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Marinha Grande e o sol

O verão chegou e com ele o território do nosso 
concelho e as nossas praias ganham um redobrado 
encanto. Temos praias lindíssimas e uma costa que se 
estende desde a Praia da Vieira até à Praia de Água de 
Madeiros. Samouco, Pedras Negras, Praia Velha, 
Concha, Descida da Areia, S.Pedro, Valeiras,
Água da Madeiros. Aos nossos olhos a diversidade da 
beleza de cada uma é duma singularidade que nos 
extasia e nos transmite o bem estar e calma que nos 
equilibra e nos traz a sensação de quanto é bonito o 
nosso concelho, o nosso mundo. Somos privilegiados 
por vivermos em tão especial recanto.
Temos de facto um território lindo com muito para 
oferecer. Para além de cada uma das praias tranquilas, 
onde se pesca à cana, se descansa, se brinca, pratica 
desporto e se usufrui do nosso oceano, podemos visitar 
em S. Pedro de Moel  a  Casa-Museu Afonso Lopes, 
Vieira  o magnifico farol, os fósseis do período 
Jurássico,  nas belas arribas que começam no Penedo 
do Cabo na Praia Velha.
A  Praia da Vieira, leva-nos às memórias dos nossos 
pescadores e  à fantástica Arte Xávega que eles ainda 
mantêm, preservando as nossas tradições. O barco 
que entra no mar, o peixe fresco e ainda com areia na 
lota,  a tradicional capela de madeira que nos relembra 
as típicas casas da Praia. Os cheiros característicos de 
cada uma delas que identificamos durante toda a 
nossa vida.

 As ciclovias que ligam as nossas praias, os passadiços 
junto das mesmas e da areia dourada da Praia Velha....
Todos os anos somos visitados por centenas de milhar 
de pessoas que buscam a felicidade e a encontram no 
nosso território. Em família ou a sós, com paixão ou sem 
ela, em silêncio ou em êxtase.
De tudo faz parte a nossa excelente gastronomia, os 
nossos percebes tão especiais e o nosso arroz de 
marisco, uma das 7 maravilhas gastronómicas do 
nosso país.
Este ano contamos com uma programação cultural, 
desportiva e musical sem precedentes na Praia da 
Vieira , Praia Velha e praia de São Pedro, porque 
queremos afirmar as nossas praias como um dos 
principais destinos dos portugueses e muitos 
estrangeiros.
A Marinha Grande tem opções para todos e é para 
todos que queremos continuar a fazer a Marinha 
Grande.

CIDÁLIA FERREIRA

EDITORIAL

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE
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DESTAQUE

Pop & Tutti Frutti
Coleção Pedro Moura Carvalho

o Vidro em Portugal nos Anos 60 & 70
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EVENTOS

19 JUL  21h30
NÁDIA SCHILLING
CASA DA CULTURA - TEATRO STEPHENS

“Above the Trees” é a estreia a solo de 
Nádia Schilling. Um disco de uma 
melancolia e beleza invulgares, que 
desafia fronteiras estilísticas e que aos 
poucos tem conquistado a atenção da 
crítica e do público. Lançado em finais de 
2017, fez parte das listas de melhores 
álbuns do ano e de promessas para 2018 
de mais de uma dezena de 
publicações/rádios nacionais e 
internacionais, integrou várias playlists 
oficiais do Spotify, tendo sido ouvido por 
milhares de pessoas em países como 
E.U.A, Reino Unido, Itália e Alemanha.

Nádia Schilling - Voz e guitarra
João Hasselberg - Baixo
Pedro Branco - Guitarra
Nuno Oliveira - Bateria
Duração - Aprox. 60m
Classificação Etária - M6

Bilheteira: 
Terça a domingo 10h00 às 13h00 e 14h00 às 18h00
Dia de espetáculo das 18h00 às 21h30
Informações:
T. 244 573 300 / 244 573 377 
teatro.stephens@cm-mgrande.pt

www.teatrostephens.pt

ÉPOCA BALNEAR
SÃO PEDRO DE MOEL

01 JUL a 01 SET
LIVROS NA PRAIA 
MERCADO DO LIVRO
Praça Afonso Lopes Vieira
Org.: Calendário de Letras

05 JUL 22H00 
NUNO BRITO & JOÃO 
PEREIRA
Sede da Moher

06 JUL 22H00
LINCE
Praça Afonso Lopes Vieira 

10, 17, 24 e 31 JUL  17H00
GINÁSTICA
Areal da praia 

12 JUL 22h00
Carlos Vicente
Sede da Moher

ÉPOCA 2019

BALNEAR

SÃO PEDRO DE MOELPRAIA DA VIEIRA
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EVENTOS

13 JUL  
SARDINHADA
Sede da Moher 

16H00 . DESCIDA DE 
CARRINHOS
23H00 . SUAVE
Praça Afonso Lopes Vieira

16 e 26 JUL 18H00 
MAGIA CÓMICA, PALHAÇO, 
HIPNOTIZADOR, 
RECORDISTA MUNDIAL DE 
PRATOS GIRATÓRIOS
Praça Afonso Lopes Vieira

17 JUL 17H00
POESIA AO SERÃO

20 e 21 JUL 
FESTAS DA CAPELA DE SÃO 
PEDRO DE MOEL

26 JUL 21H30
CONCERTO DO 16º ESTÁGIO 
INTERNACIONAL DA 
ORQUESTRA DE LEIRIA
Capela de São Pedro de Moel

26 JUL 22H00
DEOLINDA BERNARDO 
Sede da Moher

27 JUL 22H00 
RÉVEILLON 2019.7
Praça Afonso Lopes Vieira

ATELIÊS DA NATUREZA
SÃO PEDRO DE MOEL
08 a 12 JUL . 10H00 - 13H00
Posto de Turismo 

08 JUL 
CONVERSANDO COM AS 
SEMENTES
Um ateliê de descoberta do que é a 
semente, de "diálogo" com vários tipos 
de sementes e de realização de bombas 
de sementes que as crianças poderão 
levar para casa.
Obs.: limite de 15 participantes
Público-alvo: 6 aos 12 anos

09 JUL 
A NATUREZA DA ARTE
Um ateliê para saber olhar segredos da 
criatividade que a natureza nos revela.
Obs.: limite de 16 participantes (2 grupos 
de 8 participantes - 1h30 por grupo)
Público-alvo: 8 aos 12 anos
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EVENTOS

10 JUL
PEGADAS ECOLÓGICAS
Neste ateliê as crianças são convidadas 
a descobrir mais sobre as interações do 
dia a dia com o meio ambiente, numa 
perspetiva de analisar os impactos das 
suas ações e a sua pegada ecológica.
Obs.: limite de 16 participantes (2 grupos 
de 8 participantes - 1h30 por grupo)
Público-alvo: 6 aos 12 anos

11 JUL
1/2 m2 DE NATUREZA
Neste ateliê marcamos, no terreno, 
parcelas quadrangulares com meio 
metro de lado para podermos: observar, 
descrever, selecionar, ampliar e depois 
representar com liberdade artística.
Obs.: limite de 15 participantes
Público-alvo: 8 aos 12 anos

12 JUL
VAMOS DESENHAR O SOL?
Um ateliê para descobrir várias formas 
de desenhar o sol de acordo com o 
método de Bruno Munari!
Obs.: limite de 16 participantes
Público-alvo: 6 aos 10 anos

ÉPOCA BALNEAR
PRAIA DA VIEIRA 

01 JUL a 01 SET
LIVROS NA PRAIA 
MERCADO DO LIVRO
Org.: Calendário de Letras

06 JUL
CORRIDAS NA PRAIA
PROVA DE MARCHA
Org. IDV - Industrial Desportivo Vieirense

06 e 07 JUL
ABERTURA DA ÉPOCA 
BALNEAR 
Largo dos Pescadores

06 JUL 
Sardinhada e petiscos
Insufláveis

11h00 . Abertura oficial 
12h00 . Abertura de 
tasquinhas 
14h00 . Arruada com 
Desbundixie

ÉPOCA 2019

BALNEAR

SÃO PEDRO DE MOELPRAIA DA VIEIRA
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EVENTOS

16h30 . Cantigas da Eira
21h30 . Concerto Us Sai de 
gatas

7 JUL 
Insufláveis

10h30 . Zumba IDV Aqua and 
Gym com Ana Acácia 
12h00 . Abertura de 
tasquinhas 
14h00 . Escola de Concertinas 
Carlos Barbosa 
15h30 . Grupo de Ginástica 
Sénior CRPI com Sílvia Areias 
16h30 . Rancho Folclórico 
Peixeiras da Vieira 
21h30 . Concerto Iran Costa

9, 11, 16, 18, 23, 25 e 30 JUL 
10H30 às 11H30 
ATIVIDADE FÍSICA NO 
AREAL

13 JUL 22h00
CONCERTO EASY LOOP

17, 24 e 31 JUL 21H30
BAILE DE VERÃO
Sede da BIR - Biblioteca de Instrução e 
Recreio da Praia da Vieira
Org.: BIR

20 JUL . 22H00 
CONCERTO REMEMBER 
REVIVAL BAND
(Músicas dos anos 80 e 90)

27 e 28 JUL
FESTIVAL DO CARAPAU 
Largo dos Pescadores

27 JUL 
Insufláveis

12h00 . Abertura das 
tasquinhas 
15h30 . Arruada com 
Tocándar
22h00 . Concerto Ar de Pop

28 JUL
Insufláveis

12h00 . Abertura das 
tasquinhas 
15h30 . Fanfarra dos 
Bombeiros Voluntários de 
Vieira de Leiria
17h00 .  Zumba com Tatiana 
Barbeiro
22h00 . Concerto P*ta da 
Loucura
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EVENTOS / DESPORTO

OFICINAS DE ARTESANATO 
DE VIDRO 
Edifício do Serviço Educativo do Museu 
do Vidro (à entrada do Jardim Stephens)
Observação do trabalho de 
maçariqueiros, lapidários, que usam o 
vidro como objeto da sua criação 
artística. Podem ainda ser adquiridas 
peças em vidro ali produzidas.
Horário: terça-feira a domingo, das 10h00 
às 13h00 e das 14h00 às 18h00
Entrada gratuita

POEIRAS GLASS
Poeiras Glass - Estúdio de Vidro
Edifício da Resinagem
Conheça a arte de trabalhar o vidro 
pelas mãos do Mestre Alfredo Poeiras.
Horário: segunda-feira a sábado, das 
10h00 às 18h00

03 JUL 19h00
TOASTMASTERS CLUB
Escola Secundária Engº Calazans Duarte

07 JUL
1º CONCURSO DE 
OBSTÁCULOS
Associação Equestre Cavalo Dourado
Quinta da Amizade

10h00 . Provas pequenas
14h30 . Provas grandes
Entrada gratuita
Inf.: 911 707 250 (Nilza Silva) 
915 110 482 (Flávio Silva)
Org.: Associação Equestre Cavalo 
Dourado

DESPORTO

07 e 21 JUL . 09h00
PASSEIO PEDESTRE
Concentração junto ao Arquivo Municipal
Participação gratuita
Org.: CMMG
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BIBLIOTECA MUNICIPAL

LIVRO DO MÊS

PORQUE É QUE OS ANIMAIS 
NÃO CONDUZEM?
Texto e ilustrações de Pedro Seromenho
Editora Paleta de Letras

Queres saber porque é que o dinossauro, 
a toupeira, o papagaio e muitas outra 
criaturas não podem conduzir? Então 
entra neste livro e deixa-te guiar por um 
mundo divertido de animais que 
parecem pessoas reais. Sem regras nem 
sinais as estradas são uma selva e os 
perigos muitos mais.
Boa viagem, em segurança...até à 
Biblioteca.

VEM CONHECER 
Sala Infantil 
OS LIVROS SÃO AMIGOS DE 
AVENTURAS
Nestas longas férias de verão, faz-te 
acompanhar por amigos fiéis, que 
partilham momentos felizes e especiais, 
como são os livros que te sugerimos para 
leitura e que vão estar em exposição na 
sala infantil da Biblioteca Municipal.
São esses livros que te propomos que 
venhas conhecer e que leves para férias.

MOSTRAS 
BIBLIOGRÁFICAS 
Átrio de entrada
PASSE ESTE VERÃO A LER
As férias estão aí e com elas mais tempo 
livre para ler. Vai encontrar no átrio da 
entrada uma seleção de livros a pensar 
em si. Estamos certos, que vai encontrar 
um bom livro para as suas férias. Não 
deixe de ler e de passar...férias. Passe 
por cá e passe este verão a ler!

ATIVIDADES 
PERMANENTES
A Biblioteca Municipal tem ainda 
disponíveis: 
O Espaço Bibliotur - visitas guiadas à 
Biblioteca; 
Vamos Ler.pt (para ti) - promoção da 
leitura e aproximação das crianças à 
Biblioteca; 
Projeto Pack Família - empréstimo de 
livros e publicações para toda a família;
Projeto Pegue e Leve - empréstimo de 
livros temáticos destinados a crianças.
Para mais informações contacte-nos.

Jardim Stephens
Segunda a sexta
09h00 às 12h30 e 13h30 às 17h00
Out a Jun . sábados das 14h30 às 18h00
+351 244 573 37 22
biblioteca.municipal@cm-mgrande.pt

AGENDAMARINHAGRANDE ///JULHO /// 2019



11

MARINHA MELHOR

DESFRUTE DA PRAIA EM 
SEGURANÇA

O verão significa descanso e lazer mas 
importa não esquecer que esta altura do 
ano comporta riscos para os quais é 
necessário estar alerta.
Deve frequentar praias vigiadas e 
respeitar as indicações dos nadadores 
salvadores. Esteja atento aos sinais das 
bandeiras de perigo e proibição e às 
faixas de perigo. 
As crianças devem ser vigiadas 
permanentemente e em proximidade. 
Evite a prática de atividades recreativas 
sozinho.
A maioria das ocorrências nas praias 
resulta da subestimação dos riscos 
decorrentes do estado do mar 
(rebentação, correntes, vento e 
morfologia e natureza dos fundos), 
conjugada com a sobrestimação das 
próprias capacidades em termos de 
natação e também de outros fatores, 
como a doença súbita, a congestão, as 
doenças neurológicas (por ex. epilepsia), 
as doenças metabólicas (por ex. 
diabetes), a hipoglicémia (resultante de 
alimentação inadequada), os acidentes 
vasculares cerebrais e acidentes 
cardio-respiratórios , bem como os 
traumas severos resultante de saltos 
para a água e desportos aquáticos.
De sublinhar ainda a existência de arribas 
instáveis, a queda de blocos e os 
desmoronamentos que podem ocorrer e 
constituem um risco. É importante 
cumprir a sinalização!

Em caso de acidente em praias 
vigiadas, alerte o nadador salvador ou a 
autoridade marítima e nas praias não 
vigiadas, ligue o 112.

A segurança também depende de si. 
Previna os acidentes e boas férias!
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MUSEUS

MUSEU DO VIDRO
Palácio Stephens

Terça a domingo
10h00 às 13h00 e 14h00 às 18h00
+351 244 573 377 
museu.vidro@cm-mgrande.pt
Entradas | 1,50 euros 
Visitas guiadas por marcação prévia

Exposição temporária
Pop & Tutti Frutti apresenta um 
surpreendente conjunto de cerca de 120 
peças de vidro português. As peças em 
exposição distinguem-se pela 
contemporaneidade e organicidade das 
formas, texturas e pela ousadia das 
cores; são inspiradas na Arte Pop e na 
Space Age que se vivia então, 
enquadrando-se perfeitamente nas 
revoluções de costumes em tons tutti 
frutti que transformaram o Ocidente.

6 JUL A 3 NOV 2019

NÚCLEO DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA DO 
MUSEU DO VIDRO
Eifício da Resinagem

Terça a domingo
10h00 às 13h00 e 14h00 às 18h00
Entrada gratuita
Visitas guiadas por marcação prévia

Exposição temporária
“Transparência ecológica - Do trópico 
ao glaciar” 

Apresenta um conjunto de trabalhos em 
vidro que testemunham o projeto 
artístico em que Teresa Almeida tem 
vindo a trabalhar ao longo dos últimos 
anos: o aquecimento global e as suas 
consequências no meio ambiente.

ATÉ 20 OUT 2019
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MUSEUS

MUSEU JOAQUIM 
CORREIA
Palácio Taibner de Morais
Largo 5 de Outubro

Segunda a sexta
10h00 às 12h30 e 13h30 às 17h00
Entradas | 1,50 euros

O Museu encontra-se instalado no antigo 
Palácio Taibner de Morais/Santos 
Barosa, edifício de linhas oitocentistas, 
com traços revivalistas, característico de 
uma burguesia em ascensão, classificado 
como imóvel de interesse municipal. 

O museu tem como missão o estudo, a 
preservação e a divulgação da vasta 
obra do escultor, bem como do seu 
percurso enquanto figura incontornável 
das artes plásticas em Portugal.

COLEÇÃO VISITÁVEL DO 
FUTURO MUSEU DA 
INDÚSTRIA DE MOLDES
Edifício da Resinagem

Quarta-feira a sábado, 
10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
Entrada gratuita

Instalada numa ala do edifício da antiga 
Fábrica de Resinagem da Marinha 
Grande, em pleno Centro Tradicional, 
“Esculpir o Aço” é uma exposição 
organizada em torno da coleção do 
futuro Museu da Indústria de Moldes. 

Tem como principal objetivo contribuir 
para a salvaguarda e valorização do 
património e da memória coletiva desta 
indústria, e lançar as bases para a 
criação do museu.
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ENTREVISTA

JOÃO TEIXEIRA

JOÃO TEIXEIRA
Nascido em Luanda, Angola, acredita que a 
vida se faz de projetos tendo como maior 
referência o seu pai, João Teixeira.
Pai de Maria Miguel e da Francisca João é um 
entusiasta pela inovação. Iniciou a sua prática 
desportiva no Judo aos 3 anos de idade, 
tendo já pedalado na estrada mais alta do 
mundo, nos Himalaias.  Licenciado em 
Educação Física, Mestre em Ensino da 
Educação Física Coordenador do Desporto 
Escolar no Agrupamento de Escolas Marinha 
Grande Poente e Docente na Escola 
Guilherme Stephens, vê a escola como 
geradora de competências transversais que 
procura desenvolver a capacidade de pensar 
e agir de forma colaborativa e interatuante. 

A Escola EB 2/3 Guilherme Stephens foi 
recentemente distinguida pelo Secretário 
de Estado do Desporto, João Paulo 
Rebelo como modelo do Projeto ‘DE 
Territórios’ do Desporto Escolar. Qual a 
importância desta distinção?
Receber o Sr Secretário de Estado do 
Desporto e Juventude é de grande 
importância para a Escola EB 2/3 
Guilherme Stephens e uma honra para a 
Marinha Grande, juntando todas as 
sinergias que o projeto possui e vê-las 
reconhecidas é algo que dignifica e 
valoriza todos os participantes e o Projeto 
Judo4all. Devemos estar atentos às 
janelas de oportunidades e gerar 
interação, cumplicidade e compromisso 

entre todos. Esta distinção é de grande 
responsabilidade no futuro que se 
avizinha, gostaríamos que o projeto fosse 
replicado e melhorado.

Um dos projetos desenvolvidos nesse 
âmbito é o “Judo4All”, que envolve 
também o Judo Clube da Marinha 
Grande, a APPACDM e o Município. Quais 
os benefícios deste projeto?
Partimos do pressuposto enunciado na 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, das Nações Unidas, 
considerando que os diferentes contextos 
devem proporcionar a inclusão de todos 
os cidadãos, independentemente do grau 
de funcionalidade ou de incapacidade de 
cada um. O projeto pretende potenciar e 
articular de forma concertada, dinâmica e 
regulada a prática sistemática de 
atividade física adaptada (Judo4all) com 
distintos intervenientes (alunos de 
diferentes graus de ensino, antigos 
praticantes de Judo, comunidade local, 
comunidade científica, familiares, atletas 
voluntários) e cidadãos portadores de 
deficiência de uma forma colaborativa e 
inovadora. O desenvolvimento de ações / 
eventos, foi também uma das prioridades. 
Apesar de ser uma modalidade individual, 
o Judo prioriza a metodologia de trabalho 
em grupo, valorizando e potenciando as 
diferenças de cada um tendo o código 
moral da modalidade sempre bem 
presente, nomeadamente os valores da 
amizade, respeito, delicadeza e cortesia, 
entreajuda e da disciplina. Pretendíamos 
desenvolver uma atividade que 
promovesse a inovação do fenómeno do 
desporto adaptado e inclusivo utilizando 
as valências de todos.
Foi prioritário desenhar uma iniciativa que 
envolvesse a comunidade numa dimensão 

de voluntariado em torno de um projeto 
de cariz social valorizando o papel que o 
desporto e a sociedade podem ter neste 
contexto. 
Pretendemos igualar a oferta de 
oportunidades desportivas e
aperfeiçoar múltiplas capacidades físicas, 
sociais e psíquicas através do 
compromisso coletivo.

No Tatami (tapete de judo) é possível 
afirmar que “somos todos diferentes, 
todos iguais”?
Sim, o que recebemos todos uns dos 
outros é muito e a cumplicidade 
desenvolvida com a prática desportiva 
com valores éticos, pessoais, sociais e 
desportivos independentemente das suas 
capacidades, é enorme e IGUAL. Sentimos 
o espírito de coesão, voluntariado, 
inclusão, entreajuda, empenho, respeito na 
resolução de problemas de uma forma 
integrada. 
O Judo tem uma forma de comunicar 
universal e nós comunicamos TODOS da 
mesma forma !

O que mais o sensibilizou desde a criação 
do “Judo4All”?
Talvez um pedido de “casamento” durante 
a XV semana de Educação no evento 
“Judo com Choppin”; ou os alunos / 
judocas do 12º ano, voluntários do 
Judo4All alterarem a sua opção futura de 
profissão; ou a entrega dos dorsais aos 
participantes do Judo4all por parte do Sr 
Secretário de Estado; ou a envolvência / 
cumplicidade de todos os participantes… é 
difícil dar uma resposta .

Na sua opinião há alguma característica 
da Marinha Grande que torne diferente o 
ensino aqui?
A pluralidade dos nossos alunos e a 
capacidade de trabalho colaborativo de 
toda a equipa do Agrupamento onde 
leciono, que conjugada com os imensos 
projetos inovadores e desafiantes, fazem 
deste cenário um local único para exercer 
a melhor profissão do mundo, ser 
professor de Educação Física.

O que faz nos tempos livres (caso os 
tenha)? 
Sou hiperativo como referem os amigos, 
moderado pela minha esposa… Viajo com 
a família e uma vez por ano faço uma 
expedição de bicicleta em total 
autonomia. 

O que mais aprecia no concelho da 
Marinha Grande?
As pessoas, o mar e a nossa Mata 
Nacional.

Que projetos gostaria de concretizar no 
futuro?   
Avançar com um projeto “Judo4school” no 
1º ciclo, articulando e potenciando o valor 
formativo do desporto incluindo uma 
experiência com alunos com “déficit” de 
atenção, espetro de autismo, 
comportamentos desviantes, … utilizando 
voluntários trabalhando valores de 
cidadania.

Gostaria de reviver a utilização da 
bicicleta com identidade e meio de 
transporte na nossa terra e por último, 
criar um passadiço de madeira (com 
madeira da Mata) que juntasse as praias 
do concelho (das Valeiras à Vieira) com um 
friso cronológico / histórico que 
descrevesse a “Catedral verde e 
sussurrante, aonde A luz se ameiga e se 
esconde E aonde, ecoando a cantar,Se 
alonga e se prolonga a longa voz do mar “.
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JOÃO TEIXEIRA
Nascido em Luanda, Angola, acredita que a 
vida se faz de projetos tendo como maior 
referência o seu pai, João Teixeira.
Pai de Maria Miguel e da Francisca João é um 
entusiasta pela inovação. Iniciou a sua prática 
desportiva no Judo aos 3 anos de idade, 
tendo já pedalado na estrada mais alta do 
mundo, nos Himalaias.  Licenciado em 
Educação Física, Mestre em Ensino da 
Educação Física Coordenador do Desporto 
Escolar no Agrupamento de Escolas Marinha 
Grande Poente e Docente na Escola 
Guilherme Stephens, vê a escola como 
geradora de competências transversais que 
procura desenvolver a capacidade de pensar 
e agir de forma colaborativa e interatuante. 

A Escola EB 2/3 Guilherme Stephens foi 
recentemente distinguida pelo Secretário 
de Estado do Desporto, João Paulo 
Rebelo como modelo do Projeto ‘DE 
Territórios’ do Desporto Escolar. Qual a 
importância desta distinção?
Receber o Sr Secretário de Estado do 
Desporto e Juventude é de grande 
importância para a Escola EB 2/3 
Guilherme Stephens e uma honra para a 
Marinha Grande, juntando todas as 
sinergias que o projeto possui e vê-las 
reconhecidas é algo que dignifica e 
valoriza todos os participantes e o Projeto 
Judo4all. Devemos estar atentos às 
janelas de oportunidades e gerar 
interação, cumplicidade e compromisso 

entre todos. Esta distinção é de grande 
responsabilidade no futuro que se 
avizinha, gostaríamos que o projeto fosse 
replicado e melhorado.

Um dos projetos desenvolvidos nesse 
âmbito é o “Judo4All”, que envolve 
também o Judo Clube da Marinha 
Grande, a APPACDM e o Município. Quais 
os benefícios deste projeto?
Partimos do pressuposto enunciado na 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, das Nações Unidas, 
considerando que os diferentes contextos 
devem proporcionar a inclusão de todos 
os cidadãos, independentemente do grau 
de funcionalidade ou de incapacidade de 
cada um. O projeto pretende potenciar e 
articular de forma concertada, dinâmica e 
regulada a prática sistemática de 
atividade física adaptada (Judo4all) com 
distintos intervenientes (alunos de 
diferentes graus de ensino, antigos 
praticantes de Judo, comunidade local, 
comunidade científica, familiares, atletas 
voluntários) e cidadãos portadores de 
deficiência de uma forma colaborativa e 
inovadora. O desenvolvimento de ações / 
eventos, foi também uma das prioridades. 
Apesar de ser uma modalidade individual, 
o Judo prioriza a metodologia de trabalho 
em grupo, valorizando e potenciando as 
diferenças de cada um tendo o código 
moral da modalidade sempre bem 
presente, nomeadamente os valores da 
amizade, respeito, delicadeza e cortesia, 
entreajuda e da disciplina. Pretendíamos 
desenvolver uma atividade que 
promovesse a inovação do fenómeno do 
desporto adaptado e inclusivo utilizando 
as valências de todos.
Foi prioritário desenhar uma iniciativa que 
envolvesse a comunidade numa dimensão 

de voluntariado em torno de um projeto 
de cariz social valorizando o papel que o 
desporto e a sociedade podem ter neste 
contexto. 
Pretendemos igualar a oferta de 
oportunidades desportivas e
aperfeiçoar múltiplas capacidades físicas, 
sociais e psíquicas através do 
compromisso coletivo.

No Tatami (tapete de judo) é possível 
afirmar que “somos todos diferentes, 
todos iguais”?
Sim, o que recebemos todos uns dos 
outros é muito e a cumplicidade 
desenvolvida com a prática desportiva 
com valores éticos, pessoais, sociais e 
desportivos independentemente das suas 
capacidades, é enorme e IGUAL. Sentimos 
o espírito de coesão, voluntariado, 
inclusão, entreajuda, empenho, respeito na 
resolução de problemas de uma forma 
integrada. 
O Judo tem uma forma de comunicar 
universal e nós comunicamos TODOS da 
mesma forma !

O que mais o sensibilizou desde a criação 
do “Judo4All”?
Talvez um pedido de “casamento” durante 
a XV semana de Educação no evento 
“Judo com Choppin”; ou os alunos / 
judocas do 12º ano, voluntários do 
Judo4All alterarem a sua opção futura de 
profissão; ou a entrega dos dorsais aos 
participantes do Judo4all por parte do Sr 
Secretário de Estado; ou a envolvência / 
cumplicidade de todos os participantes… é 
difícil dar uma resposta .

Na sua opinião há alguma característica 
da Marinha Grande que torne diferente o 
ensino aqui?
A pluralidade dos nossos alunos e a 
capacidade de trabalho colaborativo de 
toda a equipa do Agrupamento onde 
leciono, que conjugada com os imensos 
projetos inovadores e desafiantes, fazem 
deste cenário um local único para exercer 
a melhor profissão do mundo, ser 
professor de Educação Física.

O que faz nos tempos livres (caso os 
tenha)? 
Sou hiperativo como referem os amigos, 
moderado pela minha esposa… Viajo com 
a família e uma vez por ano faço uma 
expedição de bicicleta em total 
autonomia. 

O que mais aprecia no concelho da 
Marinha Grande?
As pessoas, o mar e a nossa Mata 
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Que projetos gostaria de concretizar no 
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Avançar com um projeto “Judo4school” no 
1º ciclo, articulando e potenciando o valor 
formativo do desporto incluindo uma 
experiência com alunos com “déficit” de 
atenção, espetro de autismo, 
comportamentos desviantes, … utilizando 
voluntários trabalhando valores de 
cidadania.

Gostaria de reviver a utilização da 
bicicleta com identidade e meio de 
transporte na nossa terra e por último, 
criar um passadiço de madeira (com 
madeira da Mata) que juntasse as praias 
do concelho (das Valeiras à Vieira) com um 
friso cronológico / histórico que 
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esconde E aonde, ecoando a cantar,Se 
alonga e se prolonga a longa voz do mar “.
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Gostaria de reviver a utilização da 
bicicleta com identidade e meio de 
transporte na nossa terra e por último, 
criar um passadiço de madeira (com 
madeira da Mata) que juntasse as praias 
do concelho (das Valeiras à Vieira) com um 
friso cronológico / histórico que 
descrevesse a “Catedral verde e 
sussurrante, aonde A luz se ameiga e se 
esconde E aonde, ecoando a cantar,Se 
alonga e se prolonga a longa voz do mar “.
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5 JULHO

NUNO BRITO &
JOÃO PEREIRA

SÃO PEDRO DE MOEL

6 JULHO

LINCE

SÃO PEDRO DE MOEL

6 e 7 JULHO

ABERTURA DA
ÉPOCA BALNEAR

PRAIA DA VIEIRA

6 JULHO

POP & TUTTI
FRUTTI

MUSEU DO VIDRO

7 JULHO

IRAN COSTA

PRAIA DA VIEIRA

13 JULHO

EASY LOOP

PRAIA DA VIEIRA

20 JULHO

REMEMBER
REVIVAL BAND

PRAIA DA VIEIRA

23 JULHO

SUAVE

SÃO PEDRO DE MOEL

26 JULHO

DEOLINDA
BERNARDO

SÃO PEDRO DE MOEL

26 JULHO

ORQUESTRA
DE LEIRIA

SÃO PEDRO DE MOEL

27 e 28 JULHO

FESTIVAL DO
CARAPAU

PRAIA DA VIEIRA

10  e 11 AGOSTO

XIV CRIATIVARTE

SÃO PEDRO DE MOEL



www.cm-mgrande.pt


