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Visita de estudo a Sintra e Lisboa

15|3
Cristina Bastos
Nos dias 15 e 16 de março, os alunos das turmas C, D e E do 11°ano visitaram as cidades de
Sintra e Lisboa, no âmbito das disciplinas de História A, Economia A e Geografia A.
O dia 15 começou muito cedo para todos: alunos e professores, por volta das 6 horas e 30 minutos, madrugaram e compareceram à chamada. Finalmente, chegou o dia aguardado e tantas
vezes desejado! O entusiasmo e a euforia caldeados pelo sono e pelas previsões meteorológicas
pouco animadoras deram início à nossa viagem de estudo.
O trajeto de Amares até Sintra, embora longo, decorreu sem imprevistos e, mesmo com a chuva
como acompanhante não convidada, a animação e a ânsia de chegar ao primeiro destino foram
uma constante.
Chegámos por volta do meio-dia à vila de Sintra e vislumbramos, calorosamente, os primeiros
raios de sol. À medida que nos aproximamos do centro histórico percebemos o real significado
de um destino turístico altamente conceituado graças à riqueza e variedade da sua paisagem
natural e dos seus monumentos históricos fascinantes que integram as classificações de Património Mundial, no âmbito da categoria Paisagem Cultural, reconhecimento da UNESCO que
data de 1995.
Os alunos sentados na escadaria do Palácio Nacional de Sintra – enquanto aguardavam a visita
guiada ao palácio real medieval dos monarcas D. Dinis, D. João I e D. Manuel I – aproveitaram
para repor as energias que iriam ser necessárias para a longa jornada, valendo-se das suas
merendas. Os quatro grupos de alunos, acompanhados pelos seus professores, escutaram as
explicações dos guias sobre a preferência da corte e dos nobres por Sintra, justificando a construção de sumptuosas habitações rodeadas por jardins e parques com uma flora exuberante.
Para o início da tarde estava programada a segunda visita – O Palácio da Pena – com recurso
ao percurso de autocarro dos serviços de transporte público do concelho de Sintra. O tempo já
ameno e convidativo permitiu-nos desfrutar da paisagem da Serra de Sintra, povoada de milhares de árvores, plantas, parques e áreas florestais únicas.
Após uma pequena mas íngreme caminhada, chegámos às portas do Palácio que, rececionados
e acompanhados pelos guias, visitámos as suas dependências mais emblemáticas e luxuosas. A
admiração e a surpresa foram constantes à medida que descobríamos um Palácio monumental,
expressão do romantismo arquitetónico, edificado por D. Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha,
segundo marido da rainha D. Maria II. O espaço envolvente constituiu outro dos seus múltiplos
encantos e descobertas, um extenso parque romântico plantado com árvores raras e exóticas,
decorado com fontes, cursos de água, chalets, capelas, falsas ruínas e muitos caminhos.
O dia aproximava-se do seu fim. Regressados à vila, retemperámos um pouco as energias com
as provisões que restavam da merenda e rumámos ao Parque de Campismo de Monsanto para
o alojamento, o jantar e o convívio. Enfim, a merecida pernoita!
No dia seguinte, rumámos para a capital, sem chuva. A viagem foi rápida e, os dois grupos de
alunos chegaram aos respetivos destinos de visita: o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, na
Cidade Universitária; o Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém.
O primeiro grupo teve a oportunidade de conhecer o arquivo de âmbito nacional da rede portuguesa de arquivos e valorizar, em simultâneo, o seu universo diversificado de património arquivístico, incluindo documentos originais desde o século IX até aos dias de hoje, nos mais variados
tipos de suporte. Alguns dos tesouros da Torre do Tombo felizmente já estão acessíveis e
podem ser apreciados, via Internet, pelo público em geral. Assim, todos podemos fruir e preservar um inestimável e raro património comum.
O segundo grupo realizou uma visita guiada ao Mosteiro dos Jerónimos e à Torre de Belém.
Estas obras-primas do estilo gótico manuelino e o ambiente histórico do reinado de D. Manuel I
foram vivenciadas pelos alunos, sobressaindo, também, os túmulos de Luís de Camões e Vasco
da Gama. Este magnífico conjunto arquitetónico exibe, igualmente, a distinção, desde 1983, de
Património Cultural de toda a Humanidade. O encerramento da visita fez-se, gulosamente, na
Confeitaria de Belém!
O almoço ocorreu num dos refeitórios da Universidade de Lisboa, na Cidade Universitária. Louvámos a oportunidade de conhecermos uma instituição de ensino superior público, quiçá uma
das nossas futuras opções académicas…
O programa da tarde também prometia: a visita ao Parlamento ou Assembleia da República instalado no Palácio de S. Bento.
Apesar de alguma fadiga e indolência, esta visita foi surpreendente e muito instrutiva. Tivemos a
oportunidade de conhecer grande parte do edifício, com destaque para a escadaria nobre, as
Salas do Senado, das Sessões e dos Passos Perdidos e o Salão Nobre. Simultaneamente, ao
palmilharmos os corredores e estes espaços magníficos aprendemos muito sobre a organização
e funcionamento da Assembleia da República, nomeadamente, a sua composição, as suas competências, a reunião plenária e as comissões parlamentares. Experienciámos, também, um pouco da vivência parlamentar, nas movimentações dos Deputados e mesmo de membros do
Governo.
A visita terminou um pouco depois das 17 horas, e Amares já chamava por nós. Estávamos
exaustos e desejosos por chegar à nossa terra. A viagem de regresso foi animada, para uns, e
sonolenta, para outros. A hora de chegada marcava as 23 horas.
Podemos, em jeito final, afirmar que foram dois dias excelentes! Ficam para memória futura: as
aprendizagens, o enriquecimento cultural, o civismo e a camaradagem!

ESARobots

04

Curso Profissional de Técnico de Eletrónica e Telecomunicações
ESARobots campeã nacional na categoria “RoboCupJunior – OnStage”
A ESARobots, do Agrupamento de Escolas de Amares voltou a participar no Festival Nacional
de Robótica 2016, que este ano se desenrolou em Bragança de 4 a 8 de maio de 2016, promovido pelo Instituto Politécnico de Bragança e pela Sociedade Portuguesa de Robótica.
A equipa de Amares conquistou o primeiro lugar, e pela 5ª vez sagrou-se campeã nacional na
categoria “RoboCupJunior - OnStage (15-19 years old)” no Festival Nacional de Robótica 2016.
Este evento contou com centenas participantes de várias escolas e universidades de todo o
país, bem como participações internacionais, distribuídos por várias categorias e competições.
O tema escolhido para este ano foi “Amares e os Cursos Profissionais”, em que a equipa promoveu os pontos turísticos de Amares e exibiu projetos robóticos desenvolvidos pelos alunos da
Escola Secundária de Amares.
Com esta participação, a ESARobots divulgou o nome do concelho de Amares a nível nacional,
e prova que o projeto TECNESA continua a dar frutos.
A equipa que representou a escola nesta prova, foi constituída por 6 alunos do ensino profissional: 5 alunos do Curso Profissional de Técnico de Eletrónica e Telecomunicações (Marcelo Azevedo, Luís Costa, Ricardo Monteiro e Leandro Macedo) e 1 aluno do Curso Profissional de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos (André Sousa), orientados pelos docentes Luís
Bernardino e Fernando Costa.
Nesta prova foram utilizados 3 robots (Mão telecomandada, Carro telecomandado e Cubo
8x8x8), numa participação dinâmica e interativa, em que os robôs foram montados e programados pelos alunos nas provas de aptidão profissional e no clube de robótica da escola.
Neste evento, são apuradas as equipas que vão representar Portugal na prova RoboCupJunior
OnStage, no RoboCup 2016 a realizar na cidade de Leipzig, na Alemanha, entre 30 de junho e 3
de julho.
A equipa destaca e agradece todo o apoio e ajuda recebidos da parte da Direção da Escola, da
Câmara Municipal de Amares, da empresa SegSil, FlashStage, entre outras empresas locais,
bem como de todos os alunos e demais comunidade educativa que contribuiu e participou de
forma direta e indireta com o clube de robótica para o alcance de mais um sucesso, que esta
escola junta ao seu palmarés.
O Agrupamento e o concelho de Amares estão de parabéns!

Marcha pelo Coração
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No dia 4 de Maio, integrado nas atividades da Semana do Coração realizou-se uma Marcha pelo
Coração. Participaram nesta Marcha , mais de uma centena de alunos, do 2º e 3º ciclos, da EB
2,3, acompanhados de dez docentes.

Semana do Coração .... em Rendufe!
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Centro Escolar Vale do Homem
No dia 4 de maio, âmbito da Semana do Coração, a professora Clara Ferreira, Coordenadora
do PES e professora na EB 2,3 de Amares e a enfermeira Luisa Santos da Unidade de Cuidados
na Comunidade (UCC) de Amares, estiveram no Centro Escolar do Vale do Homem-Rendufe, a
conversar com os nossos meninos e meninas do 1º Ciclo sobre a importância do nosso coração
e como devemos cuidar dele mantendo-o saudável. Com um coração pintado pelos alunos (na
parte de frente um coração sorridente e na de trás um coração triste) na mão os nossos meninos
e meninas colocavam no ar o coração triste ou o contente consoante as imagens que a enfermeira Luisa Santos ia mostrando (imagens de sal, açúcar, fruta, gorduras, vegetais, entre
outras). Sempre muito atentos e interessados e com elevado índice de participação os nossos
alunos portaram-se muito bem. A professora Clara Ferreira frisou a importância do exercício físico pedindo-lhes para porem a mão no peito e depois fazerem uma pequena corrida e voltarem a
colocar a mão no peito… Alertou-os ainda para os benefícios da prática regular do exercício físico. Já a terminar pediu aos alunos para se abraçarem, um gesto de carinho que não devemos
esquecer! Excelente. As funções de cada grupo foram, na generalidade, servir o coffee break
(bolos, pão, chouriça assada, vinho verde branco, sumo de laranja, água e café) e no final limpar
todo o espaço e preparar tudo para o dia seguinte. Em todos os dias de atividade o grupo de alunos soube corresponder às necessidades do serviço, mostrando-se disponíveis, aplicados e
sempre simpáticos para com os convidados e restantes colaboradores do município.
Os alunos apreciaram a experiência e voluntariaram-se para colaborar em futuras atividades do
género.

Projeto BE com/Vida ... em Gualdim Pais!
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Centro Escolar D. Gualdim Pais

Os pais na biblioteca!
O pai e a mãe do Artur, aluno da educadora Albina Oliveira, sala 5, do Centro Escolar Dom
Gualdim Pais, estiveram, no dia 5 de maio, às 09h20m, na nossa biblioteca a ler e contar a história "O Mocho vai de férias" de Ulf Shark e Ann Cathrine Sigrid com belíssimas ilustrações, aos
nossos meninos e meninas da sala 5. Muito entusiasmado, o pai do Artur contou a história de
forma magnífica utilizando a linguagem gestual e corporal dando vida às personagens que a
mãe do Artur ia mostrando ao longo da história. O pai do Artur chamava os meninos e meninas
para a história fazendo várias perguntas às quais eles respondiam acertadamente pois estavam
com muita atenção.

Tarde animada na biblioteca ... em Bouro!
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Centro Escolar de Bouro
No dia 5 de maio, na biblioteca do Centro Escolar de Bouro, os "nossos" meninos e meninas do
Pré-escolar estiveram a visualizar a história "Hooray for fish" e a ouvir o CD da mesma. Depois
exploraram a biblioteca pegando em livros … sentaram-se e leram! Muito animados e divertidos
abriram, folhearam e fecharam vários livros, mostraram aos colegas/amigos e às professoras ...
escolheram à sua vontade nas estantes, no arquivo/expositor de publicações periódicas, no
expositor de novidades, no expositor das obras da Educação Literária, nas caixas de álbuns …
jogaram e construíram puzzles.

VIII Mostra Pedagógica ESA
A Escola Secundária de Amares recebeu, na sexta-feira – dia 6 de maio, uma mostra pedagógica que, segundo o Diretor do Agrupamento, Pedro Cerqueira, pretendeu «ajudar» e «orientar»
os alunos a «tomar uma decisão» sobre o percurso escolar de cada um e mostrar a oferta formativa para o próximo ano letivo. A iniciativa, com o tema genérico “A Caminho do Mundo e do
Futuro”, integrou uma tertúlia com ex-alunos do Agrupamento de Escolas, a apresentação dos
cursos existentes na ESA (“Ensino profissional… Um mundo a explorar”) e a tradicional Feira
das Universidades, com a presença de diversas instituições, onde também pontuavam o CLDS3G Valor Humano, a GNR e a Força Aérea
A escola secundária recebeu três turmas vindas da EB 2 e 3 de Amares. Responsáveis pela
receção, encaminhamento e visita à escola estavam os alunos do curso profissional Técnico de
Turismo.
Foram definidos grupo de 3 guias acompanhados por mais alguns colegas que de acordo com
um plano previamente definido, mostraram a escola e levaram as turmas aos locais pretendidos
dentro dos timings definidos.
A atividade decorreu dentro da normalidade e os alunos mostraram-se muito satisfeitos por
terem sido eles a mostrar a sua escola aos colegas.

Curso Profissional de Técnico de Turismo

Curso Profissional de Técnico de Turismo
1º Encontro UCC – Amares – Educação, Saúde e Cidadania
Decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Amares, o 1º Encontro UCC Amares Educação, Saúde e Cidadania, organizado pela Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) Amares
do ACeS Gerês/ Cabreira, em parceria com o Agrupamento de Escolas de Amares, o Município
de Amares.
Este encontro pretendeu demonstrar o trabalho desenvolvido no âmbito da Saúde e Educação
ao longo do ciclo vital, mobilizando conhecimentos de diferentes disciplinas: enfermagem, educação, comunicação, ciências humanas e sociais. Contribuindo também para o desenvolvimento da enfermagem em Cuidados de Saúde Primários, a partilha de experiências em contexto
comunitário e refletir sobre os Cuidados de Saúde de Proximidade face a novas exigências do
Cidadão. jornadas.
Durante os dois dias de trabalhos, coube aos alunos do curso técnico profissional de turismo
colaborar no secretariado, ajudar na receção e encaminhamento dos convidados, preparar e
servir o Coffee break. Foram definidos grupos de alunos a saber:
Dia 6 – 6ª feira manhã - Bruno Costa, Tiago, Maria, Catarina Rodrigues, Diana Vieira, Patrícia,
André Brandão, Ana Lourenço.
Dia 6 – 6ª feira tarde - Eduardo, André Antunes, Joana Oliveira, Diana Antunes, Maria, Joana
Fernandes, Teresa, Pedro
Dia 7 – Sábado de manhã - Marco, Bruno Machado, Catarina Alves, Sara, Fernanda, Andreia,
Alexandre, Jacinta
O agrupamento de escolas foi o responsável pela preparação dos produtos a servir no Coffee
break. Foram feitos bolos, pão com fiambre e queijo, café, sumo, fruta variada, bolachinhas
etc.
Durante todo o serviço os diversos grupos de alunos reagiram às tarefas de forma muito positiva mostrando-se sempre muito pró-ativos.
No final do evento as responsáveis pelo serviço agradeceram o coffee break de excelência do
agrupamento de escolas e reconheceram que os alunos do curso de turismo enriqueceram o
seu evento.
Mais uma vez o curso profissional técnico de turismo cumpriu o objetivo de colaborar com a
comunidade mostrando as suas capacidades e desenvolvendo assim uma vertente mais prática difícil de cumprir só em sala de aula. Os alunos mostram-se muito satisfeitos e motivados
para participar neste tipo de iniciativas.

Feira Franca de Amares
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Cursos PROF, VOC, CQEP e Curso EFA

Decorreu no passado dia 6, 7 e 8 de maio, mais uma edição da Feira Franca de Amares que
constitui uma verdadeira montra de promoção do concelho.
Os produtos emblemáticos da região e as tradições estiveram em destaque no certame, dando
a conhecer aos visitantes aquilo que de melhor Amares tem para oferecer, nomeadamente a
laranja e o Vinho Verde. A isso juntam-se exposições, concursos, folclore, artesanato, a boa
gastronomia e a vivência popular, entre outros ingredientes que convidaram a uma visita à Feira Franca de Amares. O agrupamento de escolas de Amares também contribuiu para o enriquecimento desta Feira, participando, como vem sendo habitual, com a presença de um stand
bem apetrechado de trabalhos das diversas escolas do agrupamento, assim como uma mostra
formativa disponível nas escolas.
Em turnos de duas em duas horas das 10 horas da manhã até às 23h, grupos de alunos do
curso profissional de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos e Técnico de Turismo,
CQEP, Curso EFA e Vocacional ocuparam o seu posto no stand dando informações ao público
em geral e mostrando mais uma vez a colaboração entre a escola e a comunidade.

Torneio de Tag Rugby - Fase CLDE
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Nuno Reininho
No dia 11 de maio o Agrupamento de Escolas de Amares participou no torneio de Tag Rugby –
fase distrital – CLDE realizada no âmbito do plano anual de atividades do grupo de Educação
Física (620) e do projeto do desporto escolar.
Os nossos dignos representantes na competição distrital foram 18 alunos dos 7º e 9º anos de
escolaridade que integravam as equipas classificadas nos primeiros lugares do torneio interturmas do agrupamento. Chegados ao campo, jogaram com grande empenho e desportivismo,
apresentando um desempenho de qualidade que conduziu aexcelentes classificações.
No final três equipas foram apuradas para o campeonato nacional de Rugby do Desporto Escolar, iniciativa que se realizará no dia 20 de maio em Aveiro.

Encontro com ... Ilustrador Rui Castro!

13
Centro Escolar Vale do Cávado

No dia 13 de maio, pelas 9h00 contamos com a presença do ilustrador Rui Castro, no Centro
Escolar do Vale do Homem-Rendufe e às 11h00 no Centro Escolar do Vale do Cávado-Lago.
Rui Castro cativou todos os presentes com a sua espontaneidade, técnica e criatividade. Começou por explicar e demonstrar as diferentes técnicas de ilustração: desenho, montagem, colagem, entre outras. Os alunos maravilhados estiveram muito atentos e fizeram bastantes perguntas preparadas em sala de aula quando analisaram a sua obra: “Gato Preto e Passarinhos
Azuis”. Encantados com o mundo da ilustração pois "Ilustrar é sonhar com as mãos” e, com a
magia do trabalho deste magnífico ilustrador, perceberam como esta completa e enriquece os
textos que lemos. As sessões terminaram com um momento verdadeiramente artístico: Rui
Castro executou, perante os olhares fascinados dos nossos alunos, uma ilustração que gentilmente ofereceu às bibliotecas dos Centros Escolares, deixando uma recordação da sua passagem pelo nosso Agrupamento. Esta ilustração vai "receber" os seus utilizadores com um sorriso, quando entrarem nestas bibliotecas. Adoramos!

IV Gala Desportivo Vale do Homem

Curso Profissional de Técnico de Turismo
O Complexo do Best Club, em Besteiros, Amares, recebeu na passada sexta-feira a quarta edição da Gala Desportivo Vale do Homem, organizada em parceria com a Associação de Desenvolvimento Desportivo do Vale do Homem. Premiou perto de meia centena de agentes desportivos, reconhecendo-lhes o mérito, a dedicação, a entrega e o trabalho desenvolvidos ao longo
desta temporada.
Os alunos do curso profissional técnico de turismo foram convidados para colaborar durante
esta gala. Foram destacados para o serviço 4 alunos, Marco Vieira, encarregue da receção,
Joana Oliveira e Eduardo Fernandes responsáveis por sentar os convidados no lugar correspondente e Teresa Vieira que ficou com a responsabilidade de entregar os prémios aos vencedores.
O grupo de alunos apresentou-se devidamente fardado e com crachá identificativo e na hora
prevista.
Ajudaram a colocar as cadeiras nos lugares e colaboraram com a organização na identificação
dos prémios.
O serviço começou pelas 20h e terminou pelas 24h. No final, o grupo apesar de cansado estava
muito satisfeito. Os responsáveis pelo serviço fizeram questão de se despedir do grupo de alunos e agradecer a sua colaboração mostrando-se muito satisfeitos pela forma positiva como
tudo tinha decorrido.
Mais uma vez o curso profissional técnico de turismo cumpriu o objetivo de colaborar com a
comunidade mostrando as suas capacidades e desenvolvendo assim uma vertente mais prática
difícil de cumprir só em sala de aula. Os alunos mostram-se muito satisfeitos e motivados para
participar neste tipo de iniciativas.

“Canguru Matemático sem fronteiras 2016”

Grupo de Matemática

Canguru na EB 23 de Amares
No passado dia 17 de março realizou-se na EB23 de Amares o concurso “Canguru Matemático sem fronteiras 2016”.
A participação foi aberta a todos os alunos.
Os alunos foram treinados ao longo do 1º e 2º período realizando cerca de 20 problemas por mês.

"A Pedalar um donativo pode ganhar"

Voleibol Amares

Conforme já havíamos divulgado, o Espaço Ótica/Farmácia do Mercado promoveu o desafio
"A pedalar um donativo pode ganhar".
Esta louvável iniciativa para a qual foram convidadas várias entidades/associações do concelho
foi acolhida de braços abertos pelo Projeto de Formação Desportiva "Voleibol Amares" do Agrupamento de Escolas de Amares que participou com os fantásticos ciclistas João Dias (da equipa
de Juvenis), Francisco Silva (da equipa de Iniciados) e José Silva (da equipa de Infantis).
Depois de assistirmos à boa prestação das restantes comitivas presentes, chegou a vez de
serem os nossos representantes a subir para a bicicleta mostrarem o seu valor. No final, ao conseguirem pedalar 15Km, o trio colocou o Voleibol do Agrupamento de Amares no 1º lugar e permitiu vencêssemos o prémio de 150€ que será utilizado para ajudar a pagar as inscrições no
AMB 2016.
Ao João, ao Francisco, ao José e a todos os outros que os apoiaram... PARABÉNS!

Muito Voleibol e Ótimos Resultados

“Vitrinismo”.

Voleibol Amares
A fase final do ano letivo também assinala o culminar das várias competições em que as equipas e duplas do Projeto de Formação Desportiva “Voleibol Amares”, do Agrupamento de Escolas
de Amares (VAEA), participam e para as quais os nossos campeões tanto trabalharam. Aliás,
resultados como os que vamos descrever ao longo desta breve notícia só podem ser alcançados
com esforço, seriedade, dedicação, espírito de compromisso e disciplina… aspetos nos quais
todos os nossos atletas SÃO CAMPEONÍSSIMOS!!
Começando pela competição de pavilhão dos mais novos, a equipa de Infantis logrou classificar
-se no segundo lugar de um campeonato que, infelizmente, foi “amputado” da derradeira fase.
Atendendo a que toda a época foi planificada tendo em vista um apuramento de campeões distritais numa jornada final tipo Taça Latina e à evolução da qualidade do jogo, demonstrada pelos
resultados positivos alcançados nos torneios federados da Associação de Voleibol do Porto, esta
decisão pouco lógica e tardia da coordenação local do Desporto Escolar acabou por comprometer a possibilidade de ser alcançado o primeiro lugar do pódio.
No escalão de Iniciados, a nossa equipa sagrou-se campeã distrital somando apenas vitórias
em todos os jogos das duas fases competitivas. Estes resultados, a forma como o processo de
treino tem sido encarado pelo grupo e a prestação nos jogos treino realizados com as equipas
masculinas dos escalões superiores do VAEA e com as juvenis femininas do Amares Volei colocam as expectativas para o campeonato regional que se realizará em Viana do Castelo nos dias
3 e 4 de junho num patamar muito elevado.
Quanto aos Juvenis, depois da fabulosa conquista do campeonato interdistrital de Braga e Viana, algo que vinha sendo perseguido nos últimos 2 anos, a participação no campeonato regional
foi muito boas mas… “amarga”. A razão é simples, a nossa equipa apenas foi derrotada, num
jogo muito equilibrado (1-2), por aqueles que acabariam, 15 dias depois, por se sagrar campeões nacionais e conseguiram terminar o evento com uma relação de sets ganhos/perdidos
idêntica àqueles. Mais uma vez, ficou a ideia de que o problema está no início dos jogos/
competições e que a solução reside numa abordagem mais focada de alguns aspetos do treino.
No Voleibol de Praia, campeonato que constituiu uma novidade deste ano letivo, o agrupamento
esteve num plano excelente. Na etapa de Braga/Viana os juvenis masculinos apuraram 2 equipas para a fase final que se realizará em Espinho no dia 1 de junho (vice-campeões e 4º lugar),
as iniciadas femininas também apuraram duas equipas (vice-campeãs e 3º lugar) e os iniciados
masculinos apuraram 5 equipas e ocuparam todos os lugares do pódio.
Para acabar em beleza, abordamos a participação das nossas 5 duplas no campeonato nacional
de GiraVolei, iniciativa que decorreu em Macedo de Cavaleiros nos dias 28 e 29 de maio. Embora no primeiro dia, não tenham sido realizados quaisquer jogos, devido à chuva e vento que se
fizeram sentir, no domingo, as nossas duplas alcançaram um conjunto de resultados que dificilmente voltará a ser igualado: todas elas ficaram em primeiro ou em segundo lugar dos respetivos grupos e as que ficaram em 2º apenas foram derrotadas num jogo e por margens mínimas
(1 e 5 pontos).
FANTÁSTICO! Agora, por força da suspensão da competição no primeiro dia, teremos de
aguardar pelos dias 8 e 9 de julho para tentarmos dar seguimento a estes ótimos resultados na
fase final que se realizará em Matosinhos.
É caso para dizer, o Voleibol do AE de Amares está em GRANDE ;)
As fotografias podem ser visualizadas nas seguintes ligações:
- 2016-04-27 - Etapa de Voleibol de Praia - Amorosa;
- 2016-04-30 - Iniciados - Fafe;
- 2016-05-07 - Regional de Juvenis - S. João da Madeira;
- 2016-05-15 e 16 - Infantis/Minis B - Escola Dr. Francisco Sanches e Castêlo da Maia;
- 2016-05-28 - Nacional GiraVolei Macedo de Cavaleiros.

Centro Escolar do Valde do Cávado

As crianças do CEVC festejaram o seu dia com atividades desportivas no
Campo de jogos de Lago. Foram momentos divertidos com a colaboração
dos escuteiros da freguesia e os professores de Atividade Física e Desportiva.

Visita de estudo ...

Centro Escolar de Ferreiros

Os alunos e comunidade educativa do CE de Ferreiros, no dia 31 de maio,
efetuaram a visita de estudo ao Sea life e Museu do Ferroviário. Foi um
momento de consolidação de aprendizagens, de convívio, partilha, confraternização e de descoberta de novos espaços.
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