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O Agrupamento de Escolas de
Celeirós deu ontem à tarde uma
verdadeira lição de solidarieda-
de e união. O espectáculo ‘Cons-
truir o futuro’ que promoveu no
grande auditório do Parque de
Exposições de Braga (PEB) teve
casa cheia e ficou marcado pelo
sucesso do desfilar de talentos
que passaram pelo palco.

Angariar fundos para melhorar
as condições acústicas do pavi-
lhão gimnodesportivo da EB 2,3

de Celeirós foi o que motivou
esta grande festa que iniciou
com a uma coreografia pelo
Grupo de Dança e Desporto Es-
colar da EB 2,3 de Celeirós, ao
som da Canção do Mar, de Dul-
ce Pontes. Estava criado o am-
biente para um grande espectá-
culo que teve como apresenta-
dores os jovens  Adriana Soares,
Marta Pinto e Bruno Sá.

As boas-vindas foram dadas
pela directora do Agrupamento
de Escolas de Celeirós, Célia Si-
mões: “É uma grande honra es-
tar aqui hoje , mas é também

uma grande responsabilidade,
quase uma ousadia”, começou
por referir, lembrando que o títu-
lo do espectáculo vai de encon-
tro ao projecto educativo do
agrupamento. 

“No nosso projecto educativo
valorizamos muito mais do que
só o indispensável conhecimen-
to académico, valorizamos a
pessoa no seu todo. Trabalha-
mos para dar aos nossos alunos
as bases que lhes permitam se-
guir a sua caminhada na vida”,
disse Célia Santos, evidenciando
que é importante que os alunos e

a comunidade em geral perce-
bam que não devem ficar senta-
dos à espera que algo aconteça.
“É preciso fazer acontecer”, vin-
cou, explicando que o espectá-
culo de ontem se inseriu nessa
filosofia, em fazer acontecer.

A directora realçou que as ver-
bas angariadas serão utilizadas
para melhorar a acústica do pa-
vilhão gimnodesportivo, dotan-
do-o também de condições para
se transformar em pavilhão mul-
tiúsos, espaço de que este agru-
pamento carece. “Neste momen-
to não temos condições para

acolher de uma vez os cerca de
mil alunos do agrupamento”,
exemplificou.

A directora agradeceu ainda
aos patrocinadores do evento e
todos os alunos e artistas que so-
lidariamente passaram pelo pal-
co associando-se à causa. E fo-
ram muitos aqueles que passa-
ram pelo palco do PEB, nomea-
damente a fadista Isilda Miran-
da, o ilusionista Nuno Rodrigues
e o  cantor Hugo Torres, Ivo Ma-
chado, a guitarrista Inês Pereira.
a Escola Adágio, entre muitos
outros.

Uma lição de solidariedade e de união
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CELEIRÓS encheu ontem o grande auditório do PEB com o espectáculo ‘Construir o futuro’,
evento que teve por objectivo angariar fundos para melhorar as condições do pavilhão gimnodesportivo da escola EB 2,3.

ROSA SANTOS

Alunos do 1.º ciclo e pré-escolar do agrupamento apresentaram-se juntos
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Mais um grupo que se juntou para este espectáculo, com membros dos The Stars, alunos da EB 1 de Figueiredo e Escola Guitarra Latina
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Grupo de Danças Urbanas e Modernas da EB 2,3 de Celeirós nos bastidores
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Célia Simões, directora do Agrupamento de Escolas de Celeirós
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No átrio do PEB foram expostos alguns trabalhos dos alunos
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Luís Ferreira, Ângela Ferreira e
Ricardo Matos são os primeiros
alunos do Agrupamento de Es-
colas de Celeirós contemplados
com o ‘Prémio de Valor’, distin-
ção que receberam ontem, no
decorrer do espectáculo ‘Cons-
truir o futuro’ que decorreu no
Parque de Exposições de Braga.

Os prémios (diplomas) foram
entregues pela directora do
Agrupamento, Célia Simões, e
pela vereadora da Educação, Lí-
dia Dias, que em nome do Muni-
cípio de Braga brindou cada alu-
no distinguido com três entradas
para assistir a uma peça de teatro
no emblemático Theatro Circo.

Lídia Dias aproveitou o mo-
mento para enaltecer a atitude
deste Agrupamento que meteu
mãos à obra para resolver o pro-
blema do pavilhão gimnodes-
portivo e recordou que este
agrupamento foi contemplado
em dose dupla no Orçamento
Participativo Escolar. Foi con-
templado com o projecto ‘Peda-
lar para a sustentabilidade com
saúde’ destinado às crianças do
1.º ciclo e também com alguma
verba precisamente para o pro-
jecto de melhoria do acústica do
pavilhão da EB 2,3.

A vereadora deu também os
parabéns aos três alunos con-
templados. O Luís e Ângela,
marcaram presença na cerimó-
nia, mas motivos de saúde não
permitiram que Ricardo Matos
recebesse a sua distinção, tendo
sido representado pela irmã,
Marlene.

O Prémio de Valor do Agrupa-
mento de Escolas de Celeirós
constitui um mecanismo de pro-
moção do sucesso educativo que
pretende reconhecer e valorizar
os alunos que, independente-
mente do rendimento escolar, se
distingam pelos seus comporta-
mentos e atitudes em prol da co-
munidade escolar e da sociedade
em geral.

Os três contemplados foram
também parabenizados pelo ca-
noísta Emanuel Silva, que acei-
tou o convite do Agrupamento
para marcar presença neste es-
pectáculo, tendo conversado e ti-
rado fotografias com os alunos.
Porém, o mais importante na
presença do atleta olímpico foi a
mensagem que deixou à plateia.

“Como tudo na vida, o mérito
só se consegue com muito traba-
lho, dedicação e sacrifício”, re-
feriu o vice-campeão olímpico
de 2012, partilhando uma síntese
daquelas que foram as suas con-
quistas até agora. Conquistas
que, alertou, “não se conseguem
sentado à frente da Playstaion ou
no facebook”. 

Motivando os alunos a adqui-
rem um espírito lutador, Ema-
nuel Silva deixou também uma
palavra aos pais e encarregados
de educação para que apoiem os
filhos na luta pela concretização
dos seus sonhos.

E apesar de ter já conquistado
tantos feitos, Emanuel Silva
mostrou que continua a sonhar e
que o seu sonho agora é con-
quistar a medalha de ouro nos
Jogos Olímpicos de 2016, que se
vão disputar no Rio de Janeiro.

“Sigam os vossos sonhos por-
que eles sabem o caminho”, re-
matou o canoísta.

‘Prémios de Valor’ para alunos 
que se distinguem na comunidade
AGRUPAMENTO entregou ontem a Luís Ferreira, Ângela Ferreira e Ricardo Matos o ‘Prémio de Valor’
que atribuído aos alunos que se distinguiram pelos seus comportamentos em prol da comunidade.
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Alunos distinguidos com a directora da escola, Célia Simões, a vereadora Lídia Dias e o atleta olímpico Emanuel Silva
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Um dos momentos do espectáculo por alunas da escola

Esta foi a primeira vez que o
Agrupamento de Celeirós
atribuiu ‘Prémios de Valor’.
Luís Ferreira, Ângela
Ferreira e Ricardo Matos
(representado pela irmã)
receberam prémio da mão
das mãos da vereadora.
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A partir de 18/Outubro
(Domingo)

estamos abertos 
ao Jantar

HOJE estamos de volta com as famosas

PAPAS DE SARRABULHO
COM ROJÕES


