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No âmbito do projeto Comenius “Active, Sportive, Healthy, European, Youth Team

(ASHEYT) ”, o Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques, em Alcanede, voltou a

receber a visita de vários alunos e professores estrangeiros. As atividades

começaram no dia 6 de Novembro e terminaram no passado fim-de-semana.

O programa incluiu, entre outras visitas, uma viagem a Santarém onde a comitiva, de cerca de vinte e cinco pessoas,

foi recebida no Salão Nobre dos Paços do Concelho pela vereadora Inês Barroso. Uma cerimónia que contou também

com as participações da Diretora do Agrupamento, Helena Vieira e da professora Matilde Ferreira.

A nova detentora da pasta da educação na Câmara Municipal de Santarém (CMS) expressou o seu agradecimento às

responsáveis pelo projeto Comenius em Alcanede, afirmando que “estamos muito contentes com a Escola, devido

à atividade que tem desenvolvido”, dando como exemplo “o Projeto ASHEYT”.

Na sua intervenção, a vereadora da CMS afirmou ser “uma honra receber-vos”, salientando que a cidade “é a

capital do Gótico” e que nesse sentido, “ (…) vão gostar de passear nas nossas ruas com a Vera Duarte, guia

turística da empresa municipal Viver Santarém”.

Segundo Inês Barroso, o Comenius representa uma oportunidade para os participantes do projeto ficarem

“maravilhados com a visita aos nossos monumentos e com as vistas panorâmicas da Cidade”, fazendo votos

para que “regressem um dia a Santarém”.

O programa Comenius tem a duração de dois anos e envolve, além de Portugal, mais sete países: Itália, Espanha,

Turquia, Finlândia, Roménia, Polónia e Hungria.

Fotos: CMS
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Vinhos de Aldeia da Ribeira Bandas de Santarém

Mais de 230 participantes esperados no 6º Passeio TT de Aldeia da Ribeira »

voltar ao topo

Mais nesta categoria:

« Adriana Duarte de Caldas da Rainha é a nova Miss Minissaia 2013

POLÍTICA DE PRIVACIDADE SITEMAP CONTACTOS ÁREA RESERVADA

http://www.alcanedefreguesia.com/item/1415-centro-cultural-e-recreativo-organiza-1%C2%AA-prova-de-vinhos-de-aldeia-da-ribeira
http://www.alcanedefreguesia.com/item/1437-banda-do-xartinho-atua-a-26-de-abril-no-2%C2%BA-ciclo-de-bandas-de-santar%C3%A9m
http://www.alcanedefreguesia.com/item/1326-mais-de-230-participantes-esperados-no-6%C2%BA-passeio-tt-de-aldeia-da-ribeira
http://www.alcanedefreguesia.com/item/1323-adriana-duarte-de-caldas-da-rainha-%C3%A9-a-nova-miss-minissaia-2013
http://www.alcanedefreguesia.com/politica-de-privacidade
http://www.alcanedefreguesia.com/sitemap
http://www.alcanedefreguesia.com/contacto-direto
http://www.alcanedefreguesia.com/area-reservada

