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250 anos da herança 
de Guilherme Stephens

A Marinha Grande está este ano a celebrar os 250 anos 
da chegada de Guilherme Stephens, o industrial inglês 
empreendedor que mudou radicalmente a vida na 
nossa terra, a convite do Marquês de Pombal, para 
reativar a Real Fábrica de Vidros.

Stephens era um homem e um empreendedor à frente 
do seu tempo e que sabia que dando todas as 
condições de trabalho e, especialmente, de lazer, aos 
seus colaboradores, estes se dedicariam com o 
máximo empenho e entrega possíveis aos seus 
afazeres. 
Esta forma de encarar os seus negócios, levou 
Stephens a criar um teatro para os trabalhadores 
experimentarem as artes cénicas e preencherem os 
seus tempos livres; a sua fábrica praticava salários 
acima da média e garantia que os colaboradores e as 
famílias tinham todos os cuidados de saúde, para além 
de ter um fundo parecido ao que hoje é o fundo de 
pensões para que os seus trabalhadores pudessem 
continuar a receber quando já não tivessem condições 
para trabalhar na fábrica. 
Tudo isto são medidas que não eram tendência na 
época e por toda esta inovação e preocupação com a 
produtividade dos seus trabalhadores, Stephens 
tornou-se um dos homens mais ricos e conhecidos na 
Europa no seu tempo.

A Marinha Grande tem uma dívida de gratidão a 
Guilherme Stephens que lançou a senda do seu 
desenvolvimento industrial. Na sequência do fabrico do 
vidro, criámos os moldes em madeira para o vidro, 
técnica que fomos aperfeiçoando até nos tornarmos os 
maiores especialistas em moldes a nível internacional. 
Da Marinha Grande saem hoje moldes para todo o 
mundo, com foco na indústria automóvel, aeronáutica, 
medicina e embalagens, tendo igualmente as 
empresas produtoras de plástico uma enorme 
expressão no nosso tecido industrial e continuando o 
vidro a ser decisivo, tendo até aumentado os seus 
níveis de exportações. Hoje em dia, estas indústrias são 
grandes investidoras no desenvolvimento de 
tecnologia de ponta, e assim uma vez mais a Marinha 
Grande está à frente do seu tempo, nestas áreas que 
são fulcrais para as exportações nacionais. Temos 
empresas a competir com as maiores do mundo nestes 
campos e isso é algo que só se consegue através de 
tecnologia de ponta e do conhecimento herdado e 
apurado pelos empresários e trabalhadores desta 
terra.

É tudo isto que está no nosso ADN.

CIDÁLIA FERREIRA

EDITORIAL

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE
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EVENTOS
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02 a 04 AGO
FESTA ANUAL DE ARRAIAL
G.D.R. Figueiras 2019
Org.: GDR Figueiras

01 a 04 AGO
FESTAS DE VIEIRA DE LEIRIA
EM HONRA DE NOSSA 
SENHORA DOS MILAGRES

01 AGO
19h00 . Abertura
21h00 .  Duo Musical Renascer
22h00 . Serenela Duarte
23h30 . Duo Musical Renascer
02 AGO
11h00 . Abertura
21h00 .  Eucaristia e Procissão 
das Velas
22h30 . Banda Rytmos
03 AGO
11h00 . Abertura
19h00 . Fanfarra dos 
Bombeiros Voluntários de
Vieira de Leiria
21h00 .  Nuno Brito & João 
Pereira
23h00 . Batida de Côco
04 AGO
10h00 . Abertura
11h00 . Receção de Andores, 
Banda Filarmónica Ilhense
15h00 . Eucaristia, Procissão e 
Entrega da Bandeira
16h30 . Venda de Andores
21h30 . Toc e Foge
Grupo Musical

13, 14 e 15 AGO
FESTAS DA PASSAGEM
EM HONRA DE NOSSA 
SENHORA D’ AJUDA

13 AGO
17h30 . Preparação espiritual
14 AGO
15h00 . Abertura do Arraial
19h00 . Inauguração e Bênção 
da Plataforma Elevatória
19h30 . Abertura Restaurante
21h00 . Eucaristia e Procissão 
de Velas em Honra de Nossa 
Senhora de Fátima
23h00 . Apartirtudo e Elsa 
Gomes
15 AGO
09h00 . Alvorada
12h00 . Abertura Restaurante
15h00 . Eucaristia e Procissão 
em Honra de Nossa Senhora 
D’Ajuda 
19h00 . Fanfarra Bombeiros 
Voluntários de Vieira de Leiria
19h30 .  Abertura Restaurante
22h00 . Banda NKZ
23h45 . Baile
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EVENTOS

ATÉ 01 SET
LIVROS NA PRAIA 
Praça Afonso Lopes Vieira
Org.: Calendário de Letras

02 AGO
18h00 . Pedro Nobre Quinteto
Jardim do Bambi

21h30 . Jorge Cardinali
Praça Afonso Lopes Vieira

22h00 . Rafael Grumete
Sede da Moher 

03 AGO
Vale do Ribeiro

22h30 . Colton Benjamin

03 e 04 AGO . 21h30
O Teatro do Mar apresenta: A 
Grande Floresta
Praça Afonso Lopes Vieira

03 a 18 AGO
EXPOSIÇÃO “AS TELAS QUE 
O MAR ME DÁ”
Pintura de Stencil Fartz
Posto de Turismo de São Pedro de Moel

07 AGO . 17h00
YOGA
Areal da praia (junto à 3ª bandeira)

 
09 AGO . 22h00
NUNO FERREIRA
Sede da Moher 

10 AGO
17h00 às 00h00 . Insuflável 
Panda e Pinturas Faciais
17h00 às 22h00 . Photo Booth 
17h00 às 20h00 . Seres do 
Mar (Animação Infantil) 

18h00 às 20h00 . Banda às 
Riscas 

20h00 e 21h00 . Piratas 
Malabaristas
21h00 . Irmãos Esferovite
Música e Arte Circense

22h00 . Karingana Blues
Música e Teatro
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ÉPOCA 2019

BALNEAR

SÃO PEDRO DE MOELPRAIA DA VIEIRA

ÉPOCA BALNEAR
SÃO PEDRO DE MOEL
01 a 31 AGO



11 AGO
14h00 às 20h00 . Insuflável 
Oceano e Espaço de Pinturas 
Faciais (Animação Infantil)

14h00 às 16h00 . “Os Vasos” 
Animação para toda a família

14h30 e 17h30 . Funk You 
Brass Band (Animação de rua)

15h30 às 18h00 . Projeto EZ 
verde (Animação de rua)

16h30 . O Circo de Mr. Palito 

19h00 . Pedras Rolantes
Teatro de rua: comédia
Org.: CMMG
Apoios.: Bambi Café e Protur

14 AGO 
17h00 . Atividade física
Areal da praia (junto à 3ª bandeira)

22h00 . Concerto Baleia 
Baleia Baleia
Parque do Vale do Ribeiro

23h00 . Concerto Barry White 
Gone Wrong
15 AGO . 18H00

06

EVENTOS

BE SAX TRIO - SUNSET 
PARTY
Esplanada Estrela do Mar

16 AGO 
21h30 . Jorge Cardinali
Praça Afonso Lopes Vieira

22h00 . Leandro Costa
Sede da Moher 

17 AGO
Jardim do vale do Ribeiro

22h00 . Concerto Siricaia

 

23h00 . Les Crazy Coconuts

21 AGO . 17H00 
STRETCHING
Areal da praia (junto à 3ª bandeira)

23 AGO . 22H00
JOSÉ PIRES & AMIGOS
Sede da Moher
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EVENTOS

23, 24 E 25 AGO
FESTIVAL AFONSO LOPES 
VIEIRA
Parque do Vale do Ribeiro

23 AGO
18h00 . Carol
22h00 . Marciano e Suave
23h00 . Daniel Catarino Trio 
24 AGO
22h00 . Homem em Catarse
23h00 . Churky
25 AGO
Animação infantil e jogos tradicionais; 
Passeio pedestre; Dança; Teatro; Visitas 
encenadas à Casa Museu Afonso Lopes 
Vieira; Passeios a cavalo

28 AGO . 17H00
GINÁSTICA LOCALIZADA 
Areal da praia (junto à 3ª bandeira)

30 AGO . 22h00
TRIBUTO A XUTOS & 
PONTAPÉS
Sede da Moher 

31 AGO . 22h00 
PUNK MODA FUNK
Jardim do Vale do Ribeiro

16 JUN A 15 SET
DOMINGOS . 18H00
I WANT MY SUNSET BY GREY 
GOOSES
Hotel Mar & Sol

12 A 16 AGO . 14H30 – 17H30
ATELIÊS DE FOTOGRAFIA DA 
NATUREZA
Posto de Turismo
Programa completo em 
www.cm-mgrande.pt
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ATELIES
a

S. PEDRO DE MOEL

FOTOGRAFIA
NATUREZA



01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 
29 AGO . 10H30 ÀS 11H30
ATIVIDADE FÍSICA 
Areal

01 A 31 AGO
LIVROS NA PRAIA 
Largo dos Pescadores
Org. Calendário de Letras

03 AGO . 22H00 
CONCERTO FUNKOLOGY

07, 14, 21, 28 AGO . 21H30
BAILES DE VERÃO
Sede da BIR
Org.: Biblioteca de Instrução e Recreio da 
Praia da Vieira

10 AGO. 21H00
FESTIVAL DE FOLCLORE 
As Ceifeirinhas de Vale Mesío (Lousada)
Grupo de Danças e Cantares de Vale 
Domingos (Águeda)
Rancho Folclórico de Orada - Borba
Rancho Folclórico Peixeiras da Vieira 
(Marinha Grande)
Org. BIP - Biblioteca de Instrução Popular 
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EVENTOS
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16, 17 E 18 AGO 
FESTAS DA CAPELA EM 
HONRA DE NOSSA SENHORA 
DOS NAVEGANTES E SÃO 
PEDRO
10h00 .  Abertura do Arraial e 
abertura das Tasquinhas

16 AGOSTO
20h00 . Missa seguida da 
Procissão das Velas
22h30 . Fados na Escadaria 
da Capela, Fadistas da Terra
17 AGOSTO
16h00 . Grupo FIRE DANCE
19h00 . Organista - Oxigénio
22h00 . GNTK
18 AGOSTO
15h00 . Missa campal seguida 
de Procissão pelo Areal e 
Ruas da Praia - Fanfarra dos 
Bombeiros Voluntários de 
Vieira de Leiria
18h30 . Rancho Folclórico 
Peixeiras da Vieira
20h00 . Grupo Dança Comigo

17 AGO. 22H00
GNTK SHOWCASE
Largo dos Pescadores

ÉPOCA BALNEAR
PRAIA DA VIEIRA
01 a 31 AGO

ÉPOCA 2019

BALNEAR

SÃO PEDRO DE MOELPRAIA DA VIEIRA
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24 AGO . 17H30 
CORRIDAS NA PRAIA
Prova de Corrida
Org. IDV - Industrial Desportivo Vieirense

22H00 . ARLINDO E OS 
TACHOS
Largo dos Pescadores

31 AGO . 22H00 
QUEM É O BOB?
Largo dos Pescadores

XX FESTIV’ÁLVARO 
FESTIVAL DE TEATRO
3 A 24 AGO
Junto ao Auditório António Campos

3 AGO . 21H30
A BELA E O MONSTRO
Teatresco - Grupo de Teatro

10 AGO . 21H30
O FIO DA LINHA DO 
HORIZONTE
Te-Ato (Leiria)

14 AGO . 21H30
CONTA-ME ESTÓRIAS
Grupo Byfurcação (Lisboa)

24 AGO . 21H30
O CAPUCHINHO
Grupo Teatro Nova Morada (Lisboa)

DESPORTO
03 E 04 AGO
1º TORNEIO DE TÉNIS
Campos de Ténis de São Pedro de Moel

04 E 18 AGO . 09H00
PASSEIO PEDESTRE
Concentração junto ao Arquivo Municipal
Participação gratuita
Org.: CMMG

 

TORNEIOS DE VOLEIBOL
Sport Operário Marinhense
15 AGO 
6º Super Jovem
6º Super Sénior
17 E 18 AGO
31º Torneio Principal
Praia Velha - São Pedro de Moel

17 AGO . 18H30
5ª CORRIDA À LEBRE
Atletismo - Moita 
Inf.: infocdmoitense@gmail.com
Tel: 912 620 104 | 917 761 197 | 934 537 515

São Pedro de Moel  2019



10

BIBLIOTECA MUNICIPAL

LIVRO DO MÊS

A ESCOLHA DO SEBASTIÃO
Texto de Ana Cristina Luz
Ilustrações de Ana Carolina Novo e outros
Editora Textiverso

Sebastião quis um dia escolher a 
profissão, coitado, não conseguia tomar 
uma decisão. Mas, porque é ainda uma 
criança, o seu mundo é todo feito de 
possíveis e não tem, ainda, de escolher 
entre isto e aquilo.

VEM CONHECER 
Sala Infantil 
LEITURA PARA AS FÉRIAS
As férias de verão são um período 
oportuno para fortalecer as amizades e 
conhecer novos amigos. Por isso, não 
esqueças os livros, companheiros 
especiais de aventuras, brincadeiras e 
descobertas.
Boas férias, com boas leituras!

MOSTRAS 
BIBLIOGRÁFICAS 
ESCOLHA (A)GOSTO
Temos livros para todos os gostos, 
porque um livro é uma boa companhia 
para as férias de verão. 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 umas férias a seu 
gosto, de preferência...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.

Continue a visitar-nos em:
http://bibliotecamunicipaldamarinhagran
de.blogspot.com  
http://pequenosleitoresdamarinhagrande.
blogspot.com

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 ///AGOSTO /// 2019
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MARINHA SEGURA

PRAIAS EM SEGURANÇA
Saúde em primeiro lugar

O verão significa descanso e lazer mas 
importa não esquecer que esta altura do 
ano comporta riscos para os quais é 
necessário estar alerta.
Se vai usufruir do mar deve frequentar 
praias vigiadas e respeitar os sinais,  
placas de sinalização e indicações dos 
nadadores-salvadores, respeite o 
intervalo de 3 horas após uma refeição, 
antes de tomar banho. Não hesite em 
pedir socorro quando em dificuldades.
Os veraneantes devem evitar a 
exposição solar entre as 11h e as 17h,
aplicar protetor solar 30 minutos antes 
de sair de casa e voltar a aplicar a cada 
2h e/ou ao sair da água, vestir-se e às 
suas crianças com roupas claras, evitar 
bebidas alcoólicas e ingerir refeições 
frias. Deve manter o corpo hidratado e 
fresco. Além disso, evitar exposição solar 
de crianças com idades inferiores a 3 
anos. 
Aos pais aconselha-se que Identifiquem 
as crianças com pulseiras, referindo o 
nome e contacto telefónico. Ao chegar à 
praia mostre à criança um ponto de 
referência de fácil identificação. Os pais 
devem manter os níveis de atenção. Se 
perder uma criança dirija-se ao nadador 
salvador mais próximo.
A maioria das ocorrências nas praias 
resulta da subestimação dos riscos 
decorrentes conjugada com a 
sobrestimação das capacidades 
próprias. 

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!

AGENDAMARINHAGRANDE ///AGOSTO /// 2019
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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   
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.

ATÉ 3 NOV 2019

NÚCLEO DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA DO 
MUSEU DO VIDRO
Edifício 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

AGENDAMARINHAGRANDE ///AGOSTO /// 2019

OFICINAS DE ARTESANATO DE VIDRO
Edifício do Serviço Educativo do Museu do Vidro
(à entrada do Jardim Stephens)
Terça-feira a domingo, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
Trabalho ao vivo. Entrada gratuita.
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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.

AGENDAMARINHAGRANDE ///AGOSTO /// 2019

POEIRAS GLASS 
Edifício da Resinagem
Segunda-feira a sábado, das 10h00 às 18h00

A arte de trabalhar o vidro pelas mãos do Mestre Alfredo Poeiras.
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ENTREVISTA

MARIA MIGUEL TEIXEIRA

MARIA MIGUEL TEIXEIRA
Maria Miguel Teixeira, nascida em 2004 (15 
anos), vive na Marinha Grande e tem como 
grande paixão a atividade desportiva. Adora 
a irmã, Francisca João, a qual mantêm uma 
relação de cumplicidade e de proximidade 
inigualável. Frequenta a Escola Acácio 
Calazans Duarte, integrando o Desporto 
Escolar do Agrupamento de Escolas Marinha 
Grande Poente desde o 5º ano de 
escolaridade. Assume o Desporto como 
elemento gerador de compromisso, 
responsabilidade, amizade, entreajuda e 
partilha de experiências. Para além do treino, 
adora jogar e competir, num desafio 
constante na tomada de decisões exigida 
pela posição de central, lugar que ocupa na 
equipa. Enfatiza o desporto coletivo, como 
fator de união de todos os atletas em prol de 
um objetivo comum.

A equipa de Andebol Feminino do 
Agrupamento de Escolas Marinha 
Grande sagrou-se campeã nacional de 
Desporto Escolar de iniciados, no final do 
passado mês de junho. Que significado 
tem este título para si e para a restante 
equipa?
A aposta do nosso Agrupamento no 
Desporto Escolar é enorme e o caminho 
percorrido para este título foi longo. 
Começámos todas muito pequenas na 
Escola Guilherme Stephens, mas 
rapidamente apercebemo-nos da 
cumplicidade e espírito de equipa que nos 
envolvia. Conciliar os resultados escolares 
com os resultados desportivos, foi sempre 
uma preocupação de toda a equipa. O 
apoio do Diretor do Agrupamento 
Professor Cesário Silva e dos Professores 
do Desporto Escolar foram determinantes, 
assim como, das nossas famílias que 
sempre consideraram prioritário o 
compromisso escola / treino.
O reconhecimento do trabalho diário, do 
empenho com a conquista deste título 
nacional foi um sonho concretizado, e 
como referi, uma vitória da “NOSSA 
EQUIPA”.
Ser capitã de equipa e receber do 
coordenador nacional, o troféu de 
Campeãs Nacionais foi uma sensação 
única, uma responsabilidade enorme, que 
certamente ficará na memória de todos.
Representar a equipa, a escola, a Marinha 
Grande, a CLDE Leiria, a zona centro 
numa final nacional disputada com as 
melhores equipas nacionais é uma honra 
para todas nós. Somos muito felizes e 
amigas e este título nacional foi assumido 
por todas como um enorme alegria e 
responsabilidade.
É indescritível como capitã, ouvir e sentir a 
mensagem do Professor Cesário 

felicitando-nos pela conquista e 
partilhá-la com as minhas colegas.

Que fatores considera terem sido 
determinantes para alcançar a vitória?
“O único lugar onde sucesso vem antes do 
trabalho é no dicionário” Albert Einstein.
Esta é uma das frases inspiradoras, 
escritas num dos corredores da Escola 
Calazans Duarte e que traduz o nosso 
Modus operandi .
Este grupo equipa foi no ano letivo 
transato e neste, Nível 3 do desporto 
escolar, o que significa que compete 
também no desporto federado a nível 
local e a nível nacional através de um 
protocolo com uma associação 
desportiva. Esta possibilidade traduz-se 
em competição semanal a um nível 
bastante elevado, potenciando a equipa 
permitindo ir ajustando o nosso 
desempenho.

Nesta competição, assumimos desde o 
regional que pretendíamos ir mais além.
As diferentes competências de cada uma 
contribuíram para “UMA EQUIPA” forte, 
empenhada e unida. Considero que estes 
foram fatores determinantes. Não posso 
deixar de referir uma palavra assumida 
por todas, COMPROMISSO, elemento 
gerador de sinergias e de superação das 
dificuldades.
A fórmula mágica de juntar todos estes 
elementos e ter o apoio das famílias 
Marinhenses na bancada num nacional é a 
chave do sucesso, que se traduziu nesta 
vitória no Campeonato Nacional do 
Desporto Escolar.

Como concilia os estudos com a 
atividade desportiva?
É conhecido por todos que os estudos e a 
atividade desportiva complementam-se e 
potenciam-se reciprocamente.

A palavra mágica é gestão do tempo. Isto 
é uma aprendizagem que todos nós 
temos que fazer e gerir da melhor forma, 
temos que otimizar todo o nosso tempo.
É muito importante estar com muita 
atenção/concentração nas aulas e 
diariamente estudar o que aprendemos. 
Ou estamos efetivamente focadas e com 
os objetivos bem definidos ou torna-se 
difícil conciliar o elevado número de horas 
de treinos e jogos todos os fins de semana 
com a escola,com os trabalhos de casa, 
questões-aula e testes.

Qual a importância da prática do 
desporto?
“Mens sana in corpore sano“ sou filha de 
uma professora de História e esta 
expressão teria que a utilizar.
O desporto é muito importante em várias 
dimensões. É determinante na melhoria da 
saúde física, questão fulcral no combate à 
obesidade e na criação de hábitos de vida 
saudáveis.
Conseguimos também com o desporto 
estimular, desenvolver e melhorar a 
aprendizagem, a concentração e
consequentemente o desempenho, 
obtendo melhores resultados escolares.
A nível social, o desporto permite-nos 
conhecer novas pessoas, novos sítios, 
novas experiências, estarmos em 
contacto com outras realidades e acho 
que esta é uma das vertentes mais 
incríveis do desporto e a minha preferida.

Quais as suas ambições pessoais e 
desportivas?
Gostava de prosseguir estudos na área da 
saúde, associada a uma componente 
desportiva.
A prioridade ao nível desportivo assenta 
principalmente em continuar a ter uma 
prática regular de atividade física, sempre 
com um sorriso. Não poderia deixar de 
referir que gostaria de poder, 
conjuntamente com as minhas colegas de 
equipa manter este grupo unido e jogar a 
um nível elevado. No próximo ano, vamos 
manter o grupo equipa de Andebol no 
Desporto Escolar no nosso Agrupamento 
competindo no escalão de juvenis por um 
lugar cimeiro, que poderá levar-nos a 
representar Portugal. Vamos trabalhar 
muito para alcançar os próximos desafios.

Além dos estudos e do tempo dedicado à 
atividade desportiva, o que faz mais nos 
tempos eventualmente livres?
Nos tempos livres gosto de estar com os 
meus amigos, ver filmes, séries e se 
possível viajar com a minha família, mas a 
verdade é que os tempos livres são 
escassos e por isso sempre que tenho um 
tempo livre tento descansar.

O que mais gosta no concelho?
Gosto muito das atividades que nos são 
proporcionadas, da oferta que os jovens 
usufruem tanto a nível desportivo como 
académico. Adoro viver na Marinha 
Grande e ter todos os meus amigos por 
perto.
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Maria Miguel Teixeira, nascida em 2004 (15 
anos), vive na Marinha Grande e tem como 
grande paixão a atividade desportiva. Adora 
a irmã, Francisca João, a qual mantêm uma 
relação de cumplicidade e de proximidade 
inigualável. Frequenta a Escola Acácio 
Calazans Duarte, integrando o Desporto 
Escolar do Agrupamento de Escolas Marinha 
Grande Poente desde o 5º ano de 
escolaridade. Assume o Desporto como 
elemento gerador de compromisso, 
responsabilidade, amizade, entreajuda e 
partilha de experiências. Para além do treino, 
adora jogar e competir, num desafio 
constante na tomada de decisões exigida 
pela posição de central, lugar que ocupa na 
equipa. Enfatiza o desporto coletivo, como 
fator de união de todos os atletas em prol de 
um objetivo comum.

A equipa de Andebol Feminino do 
Agrupamento de Escolas Marinha 
Grande sagrou-se campeã nacional de 
Desporto Escolar de iniciados, no final do 
passado mês de junho. Que significado 
tem este título para si e para a restante 
equipa?
A aposta do nosso Agrupamento no 
Desporto Escolar é enorme e o caminho 
percorrido para este título foi longo. 
Começámos todas muito pequenas na 
Escola Guilherme Stephens, mas 
rapidamente apercebemo-nos da 
cumplicidade e espírito de equipa que nos 
envolvia. Conciliar os resultados escolares 
com os resultados desportivos, foi sempre 
uma preocupação de toda a equipa. O 
apoio do Diretor do Agrupamento 
Professor Cesário Silva e dos Professores 
do Desporto Escolar foram determinantes, 
assim como, das nossas famílias que 
sempre consideraram prioritário o 
compromisso escola / treino.
O reconhecimento do trabalho diário, do 
empenho com a conquista deste título 
nacional foi um sonho concretizado, e 
como referi, uma vitória da “NOSSA 
EQUIPA”.
Ser capitã de equipa e receber do 
coordenador nacional, o troféu de 
Campeãs Nacionais foi uma sensação 
única, uma responsabilidade enorme, que 
certamente ficará na memória de todos.
Representar a equipa, a escola, a Marinha 
Grande, a CLDE Leiria, a zona centro 
numa final nacional disputada com as 
melhores equipas nacionais é uma honra 
para todas nós. Somos muito felizes e 
amigas e este título nacional foi assumido 
por todas como um enorme alegria e 
responsabilidade.
É indescritível como capitã, ouvir e sentir a 
mensagem do Professor Cesário 

felicitando-nos pela conquista e 
partilhá-la com as minhas colegas.

Que fatores considera terem sido 
determinantes para alcançar a vitória?
“O único lugar onde sucesso vem antes do 
trabalho é no dicionário” Albert Einstein.
Esta é uma das frases inspiradoras, 
escritas num dos corredores da Escola 
Calazans Duarte e que traduz o nosso 
Modus operandi .
Este grupo equipa foi no ano letivo 
transato e neste, Nível 3 do desporto 
escolar, o que significa que compete 
também no desporto federado a nível 
local e a nível nacional através de um 
protocolo com uma associação 
desportiva. Esta possibilidade traduz-se 
em competição semanal a um nível 
bastante elevado, potenciando a equipa 
permitindo ir ajustando o nosso 
desempenho.

Nesta competição, assumimos desde o 
regional que pretendíamos ir mais além.
As diferentes competências de cada uma 
contribuíram para “UMA EQUIPA” forte, 
empenhada e unida. Considero que estes 
foram fatores determinantes. Não posso 
deixar de referir uma palavra assumida 
por todas, COMPROMISSO, elemento 
gerador de sinergias e de superação das 
dificuldades.
A fórmula mágica de juntar todos estes 
elementos e ter o apoio das famílias 
Marinhenses na bancada num nacional é a 
chave do sucesso, que se traduziu nesta 
vitória no Campeonato Nacional do 
Desporto Escolar.

Como concilia os estudos com a 
atividade desportiva?
É conhecido por todos que os estudos e a 
atividade desportiva complementam-se e 
potenciam-se reciprocamente.

A palavra mágica é gestão do tempo. Isto 
é uma aprendizagem que todos nós 
temos que fazer e gerir da melhor forma, 
temos que otimizar todo o nosso tempo.
É muito importante estar com muita 
atenção/concentração nas aulas e 
diariamente estudar o que aprendemos. 
Ou estamos efetivamente focadas e com 
os objetivos bem definidos ou torna-se 
difícil conciliar o elevado número de horas 
de treinos e jogos todos os fins de semana 
com a escola,com os trabalhos de casa, 
questões-aula e testes.

Qual a importância da prática do 
desporto?
“Mens sana in corpore sano“ sou filha de 
uma professora de História e esta 
expressão teria que a utilizar.
O desporto é muito importante em várias 
dimensões. É determinante na melhoria da 
saúde física, questão fulcral no combate à 
obesidade e na criação de hábitos de vida 
saudáveis.
Conseguimos também com o desporto 
estimular, desenvolver e melhorar a 
aprendizagem, a concentração e
consequentemente o desempenho, 
obtendo melhores resultados escolares.
A nível social, o desporto permite-nos 
conhecer novas pessoas, novos sítios, 
novas experiências, estarmos em 
contacto com outras realidades e acho 
que esta é uma das vertentes mais 
incríveis do desporto e a minha preferida.

Quais as suas ambições pessoais e 
desportivas?
Gostava de prosseguir estudos na área da 
saúde, associada a uma componente 
desportiva.
A prioridade ao nível desportivo assenta 
principalmente em continuar a ter uma 
prática regular de atividade física, sempre 
com um sorriso. Não poderia deixar de 
referir que gostaria de poder, 
conjuntamente com as minhas colegas de 
equipa manter este grupo unido e jogar a 
um nível elevado. No próximo ano, vamos 
manter o grupo equipa de Andebol no 
Desporto Escolar no nosso Agrupamento 
competindo no escalão de juvenis por um 
lugar cimeiro, que poderá levar-nos a 
representar Portugal. Vamos trabalhar 
muito para alcançar os próximos desafios.

Além dos estudos e do tempo dedicado à 
atividade desportiva, o que faz mais nos 
tempos eventualmente livres?
Nos tempos livres gosto de estar com os 
meus amigos, ver filmes, séries e se 
possível viajar com a minha família, mas a 
verdade é que os tempos livres são 
escassos e por isso sempre que tenho um 
tempo livre tento descansar.

O que mais gosta no concelho?
Gosto muito das atividades que nos são 
proporcionadas, da oferta que os jovens 
usufruem tanto a nível desportivo como 
académico. Adoro viver na Marinha 
Grande e ter todos os meus amigos por 
perto.
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deixar de referir uma palavra assumida 
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difícil conciliar o elevado número de horas 
de treinos e jogos todos os fins de semana 
com a escola,com os trabalhos de casa, 
questões-aula e testes.

Qual a importância da prática do 
desporto?
“Mens sana in corpore sano“ sou filha de 
uma professora de História e esta 
expressão teria que a utilizar.
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dimensões. É determinante na melhoria da 
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tempos eventualmente livres?
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meus amigos, ver filmes, séries e se 
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verdade é que os tempos livres são 
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proporcionadas, da oferta que os jovens 
usufruem tanto a nível desportivo como 
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01 a 31 AGO

VERÃO CULTURAL

PRAIA DA VIEIRA
SÃO PEDRO DE MOEL

01 a 04 AGO

FESTAS EM HONRA 
DE NOSSA SENHORA 

D’AJUDA

PRAIA DA VIEIRA

03 e 04 AGO

1º TORNEIO DE 
TÉNIS

CAMPOS DE TÉNIS
SÃO PEDRO DE MOEL

03 e 04 AGO

TEATRO DO MAR: 
A GRANDE FLORESTA

SÃO PEDRO DE MOEL

03 a 24 AGO

XX FESTIV’ÁLVARO

PRAIA DA VIEIRA

10 AGO

FESTIVAL DE 
FOLCLORE

PRAIA DA VIEIRA

10 e 11 AGO

CRIATI(V)AR-TE 
FEIRA DE ARTES

JARDIM DO BAMBI
SÃO PEDRO DE MOEL

12 a 16 AGO

ATELIÊS DE 
FOTOGRAFIA DA 

NATUREZA
POSTO DE TURISMO

SÃO PEDRO DE MOEL

13 a 15 AGO

FESTAS DA 
PASSAGEM EM 

HONRA DE NOSSA 
SENHORA D’AJUDA

PRAIA DA VIEIRA

15 a 18 AGO

TORNEIO DE 
VOLEIBOL DE 

PRAIA

SÃO PEDRO DE MOEL
PRAIA VELHA

16 a 18 AGO

FESTAS EM HONRA 
DE NOSSA SENHORA 

DOS NAVEGANTES
E SÃO PEDRO

CAPELA DA PRAIA DA VIEIRA

14 SET 

OS VIRGEM SUTA 

CASA DA CULTURA 
TEATRO STEPHENS 
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