
O dia aberto do Agru-
pamento de Esco-
las de Águeda Sul 
realizou-se na sexta-
-feira, dia 29 de abril. 
A Escola Secundária 
Marques de Castilho 
foi “inundada” por 
mais de 3000 pessoas, 
entre alunos, pais e 
professores de todas 
as escolas do agrupa-
mento. 

TRATA-SE de uma ini-
ciativa que vai no seu 3º 
ano de realização e visa, 
para além da divulgação do 
trabalho realizado, refor-
çar a ligação com o tecido 
social, estreitar laços entre 
a comunidade educativa, 
fomentar a identidade e o 
sentimento de pertença e 
cimentar a Organização. 

Foram muitas e variadas 
as atividades desenvolvi-
das, desde o teatro, à mú-
sica, à atividade física, às 
atividades experimentais, 
cientí� cas e técnicas, às de-
monstrações nas áreas da 
mecânica, da eletrónica e 
da robótica, à gastronomia 
e à moda. 

No âmbito da promoção 
da leitura, realizou-se um 
encontro entre Odete Fer-
reira, autora do conto in-
fantil, “Borbolino”, e alunos 
do 1º. ciclo, na sequência 
do trabalho que tem vindo 
a ser realizado pelas biblio-
tecas do agrupamento. 

O dia aberto contou ain-
da com a visita de alunos 
dos 6º e 9º anos das escolas 
do concelho, que puderam 

participar em sessões de 
orientação escolar e voca-
cional e assistir às apresen-
tações e demonstrações em 
curso. 

PRÉMIO CARTAZ
DA PAZ

No âmbito do concur-
so promovido pelo Lions 
Clube de Águeda sobre o 
“Cartaz da Paz”, teve lugar 
a atribuição de prémios aos 
alunos que participaram 
na iniciativa, tendo sido 
distinguido o aluno Elton 
Lito, da EB 2/3 de Agua-
da Cima, cujo trabalho foi 
selecionado para represen-
tar Portugal no concurso 
internacional do “Cartaz 
da Paz”. 

APOIO À 
ESCOLARIZAÇÃO 
DE CRIANÇAS 
MOÇAMBICANAS 

À noite, realizaram-se 
duas sessões do espetácu-
lo Anormal Open Night V, 

produzido pelos professores 
e alunos da disciplina de 
Educação Moral e Religio-
sa de todo o agrupamen-
to. Trata-se de um projeto 
solidário de angariação de 
fundos para apoio à esco-
larização de crianças mo-
çambicanas. 

JORNADAS 
TÉCNICAS 
DO ENSINO 
PROFISSIONAL

Pelo sexto ano consecu-
tivo, a Marques de Castilho 
promoveu as VI jornadas 
técnicas do ensino pro-
� ssional. A iniciativa de-
correu nos dias 27 e 28 de 
abril com o objetivo de 
“promover e digni� car o 
ensino pro� ssional”, tendo 
dado lugar à realização de 
workshops, palestras, deba-
tes e demonstrações. 

No dia 27, teve lugar um 
encontro de trabalho com 
monitores da formação 
em contexto de trabalho 
(estágio) dos alunos do 

ensino pro� ssional, tendo 
reunido algumas dezenas de 
empresas e instituições que 
habitualmente colaboram 
com a escola na formação 
técnica. Na sessão, deba-
teram-se aspetos ligados 
à formação pro� ssional, à 
empregabilidade, à qualida-
de da formação ministrada 
pela escola e à adequação da 
formação à realidade e às 
necessidades das empresas. 
Durante a sessão, foi unâni-
me entre todas as empresas 
presentes a opinião de que o 
trabalho realizado pela Mar-
ques Castilho na promoção 
e digni� cação do ensino 
pro� ssional é reconhecido 
pelas empresas como um 
fator importante de reforço 
da capacidade produtiva do 
concelho. Re� ra-se, aliás, 
que no presente ano letivo, 
ingressarão em contexto 
real de trabalho mais de 
240 alunos da escola, em 
cerca de 130 empresas e 
instituições.

Em 2016/2017, a escola 
prevê a abertura de cursos 
de formação pro� ssional 
com duas novidades: téc-
nico de produção em me-
talomecânica, variante de 
programação e maquina-
ção, e informática de siste-
mas. A oferta educativa da 
escola contará ainda com a 
abertura dos cursos pro� s-
sionais de técnicos de aná-
lise laboratorial, comércio, 
eletrotecnia, manutenção 
industrial/eletromecânica, 
restauração, apoio à ges-
tão desportiva e design de 
moda.

 Alunos de eletrónica � zeram um circuito de sinalização e 
um trinco da porta de entrada de um edifício

FILIPE VIEIRA foi para 
o curso de design de moda 
por acaso, uma vez que era 
o único curso em que podia 
inscrever-se quando regressou 
com a família da Alemanha, 
ao � m de dois anos a residir 
naquele país. Mas se a sua 
entrada no curso aconteceu 
por acaso, hoje frequenta-o 
com grande convicção. 

Inicialmente o seu desejo 
era ingressar num curso de 
CNC, mas bastou confecionar 
o seu primeiro vestido para a 
namorada para perceber que 
ali se sentia “como um peixe 
na água”. A frequentar o 11º 
ano ainda tem um ano pela 
frente para acabar o curso na 
área que espera vir a trabalhar 
no futuro. 

Escola abriu portas à comunidade
em mais um dia aberto

Do CNC à moda

 Filipe Vieira a exibir uma das suas criações 
para o des� le  da escola

A Escola Secundária 
Marques de Castilho, 
através do seu clube 
da Europa, e em par-
ceria com a Câmara 
Municipal e o Conser-
vatório de Música de 
Águeda, vai desen-
volver um conjunto 
alargado de atividades 
para a comemoração 
do Dia da Europa nos 
próximos dias 8 e 9 de 
maio

NO DIA 8 (domingo), 
realiza-se um concerto “ao 
encontro da música eu-
ropeia”, com a atuação do 
Conservatório de Música 
de Águeda e dos corais da 
Santa Casa da Misericórdia, 
Espranjar da Banda Nova 
de Fermentelos, Orfeão 
da Associação Cultural 
de Recardães, Vocal Arte 
da Associação Cultural de 
Recardães e Sul Family do 
Agrupamento de Escolas 
de Águeda Sul. Será às 16 
horas, no Cine-Teatro São 
Pedro.

Na segunda-feira, dia 9, 
o programa é o seguinte: 
hastear da bandeira ao 

som do Hino da Alegria 
(9h30) por alunos do clube 
da Europa e do Conserva-
tório de Música de Águeda; 
palestra sobre “refugiados 
e interculturalidade” com a 
presença de Joaquim Pinto 
Silva, da Comissão Euro-
peia, e Augusto Semedo, 
diretor-adjunto do jornal 
Região de Águeda (10h55); 
almoço com gastronomia 
europeia (12h30); des� le 
de trajes europeus (13h10); 
duas palestras sobre “mo-
bilidade europeia”, dina-
mizadas pela Juventude 
em Movimento (14h20 e 
15h35). Todas estas ativida-
des realizam-se na escola. 
Haverá ainda exposições: 
“as 28 bandeiras da União 
Europeia” na entrada ex-
terior da escola; “nós Eu-
ropa” no átrio; “a Europa 
em miniatura” nos jardins 
da escola; “B.I. dos países 
da E.U.” nas montras da 
avenida Eugénio Ribeiro; 
“o Euro –as suas moedas” 
no bar e refeitório da escola; 
“as línguas levam-nos mais 
longe” nos jardins da escola; 
e “as religiões na Europa”, 
igualmente nos jardins. 

Dia da Europa 
na Marques de Castilho

MANUEL ALEGRE re-
cebeu esta segunda-feira, 
dia 2 de maio, a medalha de 
honra da cidade de Lisboa, 
que lhe foi atribuída por 
deliberação unânime da 
câmara no dia 13 de abril. 

Nesse mesmo dia, há 42 
anos atrás, Manuel Alegre 
regressou do exílio, acom-
panhado por Piteira San-
tos, tendo sido recebido no 
aeroporto de Lisboa por 
Francisco Ramos da Costa, 
Maria Lamas e Sottomayor 
Cardia. 

A distinção aprovada 
pelo município, que é a 
mais alta, considerou “o 
reconhecido mérito de que 
Manuel Alegre tem sido 
alvo no âmbito nacional e 
internacional”, bem como “a 
importância, também para 
a cidade de Lisboa, do seu 

combate pela democracia e 
pela liberdade, bem como 
da totalidade da sua obra 
literária, em especial da po-
esia em que Lisboa surge 
com destaque”.

Recorde-se que ainda 
recentemente o escritor 
foi distinguido com o 
Prémio Vida Literária da 
Associação Portuguesa de 
Escritores.

Manuel Alegre recebeu 
medalha de honra 
da cidade de Lisboa

 Manuel Alegre
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