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Dia da Filosofia

Dia do diploma

As jornadas que demonstram a
importância do Curso de Informática numa área em elevado
ritmo de evolução. P 10

Atividade cativa alunos através
da procura e pintura criativa
de uma pedra, o alicerce
metafórico de tudo. P 4

Desfile e múltiplas iniciativas
marcam o dia de forma
diferente, pela originalidade e
apelo à reflexão. P 11

Colégio distingue alunos
com os melhores resultados
escolares no ano letivo de
2014-2015. P 2

SERRALVES
Alunos de Artes deslocam-se ao Museu de Arte Contemporânea e
apreciam exposições de inigualável valor artístico. P 5
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Memorial do convento leva alunos ao sul

Décimo segundo ano ruma a Mafra
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Dia do diploma – 15 de setembro
Cerimónia de entrega de diplomas aos alunos que, no decurso do ano letivo 2014-2015, se
destacaram pela qualidade dos seus resultados, enche auditório António Joaquim Vieira.

dia do diploma

De sorriso no rosto e natural contentamento, a comunidade escolar acudiu em
massa, pelo que os mais de quinhentos lugares do auditório não foram suficientes para

todos acomodar.
A entrega dos prémios contou, inevitavelmente, com a presença dos Alunos. Mas também dos Pais, dos Professores e da Direção do

Colégio. E todos exibiam claros sinais de satisfação. E todos, no fundo, dedicaram um pouco do seu tempo àquele momento, numa demonstração de reconhecimento pelo esforço
e determinação dos alunos agora laureados.
Ainda no âmbito da atribuição de prémios, também os atletas do Complexo Desportivo subiram ao palco, pois a sua prestação desportiva ultrapassou os limites da

escola, projetando a sua qualidade de forma
exemplar.
Por fim, e em lugar de destaque, o prémio
de melhor aluno do Ensino Secundário foi
atribuído ao Gonçalo de Almeida Pinto Soares, do curso de Ciências e Tecnologias, ao
passo que o prémio para melhor aluno dos
Cursos Profissionais coube ao aluno Pedro
Nuno Santos Correia.
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Prémio Rotary melhores alunos

Alunos do Colégio entre os melhores do concelho
O Rotary Clube da Feira, no passado dia 28 de novembro, levou a cabo a cerimónia de entrega de prémios aos alunos que,
no ano letivo 2014-2015, marcaram a diferença pela qualidade da sua prestação académica.
5 de maio de 1991 - Inaugiração do Bloco II

	O Colégio, como vem sendo habitual, esteve presente. Os alunos Vasco Daniel Gomes Martins (9.º ano) Pedro
Nuno Santos Correia (12.º ano Profissional) e Gonçalo de Almeida Pinto Soares (12.º ano) mereceram as devidas honras
e ocuparam lugar de destaque.
A cerimónia contou ainda com a presença de inúmeros
Professores que puderam acompanhar, de perto, ao longo
dos anos, o trajeto destes excelentes alunos.

António Joaquim Vieira

prémio

Um herói que aprendemos
a admirar

Colocados por curso
Ciências Farmacêuticas (e outras)

9

1ª FASE
ENSINO SUPERIOR PÚBLICO: 153 colocações, num universo de 184
candidatos

Comunicação

4

Arquitetura

4

Medicina

6

	Os dias que antecedem a publicação dos resultados das candidaturas ao ensino superior são sempre vividos de forma muito
especial – e se os alunos verão a concretização dos seus anseios, os
encarregados de educação sentirão o culminar de um longo percurso, por vezes atribulado. Mas também os professores anseiam
por este momento, pois é o corolário do percurso que os seus alunos descreveram e a comprovação da sua vocação docente.
Medicina, comunicação, enfermagem, línguas, geografia, gestão… são inúmeros os cursos em que os nossos alunos ingressaram,
resultado das suas opções, mas, também, do seu esforço, empenho
e perseverança pela concretização do sonho. É o mundo académico que se revela, nas mais diversas possibilidades.

Contabilidade e Administração

8

Enfermagem

7

Direito

2

Engenharias

28

Solicitadoria

3

Biologia

3

Línguas

12

Economia

3

Geografia

3

Gestão (gestão de)

10

Outros cursos

82

	
  

exames

Resultados dos exames
nacionais 2014/2015

Seis meses passados sobre o funesto desaparecimento
do Fundador e Diretor do nosso Colégio, estamos ainda, enquanto comunidade educativa, a procurar encontrar a serenidade para continuarmos o nosso caminho sem ele, aqui,
ao nosso lado.
Ele lançou as sementes desta grande cidade educativa e cabe-nos a nós, agora, colher, mas sem esquecer que “o caminho
a trilhar é um longo desafio”, porque o trabalho da educação
é uma corrente contínua que implica vontade firme, capacidade de superar as adversidades e
confiança num futuro melhor para
Joana Vieira
o nosso mundo.
Diretora pedagógica
Era nisso em que acreditava o
nosso Fundador, grande humanista, que via nos seus alunos terreno
fértil para plantar a responsabiliEle concretizou,
dade, a vontade do bem comum,
foi capaz de
a solidariedade, a curiosidade pelo
conhecimento. Na sua visão comerguer, tijolo
pleta da educação, foi um trabalhaa tijolo, a
dor incansável, não se limitando a
pensar. Ele concretizou, foi capaz
sua escola,
erguer, tijolo a tijolo, a sua escoimprimindo-lhe de
la, imprimindo-lhe uma identidauma identidade de única e irrepetível. Todo o seu
percurso de vida foi vivido com o
única e
entusiasmo de quem gosta de fazer, de com pouco fazer muito, de
irrepetível.
querer deixar marcas.
E foi assim que o nosso Colégio
nasceu, da sua notável capacidade
de fazer, da sua força concretizadora, sempre em prol de valores
essenciais para a vida além da escola, pelo caminho da educação
para todos. Ele é o nosso maior herói, devemos orgulhar-nos da herança pedagógica que nos deixou
e seguir o seu exemplo inspirador.
“Num espírito Semper Ascendens, uma Escola Verdadeira. Muito mais do que ensinar, educar é a
Missão”, assim cantam os nossos
alunos o Hino do Colégio de Lamas, perpetuando a ambição de
“querer ser sempre o primeiro”
em valores, em ideais, em conhecimento, em “respeito e sintonia
entre aluno e professor”, tal como
nos ensinou o Dr. António Joaquim Vieira.
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SEMANA NACIONAL DA EDUCAÇÃO CRISTÃ

Projeto Alicerces

iniciativas

A nível nacional, celebrou-se de 20 a 27 de setembro a Semana Nacional da Educação Cristã
sob o lema ‘Felizes os misericordiosos porque alcançarão misericórdia’.
No Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas, durante essa semana, todas as turmas
foram sensibilizadas, nas aulas de EMRC, para
aquela iniciativa. Procurou-se que os alunos
tomassem consciência dos valores que constituem os alicerces da educação cristã e são
a base do Projeto Educativo da nossa escola. Alicerces que se refletem, ainda, no lema
EMRC para este ano letivo: ‘Moral em Alta…
com Alegria e Misericórdia’.
Sob o tema ‘Construir a Vida com Alegria e
Misericórdia’, todos os alunos foram convidados a levar a cabo o Projeto ‘Alicerces’, através
da procura e pintura criativa de uma pedra. A
ideia de base relacionava-se com o princípio
de que é essencial construir um projeto de
vida com valores sólidos, criando alicerces firmes que nos ajudem a enfrentar o futuro com
entusiasmo e determinação. Somos as pedras
vivas da construção de um mundo melhor, alicerçado nos valores do cristianismo que constituem o fundamento da nossa identidade,
património, cultura e civilização.
Durante a semana de 28 de setembro a
02 de outubro, os alunos de todas as turmas
apresentaram as suas obras de arte, partilhando as principais conclusões a que chegaram
na sua elaboração.
Simbolizando a atitude de quem inicia
a caminhada do novo ano letivo, os alunos
saíram das salas de aulas e deslocaram-se
em direção ao painel que reveste a fachada
do edifício V, depositando as suas pedras
nos degraus, numa exposição muito colorida
e alegre. Pedras de todas as cores e formas,
representando a diversidade do que somos,

acreditamos, sentimos e pensamos. Todos
diferentes, mas todos juntos e unidos na procura do sentido para a vida, na busca da felicidade e realização e na construção de um
bom Projeto de Vida.
As turmas desenvolveram, ainda, uma dinâmica fotográfica com as pedras pintadas,
em que revelaram muita imaginação e criatividade. Todas as fotos foram apresentadas no
Blogue de EMRC durante a semana e serviram
de base para um vídeo alusivo às iniciativas da
semana e partilhado no Youtube.
A meio da semana, o Pe. José Carlos Ribeiro,
pároco de Santa Maria de Lamas, visitou a exposição dos trabalhos dos alunos, almoçou com os
professores de EMRC e convidou-os a fazerem-se representar no Conselho Pastoral Paroquial,
cabendo a honra desta missão e serviço a cargo
do Professor José Joaquim Rocha.
No último dia da semana, teve lugar o encerramento das atividades do Projeto. Os alunos
foram convidados a levar uma peça de roupa
branca, numa alusão simbólica aos valores da
festa, da paz e da pureza. A adesão foi enorme e
o Colégio foi vestido de muitas camisolas brancas para a celebração temática da semana.
No intervalo maior da manhã, centenas
de alunos reuniram-se no campo de jogos
junto ao painel e aos trabalhos coloridos das
pedras para um momento de convívio cheio
de música e diversão, sob a orientação dos
professores de EMRC.
Na semana seguinte, os alunos levaram
para casa as respetivas pedras para uma recordação diária dos valores cristãos ao longo
do ano letivo.. Os professores de EMRC

Estação Vitivinícola da Bairrada e Caves Aliança

Uma oportuna visita de estudo

visita de estudo

No dia 2 de outubro do corrente ano, juntamente com os meus colegas do 11º ano, do curso
profissional Processamento e Controlo de Qualidade Alimentar, visitamos a Estação Vitivinícola da Bairrada e as Caves Aliança - uma visita de estudo no âmbito das disciplinas de controlo de
qualidade alimentar e processamento geral dos alimentos, acompanhados pelas professoras
Rosa Garcia e Elisabete Marinho.
Esta visita teve como principal objetivo
mostrar que os conteúdos lecionados na sala
de aula são realmente aplicados na prática,
quer no controlo de qualidade do vinho, quer
nos diferentes tipos de vinificação.
Na Estação Vitivinícola, através de uma
visita guiada, ficamos a conhecer a linha de
produção de um vinho e todo o seu processo, desde a colheita de bagos, dos cachos das
uvas, na vinha, à estação e análise química
do mosto, passando pelos cuidados a ter na
hora de vindimar até à linha de montagem
do vinho. Sendo a vinificação espumante
mais comum na região da Bairrada, tivemos a
oportunidade de saber como é a produção de

algo tão usual nos nossos dias, como o vinho
espumante. Um dos responsáveis pela estação
explicou, entre muitas diversas informações,
como é uma prova de vinhos e como os enólogos procedem para a avaliação sensorial do
vinho.
Depois de uma manhã tão produtiva e
didática partilhamos, o almoço num parque
de merendas e trocamos impressões sobre
o quão interessante fora o programa matinal,
sempre acompanhados por bom espírito de
turma e entusiasmo.
Seguidamente, continuamos viagem
rumo às Caves Aliança.
Na parte inicial, recebemos informação

sobre a forma de laborar desta entidade -apreciamos a receção das uvas e, posteriormente,
as cubas de fermentação; ficamos também
a conhecer técnicas para a produção de um
bom vinho. E ficamos também a saber que a
casta mais comum da região é a baga, subespécie da Vitis Vinífera.
No percorrer de túneis e galerias onde se
encontram as garrafas de vinho e espumante em repouso e pipas com aguardente em
envelhecimento, apreciamos as maravilhosas
peças fazem parte do Museu Underground das
Caves. As peças deste museu foram colecionadas pelo atual proprietário das caves, João
Berardo, que as recolheu no decurso das suas

expedições pelo mundo. O museu é constituído por oito coleções denominadas: Coleção
Arqueológica, Arte Etnográfica Africana, Escultura Contemporânea Zimbabué, Coleção
de Minerais, Coleção de Fósseis, Cerâmica em
Caldas, Azulejos e Coleção de Estanhos.
Pessoalmente, achei toda a visita deveras
fascinante. Contudo a parte a que dou mais
preferência é, sem sombra de dúvida, o museu
Underground das Caves Aliança - na minha
opinião, toda a arte, trabalho e empenho depositado naquele espaço é de louvar.
No geral, para além de imensamente instrutivo, o programa revelou-se bastante interativo. Dalila Costa
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Fundação Serralves e Museu de Arte Contemporânea

Um espaço onde a arte se mostra

Exposição inspirada em Graça Morais
Nasceu em Vieiro, Trás-os-Montes, em 1948, concluiu o Curso de Pintura na Escola Superior de
Belas-Artes, no Porto, em 1971 – atualmente, reside e trabalha em Lisboa.
A Obra de Graça Morais, apesar de muito
diversificada, passa sobretudo pelas suas origens, que nos transportam para a “Terra Quente” de Trás-os-Montes, onde nasceu. É o sentir da terra nas muitas estações que vão para
além das formais quatro que nos foram ensinadas na adolescência. A artista retrata, como
ninguém, o nascimento, a vida e a morte.
Gostei muito de a estudar e de a perce-

ber. É, sem dúvida, uma grande artista, que
me cativou com as suas palavras e os seus
pensamentos, retratados expressivamente
nas suas obras. Tentei inspirar-me nas suas
próprias inspirações e tirar partido da sua técnica única, da sua expressão e movimento.
Penso que consegui concluir o exercício
com sucesso. Executei uma série de quatro
desenhos em formato quadrangular, numa se-

quência. Neles, reproduzi o retrato da minha
avó materna, que inseri num contexto transmontano através do lenço na cabeça. Tentei
fazer transparecer o mistério que existe num
rosto enrugado pelo trabalho e cansaço. Inseri
também o elemento obrigatório neste projeto,
a mão. Para terminar a sequência, desenhei um
molho de nabos, pois é algo que a pintora adora retratar. Utilizei materiais como tinta acrílica
e pasteis de óleo nos tons de branco e preto,

sobre uma folha de tonalidade acastanhada.
É muito difícil conseguir obter a expressão
única de Graça Morais, pelo que, à medida que
os desenhos foram surgindo, acabei “por me
soltar” e descobrir a minha própria expressão.
Gostei muito de fazer este trabalho e sinto
que descobri uma vertente artística a que me
adaptei muito bem. Este projeto serviu para
me fazer refletir e conhecer melhor a forma
como gosto de trabalhar. Alexandra José 12º B

artes visuais

No dia 17 de novembro de 2015, as turmas de Artes Visuais do 10º, 11º e 12º ano puderam
desfrutar da visita ao Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto. Foi uma visita de
estudo culturalmente enriquecedora e pertinente.
Embora o curto e insuficiente tempo dis- acessíveis, que nos mostraram outros ânguponível não permitisse apreciar todo o mu- los de perceção das obras, que escapariam,
seu, visitamos as exposições de maior rele- de outra forma, à nossa visão.
vância, como são exemplo as obras da Bienal 	Recomendo, sem a menor dúvida, esta vide São Paulo, bem como uma exposição da sita a todos os interessados e apreciadores da
conhecida artista portuguesa de Body Art, He- arte. E formulo também um convite para que
todos descubram este poço de cultura, tão
lena Almeida.
Durante a visita contámos com a presen- perto de nós. Por mim, voltarei a visitar este
ça de guias extremamente esclarecedores e museu muito em breve. Marta Costa, 11ºB

Um gesto + um AMIGO
JORNAL DO COLÉGIO LICEAL DE SANTA MARIA DE LAMAS
TRIMESTRAL . ANO XX
SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO 2015
www.colegiodelamas.com
entrelinhas@colegiodelamas.com

Rua do Colégio - Apartado 107
4536-904 Sta Maria de Lamas

Director: Joana Vieira
Editor: Luis Filipe Aguiar
Design e paginação: Daniel Pedrosa

	Um bem-haja a todos quantos puderam e
quiserem contribuir, mostrando que a vivência
em sociedade implica estar alerta para as necessidades do outro! Grupo de Física e Química

Textos de: Marta Costa - 11ºB, Alexandra José - 12º B, Matilde Matos - 8º E, Sofia Guedes - 8º E, Bárbara Santos - 8º C, Catarina
e Eduarda - 9º C, Telma e Sara - 12ºA2, Catarina Oliveira, Cátia Gomes e Isabel Gomes - 11º A2, Patrícia Martins e Salomé
Martins - 10º A1, Rita Ferreira - 10º A3, Carolina Resende, Renato Neves e Rita Amaral - 10ºA3, Márcia Sousa - 10º MM,
Pedro Rocha - 9º E, Hugo Gonçalves - 12º A4, Eduardo Gomes - 12º A3, Daniela Teixeira - 12º A4, Ismael Gomes - 12º A3,
Beatriz Costa - 12º A4, Jéssica Oliveira - 11º PCQA, Joana Alves - 12º A3, Daniela Vieira - 12º A4, Eduardo Ribeiro - 12º A4 e
João Azenha 12º A4.
Professores: Paulo Costa, Dalila Costa, Grupo de Física e Química, Artes Visuais, Fernando Vicente, Alexandra Salomé, Mário
César Correia, Américo Couto, Pedro Lima, Fátima Amorim, Rosa Clara, grupo de história, João Sousa, Luís Filipe Aguiar,
Carlos Nunes, Carlos Guimarães, professores de EMRC, Museu de Lamas, equipa da biblioteca e secretariado de exames.

NOTA: os artigos assinados são da responsabilidade dos autores.

Fotografias de: Luis Filipe Aguiar, Margarida Coelho, Daniel Pedrosa, Paulo Costa, arquivo do Colégio.

ficha
técnica

Colégio Amigo

No decorrer deste período, solicitou-se a
colaboração dos diversos anos de escolaridade - do 7.º ao 12.º - para a recolha de bens alimentares: azeite, óleo alimentar, leite, cereais e
papas lácteas, como forma de colaborar com
o Fórum Social de Santa Maria de Lamas. Esta
campanha de solidariedade foi alargada a toda
a comunidade escolar para aumentar o número de bens recolhidos e assim poder chegar a
um maior número de famílias.

iniciativas

No âmbito do projeto “Colégio Amigo”, o grupo de Física e Química dá continuidade à atividade iniciada no ano letivo anterior “Um gesto + um AMIGO”, procurando sensibilizar os alunos
para os valores do altruísmo, solidariedade e generosidade para com as pessoas mais carenciadas do concelho.
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Em meados do mês de novembro, após uma
reunião no Colégio, o Professor Fernando Vicente foi vítima de um aparatoso acidente de
viação, que o deixou temporariamente impossibilitado de exercer a sua atividade.
Algum tempo volvido, e já em
convalescença, esforçou-se por
manter ativo o espaço que, de há
anos, vem assegurando neste jornal – o Ciência Entrelinhas.
Nesta edição de Natal, no entanto, a
sua colaboração é ainda mais pessoal, e é apresentada sob a forma de um relato em tom de
agradecimento, motivado pelas circunstâncias
desfavoráveis em que se viu envolvido.
O Entrelinhas publica a sua carta e, de outro
modo não poderia ser, formula o desejo de que se
restabeleça tão depressa quanto possível.

Professores Alexandra Salomé e Fernando
Vicente

tribuna de história

ciência ENTRElinhas

--------------------------------------Espetroscopia

A espetroscopia tem origem em
Isaac Newton, que foi o primeiro a
explicar esta técnica, descrevendo-a
como um fenómeno da decomposição da luz.
Mais tarde, Joseph von Fraunhofer, por meios de avanços experimentais, aprimorou esta técnica,
tornando-a precisa e quantitativa.
Por sua vez, Sir Joseph Norman
Lockyer aproveitou este avanço
para, em 1868, descobrir o elemento
He (Hélio).

Mas para que serve a espetroscopia na atualidade? Atualmente, a
espetroscopia desempenha um pa-

Por entre catéteres, raios x, tac, morfina, paracetamol...
Pois, meus amigos e amigas, nem aqui a Física e
Química me largam!
Como é do conhecimento geral, no
passado dia 11 de novembro, por volta
das 17h, a minha vida levou uma volta
de 180º. Não vou relatar o sucedido nem
escalpelizar pormenores, informações,
contrainformações… não faz sentido!
Quero apenas dizer-vos que a situação foi
bastante mais grave do que inicialmente se
imaginou: é verdade que fiz intervenção cirúrgica (ao intestino), é verdade que estive nos
cuidados intensivos e é verdade que estive em
coma induzido. Há, portanto, dois/três dias da
minha vida que se apagaram da minha memória e que, com a preciosa ajuda da minha mu-

pel preponderante na Física, Química e Astronomia e as suas principais
áreas de atuação são a investigação
forense, o controlo e qualidade alimentar e identificação dos elementos químicos das estrelas.
	Relativamente às aplicações da
espetroscopia, destaque-se que, no
setor da investigação forense, é responsável pelos exames residuográficos em mãos e vestuário, exames de
resíduos de incêndio, acelerantes, fibras, explosivos, tintas, entre outros.
Já no controlo e qualidade alimentar,
a espetroscopia é utilizada para determinar a composição química dos
alimentos. Rafael Soares e Ricardo
Rodrigues, 10º A
---------------------------------------JÁ PENSASTE NISTO
1. Este ano tomaste alguma vacina?
2. Sabes o nome de doenças para
as quais existem vacinas?
3. As vacinas servem para curar
ou evitar doenças?
4. Só as crianças tomam vacinas?
5. Quem criou a primeira vacina?

	Um cientista é um pensador!
Ele olha, vê, repara... enfim o cientista observa atentamente, coloca
questões, aponta hipóteses e testa
essas ideias!
	Uma hipótese é uma ideia que
se pode testar! Podem ser ideias e
soluções simples, mas, muitas vezes, fantásticas!
Foi o que aconteceu com EDWARD JENNER.

No ano de 1939 teve início a II Guerra Mundial, que veio a ter como principais palcos a Europa, a África do Norte, a Ásia e a Oceânia. Este
conflito foi, até hoje, o mais trágico na História
da Humanidade.
A guerra deflagrou no dia 1 de setembro
desse ano fatal, com a invasão da Polónia levada a cabo pelo exército alemão. Dois dias depois, a Inglaterra e a França declararam guerra à
Alemanha. O terror nazi abateu-se sobre quase
todo o continente europeu, da França à Rússia,
da Noruega à Grécia.
Nos países ocupados, as forças alemãs exer-

lher, estou a recordar, pois faço questão disso!
Mas o mais importante é que, com a Graça de Deus, estou vivo!
Digo com a Graça de Deus pois, quem me
conhece verdadeiramente, sabe que sou crente. Portanto, não o afirmo apenas porque é um
lugar-comum nestas situações agarrarmo-nos
ao divino. Só assim consigo compreender que,
ao logo destes nove longos dias tudo tenha
corrido bem.
A recuperação desenvolve-se a uma velocidade cujo valor tem a ordem de grandeza dos centímetros por hora, mas, a cada dia
que passa, vou-me sentido melhor. São pequenas conquistas diárias que me permitem
olhar para o futuro com algum otimismo.

Edward nasceu em 1749 e ficou
conhecido, na história da ciência,
como o médico que criou a primeira vacina. Tudo começou quando
observou que a doença VARÍOLA
afetava pessoas e animais. A varíola
humana era mais perigosa porque
era mortal. No entanto, algumas
mulheres que trabalhavam na ordenha das vacas não eram atacadas
pela varíola humana.
Para testar as suas observações,
Jenner fez algumas experiências com
um menino chamado James. E aconteceu o que Jenner pensava: o menino não desenvolveu a varíola humana! Não ficou doente nem morreu!
Assim, Jenner concluiu que o menino estava protegido, isto é, estava
IMUNE. Era a descoberta da vacina.
A palavra tem origem no latim vaccinae, vacca, que significa “da vaca” ou
“relativo à vaca” - o animal desta parte
da história da ciência que também
ficava doente com varíola.
Nos dias de hoje, muitas mais
vacinas existem, mas não para todas as doenças. De qualquer forma,
doenças como o tétano, o sarampo, a pneumonia afetam menos as
crianças porque estas são vacinadas.
Já os adultos devem tomar também
vacinas - a do tétano de 10 em 10
anos enquanto a da pneumonia,
por exemplo, deve ser ministrada ás
pessoas mais idosas! Conversa com
os teus pais e avós sobre isto! Professora Alexandra Salomé
---------------------------------------A origem da vida
Quando se originou a vida?
Evidências sugerem que a vida
terá surgido há cerca de 3,5 biliões
de anos. As evidências são formadas por microfósseis (fósseis que são

ceram uma brutal repressão sobre todos os que
se lhes opunham. Salientou-se, neste contexto
histórico, a criação de campos de concentração,
locais de trabalhos forçados, sofrimento e morte.
Para estes campos, criados na Alemanha e nos
territórios ocupados, foram enviados, não só os
opositores ao regime e outros que eram considerados parasitas mas, sobretudo, os judeus
que, na sua esmagadora maioria, aí morreram.
O extermínio de todos os judeus europeus era
defendido por Hitler pelo facto de serem considerados seres inferiores, podendo, por isso, ser
tratados e usados como simples objetos.
	O complexo de campos de concentração
de Auschwitz foi o maior de todos os que foram
criados pelas forças nazis. Os campos estavam
localizados a 60 Km da cidade polaca de Cracóvia. À entrada do campo principal está localizada
a tristemente célebre placa com a frase “Arbeit
Macht Frei” (“O trabalho liberta”). Em Auschwitz,
o número tatuado permitia identificar a data de
entrada. Os deportados eram utilizados como
mão de obra até ao esgotamento, e depois suprimidos, enquanto que as mulheres, as crianças,

Quero agradecer todo o apoio e carinho
que recebi: é muito importante nestas alturas
ser “incomodado” com a constante preocupação e necessidade de saber das boas novas. MUITO OBRIGADO!
Começo por agradecer à nossa diretora, a Drª Joana Vieira, sempre presente, aos
meus colegas de grupo e muitos outros de
trabalho, e aos meus alunos, atuais e antigos:
as vossas mensagens são uma das fontes de
oxigénio e energia (joules, estão a ver?) para
alimentar a minha recuperação.
A outra fonte é, claro, a minha família: estou em casa e sou constantemente mimado!
Até ao momento, está tudo bem. Em breve
conto regressar! MUITO OBRIGADO a todos!
Votos de um Santo Natal e um 2016 cheio
de felizes concretizações!
Professor Fernando Vicente

muito pequenos para serem vistos
sem a ajuda do microscópio) e estruturas rochosas antigas, encontradas
no Sul da África e Austrália, chamadas estromatólitos.

A vida teve origem onde?
	Os cientistas exploram vários
locais possíveis para a origem da
vida, incluindo poças de maré e fontes térmicas. Recentemente, alguns
cientistas levantaram a hipótese de
que a vida terá tido origem perto de
uma fonte hidrotérmica no fundo do
mar. As substâncias químicas encontradas nesses respiradouros e a energia que eles fornecem poderiam ter
abastecido muitas das reações químicas necessárias para a evolução
da vida. Posteriormente, usando as
sequências de ADN de organismos
modernos, os biólogos conseguiram rastrear experimentalmente um
microorganismo aquático ancestral
que viveu em temperaturas extremamente quentes – um candidato
provável para a vida numa fonte hidrotermal!... Cláudia Moreira, 8ºC
---------------------------------------SOPA DE LETRAS
Por: Rafaela Silva 8ºC
Encontra as seguintes palavras:
TERRA, MARTE, SATURNO, ATMOSFERA, BIOSFERA, OXIGÉNIO, BACTÉRIAS,
SOLO, EROSÃO, METEORIZAÇÃO,
PERMEABILIDADE, POROSIDADE,
BIODIVERSIDADE, CÉLULA, EUCARIÓTICA, NÚCLEO, MITOCÔNDRIA E
CITOPLASMA.

os velhos e os doentes eram gaseados logo à
chegada e depois queimados em fornos crematórios. Pelo menos dois milhões e meio de pessoas foram mortas nas câmaras de gás e outro
meio milhão morreu de fomes e doenças.
Como se sobrevivia nos campos de concentração? A História da Vida Privada, sob a direção de
Philippe Ariès e Georges Duby, relata-nos a crueldade com que cada um dos prisioneiros perdia a
sua própria identidade: cabeça rapada, uniforme
de deportado, despojamento de qualquer objeto pessoal, em particular das suas alianças. Neste
horrível cenário, o futuro deixou de ser pensado
em meses ou semanas, mas em dias, em horas,
por vezes. Cada dia podia ser o da morte.
Neste mundo de personagens esqueléticas, os campos de concentração eram exatamente o inferno. A maior parte dos prisioneiros aceitava a morte sem resistência. Milhões
de individuos submeteram-se ao extermínio
porque os métodos utilizados pelas forças nazis os haviam forçado a considerar a morte não
como uma saída, mas como a maneira de pôr
termo a condições inumanas de vida.
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	O holocausto é uma palavra que originalmente significava “sacríficio ou imolação pelo
fogo” e referia-se aos sacrifícios oferecidos pelos
Hebreus a Deus, em que a vítima (um animal)
era morta e consumida pelo fogo. Para Hitler
e para as tropas nazis, o holocausto significou
a perseguição e tentativa de extermínio sistemático de cerca de seis milhões de judeus e de
outros grupos considerados racialmente inferiores. Com a operação denominada “Solução
Final”, os alemães procuraram aniquilar todas as
vítimas do seu racismo em campos de concentração. Depois de mortos em câmaras de gaz,
eram queimadas em fornos crematórios.
	Os custos humanos e materiais da guerra
foram dramáticos. Em todo o mundo, a perda
de vidas humanas está calculada em 50 milhões. Do holocausto sobrevive, na nossa memória histórica, o pesadelo da tentativa de um
autêntico genocídio perpetrado nos campos
de concentração.
Como foi possível concretizar violência tão
desumana sobre tantos milhões de pessoas?
Grupo de História
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XXXIII Olimpíadas portuguesas de Matemática

As provas, com duração de 2 horas, tiveram
início às 15h30min e contaram, em mais um ano,
com o empenho e boa vontade dos participantes.

Alguns aceitaram compartilhar a sua experiência:
Foi a primeira vez que fui às Olimpíadas de Matemática. Aquelas questões conseguem estimular o nosso cérebro – é um
exercício muito emocionante. Espero repetir a experiência. Matilde Matos - 8º E
Este é o segundo ano em que participo
[…]. Apesar de não contar para avaliação, levei a competição muito a sério. As questões
eram complexas e um pouco difíceis, mas
muito úteis para testar a nossa capacidade,
ajudando-nos a evoluir cada vez mais. Espero repetir novamente esta experiência. Sofia
Guedes - 8º E

Categoria júnior (6.º / 7.º anos)
Nome
Turma
Rui Rodrigues
6.ºA
Francisco Lopes Carvalho
6.ºF
Isabel Ferreira Pereia
6.ºF
Henrique Correia
6.ºJ
Miguel Oliveira
6.ºJ
Tatiana Sousa
6.ºJ
João Moisés Simões
7.ºA
José Reis
7.ºA
Nuno Oliveira
7.ºA
Nuno Vieira
7.ºA
Rúben Filipe Fonseca
7.ºB
Sofia Ruge Martins
7.ºA
Vasco Lima Rodrigues
7.ºA
Tiago Sousa Fonseca
7.ºC
João Carlos Ramos
7.ºD
Diogo Tomás Sousa
7.ºE
Rodrigo Coimbra Ribeiro
7.ºE
Gonçalo Manuel Almeida
7.ºF
Diogo Oliveira Neves
7.ºI
Rui Francisco Barros
7.ºI
Rute Daniela Soares
7.ºI

Acho que é sempre uma mais-valia, pois
apesar das dificuldades encontradas, poderei ter a noção dos problemas no dia a dia.
Bárbara Santos - 8º C

Categoria A (8.º / 9.º anos)
Nome
Ana Raquel Santos
José Pinho
Lígia Nunes
Marta Ribeiro
Tiago Pinto
Duarte Bastos
João Silva
Jorge Pinto
Simão Silva
Bárbara Santos Almeida
Cláudia Maria Conceição
Francisco R. Damasceno
Mariana Alves Correia
Raul Moreira Oliveira
Gaspar Eira Lopes
Inês Sousa Silva
Lígia Arminda Almeida
Matilde Silva Matos
Patrícia Gomes Silva
Sofia Soares Guedes
Leonor Oliveira Sousa
Paulo Ricardo Ribeiro
Ricardo Luís
Catarina Rocha
Eduarda Pinto

Turma
8.ºA
8.ºA
8.ºA
8.ºA
8.ºA
8.ºB
8.ºB
8.ºB
8.ºB
8.ºC
8.ºC
8.ºC
8.ºC
8.ºC
8.ºD
8.ºD
8.ºD
8.ºE
8.ºE
8.ºE
9.ºB
9.ºB
9.ºB
9.ºC
9.ºC

Categoria B (10.º / 11.º / 12.º anos)
Nome
Turma
Sara Costa Fernandes
10.ºA1
Gil Coelho Tavares
10.ºA2
Nuno Miguel Brás
10.ºA2
Beatriz Sousa
11.ºA1
José Luís Pereira
11.ºA1
Luís Filipe Oliveira
11.ºA1
Mariana Silva Relvas
11.ºA1
Isabel Ferreira
11.ºA2
João José Lopes
12.ºA2
José António Mota
12.ºA2
Ricardo O. Rodrigues
12.ºA2

cateto da
matemática

57 alunos, do 5.º ao 12.º ano, participaram na 1ª Eliminatória das XXXIV Olimpíadas
Portuguesas de Matemática, realizada a 11
de novembro de 2015 pela Sociedade Portuguesa de Matemática.

PresépioS em CortiçA

Uma produtiva parceria EMRC/Museu de Santa Maria de Lamas

Pode-se falar de festa da Família, de tempo de paz, harmonia e reconciliação, de melodias e luzinhas, de pinheiros decorados e
solidariedade… mas se não houver a presença do Aniversariante, não há Natal. Como não
há Natal cristão sem Presépio.
No âmbito de uma nova parceria entre o
grupo disciplinar de EMRC do Colégio e o Museu de Santa Maria de Lamas, foi lançado um

desafio às nove turmas do 11ºano. De modo a
celebrar o Nascimento de Jesus e tendo como
base de trabalho as 3 figuras essenciais do presépio executadas em cortiça no Museu, os alunos foram convidados a dar asas à criatividade
e a decorá-las de forma a enriquecer esta significativa representação do Natal, com recurso
a diversas técnicas e materiais, fomentando a
criação artística, o potencial imaginativo, bem

como o trabalho em equipa.
	O trabalho evocativo das três principais figuras desta bela e interessante representação
natalícia, a Virgem Maria, S. José e o Menino
Jesus poderá ser apreciado numa exposição
patente até ao dia 18 de dezembro no átrio
do bloco administrativo do Colégio.
	Os nossos alunos estão de parabéns pelo
empenho, criatividade e entusiasmo na concretização deste trabalho.
Segundo algumas fontes históricas, o primeiro presépio teria sido montado em Itália
por São Francisco de Assis no Natal de 1223.
O frade católico montou o presépio em argila,

Dia Nacional da Cultura Científica

Ou como analisar um poema em físico-Química
O Dia Nacional da Cultura Científica foi instituído em 1997 em Portugal.
Foi escolhido o dia 24 de novembro para
a sua celebração pois foi neste dia (em 1906)
que nasceu Rómulo de Carvalho. Enquanto
professor de Físico-Química, foi responsável
pela publicação de vários livros de história
da ciência, manuais escolares e trabalhos de

divulgação científica.
Mais tardiamente, Rómulo de Carvalho
fez a sua estreia poética, em 1956, sob o pseudónimo de António Gedeão, aliando a ciência
à literatura – e alguns dos seus poemas foram
transformados em canções.

na floresta de Greccio, com o objetivo de criar
um cenário natalício para explicar às pessoas
mais simples o nascimento de Jesus e o seu
significado.
	O costume, entretanto, espalhou-se por
entre as principais catedrais, igrejas e mosteiros da Europa, durante a Idade Média. Depois,
passou a ser montado também nas casas de
reis e nobres, já durante o Renascimento. No
século XVIII, a tradição de montar o presépio nas casas das famílias na época do Natal
popularizou-se na Europa e, logo em seguida,
noutras regiões do mundo. Professor Paulo
Costa

Para assinalar esta data e com o objetivo de
sensibilizar os alunos para a importância da
cultura científica, o grupo de Física e Química procedeu à entrega de um lápis, com a
inscrição da comemoração deste dia, a cada
um dos seus alunos. Foi feita uma breve referência à vida e obra de Rómulo de Carvalho e
a leitura de um dos poemas de António Gedeão - “Lágrima de Preta” – a que se seguiu
uma exploração da vertente científica do
mesmo. Grupo de Física e Química

iniciativas

O Natal é a celebração festiva do nascimento de Jesus. Apesar de existirem muitas e belas formas para festejar esta quadra cheia de cor e magia, muitas delas não evocam aquilo que é o
essencial: o acontecimento da encarnação do Filho de Deus que assumiu inegável relevância
para a história da humanidade.

dia da alimentação
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Por uma alimentação saudável
No passado mês de outubro, as turmas do 9ºano, no âmbito da disciplina de Ciências Naturais,
desenvolveram o projeto “Prato Saudável”. Este projeto pretendia sensibilizar os alunos para a
prática de uma alimentação saudável, tendo por base o prato que cada um elaborou.
	Uma alimentação saudável passa por
um conjunto de três refeições principais, das
quais se destaca o pequeno-almoço, por ser
a mais importante. Além destas três refeições,
devemos também comer pequenos lanches,
para evitar ficar sem comer durante mais do
que três horas.

Mas em que consiste realmente um
“Prato Saudável”?
	Um prato saudável deve incluir água e
alimentos variados de cada grupo da Roda
dos Alimentos. Contudo, não nos podemos
esquecer que cada um destes alimentos deve
ser ingerido nas devidas proporções, para
manter uma dieta equilibrada: metade do

prato deve conter, na sua maioria, vegetais;
mas também alguma fruta. O restante deve
incluir hidratos de carbono, como o arroz e a
massa (um quarto do prato) e proteínas, tanto de origem animal (carne e peixe) como de
origem vegetal (leguminosas).
	O aspeto final da apresentação dos trabalhos efetuados ilustra aquele que deve ser o
prato saudável adotado por cada um de nós.
Na verdade, e recorrendo a uma frase feita,
“nós somos aquilo que comemos”. Catarina
e Eduarda - 9º C

As idades da Matemática

Apetece concluir que a Matemática não tem idade
Numa recente ação de formação sobre as metas curriculares para a Matemática A (11.º ano),
esteve em destaque o conceito matemático de limite, particularmente nos detalhes didáticos
da sua lecionação.

cateto da
matemática

	Referiu-se então, a propósito, as perspetivas históricas que nortearam os momentos
mais importantes da intervenção matemática
ao longo das civilizações.
	Ora, falar da Matemática é, sem dúvida,
também falar da sua história e, nessa matéria,
destaca-se o historiador matemático Carl B.
Boyer com a sua extraordinária obra História
da Matemática.
	Boyer enaltece o brilhantismo da chamada Idade Heroica da Matemática (séc. V a.C.)
por ser o período em que surgiram os três
problemas clássicos da matemática grega - a
Quadratura do Circulo, a Duplicação do Cubo
e a Trisseção do Ângulo. Mas, também, por
ser o período em que vieram à luz as sete
artes liberais que, por cerca de dois milénios,
dominaram o pensamento pedagógico ocidental até aos dias de hoje.
As sete artes liberais preconizavam a
globalização do conhecimento em dois domínios - o Trívio (trivium) com a gramática,
lógica e retórica, e o Quadrívio (quadrivium)
formado pela aritmética, geometria, astronomia e música.
Entretanto, durante um período demasiado longo da história predominou a componente trívio, muito pela influência do filósofo
Zenão de Eleia (490-430 a.C.) e os seus famosos paradoxos contra o movimento.
Considerado o pai dos compêndios do
trívio, Zenão procurava, por meio dos paradoxos, defender as ideias do seu mestre Parménides (515-450 a.C.), que defendia a impossibilidade de ocorrer mudanças na natureza.
Para este filósofo, tudo o que os sentidos
captam na observação é pura ilusão. O que
conta é a razão e o intelecto. A estratégia de
Zenão era supor a tese que queria atacar, por
exemplo, a pluralidade de pontos numa reta,
e daí deduzir uma consequência que contradissesse sua suposição, levando assim a uma
redução ao absurdo. Veja-se, por exemplo o
paradoxo do Aquiles e da tartaruga:

	O veloz Aquiles disputa uma corrida contra

uma lenta tartaruga, que começa dez metros
à sua frente. Em pouco tempo, Aquiles atinge
a marca dos 10 m, mas neste intervalo de tempo a tartaruga caminhou 1 metro. Em seguida,
Aquiles percorre esse metro adicional, mas a
tartaruga já lá não está, pois percorreu mais
1
1
10 de metro. Quando Aquiles cobre este 10de
1
metro adicional, a tartaruga está 100 metros
1
à frente e, sucessivamente, 1000 metros à fren1
te, e depois 10000 , etc. Como, por hipótese,
o espaço é infinitamente divisível, sempre haverá um ponto que Aquiles deve atingir antes
de apanhar a tartaruga. Conclui-se então que
Aquiles nunca conseguirá alcançar a tartaruga!
	Outros três paradoxos: o paradoxo da
Dicotomia, o paradoxo do Estádio e o paradoxo da Flecha. Com narrativas semelhantes
à primeira, visavam todos contrariar o senso
comum do movimento. Facto é que, até ao século XIX, nada nem ninguém conseguiu derrubar os fundamentos destes paradoxos, porque as tradições académicas, muito centradas
nas humanidades, “reduziram” as artes liberais
aos estudos iniciais, o trívio, aumentando a sua
abrangência, conteúdo e significado no currículo de escolas e universidades. Foi o eclipse
total da aritmética, da geometria, da astronomia e da música (a música como elemento
formador da harmonia) e foi, também, a lenta
agonia da própria Matemática na Europa.
A partir do século XVI, as artes liberais
passaram por várias transformações que refletiam as mudanças daquela época. Com as
descobertas científicas, as grandes navegações, a difusão da imprensa, o Renascimento
e a Reforma, tornou-se necessário adaptar as
artes liberais às demandas de seu tempo. Torna-se inevitável o contraste entre os estudos
elementares do trívio face aos mais avançados no quadrívio, contraste esse que originou
a palavra “trivial”, adjetivo para caracterizar
algo que é básico, simples ou banal.
Nesse novo paradigma, a Matemática chega ao século XIX munida de um poderoso arsenal ao nível da aritmética, da álgebra e da análise. É o século em que o matemático alemão
Georg Cantor (1845-1918) traz novas luzes sobre
a ideia de infinito, com a sua portentosa teoria
dos conjuntos e o matemático francês Augustin-Louis Cauchy (1789 -1857) propõe definições
precisas para as noções de limite e integral definida. É o século em que a Matemática, finalmente, apresenta soluções às questões subjacentes

aos paradoxos de Zenão: o espaço e o tempo
são divisíveis? Sendo o espaço e o tempo divisíveis, haverá limite para essa divisão? Havendo
limite para essa divisão, é possível quantificá-lo?
Com a teoria das séries e, mais recentemente
(1966), com a criação da Análise “não-standart”
pelo matemático holandês Abraham Robinson,
foi possível uma abordagem mais fina às questões que envolvem quantidades infinitesimais e
assim desmontar a teia artificial dos paradoxos.
Não se caia, no entanto, na tentação de
criar momentos revolucionários da Matemática. Boyer refere que o século dezoito teve a
infelicidade de vir depois do dezassete (“Século do Génio”) e antes do dezanove (“Idade
Aurea”), ficando reduzido a mero interlúdio,
por não se destacar nenhum acontecimento
de relevo nesse período. Recorde-se que o
século dezassete foi marcado pela invenção
da Geometria Analítica e o Cálculo e o século
dezanove pelo florescimento da Geometria e
acertos notáveis no rigor matemático.
Como será recordada a Matemática do século XX e do século XXI? Hoje, no apogeu das
novas tecnologias, estará a Matemática livre de
novos ocasos? Entra-se no domínio da discussão dos próprios caprichos da história humana.
Que consequências haverá, para esta geração, com o desconhecimento generalizado
da própria história da Matemática, naquilo que
esta ciência marcou nas várias civilizações?
Que tipo de abordagens se está a fazer da atual
Matemática? As linhas programáticas preconizam, por vezes, aplicações algo ínvias em relação à essência dos conceitos - por exemplo,
propor um modelo trigonométrico que descreva a quantidade de carros vendidos num
stand ao longo de um ano seria perfeitamente plausível, não fora isso um desvirtuamento
do verdadeiro espírito da trigonometria como
instrumento para resolver problemas concretos de triangulação; senão, veja-se o que seria
perder o encanto de ideias fortes como esta:
determinar a distância da Terra à Lua pode estar ao alcance do olhar uma árvore!

A questão mais perturbadora, no entanto,
reside no constrangimento de se saber que a
Matemática está em quase tudo, mas em se
desconhecer em quê especificamente, e como.
Roça a imagem bizarra de ver um carro a circular e não saber que é por causa do motor.

Lawrence Page e Sergey Brin, os criadores da Google.

Muitos utilizadores da web quando recorrem ao Google para pesquisas, ficam satisfeitos pelo facto do assunto pesquisado surgir
de imediato no écran. Por que será? Deve-se
isso à Matemática, e a Lawrence Page e Sergey Brin que, em 1998, não passavam de dois
jovens estudantes de Informática da Universidade californiana de Stanford. Page e Brin
trabalharam num projeto batizado com o
críptico nome de “Anatomia de um pesquisador hipertextual a grande escala.” Nesse
projeto germinava a PageRank, um simples
e elegante algoritmo encarregado de ponderar as páginas de uma listagem qualquer
em função da sua relevância. A premissa
matemática subjacente a tal algoritmo é que
a importância de um documento é diretamente proporcional ao número de vezes que
aparece citado noutros documentos. A rosto
matemático da PageRank pode formular-se
do seguinte modo:

é o valor da página ;
, o valor
da página que inclui um enlace à página
;
é um fator de ajustamento, de valor
compreendido entre 0 e 1, empregue para
assegurar a convergência da série;

, o nú-

mero de enlaces da página
para outras
páginas, e N , o número total de páginas que
incluem um enlace à página .
E assim nascia o famoso Google.
Apetece concluir que a Matemática não
tem idade.
É uma ciência que rejuvenesce e se robustece na emergência de quaisquer novas aplicações, mas que só sobreviverá se houver uma
sucessão coerente e substancial de legados de
uma geração para outra. É por isso desejável
que os professores promovam, nos alunos, a
consciência da história, e os ajudem despertar
sensibilidades genuínas na adesão ao conhecimento. Oportunidades como as Olimpíadas
Matemáticas e as PmatE são excelentes para
estimular o desempenho dos mais pequenos.
Professor Mário César Correia
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Alunos do Colégio visitam Universidade de Aveiro

Semana Aberta da Ciência e Tecnologia – uma esclarecedora iniciativa
No passado dia 25 de novembro, as turmas A, A1 e A2, do 12º ano, com as opções Física e/ou
Química, visitaram a Universidade de Aveiro no âmbito da Semana Aberta da Ciência e Tecnologia. Os alunos assistiram a várias palestras relacionadas com temas nas áreas da Química,
Física e Biologia.
As palestras a que os alunos do 12º ano
assistiram apresentavam os seguintes temas:
“A cor dos metais - luz e calor”, “Afinal, para
que serve um túnel de vento?”, “Foto-antibióticos”, “Comunicações seguras usando criptografia quântica”, “Esparguete à Estrutuguesa”
e “Oficina de robôs NXT”.
Na palestra “Afinal, para que serve um túnel de vento?” foram-nos explicados todos os

aspetos relevantes relacionados com a estrutura
de um túnel de vento, assim como as suas funcionalidades - por exemplo,
para estudar a aptidão de
um carro ou para verificar
se um edifício irá ou não manter-se intacto ao
ser atingido por rajadas de vento. Esta pales-

tra decorreu no Departamento do Ambiente
e Ordenamento, no âmbito do curso de Engenharia do Ambiente.
Na palestra “Comunicações seguras usando criptografia quântica”, ficamos a perceber
que esta tecnologia se e baseia na utilização
das propriedades quânticas das partículas da
luz – fotões - para enviar e encriptar informação a transmitir. Os métodos de encriptação
quântica são muito seguros, pois qualquer
tentativa de “espionagem” altera as propriedades do fotão e também da informação,
sendo imediatamente detetada. Esta palestra
decorreu no Instituto de Telecomunicações.

Na palestra “Fotoantibióticos” tomamos
conhecimento das investigações desenvolvidas pela Universidade de Aveiro no âmbito
das Nanociências (estudo dos mais recentes
e reconhecidos agentes fotoativos para a
eliminação de vários microrganismos, tanto
no âmbito da Biomédica como em estudos
ambientais). Nestes estudos usam-se determinadas radiações capazes de excitar moléculas em locais precisos que, por sua vez,
produzem espécies capazes de destruir vírus,
bactérias e células cancerígenas. É uma área
com um conjunto de aplicações vastas, desde a saúde ao ambiente. Telma e Sara, 12ºA2

No dia 25 de novembro, as turmas do 11º ano do curso Científico Humanístico de Ciências e
Tecnologias, deslocaram-se a Aveiro, no âmbito da disciplina de Física e Química A, para participar nas atividades da Semana Aberta da Ciência e Tecnologia da Universidade de Aveiro.
Partimos do Colégio com destino à Universidade, numa viagem agradável, com boa
disposição e convívio entre turmas. À chegada à Universidade, foi-nos dada oportunidade de conhecer o espaço, nomeadamente
alguns edifícios, explorando e contactando
de perto com uma realidade que, esperamos,
se torne, em breve, familiar.
Visitamos duas exposições. Uma delas,
patente no hall do Complexo Pedagógico,

Científico e Tecnológico, intitulava-se Foto-química – consistia numa exposição de fotografias e pretendia representar o quotidiano
do trabalho de um investigador (mas não se
revelou uma experiência muito cativante). A
exposição patente na Biblioteca abordava,
por seu lado, a personagem Fernão Mendes
Pinto e os mares da China – a vida de um bem
sucedido mercador português! Apesar de
não ser a nossa área predileta, foi uma inte-

ressante etapa da nossa visita. Tivemos, ainda,
a oportunidade de visitar os vários pisos da
biblioteca.
Posteriormente, chegou o momento por
que mais aguardávamos e que era o nosso
objetivo principal - o Show de física. Esta atividade, levada a cabo por três físicos da Universidade, envolvia a apresentação de diversas
experiências muito interessantes, relacionadas com muitas das matérias já lecionadas na
disciplina de Física e Química A. Temas como
ótica, termodinâmica, mecânica, eletricidade
e magnetismo foram alvos das atenções, de
uma forma lúdica. Foi, também, um contribu-

to para relembrar alguns conceitos e despertar a vontade para a aprendizagem de outros.
Os alunos, cativados, interessados e sempre
que solícitos, voluntariaram-se para participar
nas experiências.
Terminada a apresentação, dirigimo-nos
para o autocarro e demos início à viagem de
regresso, num ambiente de cumplicidade e
alegria entre alunos e professores.
À chegada ao Colégio notava-se algum
cansaço, mas estávamos felizes por termos
integrado uma experiência tão enriquecedora e divertida como esta. Catarina Oliveira,
Cátia Gomes e Isabel Gomes, 11º A2

Colégio mereceu destaque por apresentar
classificados nos diversos momentos.
Com estas iniciativas, a nossa biblioteca
escolar tem prosseguido o curso que inicial-

mente definiu, que se prende com o enriquecimento e formação de cada elemento da
nossa comunidade e dos nossos jovens, em
particular. A equipa da biblioteca

visita de estudo

Show de física – uma forma atual de mostrar ciência

Biblioteca do Colégio

Um espaço que procura dinamismo

No que diz respeito ao cariz enriquecedor, a biblioteca assinalou o mês internacional
das bibliotecas escolares, com uma exposição
de temáticas interdisciplinares. Par o efeito,
estiveram patentes mais de uma dezena de
expositores cujos conteúdos pretenderam
sensibilizar toda a comunidade para a riqueza
do património português – literário, científico,
histórico, ambiental, entre outros - e para a necessidade da sua preservação. Para além desta

inovadora atividade, assinalou, ainda, o Dia do
Professor, num gesto simbólico, destacando o
seu merecido louvor. Para além destes passos,
continuamos a proporcionar aos alunos do
terceiro ciclo e do ensino secundário a oportunidade de participar numa atividade com cada
vez mais visibilidade – o Concurso Nacional de
Leitura. Aliás, esperamos que os participantes
deste ano letivo também atinjam a vitória, à
semelhança dos anos transatos, dado que o

iniciativas

No primeiro período de mais um ano letivo, a nossa biblioteca escolar cumpriu a sua missão,
dando voz à sua vertente enriquecedora e integradora. Assim, convidou as turmas do quinto
ano a realizar uma visita guiada ao espaço comum de forma a conhecerem as suas potencialidades e regras de funcionamento. Os professores, mais uma vez, revestiram-se do seu papel
orientador para que cada aluno desse nível iniciasse de forma positiva esta nova relação com a
biblioteca, no sentido de possibilitar uma integração mais eficaz na nossa comunidade.
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INFORMÁTICA em destaque

Iniciativas promovem novas aprendizagens e suscitam curiosidades
O mês de novembro acabou por se revelar intenso para Alunos e Professores do grupo de informática, com duas atividades: no dia 6, realizaram a visita à Lisboa Games Week, culminando
com as primeiras jornadas do INFx, no dia 27.

Lisboa Games Week
Eram 6h30 da manhã, ainda fria, do dia 6 de
novembro, quando os 2 autocarros com 80 alunos começavam a viagem rumo Lisboa.
Todos estavam entusiasmados com a ideia
de participar numa feira de Jogos para computador, como é o caso da Lisboa Games Week.
Já no local, os alunos participaram em
torneios de diversos jogos como por exemplo os já famosos CSgo (Counter-Strike), LOL

(League of Legends), FIFA16, SuperMario, entre
muitos outros.
No entanto, a grande expectativa estava
reservada para os autógrafos e “selfies” com
os ídolos do YouTube, os famosos YouTubers
portugueses. A fila já ia longa, mas os nossos
alunos foram pacientes e aguardaram pela
sua vez a fim de cumprimentar e dar um
abraço aos artistas do dia, tais como, Tiagovski, RicFazeres, M.Remedy, BabyFace ou MissMushrooms.
Durante todo o dia os alunos puderam

participar em diversas atividades, desde a utilização dos famosos óculos Rift, de realidade
virtual, a palestras, a jogos arcade, a quiosques de merchandising e à visita do stand das
máquinas mais antigas, como o Spectrum
48k, Sega Saturn ou Commodore Amiga.
	O dia assim tão preenchido, infelizmente,

chegou ao fim e era tempo de retornar, com
uma viagem animada, a Santa Maria de Lamas, com chegada às 21:30.
“Um dia para recordar e, mais importante, para repetir” - foi a mensagem que vários
alunos deixaram aos professores. Professor
Pedro Lima

sar?. Focou o mercado de trabalho das novas
tecnologias de informação, nomeadamente
a diversidade de ofertas de emprego nesta
área, a forma como um programador se deve
apresentar, o que deve evidenciar na elaboração de um currículo e, o mais importante, as
competências que cada um pode evidenciar
e, assim valorizar-se em relação aos demais.
Já quase no final da tarde, o Tiago Marques, da Mindera Software, trouxe consigo o
colega Rui Oliveira (Product Owner) - ambos
protagonizaram uma excelente apresentação
subordinada ao tema Falhar, passar, melhorar.
Abordaram a importância da forma como
uma empresa de programação, como a Mindera, funciona em termos de relações humanas.
Mostraram, também, como são as instalações
de uma empresa deste género, como é importante o espírito de equipa e até apresentaram
várias fotografias com alguns dos convívios organizados pela empresa para estimular e agradecer o contributo dos colaboradores para o
sucesso de todos. Quiseram passar a mensagem que qualquer um pode falhar, mas que
a grande diferença está em aproveitar essa
derrota para melhorar e assim conseguir motivação para sermos os melhores.
	O final ficou à responsabilidade do Marco
Oliveira, também conhecido por @SonicSpot,
enquanto Product Owner da Baboom - começou com a estreia absoluta do novo spot
publicitário da Baboom (um verdadeiro es-

petáculo de som e imagem). A sua energia e
apresentação estimulou toda a plateia, finalizando este evento da melhor forma possível.
Foi uma tarde de extrema importância
para os Alunos e Professores dos cursos profissionais. Todos puderam perceber que o futuro nesta área é ainda promissor.
A mensagem a reter é que com trabalho,
empenho, dedicação, responsabilidade e humildade se consegue atingir os objetivos e o
sucesso. E que grande parte do sucesso futuro se deve também a cada um.
Foi com grande orgulho que os Professores
de informática do Colégio viram o seu trabalho
reconhecido nestes jovens de sucesso. E por
isso não podem deixar de retribuir o agradecimento por os motivarem, também como professores, a continuar a dar as mãos aos alunos,
para juntos seguirem o caminho até ao topo.
	Obrigado a todos por este INFx 2015.
Professor Pedro Lima

INFx 2015

iniciativas

informática

Ainda não eram 14h00, do dia 27 de novembro e já a agitação era grande no grande auditório do Colégio, com a chegada dos alunos dos cursos profissionais (10º, 11º e 12º ano), para
conseguir o melhor lugar, aguardando com espectativa o início das primeiras jornadas do INFx,
promovidas pelo Grupo de Informática. Importa salientar que todos os oradores convidados
foram alunos do Colégio de Lamas, que frequentaram o Curso de Informática, entre os anos
2001 e 2011.

	O Professor Pedro Lima deu início à sessão, saudando os presentes e logo de seguida começou a sua palestra com a primeira
apresentação da tarde, subordinada ao tema
Uma outra perspetiva.
De seguida, passou a palavra ao primeiro
orador convidado, Bruno Teixeira que, com a
colaboração dos alunos Carlos Pereira (12º Informática) e a Catarina Monteiro (10º ano de
Informática), envolveu toda a plateia com a
sua hipotética história sob o tema Uma chamada para a vida.
	O momento seguinte foi marcado pelo
Ricardo Almeida, que se apresentou em palco na sua habitual cadeira de rodas elétrica.
A temática que selecionou - É mais fácil não
fazer nada – silenciou a plateia, pois demons-

trou que, apesar das limitações físicas, não há
limites para ele. Exibiu fotografias de alguns
dos sonhos que quis e conseguiu realizar (por
exemplo, andar no clássico Ford Mustang
Shelby GT 500, a mais de 200km/h).
Antes do intervalo para o café, foi a vez
do Rafael Almeida, o mais novo de todos os
oradores (terminou o curso de informática no
nosso Colégio no ano de 2011). Com o tema
A evolução do programador, demonstrou as
várias etapas a seguir para ser um bom programador informático, apresentando as mais
variadas dificuldades que se poderá encontrar durante esse percurso e como poderão
ser ultrapassadas.
Após uma breve pausa, já todos estavam
prontos para ouvir o Pedro Oliveira da OutLinkSoftware, falando da geração Z – os nativos digitais (ou seja, a geração que já veio
ao mundo conectada, na qual os alunos da
plateia se viram representados).
	Logo de seguida subiu ao palco o Ricardo
Machado, colaborador na UBIwhere, com o
tema O que queres fazer da vida? – vais aproveitar a oportunidade ou vais ficar a vê-la pas-

Dia de S. Martinho – o magusto
A sabedoria popular menciona o “Verão de S. Martinho” como o momento do ano, em pleno
Outono, em que a temperatura é amena e o sol ainda brilha muito no céu.
	O tempo relativamente quente que experimentamos no dia onze, dia de S. Martinho,
propiciou simpáticos momentos de confraternização no já habitual magusto.
A iniciativa coube, essencialmente, à professora Margarida Castro. Para além das casta-

nhas, os convivas degustaram outras iguarias,
como deliciosas compotas caseiras e bolo.
Na sala de professores, em sintonia com a
temperatura exterior, prevaleceu um ambiente caloroso, dominado pela camaradagem.
Uma iniciativa, claro, (sempre) a repetir!
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Dia Internacional da Filosofia

Saber-saber e saber-fazer em Filosofia
Aqui, no Colégio, articulamos e intercecionamos saberes, experiências e motivações consubstancializadoras de um mesmo
objetivo: crescer semper ascendens nos domínios da cognição social, cultural, intelectual, profissional.
No Dia da Filosofia, que o grupo de Filosofia/Psicologia celebrou no passado dia 23
de novembro, saboreamos, mais uma vez, o
gosto pela aprendizagem do saber filosófico,
que demos a provar a toda a comunidade da
qual fazemos parte.
Construímos momentos de expressão
apoteótica inolvidáveis, apresentados em vários e diversos sketches filosóficos, que agarraram os nossos corações emocionados e

o qual os nossos alunos, aprendizes de filosofia, mostraram saber analisar e interpretar,
com a destreza e sagesse do verdadeiro Amigo da Sabedoria.
	O grupo de Filosofia/Psicologia agradece a
todos e a cada um a sua participação nesta ágora filosófica, na qual vos reserva desde já lugar
para o próximo ano. Professor Américo Couto

as nossas mentes extasiadas de atenção. Foi
bom, muito e gratificante, ver, acompanhar e
aprender tantas lições de filosofia, de ética, de
política, de civismo..., de vida.
	Os acontecimentos da Grécia Clássica e
do mundo contemporâneo foram os cenários-pretexto de reflexão filosófica sobre o
tema VER NÃO É SIMPLESMENTE OLHAR, sobre

dia da filosofia

Saber-saber e saber fazer - duas expressões do nosso quotidiano pedagógico que orientam,
regulam e avaliam o trabalho que todos realizamos.

Visita ao planetário do Porto

Um olhar para a importância da luz na origem da vida
Nos dias 28 e 30 de novembro, os alunos do 10º ano de Ciências e Tecnologias deslocaram-se
ao Planetário do Porto, na Faculdade de Ciências, onde assistiram a um filme sobre a intrigante
questão “Como começou a vida na Terra?”.
No Planetário realizaram-se duas atividades principais: a visualização de um filme documentário e a construção de um espetroscópio de bolso, no laboratório.
No decorrer do visionamento do filme, os
alunos tiveram a oportunidade de desafiar os

seus limites, entrando no mundo microscópico da célula de uma planta, viajando até à
origem das primeiras estrelas e dos seus elementos químicos, explorando a Via Láctea e,
em especial, o seu planeta, mergulhando até
ao fundo do oceano da Terra primitiva e ob-

servando a sua história.
Porém, na visita, o tema da cosmologia não
foi o único que os alunos puderam investigar.
No laboratório, esperava-os uma sessão
sobre espetros.
Espetro é um conjunto de valores de
energias absorvidos ou emitidos por uma
fonte luminosa (ou substância ou elemento). A construção de um espectroscópio de
bolso (utilizado para observar os espetros)

foi bastante interessante, porque com apenas alguns utensílios básicos conseguimos
construi lo. Nesse laboratório existia um espetroscópio de bancada, no qual tivemos o
privilégio de observar o espetro do hélio, do
hidrogénio e do néon.
Assim, com esta atividade, os alunos e
os seus professores puderam, de uma forma educativa e interessante, divertir-se com
a Física e Química. Patrícia Martins e Salomé
Martins, 10º A1 e Rita Ferreira, 10º A3 (textos
adaptados)

Gruta da Moeda e Pedreira do Galinha – dois interessantes geomonumentos

No dia 24 de outubro de 2015, a globalidade dos alunos do 10º ano de Ciências e Tecnologias
viajou até Leiria, com o intuito de conhecer dois geomonumentos de Portugal: a Gruta da Moeda e a Pedreira do Galinha.
Gruta da Moeda/Centro de Interpretação Científico-Ambiental
	Localizado a cerca de 6 quilómetros de
Fátima, o Maciço Calcário Estremenho é
constituído principalmente por rochas sedimentares como os calcários (rochas mais
comuns), dolomitos e margas, que se foram
depositando num mar quente e pouco profundo durante a Era Mesozoica.
Na Era Cenozóica, há cerca de 20 milhões
de anos, dá-se a abertura do Oceano Atlântico, o que provocou compressão tectónica
naquela zona e levou à formação dos relevos
do Maciço. Estes estendem-se numa área de
850 km², formando quatro zonas distintas, nas
quais está inserido o Planalto de São Mamede, onde se situam as Grutas da Moeda. Lá,
para além das 204 espécies de animais e 600
espécies de vegetais, podemos encontrar lapiás, dolinas, algares, poljes, grutas e lapas.
	Os alunos assistiram a um vídeo onde foi
mostrada a formação de uma galeria num ma-

ciço calcário, a partir da sua meteorização e erosão – assim se formaram as Grutas da Moeda.
Esta gruta calcária, descoberta em 1971
por dois caçadores, e aberta ao público em
1974, depois de devidamente preparada, é
composta por várias galerias, que apresentam
um conjunto de figuras cársicas de grande
beleza e diversidade. A extensão visitável da
gruta é de 350m, atingindo os 45m de profundidade abaixo da cota de entrada. A temperatura, no seu interior, ronda os 18°C e mantém-se constante ao longo de todo o ano.
Pedreira do Galinha
	O geomonumento Natural das Pegadas
da Serra de Aire, na povoação de Bairro, em
pleno Parque Natural das Serras de Aire e
Candeeiros, contém um importante registo
fóssil do período Jurássico: as pegadas de
alguns dos maiores seres que alguma vez
povoaram o planeta Terra - os dinossauros
saurópodes.

Na laje calcária, onde as pegadas de dinossauros se conservaram ao longo de 175
milhões de anos, podem ser observados
cerca de 20 trilhos ou pistas, um deles com
147m e outro com 142m de comprimento,
sendo considerados os maiores do mundo.
No período Jurássico, durante a separação da grande massa continental, Pangeia,
que levou à formação dos atuais continentes, numa altura em que o clima da Terra se
tornou mais quente, existiam extensos mares pouco profundos e a vida era abundante - era um clima tropical, quente e húmido
com densas florestas.
A quantidade de vegetação permitiu
a proliferação de dinossauros herbívoros,
como os saurópodes. Nas suas deslocações,
estes animais deixaram as suas pegadas nas
camadas finas de lama calcária, existente
nas lagunas marinhas de baixa profundidade. Depois, a lama secou e foi soterrada por
sedimentos calcários que acabaram por se
transformar em rocha. Passados cerca de 175
milhões de anos, os trabalhos de exploração
da pedra permitiram pôr a descoberto os
vários trilhos visíveis na laje.

As pegadas que observamos neste geomonumento natural, produzidas por saurópodes, datam do período Jurássico Médio.
Os saurópodes eram animais possantes, herbívoros, quadrúpedes, de cabeça pequena e
cauda e pescoço compridos. A cauda serviria,
possivelmente, para se defender dos predadores e, juntamente com o pescoço, para
manter o equilíbrio, permitindo-lhes chegar à
vegetação mais alta e torná-los mais competitivos em relação a animais de menor porte.
Esta visita permitiu adquirir um melhor
conhecimento acerca da formação de algumas estruturas geológicas e da preservação
das mesmas. Quer as belas galerias cheias de
estalagtites e estalagmites, quer as marcas
da passagem dos dinossauros pelo nosso
planeta contam a história daquela zona. A
visita a um local tão importante, sob o ponto
de vista geológico, motivou os alunos para
o estudo da Geologia. Carolina Resende, Renato Neves e Rita Amaral 10ºA3

visita de estudo

Alunos de Biologia e Geologia em busca da nossa memória fóssil
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A bicicleta

Uma perfeita alegoria na Semana dos Afetos
Numa iniciativa da disciplina de EMRC do Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas, realizou-se,
de 02 a 06 de novembro, a Semana dos Afetos.

iniciativas

Todas as turmas da escola foram convidadas a refletir sobre a importância dos Afetos
no dia a dia e a pensar em situações concretas em que os sentimentos se expressam e
manifestam de uma forma especial.
No projeto a que se deu o nome As Razões
dos Afetos, cada turma imaginou uma cena do
quotidiano em que as temáticas da amizade,
amor, família, grupo, hobbies, profissões, etc.
estivessem contempladas. Posteriormente, as
ideias dos alunos foram objeto de um trabalho
fotográfico, publicado durante a semana no
Blogue de EMRC.
No contexto do Projeto de Educação
Sexual do Colégio, as turmas do 6º, 8º, 10º e
12ºano foram desafiadas a refletir sobre a simbologia da bicicleta com o intuito de pensar
nas temáticas da afetividade e sexualidade,
numa dinâmica denominada Razão e Coração: Por um Projeto de Vida com Equilíbrio.
Cada turma foi convidada a decorar criativamente uma bicicleta para que ficassem contempladas as ideias de autonomia, liberdade,
responsabilidade e consciência, bem como a
importância vital do equilíbrio entre a Razão
e o Coração na tomada de decisões e nas relações humanas. Os alunos foram capazes de
criar verdadeiras obras de arte em bicicletas de
todas as cores, tamanhos e feitios. O colorido
foi a nota dominante e em todos os trabalhos
era possível uma panóplia interessante de imagens, símbolos, palavras, desenhos e escultu-

ras. Os trabalhos realizados foram objeto de
uma exposição em torno do Edifício 1 durante
toda a semana e publicados em fotografia no
Blogue de EMRC.
A temática dos Afetos também esteve presente na quinta-feira, dia dos Encontros.Com. O
ponto alto da oração semanal no pequeno auditório foi a visita da avó Margarida, que leu o
conto A Razão, o Coração e uma Bicicleta, numa
narrativa criada para ajudar a viver e celebrar
mais profundamente a Semana dos Afetos.
As fotografias destas iniciativas deram origem a um interessante vídeo que foi colocado no YouTube e partilhado nas redes sociais.
A bicicleta convidava a refletir na adequada e necessária ponderação entre a inteligência e os afetos, entre o pensamento e os sentimentos e entre o conhecimento e os valores,
para que ninguém caia nem se magoe.
Ao contrário de outros meios de transporte, a bicicleta tem a particularidade de ser
movida pelo esforço físico da pessoa que a
utiliza e isso torna-a um símbolo perfeito da
autonomia, da independência e do equilíbrio.
A bicicleta constitui-se como uma excelente
metáfora da vida, já que é sempre a pessoa

que decide a direção e o rumo a tomar para
chegar à meta. O equilíbrio depende e é assegurado exclusivamente pelo movimento que
a impulsiona para a frente, tal como a evolução e amadurecimento da existência humana.
	O coração, órgão central e essencial do
corpo, é o símbolo da afetividade e dos sentimentos, no Ocidente; e da inteligência e da
intuição, no Oriente. Na Bíblia, o coração representa a interioridade, a sabedoria, o conhecimento e o amor e é o lugar onde está Deus.
Blaise Pascal afirma que ‘o coração tem razões
que a própria razão desconhece’ e a raposa
diz ao Principezinho que ‘só se vê bem com o
coração. O essencial é invisível para os olhos’.
O ideal seria ter um coração inteligente e um
cérebro sensível. Assim, amar-se-ia com sabe-

doria e pensar-se-ia com amor.
A Educação Sexual é, essencialmente, a
formação holística da pessoa na capacitação
para a construção de um projeto de vida com
sentido e em plenitude. A educação para os
afetos é o grande e fundamental desafio, pois
é preciso ouvir a cabeça, mas é necessário
deixar falar o coração.
	O coração nunca se engana e vê melhor
do que os olhos e onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Não há
outro mandamento maior que este: ‘amar a
Deus, com todo o coração, com toda a alma,
com todo o entendimento e com todas as
forças e amar o próximo como a si mesmo’. O
Grupo de EMRC

ALUNOS DE MULTIMÉDIA NO TERRENO

Visita à Tipografia Leal alarga horizontes

multimédia

No passado dia 26 de novembro, a turma de 10º ano de Multimédia realizou uma visita guiada
à Tipografia Leal, em Santa Maria de Lamas.
	O propósito da visita surgiu quando,
numa aula de software Illustrator e a propósito
dos tipos de cores e respetivas codificações,
nos apercebemos que havia muito mais a conhecer sobre este tema. Foi então sugerido
pelo professor a visita à Tipografia.
À chegada, fomos recebidos pelos funcionários, que nos explicaram um pouco da
história da Tipografia.
	Logo de seguida, visitamos a sala de design, pré-impressão e serviços administrativos. A D. Paula explicou que as suas funções
passam pelo controlo de fluxo de trabalho,
pela emissão de faturas e pagamentos e, por
fim, que é responsável pela entrega aos clientes. O Sr. Cristiano demonstrou de que forma
se faz o design no computador, os tipos de
cores e de papel utilizados – e assim ficar a

conhecer os vários tipos de papel que poderemos utilizar, em função do trabalho em
carteira.

Explicaram-nos, também, a importância
do Computer To Plate (CTP), cuja principal função passa pela criação de chapas de impressão diretamente do computador. Esta tecnologia trouxe mais controlo e qualidade, para
além de poupar tempo e recursos.

Depois, visitámos a secção de máquinas
de impressão, onde o Sr. Miguel falou sobre
o processo de impressão e explicou as principais diferenças entre as várias máquinas e o
tipo de trabalho que cada uma delas executa.
Deslocámo-nos, de seguida, ao Sr. Américo
que nos explicou o processo de obtenção de

cores e satisfez as nossas curiosidades acerca
de alguns pormenores das máquinas de impressão.
Por fim, deslocámo-nos à secção denominada dos acabamentos, onde vimos a forma
de como o papel é cortado, vincado e agrafado. Vimos também como é intercalado e
colado, de forma muito rigorosa.
Em suma, a turma 10º MM deixa o seu
agradecimento aos funcionários pela excelente receção e pela disponibilidade prestada
aos alunos. Márcia Sousa, 10º MM
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O Colégio foi invadido por mortos-vivos!

Uma forma de assinalar o dia de Halloween

DECÁLOGO ECOLÓGICO

Segundo a Encíclica LAUDATO SI, do Papa Francisco

No dia 30 de outubro, os alunos do 10.º
ano do Curso Profissional de Técnico
de Turismo, dinamizaram uma iniciativa de comemoração do Halloween e
que serviu, ao mesmo tempo, de divulgação da Noite de Halloween do Museu
de Santa Maria de Lamas, que se realizou no dia seguinte.

1. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTEGRAL
É necessária uma solidariedade universal para unir toda a família
humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral.
Importa eliminar as causas estruturais das disfunções da economia
mundial e corrigir os modelos de crescimento que parecem incapazes de garantir o respeito do meio ambiente.

Céu, pois foi necessária muita paciência para se conseguir ter uma turma
inteira a dançar perante um público
tão exigente!
A iniciativa foi saudada pela Dra.
Joana Vieira e pelo assessor da turma,
Dr. Joaquim Gautier, que demonstraram a sua satisfação pelo trabalho desenvolvido, o que agradou de sobre-

2. SENSIBILIDADE E MUDANÇA DE ATITUDE
Nota-se uma crescente sensibilidade relativamente ao meio ambiente e ao cuidado da natureza e cresce uma sincera e sentida
preocupação pelo que está a acontecer ao nosso planeta. Mas é
ainda insuficiente para mudar os hábitos nocivos de consumo, que
não parecem diminuir. Há que parar, pensar e mudar de atitude.

maneira aos alunos.
A turma não quer deixar de agradecer a todos os professores que disponibilizaram as suas aulas para se
conseguir levar este projeto até ao
fim, bem como aos alunos do curso
profissional de técnico de multimédia
pelos registos fotográficos. Professor
Carlos Nunes

3. RECONHECIMENTO DOS ERROS E ABUSOS
Esta irmã Terra clama contra o mal que lhe provocamos por causa
do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou.
Mas somos chamados a tornar-nos os instrumentos de Deus Pai
para que o nosso planeta seja o que Ele sonhou ao criá-lo e corresponda ao seu projeto de paz, beleza e plenitude.

iniciativas

Durante o primeiro e terceiro intervalos da manhã, os alunos, caracterizados a rigor numa produção que
faria inveja à popular série televisiva
Walking Dead, tiraram fotografias com
a comunidade escolar. Para o efeito, a
Dra. Susana Ferreira, diretora do Museu, disponibilizou vários acessórios
e molduras, criando assim enquadramentos divertidos. No segundo intervalo, os alunos realizaram uma coreografia no campo, frente ao bloco V.
Para além do bom desempenho dos
alunos, há que também mencionar o
incansável trabalho da Prof.ª Maria do

Professor Paulo Costa

4. RELAÇÃO ENTRE O HUMANO E O NATURAL
O ambiente humano e o ambiente natural degradam-se em conjunto. Não podemos enfrentar adequadamente a degradação ambiental se não prestarmos atenção às causas que têm a ver com a
degradação humana e social. Uma verdadeira abordagem ecológica torna-se uma abordagem social, que deve integrar a justiça.
5. CUIDADO COM A NOSSA CASA COMUM
A Terra, nossa casa, parece transformar-se cada vez mais num imenso depósito de lixo. A Bíblia ensina que cada ser humano é criado
por amor, feito à imagem e semelhança de Deus. Não somos Deus.
A terra existe antes de nós e foi-nos dada. O convite a dominar a
Terra não significa favorecer a exploração selvagem da natureza.
6. CONSCIÊNCIA DOS LIMITES DO PROGRESSO
Se reconhecermos o valor e a fragilidade da natureza e, ao mesmo
tempo, as capacidades que o Criador nos deu, isto permite-nos acabar hoje com o mito moderno do progresso material ilimitado. Um
mundo frágil, com um ser humano a quem Deus confia o cuidado
do mesmo, interpela a nossa inteligência e criatividade.
7. RESISTÊNCIA AO PARADIGMA TECNOCRÁTICO
A cultura ecológica não se pode reduzir a uma série de respostas
urgentes e parciais para os problemas que vão surgindo. Deveria
ser um olhar diferente, um pensamento, uma política, um programa
educativo, um estilo de vida e uma espiritualidade que oponham
resistência ao avanço do paradigma tecnocrático.
8. NECESSIDADE DE UM SER HUMANO NOVO
Não haverá uma nova relação com a natureza, sem um ser humano
novo. Não há ecologia sem uma adequada antropologia. Se a crise
ecológica é uma expressão externa da crise ética, cultural e espiritual da modernidade, não podemos melhorar a nossa relação com
o meio ambiente sem curar as relações humanas fundamentais.

ALUNOS DE MULTIMÉDIA NO cinanima

No dia 10 de novembro, à tarde, os alunos dos 10.º e 11.º anos, do Curso Profissional de Técnico de Multimédia, efetuaram
uma visita ao Cinanima – Festival Internacional de Cinema de Animação, em Espinho.
A 39.ª edição deste festival desenrolou-se entre 9 e 15
de novembro, mantendo-se, ao fim de quase quatro décadas, um ponto de convívio e de interesse para os amantes
do cinema de animação. Sendo a animação (em 2D e 3D)
parte integrante dos conteúdos do curso destes alunos,
esta visita centrou-se numa sessão de cinema onde se
apresentou uma seleção de curtas-metragens que recorriam a diferentes técnicas de animação.
Nesta sessão, que ocorreu na Biblioteca de Espinho, os

alunos puderam apreciar trabalhos oriundos de diversas
partes do mundo, do Irão (The little boy) a Portugal (Que dia
é hoje?), passando por Taiwan (The Switchman), Estados Unidos (Dirty laundry day) ou Moldávia (Dji. Death sails).
Após a sessão, os alunos dirigiram-se ao Centro Multimeios, onde se desenrola a versão competitiva do Cinanima. Neste espaço, puderam apreciar algumas obras do
Porto Cartoon e ter uma breve noção do espírito do festival.
Professor Carlos Guimarães

multimédia

Festival em Espinho cativa atenções

9. HARMONIA COM O CRIADOR E COM A CRIAÇÃO
Uma ecologia integral exige que se dedique algum tempo para
recuperar a harmonia serena com a criação, refletir sobre o nosso
estilo de vida e os nossos ideais, contemplar o Criador, que vive entre nós e naquilo que nos rodeia e cuja presença não precisa de ser
criada, mas descoberta e desvendada.
10. NECESSIDADE DE UMA CONVERSÃO ECOLÓGICA
É imperiosa uma conversão ecológica que reconheça o mundo
como dom recebido do amor do Pai. A preocupação pela natureza,
a justiça para com os pobres, o empenhamento na sociedade e a
paz interior são iseparáveis. A espiritualidade cristã encoraja a um
estilo de vida profético, contemplativo, sóbrio, alegre e fraterno.

expressão e opinião
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A dor do medo

Dona Selfie – a mortífera

Paris está coberta de dor e sob um manto de escuridão causado pelos ataques do passado dia treze de novembro, que causaram a morte de mais de uma centena
de inocentes. Muitas histórias ficaJoana Alves
ram por contar – pais que não irão
ver os seus filhos crescer, casais
12º A3
com um futuro apagado, namorados que não tiveram tempo suficiente para se conhecerem e viverem a sua juventude, jovens com sonhos
perdidos e promessas que não poderão ser cumpridas –
e talvez nem o tempo consiga curar a profunda tristeza
que invadiu os parisienses.
A França está de luto, mas não está sozinha.
Coline Heloire, uma jovem parisiense minha amiga,
viveu de perto o terror daquela sexta feira e relatou-me
como foi a sua noite naquele dia.
Foi uma noite bastante normal. Fomos ao restaurante que, na
verdade, me agradou, com o resto da minha família. Tivemos um
bom jantar: O meu irmão não quis vir por causa de um jogo de
futebol a que queria assistir. O meu pai pagou e saímos. Entretanto, alguns polícias e carros de bombeiros passaram à nossa beira
a uma velocidade que eu nunca vi antes. Eu pensei que, inocentemente, que alguém estava provavelmente tendo uma noite ruim.
Percebi mais tarde que, infelizmente, eu estava certa.
Eu pude ver na cara dos meus pais que algo estava errado.
Mas nem eu ou eles dissemos uma palavra em relação a isso. Estávamos ainda a caminhar em direção a casa quando chegamos
a uma estrada onde pessoas estavam paradas. Elas estavam a ver
um carro de bombeiros no meio da rua, em frente ao café. Juntamo-nos a eles e ficamos lá algum tempo para tentar entender o que
estava a acontecer. Ninguém nos conseguia dar uma informação
verdadeira. Sentimos tensão vinda dos bombeiros e da polícia que
estavam a pedir-nos para nos afastarmos do lugar.

Selfie - neologismo com origem no termo self-portrait, que significa autorretrato, é uma foto tirada e compartilhada nas redes sociais.
Existem muitas maneiras de morrer, tantas quanto
o programa “1000 formas de morDaniela Vieira
rer” nos tem dado a conhecer. No
entanto, há umas décadas atrás,
12º A4
ninguém acreditaria que as fotografias pudessem constar entre essas maneiras de perder a vida. Hoje já não é bem assim.
Quer estejamos com amigos, família, ou até mesmo
com animais de estimação, uma boa selfie calha sempre
bem. Temos necessidade de partilhar com o mundo os
pequenos grandes momentos do nosso quotidiano.
Há, no entanto, quem leve o conceito selfie ao extremo e coloque a sua vida em risco. Kill Oreshkin é o mais
recente fenómeno da Internet – este rapaz e alguns amigos sobem ao topo de edifícios, torres e outras infraestruturas com dimensões soberbas , sem qualquer suporte de segurança, só para obter “A selfie”. Esta é apenas
uma das diversas histórias que levou alguns países a elaborar uma campanha de forma a sensibilizar as pessoas
para os perigos das selfies.
Quem diria que, em pleno século XXI, seria necessário alertar as pessoas para os perigos de uma câmara
frontal? Mas a verdade é que já foram registados inúmeros óbitos, nas mais estranhas circunstâncias, e todas
com um único propósito: obter a selfie perfeita. Nem que
para isso seja necessário subir ao Taj Mahal, estender-se
numa linha de comboio, apontar uma arma à cabeça,
subir ao topo de um edifício ou ir para uma arena durante um rodeo.
Sejam prudentes com as câmaras frontais e cuidado
com as “natalfies!

--------------------------------------------------Noite de Halloween no Museu

Uma senhora na sua bicicleta parou alguns passos à nossa
frente pois o seu telefone estava a tocar. Nós ouvirmos ela a
perguntar «O quê? Um tiroteio está a acontecer no Bataclan?»
Eu virei-me imediatamente para os meus pais e, pela primeira
vez na minha vida, eu vi-os incapazes de fazer qualquer coisa.
Passado um minuto o meu pai pegou no seu telemóvel e ligou
para o meu irmão mais velho que tinha ido apanhar o metro para
se juntar aos seus amigos. Ele não o deixou fazer qualquer escolha
e fê-lo entender que ele tinha de voltar para casa imediatamente. O
meu irmão mais novo ainda estava em frente à televisão a assistir
ao jogo.
Nós passamos o resto da nossa suposta «noite perfeitamente
normal» a ver televisão para estarmos cientes de todas as notícias e de as acompanhar. Foi provavelmente a pior noite que eu
já vivi, eu mal dormi.
Na semana seguinte foi ainda mais terrível. Tivemos que voltar para a escola. As ruas estavam vazias. Nenhuma reunião, as
manifestações foram proibidas. Ainda que queiramos estar calmos, nós não podemos. A população está com medo, mas não vai
ser isso que nos vai fazer perder ou destruir as nossas vidas e os
nossos direitos.
O dia treze de novembro juntou os parisienses, oxalá que
essa união se mantenha.
Desejo que Paris, bem como toda a França, se levante
ainda mais forte e que vá ao encontro do seu brilho.
Como referi, Paris não está sozinha, são muitos os países que estão de mãos dadas com aquela que é considerada a cidade do amor e da luz.

-------------------------------------------------EMRC e o Museu

Projeto “Arco-Íris: Deus estabelece uma
Aliança com a Humanidade”

cantinho do museu

No passado dia 31 de outubro, o Museu realizou a segunda edição da noite de
Halloween. O desafio lançado às famílias foi
descobrir ou redescobrir o Museu e o seu
lado mais aterrador.
	O Museu ganhou outra vida e, ao longo
da exposição permanente, miúdos e graúdos
foram convidados a participar nas diversas atividades especialmente preparadas para esta
noite: o “Caldeirão dos Feitiços”, com doçuras e
travessuras, jogos divertidos com muitas teias,
morcegos e múmias; o “Castelo Assombrado”
e horripilantes pinturas faciais.
Para terminar a noite da melhor forma,
contamos com a “Hora do Conto” e uma obra
recomendada no Plano Nacional de Leitura “Desculpa…por acaso és uma bruxa?!”. A atuação dos RITMARE encerrou, com a sua ritmada percussão, a segunda edição da Noite de
Halloween o Museu de Santa Maria de Lamas.
Nesta edição, o Museu contou com a
colaboração da turma do 10.º Turismo que,
além de ter promovido uma ação de divulgação desta iniciativa no Colégio, participou
também ativamente na Noite de Halloween.

Na sequência da abordagem das novas
temáticas de EMRC no 5º ano, os alunos mais
novinhos do Colégio foram desafiados a realizar uma série de atividades criativas, numa
dinâmica que decorre, não nas salas de aula
habituais, mas nas primeiras e antigas salas
do Colégio, atualmente utilizadas pelo Museu.
Na primeira atividade, em torno da temática
“Deus estabelece uma aliança com a humanidade”, os alunos foram convidados a criar um
arco-íris, elemento que simboliza a aliança de
Deus com a humanidade. Deste modo, o trabalho foi iniciado no Museu, com a criação de
uma nuvem decorada com discos de cortiça, e
concluído em casa, junto da família.

A segunda atividade, em torno da temática natalícia, os alunos foram convidados a criar
um Presépio em cortiça para oferecer à família
na noite de Natal. Esta atividade será concluída na primeira semana de Janeiro, semana em
que se festeja o Dia de Reis, com uma visita
dramatizada no Museu. Nesta visita, os alunos
serão as personagens principais e, ao longo da
exposição permanente do Museu, irão apreciar os momentos vividos por Maria, mãe de
Jesus, desde a anunciação feita pelo Anjo Gabriel, à adoração do Menino pelos Reis Magos
vindos do Oriente.
-------------------------------------------------BAZAR DE NATAL
Procura ideias para prendas de Natal diferentes e originais?! Encontre no Bazar de Natal do Museu

Até 06 de janeiro de 2016,
o Bazar de Natal do Museu regressa para mais uma edição,
com muitas novidades, também disponíveis na papelaria
do Colégio.
	Há muitas ideias para
prendas de Natal, diferentes e
originais, realizadas em cortiça no Museu:
acessórios de moda, objetos decorativos e de
papelaria, jogos e brinquedos didáticos, decorações de Natal criativas e muitos presépios, dos
tradicionais até aos mais inovadores.
-------------------------------------------------Agenda…

Natal no Museu:
visitas dramatizadas, teatro de sombras e oficinas
de expressão plástica - 01 a 18, 21 a 23 e de 28 a 30
de dezembro, 10h às 12h ou 14:30h às 16:30h
Público-alvo: pré-escolar ao 3.ºciclo (possibilidade de adaptação a outros grupos)
Ingresso: 3€.
Marcação prévia.
Com a proximidade do Natal, o nosso imaginário é de imediato invadido por uma série de
figuras associadas à história e tradição cristã. Este
Natal, o Museu convida as crianças a participar
em visitas dramatizadas, teatros de sombras e
oficinas de expressão plástica, tendo como base
a exposição permanente do Museu..
_
A minha família vai ao Museu! E a tua?!
Especial Natal - Vamos fazer um presépio de cortiça em família?! - 13 de dezembro, 15 horas
Público-alvo: famílias
Ingresso: 3€.
Marcação prévia obrigatória.
Sabias que o Museu de Santa Maria de Lamas tem um espaço chamado “Sala dos Presépios” na sua exposição permanente?! Vem
descobrir este e outros espaços/obras associadas à quadra natalícia; e na oficina de expressão
plástica vamos criar um presépio com diferentes tipos de cortiça e materiais reutilizáveis para
colocares em casa junto da tua Árvore de Natal!

_
Como e quando surgiu o presépio?
Visita/Conferência - 19 de dezembro, 15 horas
Público-alvo: geral
Ingresso: 3€.
Marcação prévia obrigatória.
No próximo dia 19 de dezembro, pelas 15h,
o Museu promove a visita/conferência “Como e
quando surgiu o presépio”, com a orientação de
José Carlos Amorim, Técnico Superior de História da Arte do Museu.
_
A Caminho de Belém
Visita dramatizada e oficina de expressão plástica
Através de uma visita dramatizada, na qual
terás um papel de destaque, o Museu convida-te a participar na recriação dos momentos vividos por Maria, mãe de Jesus, desde a anunciação feita pelo Anjo Gabriel, à adoração do
Menino pelos Reis Magos vindos do Oriente.
Com uma barriguinha muito redondinha,
prepara-te para montar o burrinho ou então
puxar as rédeas e bater às portas para encontrar um quarto para descansar…Para mais tarde
recordares esta visita, no final convidamos-te a
elaborar um simples presépio em cortiça.
_

Um Natal de Cortiça
Visitas e oficinas de expressão plástica
Os dias estão mais curtos e as noites mais longas e frias - estamos a chegar ao fim do Outono.
Não tarda nada, chega o Inverno e com ele o
frio, o Natal, o Ano Novo e os Reis. Este ano, o
Museu propõe, para esta época recheada de
festas e rituais, um conjunto de oficinas que
procuram reviver as tradições natalícias, sugerindo como ponto de partida as suas coleções
- em especial o núcleo museológico da cortiça
- matéria-prima que servirá de mote para as oficinas de expressão plástica que propomos.
-------------------------------------------------Acompanhe as nossas atividades:
Para mais informações e marcações, contacte o
Museu (22 744 74 68, 91 664 76 85 e
geral@museudelamas.pt) ou visite:
museudelamas.pt e facebook.com/museudelamas.
Susana Ferreira - (Conservadora do Museu de
Santa Maria de Lamas)
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MAFRA

Viajem ao século XVIII, com Memorial do Convento como pano de fundo
A conhecida obra de José Saramago está na
base de mais uma iniciativa do grupo de professores de português que, à semelhança de
anos anteriores, promove a visita de estudo
ao palácio nacional/convento de Mafra.
Após um dia radiante, em que vestimos a
pele de monarcas e trabalhadores, percebemos o quão gigantesca pode ser a união entre
as pessoas - por um lado, a imensa força humana; por outro, a grande cumplicidade entre
alunos e professores. Eduardo Gomes, 12º A4
Apesar da dura viagem, ver a grandiosidade do palácio e o longo corredor que parece
não ter fim é uma excelente experiência. Os

guias conseguem cativar a nossa atenção e
mostrar a perspetiva do autor quando escreve a obra. Eduardo Ribeiro, 12º A4
A viagem de autocarro para Mafra fica,
sem dúvida, marcada pela avaria do autocarro número 3 (algo que se tornou bastante
agradável graças ao professor Luís Filipe) e
também pelo enorme convívio que três turmas diferentes (A4-A3-Informática) conseguiram estabelecer. Hugo Gonçalves, 12 A4
A visita ao Palácio Nacional de Mafra permitiu que viajássemos até ao século XVIII,
com Memorial do Convento como pano de
fundo. A maioria dos alunos ficou deslumbrada com a grandiosidade do Convento de
Mafra, para o que contribuiu a excelente visita

guiada. Ficamos a conhecer “os cantos à casa”,
ao mesmo tempo que aprofundávamos os
nossos conhecimentos da impressionante
obra de José Saramago. O teatro deixou os
alunos bem dispostos e muito mais esclarecidos sobre a história da realeza, sobre a bonita
história de amor entre Baltazar e Blimunda e
acerca da vontade de voar do Padre Bartolomeu Lourenço. Daniela Teixeira, 12ºA4
À chegada ficamos impressionados com
o tamanho do convento: era enorme! E de
saber que a basílica foi construída em apenas
2 anos, achei magnífico! O melhor de tudo?
Talvez a visita guiada. Fiquei estupefacto com
a grandeza dos objetos, das divisões. Mas
talvez o mais impressionante... a biblioteca. A

sua enormidade, aqueles livros todos, é fantástico o poder que aquele local transmite às
pessoas. Com esta visita senti mais vontade
para ler o livro de José Saramago e acho que
foi um vislumbre para a riqueza da obra Memorial de Convento. Ismael Gomes, 12 A3
A visita a Mafra foi uma autêntica aventura.
Apesar da viagem atribulada, foi um dia de diversão e convívio. O teatro foi espetacular! Estava presente a vertente histórica da obra, o amor
verdadeiro e, claro, a comédia. A visita guiada
foi uma viagem no tempo ao seculo XVIII. Consegui imaginar toda a formalidade e protocolo
real, a imensidão de homens a construir o palácio até ao último pormenor e visualizar situações referidas no livro. Beatriz Costa, 12 A 4

uma capital sempre apetecível

Londres amplia horizontes e satisfaz espíritos ávidos de conhecimento
No final do passado ano letivo (julho 2015), como tem sido prática corrente nos últimos anos,
o nosso Colégio voltou a Londres – era mais um grupo de alunos ávidos de conhecer a capital
Britânica, de conviver com jovens ingleses e de outras nacionalidades e também de partilhar
um convívio saudável e enriquecedor entre todos os participantes desta aventura.
Tudo correu como planeado e as expetativas
foram em tudo superadas, deixando todos os
participantes verdadeiramente felizes, assim
como humana e culturalmente mais ricos.
Alguns testemunhos servem para ilustrar esta experiência maravilhosa:
	Relativamente à viagem a Londres no Verão passado, foi uma das melhores experiências vivenciadas até hoje. Estar fora de casa 5
dias foi um desafio mas isto rapidamente foi
compensado por milhões de momentos passados naquele belo país. Inês Martins, 8° C

Cultura foi aquilo que ganhei; sonhos foi aquilo
que concretizei; amizades foi aquilo que alcancei. Um mapa preenchido de etapas e aventuras transformou-se em cinco dias inesquecíveis,
em que a maturidade e a responsabilidade
aumentaram, em que a infantilidade e a insegurança deixaram de governar. Nem todos os
sonhos se materializam, por isso, são oportunidades, como esta viagem a Londres, que se
devem aproveitar. Francisca Silva, 9ºB
	Uma viagem memorável e inesquecível!
Estes cinco dias foram mais que dias, fo-

ram uma aventura! Nesta visita, pudemos
visitar locais muitos importantes e interessantes da cidade, tais como o museu britânico, a
Madame Tussaud ou o museu de cera, o Hyde
Park, o Buckingham Palace, o famoso Big Ben,
o Piccadilly, entre outros locais fantásticos que
nos deixaram mais ricos na nossa cultura.
	O que admirei bastante foram os numerosos e talentosos shows de rua, com que fiquei
impressionada, nas zonas de Piccadilly Circus,
Covent Garden e Leicester Square. Utilizar o
metro como nosso transporte foi incrível! Depois de cada dia longo e cansativo, nada melhor regressar de metro à nossa pousada e ganhar novas amizades com os nossos colegas,
contando as experiências de cada dia. E, claro,
melhorar o nosso inglês a cada dia que passava

nas terras da Rainha! Bruna Leça da Silva, 10ªA1
A viagem que fiz com o Colégio de Lamas a Londres foi incrível!
Em apenas cinco dias consegui conhecer o
estilo de vida das pessoas que têm a sorte de viver
numa cidade tão magnífica. Visitei as principais
atrações e pontos de interesse de Londres, desfrutando tudo isto na melhor das companhias,
começando pelas professoras que nos acompanharam e acabando nos laços de amizade que
criei e mantenho. Gostei imenso da viagem, foi
uma experiencia inesquecível! Elsa, 11º A
Além dos amigos, trouxe muitas memórias,
inesquecíveis, e visitei lugares internacionalmente conhecidos. Um obrigado ao Colégio,
por ter tornado os meus sonhos realizados. Pedro Rocha 9ºE

constatamos que nem todos os vinhos ficam
em repouso durante o mesmo tempo. Há uns
que ficam durante uns 6 anos em repouso - a
esses chamamos vinhos jovens; há os vinhos
que ficam a envelhecer mais anos em cascos
– são chamados vinhos velhos. Assim, pudemos constatar que vinhos velhos têm um valor maior, não só em termos comerciais, mas
também em termos de certas características,
como aroma e sabor.
Seguiu-se, então, a visita à Garrafeira Vin-

tage, onde estavam vinhos Vintage a envelhecer em garrafa. De seguida vimos as reservas de vinhos do Porto Vintage, Rubi e Tawny.
A visita terminou com uma passagem pelo
museu das Caves Ferreirinha.
Posso dizer que achei a visita bastante
interessante e fascinante, principalmente devido ao trabalho e ao empenho das pessoas
que lá depositam o seu melhor para que Portugal tenha um dos melhores vinhos a nível
mundial. Jéssica Oliveira, 11º PCQA

CAVES DE VINHO DO PORTO

No passado dia 2 de dezembro, a turma do 11º PCQA participou numa visita de estudo ao
Instituto do Vinho do Porto, no Porto, e às Caves Ferreirinha, no Cais de Gaia, acompanhados
pelas docentes Rosa Garcia e Margarida Amorim.
No período da tarde, começamos por visitar o Instituto do Vinho do Porto. Assim que
lá chegamos, apresentaram-nos um pequeno filme sobre a história dos vinhos do Porto
e Douro. O documentário prestava grande
informação sobre os vários tipos de vinho
produzidos nesta região, as castas existentes;
ficamos também a conhecer toda a linha de
produção de um vinho.
De seguida, fizemos uma visita guiada
por todas as secções do Instituto. Conse-

guimos observar como são feitas as análises
físico-químicas ao vinho, para se conseguir
saber se este estará nas devidas conformidades para ser comercializado. Passamos,
pois, pelas análises realizadas no laboratório
à análise sensorial, que consiste na prova dos
vinhos por pessoas especializadas.
Depois desta visita tão didática, seguiu-se
a visita às Caves Ferreira, onde nos foi feito um
pequeno resumo sobre a história da empresa
Ferreira e dos seus vinhos. Na visita guiada,

visita de estudo

Turma de PCQA em tarde de aprendizagem
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Concurso de Postal de Natal

Eleição para a Associação de Estudantes

Dias agitados e alunos empenhados marcam iniciativa
Em pleno mês de novembro teve lugar a campanha para eleição da associação de estudantes. As listas concorrentes,
num espírito de sã competição, apresentaram os seus argumentos, captaram simpatias e moveram vontades..

A criatividade despertou...
Qualquer que seja a proveniência do valor que damos ao Natal,
este constitui um desafio para qualquer homem de boa vontade,
na busca da renovação, partilha, manifestação de amor ao outro e
da necessidade de ser amado. Na nossa memória, buscamos as imagens, os símbolos, as marcas que, em qualquer momento, tiveram
significado forte e nos trouxeram felicidade. Se assim não tivesse
sido, não as teríamos retido.
reconhecemos como presente
no nosso imaginário atual ou
mais longínquo do Natal.
	Os mais sinceros parabéns
pelo empenho revelado nas múltiplas mensagens visuais. Professora Rosa Clara

Gonçalo Alves 6º L
Trabalho vencedor

Ana Magôlo 5º H
menção honrosa

	O testemunho de um aluno do
secundário permite compreender, na
primeira pessoa, como é viver de perto esta agitação:
“Sou aluno do Colégio desde o quinto ano e desde novo me apercebi que há
duas alturas no ano em que toda a gente
gosta mais de vir para o Colegio: no final
das aulas e na altura da campanha para
a associação de estudantes.
Tive o prazer de participar duas ve-

associação de estudantes

Aos nossos colegas do segundo ciclo foi feito o apelo
para motivarem os seus alunos
para uma participação ajustada
ao momento natalício. Os resultados não se fizeram esperar, e
estão patentes nos trabalhos laureados, que refletem tudo o que

Beatriz Neves 5º D
menção honrosa

Catarina Borzyak 6º H
menção honrosa

Eduarda Tavares 5º E
menção honrosa

zes numa lista e, acreditem, não é fácil.
E se não é fácil para um membro, muito
menos o é para os candidatos a presidente. Por esse motivo dou os parabéns
a quem quer que se candidate e também a quem aceita fazer parte de um
projeto de grande responsabilidade.
Desde há alguns anos que as campanhas se têm tornado mais “comerciais”, talvez até demais. Antigamente era
necessário apenas umas camisolas, uma

bateria e a voz de cada membro. Atualmente interessa mais guerras interlistas,
artistas e brindes para ofertar...
No entanto, e mesmo depois de uma
visão mais crítica destas eleições, em
nome do Rúben Rodrigues e do Francisco Costa queria agradecer a todos
os membros e apoiantes que tornaram
possível a experiência, que é a campanha para a associação de estudantes.”
João Azenha, 12 A 4

