
30 | ABRIL | 2009

Correio de FafeCorreio de Fafe 9Sociedade

    Na Canonização de S. Nuno

Escuteiros de Ribeiros em Roma
A Junta Central do

Corpo Nacional de Escu-
tas, no final do mês de
Março, promoveu um
concurso via internet,
para todos os escuteiros
de Portugal, oferecendo
aos vencedores uma vi-
agem até à capital de Itá-
lia para assistir, na Pra-
ça de S. Pedro - Vatica-
no, à cerimónia de cano-
nização do Beato Nuno
de Santa Maria.

Os escuteiros mais
novos do agrupamento
(lobitos e exploradores),
participaram no concurso
e venceram o mesmo,
tendo sido premiados
com essa deslocação a
Roma e grande peregri-
nação dos escuteiros de
Portugal.

O grupo de escuteiros
de Ribeiros, iniciou na
manhã de Sexta-feira, do
dia 24, a viagem e partiu
para Lisboa, tendo fica-
do hospedado na capital
portuguesa, no Agrupa-
mento de Escuteiros dos
Olivais n.º 61.

Na madrugada de Sá-
bado, viajaram para Ro-
ma e nessa mesma ma-

nhã, o primeiro local visi-
tado foi a Basílica de São
Paulo Fora de Muros,
onde foi realizada uma
pequena oração.

O período da tarde
era livre para os partici-
pantes e foi aproveitado
para visitar os numero-
sos monumentos da ca-
pital Italiana, como por
exemplo o Coliseu, o
Panteão e a Fonte de
Trevi. No final do dia de
Sábado, na Basílica de
Santo António dos Portu-
gueses, realizou-se uma

vigília presidida pelo Car-
deal Patriarca de Lisboa,
D. José Policarpo, tendo
o templo sido pequeno
para o elevado número
de portugueses presen-
tes na cerimónia.

A manhã de Domin-
go, destinou-se à partici-
pação na eucaristia, pre-
sidida pelo Papa Bento
XVI, durante a qual foi
realizada a canonização
do novo santo português.

Bento XVI agradeceu
a presença da grande co-
mitiva portuguesa e sem-

pre que o Papa falava em
português e de S. Nuno
de Santa Maria, estes
correspondiam com mui-
tas palmas.

O almoço e a visita à
Basílica de S. Pedro pre-
encheram o resto do Do-
mingo e, pelas 22 horas,
foi hora de regressar a
Lisboa, no voo charter
que a Junta Central do
Corpo Nacional de Escu-
tas alugou.

O Agrupamento n.º
1206 de Santa Maria de
Ribeiros agradece a to-
dos aqueles que torna-
ram este sonho possível,
nomeadamente, a Junta
de Freguesia de Ribei-
ros, todos os elementos
do Agrupamento de Es-
cuteiros de Santa Maria
de Ribeiros, os pais dos
escuteiros, o CNE - Agru-
pamento n.º 61 dos Oli-
vais, a Junta Central do
CNE, os Ribeirenses e o
motorista da Junta de
Freguesia de Ribeiros, o
Sr. António Costa Antu-
nes pela sua imediata
disponibilidade para cola-
borar com os escuteiros.

CNE Ribeiros

      No próximo dia 16 de Maio

Trauma actua
em Guimarães

A banda fafense Trauma vai actuar no próximo
16 de Maio no palco do Centro de Artes e Espectá-
culos São Mamede em Guimarães, com início pre-
visto para as 22:00h.

Como objectivo deste espectáculo é a grava-
ção do DVD promocional da banda, o conceito prin-
cipal do concerto é proporcionar um espectáculo
único e que fique na retina de quem assiste. Não
se pretende realizar um concerto, mas sim um es-
pectáculo envolvente e poderoso, com um conjun-
to de emoções. Tentando fugir ao estigma de gra-
var um álbum, tal como fazem a maior parte das
bandas, a ideia é criar um conceito de concerto
único, um produto de mais valia devido à oferta que
será inerente aos futuros concertos dos Trauma.

Resumindo: não se pretende realizar um con-
certo, mas sim um espectáculo envolvente e pode-
roso, com um conjunto de emoções.

Os Trauma são: Celina Tavares na Voz; na Gui-
tarra, produção e vozes por José Duarte Antunes;
no Baixo Pedro Teixeira; na Bateria e vozes Edinho
e nas Teclas e samplers Rui Rocha.

O nome Trauma abarca uma crítica à socieda-
de e aquilo que ela reage e a forma como cada um
reage a esses factores: Todos temos os nossos
traumas e o medo deles é o que muitas vezes nos
transforma.

      Escola Secundária de Fafe

Alunos “brincam” com ciências
Numa organização do Departamento de Matemática e de Ciências Experimentais, teve lugar nos dias 23 e 24
de Abril, na Escola Secundária de Fafe, a iniciativa “Dois dias com a Ciência” que teve como objectivo
principal sensibilizar toda a comunidade escolar para a importância da água e sua exploração sustentada.

Durante dois dias, os
alunos da Escola Secun-
dária de Fafe tiveram a
oportunidade de se dedi-
car a um conjunto de ex-
periências e “brincar “
com as diferentes ciên-
cias, explicando às crian-
ças de outros estabele-
cimentos de ensino do
concelho, que foram pas-
sando pelo  local para
conhecer as actividades
em curso, as experiênci-
as desenvolvidas e con-
clusões retiradas. “É
uma iniciativa que conta
com uma parte experi-
mental muito interessan-
te que os motiva para as
ciências”, disse Celeste
Moniz,  uma das promo-
tores do evento.

Uma actividade que,

segundo a docente, faz
parte do plano anual de
actividades e “dos con-
teúdos programáticos do
11º ano. Os nossos alu-
nos no final do ano são
sujeitos a provas dos
exames nacionais e este

conteúdo é fundamen-
tal”, disse a docente da
Secundária. Também
para os mais novos “des-
de o sétimo ano, é impor-
tante falarmos do tema
água  e do meio ambien-
te porque toda a nossa

vida se relaciona com o
bem essencial que é a
água”, acrescentou Ce-
leste Moniz.

Desde fazer pão e su-
mos, pega monstros, bo-
las saltitonas, soluções
que mudam de cor, acti-
vidades laboratoriais e
vários jogos educativos,
tudo serviu de pretexto
para reconhecer o papel
da água na manutenção
da vida e na modelação
da paisagem e relacioná-
la com fenómenos físi-
cos e químicos.

O evento encerrou
com um  sarau cultural
feito por alunos com  te-
atro danças e poemas
dedicados também ao
tema da água.

Elsa Lima

      Dia Mundial da Terra

Palestra de sensibilização na Carlos Teixeira
Iniciativa foi dinamizada pelo Ecoclube Verde
Minho  e envolveu mais de 100 alunos

No dia 22 de Abril, o Ecoclube Verde Minho rea-
lizou uma palestra de sensibilização, para 104 alu-
nos da sua escola - EB 2,3 Prof. Carlos Teixeira,
como marco do Dia Mundial da Terra, com o apoio
da monitora do programa Resíduos, Eng.ª Ana
Lopes. colaboradora do Intervir Mais da Escola
Superior de Biotecnologia da Universidade Católi-
ca Portuguesa, no “Projecto jovens, ambiente e ci-
dadania na Região do Norte”, tem como função prin-
cipal  fortalecer os Ecoclubes que tratam este tema
e apoiar os novos Ecoclubes a darem os seus pri-
meiros passos no tema.

De modo a ilustrar as palavras da palestra, o
Ecoclube demonstrou o processo de compostagem
caseira ou o ciclo de vida da matéria orgânica, des-
de os resíduos à formação de composto até às
novas plantas cultivadas, em vasos, na sua horta
biológica: alfaces, tomates, alhos, morangos, plan-
tas aromáticas (…)  Desta forma, os alunos pre-
sentes puderam conhecer as vantagens e dicas
para fazer compostagem e ouvir o testemunho vivo
de um grupo de jovens que já está em acção para
ajudar o planeta Terra.

Todos ficaram bastante motivados ao conhece-
rem assim uma nova forma de proteger a sua casa,
a Terra,  reduzindo à quantidade de lixo e produzin-
do o fertilizante orgânico para hortas caseiras. Pro-
cure informar-se e seja mais “amigo” do Planeta…
todos ficam a ganhar!

    Este domingo

Danças de Salão em Ribeiros
Vai decorrer no próxi-

mo dia 3 de Maio, a par-
tir das 18:30h, uma aula
experimental de danças
de salão, com entrada li-
vre a participantes de
qualquer idade. A inicia-
tiva é de PED- Populam
Escola de Dança com
sede em Braga e reali-
zar-se-á no Salão Poli-
valente da Junta de Fre-
guesia de Ribeiros. Pre-
tende-se com esta inici-

ativa, procurar angariar
possíveis interessados
para curso de danças de
salão. Caso seja possí-
vel, a junta de freguesia
cederá o espaço do Sa-
lão Polivalente para rea-
lização das sessões de
dança que serão em ho-
rário pós-laboral, de
acordo com a disponibi-
lidade dos candidatos.

Desta forma, preten-
de-se contribuir para tor-

nar mais acessível aos
interessados, a sua par-
ticipação nesta activida-
de artística.

Comemoração do
Dia da Mãe

Numa iniciativa con-
junta da Junta de Fregue-
sia, Fábrica da Igreja,
Coral Paroquial e Orfeão
de Ribeiros, será apre-
sentado um concerto

Temático no dia 3 de
Maio (Dia da Mãe), a par-
tir das 15horas.

Do programa do
evento, consta a apre-
sentação de vários te-
mas, serão musicais de-
dicados às mães, a en-
trega de lembranças sim-
bólicas ás mães presen-
tes, seguido de convívio
geral com todos os pre-
sentes.


