Mapa - Vieira de Leiria

Organização
História da Vieira de Leiria

Apoios

O século XIX marcaria novos contornos no desenvolvimento de Vieira polvilhando-o de altos e baixos. Primeiro, as obras de regularização do leito do Lis,
depois a Invasão Francesa de 1810. Fugindo diante
dela, o povo refugiou-se no Pinhal do Rei, onde escondeu os haveres que conseguiu transportar. Quase
metade da população foi dizimada por epidemias e
mais de metade das casas foram destruídas ou danificadas pelos franceses.
Com a chegada do século XX, o agravamento das condições de vida dos pescadores, aos quais a vila nada
mais tinha para oferecer para além de um inverno
rigoroso e muita fome, criou um grande fluxo migratório em direcção ao Tejo. Durante décadas esta gente dividiu a sua vida entre o verão em Vieira e o inverno no Tejo, mas chegou o dia em que deixaram de
regressar durante o Verão. E para sempre ficaram
ligados à história do Tejo, os homens de Vieira, os
avieiros.

Recepção das Equipas
Alojamento
Alimentação

Refeitório da Escola

Como chegar a Vieira?

Leiria - M. Grande - Vieira

Praia de Vieira de Leiria
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08h30 - Pequeno - Almoço
09h30 - Reunião Técnica
10h00 - Início do Festand
12h30 - Final do Festand
13h00 - Briefing Final (Entrega de certificados)
13h30 - Almoço – Encerramento do Festand

* As equipas deverão garantir transporte no decorrer do evento.

Responsável
__________________

30€ cada elemento extra
Inclui: Aloj. + Alim. + Div.

Escola Secundária José
Loureiro Botas
(Vieira de Leiria)
Sala de Aula – Portadores
de Saco Cama

Secretariado

Sábado

Informações Úteis

08h30 - Pequeno - Almoço
09h30 - Reunião Técnica
10h00 - Início do Festand
12h30 - Final do Festand
13h00 - Almoço
14h30 - Feira das actividades Juvenis
16h30 - Mariparque (Escorregas Aquáticos)
20h00 - Jantar
21h30 - Animação Sociocultural
23h00 - Encerramento

Data
___/___/___

um fim-de-semana em festa e animado convívio.

200€ (10 atletas)

Ribeiro da Tábua - Pinhal

Taxa de Inscrição:

ria, que de braços abertos vós recebe e promete

Enc. Educação

crianças de todo o País a visitar a linda Vieira de Lei-

Nome: _________________________________________
Contacto: ____________

do o número de praticantes. Assim, convidamos as

Treinador/Monitor

necessidade de dinamizar a modalidade aumentan-

Responsáveis:

Esta acção a que nos propomos, visa concretizar a

19h00 - Recepção das equipas
19h30 - Cerimonia de Abertura
20h00 - Desfile das equipas
21h00 - Apresentação das equipas em palco
22h00 - Banda Escolar (Hino do Mini Andebol)
23h00 - Encerramento

FICHA DE INSCRIÇÃO

Leiria esteve sempre na vanguarda desta vertente.

Sexta-Feira

que os Centros de Formação foram aprovados, que

Um Atleta

Vieira de Leiria

ção a ser o grande baluarte do Mini Andebol. Desde

Nome: _________________________________________
Data de Nascimento: __/__/__ Contacto: ____________

Leiria, por tradição, tem vindo desde a sua funda-

Um Grupo

Programa do Festand

Pretende Inscrever:

Boas Vindas - AAL

