Informação n.º 1/2016-2017
Iniciativas da Junta de Freguesia de Marvila
“Marvila mais saudável” – 6.ª-feira, 14-10-2016
“Marvila limpa” – sábado, 15-10-2016
Estimados Pais e Encarregados de Educação,
A Junta de Freguesia de Marvila vai promover no final desta semana, duas iniciativas dirigidas a toda a
Comunidade.

“Marvila mais saudável”
Amanhã, 6.ª-feira, dia 14 de outubro, entre as 10h00 e as 16h30, no
Polidesportivo Dr. Fernando Amado, terá lugar o evento “Marvila Mais
Saudável”, dedicado à Saúde e ao Desporto.
Trata-se de uma iniciativa que tem como objetivos partilhar conhecimentos e transmitir boas práticas
na área da Saúde e do Desporto, de forma a fomentar a aquisição de hábitos de vida cada vez mais
saudáveis. Estão programadas diversas atividades ao longo de todo o dia especialmente
direcionadas a Crianças, Jovens e Idosos (palestras, workshops, atividades desportivas, exposições,
rastreios, massagens, etc.) – ver o programa em anexo.
A Associação Ester Janz, no âmbito do nosso envolvimento com a
Comunidade e, também, da sensibilização para a aquisição de hábitos de
vida saudável, ambos propugnados no nosso Projeto Educativo, marcará
presença neste evento, com as suas turmas do 3.º e 4.º anos que participarão
na “Corrida D. Dinis – Marvila”, organizada em parceria com o Grupo de Educação Física da Escola
Secundária D. Dinis e, também, na “Caminhada Intergeracional”.

“Marvila limpa 2016”
Conforme divulgado na nossa mensagem de 19 de setembro,
lembramos que no sábado, dia 15 de outubro, às 9h30, terá lugar mais
uma edição do “Marvila limpa”, um evento promovido pelo Pelouro Higiene Urbana, Espaços Verdes e
Ambiente, da Junta de Freguesia de Marvila que tem como objetivo, com o
apoio de voluntários, deixar a nossa Freguesia mais limpa!
Participem! Todos os Voluntários são bem-vindos, devendo inscrever-se nas
entidades responsáveis pela gestão da limpeza do respetivo bairro ou
associando-se a um grupo de uma instituição que se tenha inscrito.

Colocamo-nos à disposição para prestar os esclarecimentos que se venham a revelar necessários
relativamente a este ou qualquer outro assunto.
Lisboa, 13 de outubro de 2016
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