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Calçada Duque Lafões, 7 – Beato – LISBOA

O Leitão da Bairrada

chegou até si!

(Antiga casa Prazeres do Beato)
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AGÊNCIA FUNERÁRIA MATIAS
Gerência de António Matias

Nos momentos difíceis conte com a nossa ajuda

MOSCAVIDE - OLIVAIS
PORTELA - PARQUE DAS NAÇÕES

CONTACTOS:
Loja de Moscavide - Av. de Moscavide, 62-A

Tel. 219 444 677
Loja de Odivelas - Rua Dr. Sidónio Pais, 62-B

Tel. 219 340 724
Serviço 24 horas - 917 648 982 - 916 144 835

www.funerariamatias.web.pt

AGÊNCIA FUNERÁRIA
de SANTA MARIA DOS OLIVAIS
Gerência de: Ivone Matias e Mara Pereira

Funerais
Trasladações

Flores

Segurança
Social

Gratuita

SERVIÇO PERMANENTE
Telefs. 21 851 24 29 TM: 91 990 65 33

TM: 91 439 29 46
Rua Circular Norte, Bairro da Encarnação

N.º 12 B - 1800-134 Lisboa

A Escola Secundária An-
tónio Damásio, na freguesia

dos Olivais, recebeu entre os dias

3 e 8 de Maio alunos e professo-

res oriundos  de diferentes países,

participantes do projecto “@ll

Together for Environment”, no

âmbito do programa europeu

Comenius.

Trata-se de um projecto que tem

Escola Secundária António Damásio

Freguesia dos OLIVAIS

2.º Encontro
Comenius

reúne alunos
de quatro países

um conjunto de objectivos relacio-

nados com a cidadania europeia e

o contacto entre diferentes culturas,

promovendo ainda a criação de

uma consciência ambiental, o for-

talecimento das competências so-

ciais dos alunos, a aprendizagem

da língua inglesa e o domínio de

ferramentas TIC.

A sessão de abertura contou com

a presença de António Pinto Cruz,

director do Agrupamento de Esco-

las de Santa Maria dos Olivais, Te-

resa Carvalho, coordenadora do

projecto na Escola Secundária An-

tónio Damásio, Nikolaos Ntogas,

coordenador geral do projecto,

Anabela Silva, vogal da Educação

da Junta de Freguesia dos Olivais,

e do Comendador Acácio Soares.

Anabela Silva destacou ao nos-

so Jornal a importância deste pro-

jecto: “é sempre bom haver estes

programas de intercâmbio que per-

mitem conhecer os modos de fun-

cionamento de outras realidades”.

“A Junta de Freguesia sempre

apoiou a vinda dos alunos Come-

nius e é um orgulho recebê-los na

freguesia dos Olivais”, afirmou.

Uma pequena
comunidade europeia

no auditório
Ao todo, participaram neste en-

contro 34 alunos e 19 professo-

res dos quatro países presentes:

Grécia, Itália, Polónia e Portugal,

sendo que o contingente portu-

guês totalizava 18 alunos de três

turmas do 10.º ano de escolari-

dade.

Fabiola Moschetta, aluna itali-

ana, confessou à saída da sessão

de abertura: “estou a gostar mui-

to de Lisboa”.

Convidada a revelar o que ti-

nha gostado mais até ao momen-

to, referiu – com alguma dificul-

dade – o elevador de Santa Jus-

ta como o sítio mais bonito. A ci-

dade de onde vem, Tarquínia, na

província de Viterbo, região de

Lázio é “muito bonita”, conta

Fabiola, e com “muitas razões

para fazer uma visita”: são os te-

souros da ant iga civ i l ização

etrusca, como o cemitério, as ter-

mas, as pinturas...

Já Konstantinos Paparsenis,

aluno grego de Trikala, cidade

que recebeu o primeiro encontro

do programa, manifesta-se parti-

cularmente surpreendido pela be-

leza da Lisboa antiga. No entan-

to, este adepto de estátuas e mo-

numentos não apreciou apenas a

baixa lisboeta: adorou Cascais e

o Estoril, cujos nomes mencionou

com uma pronúncia praticamen-

te correcta.

Konstantinos Paparsenis, aluno
grego de Trikala e Fabiola

Moschetta, aluna italiana, confes-
saram à saída da sessão de

abertura estarem a gostar muito de
Lisboa”.

A Junta de Freguesia distrbuiu alguns souvenires pelos presentes


