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Adriana Almeida (100 euros),
Cheila Margarida Pereira (75
euros) e Madalena Ramalho (50
euros); 6º ano - Gonçalo Santos
(125 euros); 7º ano - Tiago
Pereira (150); 8º ano - Andrea
Costa (200 euros) e Ana Maria
Fernandes (175 euros); 9º ano -
Bruno Baptista (250 euros).

Durante a cerimónia foram
ainda referidos os alunos
nomeados para o Quadro de
Valor da Escola Básica de
Ribamar: Ana Rita Anunciação,
Carolina Fernandes, Catarina
Fonseca, Miguel Tomás Ribeiro
e Joana Pinheiro. !

OAgrupamento de Es-
colas D. Lourenço Vi-
cente levou a efeito no

passado dia 16 de Dezembro a
cerimónia de entrega dos pré-
mios de mérito e excelência e
dos quadros de valor aos alunos
que, no ano lectivo 2010/2011,
se destacaram pelos seus resulta-
dos académicos e pelas atitudes
e valores demonstrados.

A iniciativa decorreu no
Auditório da Associação Musical
e Artística Lourinhanense e
contou, mais uma vez, com a
parceria da Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo da Lourinhã
(CCAML). “Estamos aqui para
distinguir aqueles que, independen-
temente dos prémios e das distinções,
se esforçam e depositam no seu quoti-
diano académico o melhor de si mes-
mos, colhendo os frutos do seu inves-
timento pessoal no reconhecimento e
na sua valorização como cidadãos”,
referiu aos presentes Pedro Da-
mião, director do Agrupamento
de Escolas D. Lourenço Vicente.

O presidente da direcção da
CCAML, José António dos
Santos, afirmou na ocasião que
a Lourinhã está de parabéns,
mais uma vez, por ter alunos tão
brilhantes. “É uma grande satisfa-
ção quando todos recebem os
prémios”, sublinhou o respon-
sável da cooperativa lourinha-
nense. “O futuro neste momento
não é risonho mas penso que sem
educação será muito pior”, adian-
tou aos presentes.

Também presente na cerimó-

nia, o presidente da Câmara
Municipal da Lourinhã, José
Manuel Custódio, frisou que os
montantes gastos na educação
“são, para nós, um investimento
nas pessoas, no saber e naquilo que
hão-de ser os futuros engenheiros,
professores, enfermeiros… as for-
mações que vieram a escolher para a
vida”. Desejou ainda que os
alunos “continuem a esgotar o
‘plafond’ que a CCAML determina”
para estes prémios educativos.

Perante a presença de profes-
sores, alunos e pais, foram então
distribuídos os prémios de
mérito e excelência do ano
lectivo passado. Da Escola EB 2,
3 Dr. João das Regras, foram
contemplados os seguintes estu-

Mérito e excelência premiados
pelo Crédito Agrícola

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. LOURENÇO VICENTE distinguiu osmelhores alunos

dantes: 5º ano - Matilde Ferreira
(100 euros), Ana Sofia Pereira
(75 euros) e André Pinto (50
euros); 6º ano - Maria Carolina
Matos (125 euros), Andriana
Tepordei (100 euros) e Joana
Marques (75 euros); 7º ano -
Inês Cordeiro (150 euros),
Madalena Castro (125 euros) e
Leonor Ferreira (100 euros); 8º
ano - Margarida Veloso (200
euros), Daniela Damien (175) e
Mariana Cruz Silva (125 euros);
9º ano - Catarina Jesus (250 eu-
ros), Ecaterina Ciobanu (200
euros) e Inês Morgado Henri-
ques (150 euros). Da Escola
Básica com Jardim-de-Infância
de Ribamar foram distinguidos
os seguintes alunos: 5º ano -

" RECONHECIMENTO: os alunos do Agrupamento de Escolas D. Lourenço Vicente foram distinguidos nesta cerimónia oficial
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ABERTO CONCURSO DE
IDEIAS PARA LOGÓTIPO

A Comissão Administrativa
Provisória do Agrupamento de
Escolas da Lourinhã abriu um
concurso de ideias para o logótipo
da instituição, que integra jardins-
de-infância e escolas do 1º 2º e 3º
ciclos e Secundário. Pretende-se
com esta iniciativa desenvolver a
cultura de agrupamento, estimular
a participação, a imaginação e a
capacidade criativa de toda a
comunidade educativa.
O logótipo vencedor será utilizado
em todos os documentos da
instituição e aplicado no
desenvolvimento dos projectos e
iniciativas levadas a efeito no
âmbito do agrupamento, como
sejam “páginas web, produtos
multimédia e outros suportes”.
O concurso é aberto a todos os
membros da comunidade
educativa. Os concorrentes
poderão apresentar mais do que
uma proposta. O prazo de entrega
dos trabalhos termina no dia 2 de
Março e as propostas serão
avaliadas por um júri constituído
por cinco pessoas, que terão em
consideração os seguintes critérios:
criatividade, qualidade e adequação
ao tema; legibilidade e boa
visibilidade em ambientes digitais;
boa capacidade de reprodução
gráfica; facilidade na
redução/ampliação de formatos; e
facilidade e flexibilidade na
adaptação às necessidades do
projecto.
Serão atribuídos aos três primeiros
classificados cheques-oferta no
valor de 150, 100 e 50 euros,
respectivamente. A todos os
concorrentes admitidos a concurso
será entregue um diploma de
participação. Os resultados do
concurso serão publicados no dia
16 de Março, data a partir da qual
estarão disponíveis online em
http://www.aelourinha.pt, onde
pode também ser consultado o
regulamento desta iniciativa. !
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