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ALUNOS MANIFESTAM-SE
CONTRA A POBREZA

{} cc{u:e!h@ da Marinha Grtimie roi
palco na passada qut:wro-fain::{ 6 de
Outubro7 de inúmeras actlvidcdes
fiue de::aYrefflm no dmbiro da
iniáativa "24 horas pela Comb.are
à Pobreza e ii; Exâw%!io 5aci~lH{ que
t'lbrangeu centenas de t'ltlmos

Sensibilizar, informar e consciencia-
lizar 'a população para a problemática
da erradicação da pobreza foram os
grandes objectivos a atingir com as di-
versas iniciativas promovidas nas esco-
las do concelho,
~ Na Marinha Grande, a acção "Flash

Mob contra a Pobreza e a Exclusão So- '
cial" foi dinamizada pela Rede Europeia
Anti-Pobreza Nacional (REAPN) e pela
Associação OTl do Sport Operário Ma-
rinhense, em parceria com os agrupa-
mentos de escolas e associações do con-
celho, envolvendo centenas de pessoas
que se concentraram nas escolas com
cartazes e mensagens alusivas ao tema.

De acordo com leontina Pereira, da'
Associação OTl do Operário, "cumpriu-
se o principal objectivo desta acção:
sensibilizar neste, caso os mais jovens
e através deles, as suas famílias, para
a problemática da pobreza e exclusão
social, fazendo deste ano europeu um
ano de mobilização e sensibilizcição,
procprondo dar visibilidade à luta contra
a pobreza e exclusão social".'

Recorde-se que 2010 foi designado
o Ano Europeu do Combote à Pobreia
'e Exclusão Social, com vista a reafirmar

e reforçar o empenho político na tomada
de medidas sociais, com o objectivo de
erradicar a pobreza.

mil ALUNOS EMPENHADOS

Na escola sede do Agrupamento
Guilherme Stephens estiveram envolvi-
dós mais de 100 alunos e professores ,
nesta iniciativa. A concentração teve lu-
gar em frente ao edifício principal e con-
sistiu na exibição de cartazes e, faixas,
elaborados após o tema da pobreza ter
sido abordado nas aulas de Formação
Cívica.

Na ,Secundária Pinhal do Rei, os
alunos do 8Q e 9Q anos deram' asas à
imaginação e escreveram frases alusivas
ao tema, num mural de parede afixado'
para o efeito.

Já no Agrupamento de Escolas de
Vieira de leiria, toda a comunidade ~s--

, colar se envolveu no Flash Mob, numa

concentração que ocorreu [10 escola
sede, e em que portíclpororn ainda duas
turmas da Escola Básica do 1Q Ciclo, An-

tónio Vitorino, e dos Jardins-de-Infância
de Vieira de leiria e Fonte Santa.

As escolas do Ensino Básico da Pas-
sagem e Praia da Vieira, bem como o
Jardim-de-Infância da Praia' do Vieira
assinalaram a data, concentrando-se no
seu recinto escolar, Neste agrupamento,
os alunos contribuíram ainda para' a
recolha de bens alimentares que foram
entregues no Centro Social e Paroquial
da Vieiro. '

Na Praça Guilherme Stephens reuni-
ram-se idosos e reformados associados
da ASURPI, também mobilizados para a
luta contra a pobreza e exclusão social,
a qual algumas vezes também os afecta
directamente em função dos baixos valo-

res das suas reformas.
, A Associação OTl do SOM/IPSS e

o CAFAP agradecem a colaboração
e empenho de todos os participantes
nesta iniciativa, que pretendeu sensibili-
zar os diferentes sectores da sociedade
para a responsabilidade de todos no
combate à pobreza e exclusão social. "


