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NETVOTO

Fisco - ‘Há cerca de 2000 
processos-crime activos a 
nível nacional. Concorda 
com a Operação Resgate 
Fiscal’

 Sim

 Não

 N sabe/n responde
 

 Votar Resultados
 

Maré Alta II 

Projectos que 
fomentam a inclusão social  
Os parceiros do projecto Maré Alta II continuam muito activos. Na sexta-

feira, 11 de Maio, realiza-se no auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal 
de Peniche um colóquio sobre “Exclusão Social”. 
A sessão começa às 21h30 e vai contar com a presença de vários oradores 
ligados a projectos de índole social. 
Este colóquio está integrado no âmbito das comemorações da Semana da 
Europa, que estão a ser promovidas pela Escola Secundária de Peniche. A 
organização está a cargo daquele estabelecimento de ensino em parceria com os 
técnicos do projecto Maré Alta. 
A participação no colóquio não implica inscrição e a entrada é gratuita. 
 
Hip-hop no Dia Mundial da Dança 
 
O Grupo de Dança Hip-Hop do projecto Maré Alta II voltou a marcar presença 
nas comemorações do Dia Mundial da Dança promovidas pela câmara de 
Peniche. 
No espectáculo que decorreu no Fórum da Parreirinha, que esteve 
“completamente cheio”, o grupo apresentou uma nova coreografia. 
Em palco estiveram mais quatro grupos juvenis de dança de Peniche. 
 
Valorizar o conhecimento entre pais e filhos 
 
O auditório do Stella Maris, em Peniche, recebeu no dia cinco de Maio a final do 
Concurso de Perguntas entre Pais & Filhos promovido pelo projecto Maré Alta II. 
A sessão contou com a presença de quatro equipas. As vencedoras foram a mãe 
Fátima Fróis e a filha Jessica Fróis. 
O bom desempenho desta equipa foi premiado com um bilhete duplo para assistir 
ao musical “Música no Coração”. 
Em nota de imprensa Alexandre Sousa, monitor do Maré Alta II, explica que esta 
actividade, desenvolvida no âmbito da “Rede Escola+”, consistiu num 
questionário sobre os gostos, interesses e hábitos de vida familiares, sendo as 
equipas constituídas por dois elementos: pai/mãe e um filho/a. 
O objectivo era “valorizar o conhecimento recíproco entre pais e filhos, 
promovendo a relação entre ambos”. 
O projecto Maré Alta II é financiado pela Programa Escolhas e tem como 
parceiros a Associação Para o Desenvolvimento de Peniche (Adepe), a 
Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Peniche, a Câmara Municipal 
de Peniche, a CerciPeniche e o Centro de Saúde de Peniche. 

 

 
Por: Rosário Ferreira 

Data: 10-05-2007 

 

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

 Horóscopo Diário

 Propostas para as suas refeições!

 Todos os seus programas 
favoritos!

 Sinistralidade Rodoviária

 Não perca esta semana mais um 
grande filme

 OptimusAlive... Há de tudo!!!
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