex-presidente da Câmara de Santarém, Francisco
Moita Flores, apresenta no
dia 2 de abril, às 21 horas,
na Biblioteca Municipal
Aquilino Ribeiro, em Moimenta da Beira, o seu livro
“O Dia dos Milagres”, um
romance histórico, apaixonante, que conta os dias
vividos por D. João IV e
Luísa de Gusmão, quando
preparam o golpe que haveria de conduzir à Restauração em 1 de Dezembro
de 1640.

É uma obra sobre Portugal e os portugueses do séc.
XVII. Sobre os nossos medos

e os nossos sonhos, depois
da imensa tragédia que o foi
o desastre de Alcácer Quibir,
onde D. Sebastião perdeu a
vida em 1578. O autor centra
a ação em Vila Viçosa, onde

viviam os Duques de Bragança, e conduz-nos pelos
dias de ansiedade, dias terríveis, vividos entre crenças
e superstições, marcados por
revoltas e sofrimento, num

Portugal pobre e cansado,
traumatizado por aquela tragédia de Alcácer Quibir.
Francisco Moita Flores,
considerado pela crítica
como um dos grandes argumentistas do país, é reconhecido do grande público
pela sua obra literária e pelo
seu trabalho como dramaturgo para televisão, cinema e
teatro. Tem uma vasta obra
publicada e produzida de
que se destacam os romances ‘Mataram o Sidónio!’, ‘A
Fúria das Vinhas’, ‘ O Bairro
da Estrela Polar’, ‘O Dia dos
Milagres’, entre muitos. E
as séries ‘A Ferreirinha’, ‘O
Processo dos Távora’, ‘Alves
dos Reis’, ‘João Semana’ e
‘Quando os Lobos Uivam’.

