
REVOLUÇÃO 
FUTURISTA
Livro dos alunos Fábio e 
Maria João, com honras de 
lançamento na livraria Latina, 
bem no coração do Porto. P 5

Debate e alerta para a necessidade de pensar de forma prospetiva – 
uma iniciativa que levou muitos alunos ao auditório do Colégio. P8

EmpREEndEdORISmO 

ASSOcIAÇÃO dE 
ESTUdAnTES
Debate e diversas atividades 
ligadas à campanha conjugam 
vontades e interesses. P 15

SEmAnA dOS 
AFETOS
Mobilizou alunos para a 
importância dos afetos na vida 
– uma semana vivida de forma 
diferente. P 7

pESSOA(S)
Alunos do 12º ano deslocam-se 
ao Porto para encontro com 
Fernando Pessoa. P 11

CONCURSO POSTAL DE NATAL 2014

Votos de boas festas 
enviados com talento 
e criatividade a toda a 
comunidade escolar
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Percurso Colégio Habilitações Literárias Percurso Profissional

Vítor Manuel 
dos Santos 
Reis

Diretor da 
ESAI, Escola 
Superior de 
Atividades 
Imobiliárias 

7º ao 12º ano •	Licenciatura em Gestão 
Imobiliária (ESAI).
•	Mestrado pela Universi-
ty Northumbria (Reino 
Unido), na área de 
Property Valuation.

•	Ingressou no Curso de Oficiais Fuzileiros da Reserva Naval, tendo passado à reserva na categoria de Tenente Fuzileiro.
•	Membro do RICS – Royal Institution of Chartered Surveyors e Avaliador Imobiliário inscrito na CMVM. 
•	Membro fundador da Associação Nacional de Avaliadores Imobiliários.
•	Perito Oficial da Lista Permanente do Tribunal da Relação de Lisboa  e Perito Avaliador do Tribunal Arbitral do Centro de 
Arbitragem da Propriedade e do Imobiliário ESAI.
•	Coordenador do Curso de Avaliação Imobiliária e do MBA de Avaliação Imobiliária, que concede certificação da CMVM.
•	Gerente da empresa KTESIOS APPRAISAL -  Consultoria e Avaliações Imobiliárias, Lda.
•	Diretor da ESAI – Escola Superior de Atividades Imobiliárias, sendo por inerência Diretor do Conselho Pedagógico e 
Científico.

 O entusiasmo era generalizado e, pelo au-
ditório, era bem visível a quantidade de sorri-
sos que saíam dos rostos que por ali estavam 
presentes.
 Alunos, Pais, Professores, Direção do Co-
légio, todos transportavam sinais de satisfa-
ção e todos puderam dedicar algum do seu 
tempo para mostrar o quão importante é 
reconhecer o trabalho, o esforço, a abnega-
ção dos alunos, em primeiro lugar, mas da co-

munidade educativa no geral – e apesar de 
singela, a cerimónia mostrou-se recheada de 
simbolismo e significação por reconhecer o 
mérito dos nossos alunos.
 O Prémio Ministério da Educação foi atri-
buído aos alunos Patrícia Silva Santos Ribeiro, 
do curso de ciências e tecnologias, e ao alu-
no Diogo Ricardo Gomes Ferreira, dos cursos 
profissionais, ambos com as melhores classifi-
cações do Colégio.
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O notável da presente edição estudou do 7º ao 12º ano no Colégio de Lamas. Foi tenente 
fuzileiro, estudou gestão imobiliária e contabiliza 19 anos de experiência em avaliação 

imobiliária, associada a 17 anos de lecionação e investigação, nomeadamente na ESAI, a 
escola superior da qual é diretor. Professor Gautier de Oliveira

DIA DO DIPLOMA – 12 DE SETEMBRO

Auditório do Colégio repleto para assinalar a data com a entrega simbólica dos diplomas 
aos alunos que, pela qualidade dos seus resultados, se destacaram ao longo do ano letivo 
2013-2014.
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As Crises e o Natal
 Nesta quadra natalícia, ocasião repleta de sentimentos de 
paz, alegria e esperança, vêm-nos também à lembrança os mui-
tos dramas dos nossos dias.
 Enquanto avançamos nas sendas do terceiro milénio, o ho-
rizonte obscurece-se em razão das muitas crises em curso que 
não ocupam apenas os noticiários, mas interferem cada vez 
mais nas nossas próprias vidas.
 Logo de início, a crise económica determinada a permane-
cer por um longo período, apesar do esforço feito até aqui para 
a debelar. Um problema bem mais antigo é o da criminalida-

de, crescendo e alastrando cada vez 
mais.
 Muito mais grave é a crise mo-
ral, que assume diferentes carate-
rísticas, mas no fundo é sempre 
a mesma. Vemo-la refletida, por 
exemplo, no comportamento de 
uma juventude sem valores, sem 
freios e sem ideais; no domínio de 
modas extravagantes e sem pudor; 
na avalanche publicitária de porno-
grafia e de violência. Na atualidade, 
nem mesmo a inocência da infância 
é respeitada, e a família cristã, base 
de nossa civilização, parece destina-
da a desaparecer ou a ficar reduzida 
a uma expressão tão diminuta que 
equivale à extinção.
 A simples enumeração dos ma-
les de hoje iria longe, mas o que fica 
dito é suficiente para configurar a 
gravidade do momento presente.
 E tudo parece perdido, se con-
siderado sob um prisma meramen-
te humano, mas não se for olhado 
com os olhos da Fé… e nos lembrar-
mos das lições de História.
 Com efeito, há pouco mais de 
dois mil anos, a perspetiva do mun-
do não era menos crítica do que 
agora. Por toda a extensão do Impé-
rio Romano e além dele, a sociedade 
estava afundada em imoralidades, 
desonestidades, egoísmos e brutali-
dades. Ora, por incrível que pareça, 
essa situação era prenunciadora de 
glórias e misericórdias extraordiná-
rias de Deus para a humanidade. 
Tudo começou quando nasceu uma 
menina, única criatura isenta do 
pecado original, já que se tornaria a 
Mãe do Salvador, Deus feito homem 
em Jesus Cristo, segunda Pessoa da 
Santíssima Trindade, Anunciador 
da Boa Nova e fundador da Comu-
nidade dos Seus discípulos, irmãos 
e filhos de Deus como Ele, que é a 
Igreja Católica e Apostólica, surgin-
do, assim, uma civilização moldada 
segundo a lei do Evangelho.
 Jesus Cristo fundou a Sua Igreja 
dirigindo-se a um dos Seus apósto-
los, Simão Pedro, e dizendo-lhe: “Tu 
és Pedro e sobre esta “pedra” edificarei a 

Minha Igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra Ela”. Foi 
S. Pedro o primeiro Papa desta Igreja.
 Depreende-se que, como as portas do inferno jamais preva-
lecerão contra a Igreja, quanto maior for a crise mais bela será 
a época histórica posterior a ela.
 No momento de recordarmos o nascimento do Menino Je-
sus em Belém, cresce-nos a confiança de que caminhamos para 
uma era cristã de belezas inimagináveis, apesar – e talvez por 
causa – das dramáticas crises atuais.
 Com essa perspetiva bem presente na mente e no coração, 
desejo a todos os leitores do ENTRELINHAS um santo, feliz e espe-
rançoso Natal.

António Vieira

Na atualidade, nem 

mesmo a inocência da 

infância é respeitada, e 

a família cristã, base de 

nossa civilização, parece 

destinada a desaparecer 

ou a ficar reduzida 

a uma expressão tão 

diminuta que equivale 

à extinção.

RESULTADOS DOS ExAMES 
NACIONAIS 2013/2014
1ª FASE
ENSINO SUPERIOR PÚBLICO: 150 colocações, num universo de 179 
candidatos

 O momento que antecede a publicação dos resultados das can-
didaturas ao ensino superior é sempre vivido com elevada carga de 
ansiedade por todos os intervenientes no processo, com os alunos 
ocupando lugar de destaque, naturalmente. Mas também a escola 
vive estes momentos de forma intensa, aguardando pelos resulta-
dos dos seus alunos, que refletem o seu esforço.
 Rumo ao ensino superior - ora ingressando em cursos de Psico-
logia ou de Ciências Farmacêuticas, ora em cursos de Biologia ou 
de medicina Nuclear -, a perseverança, o empenho e o trabalho de-
senvolvido ao longo dos anos dotaram os nossos alunos das com-
petências necessárias que lhes permitem encarar com otimismo e 
determinação o mundo académico.

Colocados por curso 

Ciências Farmacêuticas (e outras) 13

Psicologia 4

Arquitetura 2

Medicina 4

Contabilidade e Administração 7

Design 13

Enfermagem 11

Direito 4

Engenharia civil (e outras) 24

Sociologia 2

Biologia 4

Línguas 2

Economia 3

Educação 9

Gestão (gestão de) 18

Outros cursos 59

Colocados
150 (84 %) 

Universidades 137

Institutos/
Escolas Superiores

42

	  

PELO qUARTO ANO CONSECUTIVO

Melhor aluna do concelho é do Colégio de Lamas
No passado dia 29 de novembro teve lugar, no auditório da Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira, a entrega de 
prémios aos melhores alunos das escolas do Concelho, pelo Rotary Clube da Feira.

 O Colégio esteve representado pelos alunos que se 
destacaram pela excelência do seu percurso escolar, no 
ensino básico e no ensino secundário.
 A Patrícia Ribeiro foi a grande homenageada da tarde. 
Esta aluna destacou-se pela sua capacidade de trabalho e 
pelo perfecionismo que lhe permitiram alcançar, no ensino 
secundário, a fantástica média de 20 valores!
 Numa intervenção breve, a Patrícia agradeceu à família 
e aos professores que a acompanharam e destacou a im-
portância dos jovens definirem, desde cedo, metas e obje-
tivos no seu percurso escolar.
 A frequentar, presentemente, na Faculdade de Enge-
nharia do Porto, o curso de bioengenharia, espera poder 
seguir, num futuro próximo, a área da investigação no 
ramo da regeneração celular.

 

Foi, ainda, premiado o melhor aluno do 9º ano do Colégio, 
Luís Filipe Carvalho Oliveira, e o melhor dos nossos cursos 
profissionais, Diogo Ricardo Gomes Ferreira.
 Foi uma tarde agradável e uma iniciativa de reconheci-
mento público do mérito e da excelência, que reuniu alu-
nos e professores de diferentes escolas do concelho.
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Uma lição de vida
Não podíamos deixar passar este momento sem te dedicarmos algumas palavras de agrade-
cimento, uma homenagem que justamente te devemos, por tudo o que foste para nós.

 Juntamos o nosso testemunho de mais 
de vinte anos de vida profissional intensa, na 
qual percorremos caminhos, trilhámos per-
cursos de vida únicos, partilhámos experiên-
cias riquíssimas, protagonizámos episódios 
que jamais esqueceremos.
 Cumpriste bem a tua missão!
 Tinhas plena consciência do nosso contri-
buto para a formação dos alunos e, por isso, 
foste de uma dedicação, empenho e entrega 
à nobre missão de ser professora que merece 
ser lembrada. Foste um exemplo de coragem, 
de determinação e, mesmo nos momentos 
mais adversos, revelaste uma dignidade e pro-
fissionalismo que nos inspira a todos.

 Foste uma cole-
ga extraordinária!
 De grande sen-
sibilidade, sorriso 
tímido, reservada, 
humilde, muito hu-
mana e próxima 
dos alunos, gran-
jeaste, com esta 
postura simples e 
discreta, a simpatia 
e a estima de toda 

a comunidade escolar. Os que interagiram e 
privaram contigo saíram, por certo, mais enri-
quecidos.

 Sentimos já uma enorme saudade!
 Por certo, sobraram as emoções e falta-
ram as palavras. Não coube, neste pequeno 
texto, tudo o que havia para dizer...
 E, com esta lição de vida, para lá da vida, 
misturada de sentimento muito profundo, 
que não conseguimos explicar, deixamos o 
testemunho de alguns alunos que tiveram o 
privilégio de serem teus educandos. Profes-
sores de Português do 2.º Ciclo

“Adorei ser seu aluno e adorei conhecê-la.” 
João Soares - 6º B

“Foi a professora que nos acolheu de braços 

abertos. A professora que nos ajudou a ser o 
que somos hoje.” Patrícia Rodrigues - 6º B

“A professora Fátima Neves era uma professo-
ra meiga, paciente, compreensiva e gostava 
de nos ensinar e ajudar.” Rodrigo Ribeiro - 6º B

“A professora de Português estará sempre 
nossos corações. Além de professora, foi uma 
grande amiga.” Lígia - 7º D

 “Nunca esquecerei o seu sorriso. Vou lembrá-
-la pela pessoa generosa e amiga que era. Foi, 
sem dúvida, uma das professoras que mais 
me marcou positivamente.” Rita - 7º Dtr
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SEMANA NACIONAL DA EDUCAÇÃO CRISTÃ/FAMÍLIA

Alunos mobilizam energias e vontades num período de reflexão muito particular
De 28 de setembro a 03 de outubro, os alunos da disciplina de EMRC de todas as turmas do 
Colégio, celebraram, de forma entusiasta, profunda e criativa a Semana Nacional da Educação 
Cristã, valorizando, de maneira singular, a temática Família, por ocasião da realização do Síno-
do em Roma sobre esta realidade tão importante.

 Os projetos levados a cabo por todas 
as turmas do, 5º ao 12ºano, foram de extra-
ordinária qualidade e mereceram os mais 
rasgados elogios de toda a comunidade es-
colar. Todos foram brilhantes na imaginação, 
empenho e responsabilidade no desenvolvi-
mento desta atividade que mobilizou a esco-
la de forma inequívoca. 
 Nestes tempos de crise, desânimo, pes-
simismo e desolação por tantos motivos de 

todos conhecidos, a Boa Nova de Jesus Cris-
to convida à esperança e à alegria da Fé. Há 
muito mais razões para a festa, o otimismo, a 
alegria do que possa à primeira vista parecer. 
Assim, em contexto de Sínodo dos Bispos, so-
bre a temática da Família, os alunos de todas 
as turmas do nosso colégio combinaram dar, 
simbolicamente, relevância aos valores cris-
tãos presentes na Educação, destacando os 
princípios que alicerçam o Projeto Educativo 
do Colégio de Lamas. Cada turma apresentou 
um símbolo, uma frase, palavras, ideias ou 
imagens alusivas ao tema e registou as ativi-
dades em fotografias, que foram publicadas, 
durante a semana, no blogue de EMRC. Para-
béns aos alunos. Os professores de EMRC
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Professora Fátima Neves
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 Em sessão solene, apresentaram a sua 
mais recente criação, Revolução Futurista, na 
livraria Latina, um espaço repleto de significa-
do para os amantes do saber e da cultura. O 
evento contou com a participação de inúme-
ros convidados e marcou, certamente, os dois 
jovens, que iniciaram agora o seu percurso 
universitário, abraçando novos projetos.

 A Professora Margarida Coelho, docente 
que acompanhou de perto o percurso dos 
alunos, teve a oportunidade de proferir um 
breve discurso em que realçou alguns aspe-
tos determinantes em todo o processo.
 Começou por referir a importância do 
apoio e organização da Nissan em todo o pro-
cesso e, de seguida, dirigiu-se aos familiares 

e ao Colégio para agradecer a colaboração 
que sempre prestaram no acompanhamento 
destes jovens, sem esquecer a atenção dos 
demais professores.
 São suas as seguintes palavras: 
 “Eis que chega a tarefa mais árdua, ilustrar 
por palavras a emoção e o orgulho de ver a 
Maria e o Fábio como coautores de um livro e 
de estar presente no seu lançamento.

Director: Joana Vieira
Editor: Luis Filipe Aguiar
Design e paginação: Daniel Pedrosa
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FUNDAÇÃO SERRALVES E MUSEU DE ARTE CONTEMPORâNEA

Espaços emblemáticos e a riqueza das exposições

 No Museu, a turma pôde apreciar a ex-
posição da reputada artista iraniana Monir 
Shahroudy Farmanfarmaian , nascida em 1924 
em qazvin, intitulada “Possibilidade Infinita. 
Desenhos e Obras com Espelhos 1974-2014”. 
A exposição, tal como o título indica, era 
composta por várias obras geométricas com 
espelhos, assim como variados desenhos da 
autora. A turma teve a oportunidade, assim, 
de aprender mais sobre a biografia da própria 
artista e perceber o contexto das suas obras.
 Depois disso, houve tempo para um pe-
queno período de descontração em que os 

alunos puderam explorar o magnífico espaço 
envolvente, composto pelo parque. Tatiana 
Dias, 11º B

Na manhã do dia 31 de outubro, a turma de artes 11ºB visitou a Fundação de Serralves e tam-
bém o Museu de Arte Contemporânea, no Porto.

DAS SECRETáRIAS DA SALA DE AULA à ReVolução FutuRISta

Um percurso de sucesso
No passado dia vinte de setembro, numa quente tarde de sol, o Fábio e a Maria João puderam 
concretizar parte de um sonho que começou a materializar-se depois de vencerem o concurso 
Jovens Ilustradores.
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 É um privilégio ter sido eu a professora 
que os acompanhou nesta aventura ilustrada. 
Aventura que se iniciou numa sala de dese-
nho de Santa Maria de Lamas, passou por Lis-
boa e teve o seu epílogo em Londres. A nos-
sa aventura é agora materializada, no Porto, 
com a obra Revolução Futurista. As histórias e 
as aventuras sempre nos transportaram para 
viagens mais ou menos reais.
 quer ao longo deste projeto, quer no seu 
percurso académico, o empenho, a determi-
nação e a dedicação (…) ilustram e carateri-
zam os autores. Aspetos que interiorizaram 
com uma naturalidade que lhes é muito pró-
pria, acompanhados sempre de um grande 
sorriso, mesmo nos momentos em que tudo 
parecia desmoronar-se.
 Devo dizer, com enorme satisfação, que 
alunos desta dimensão dão um sentido ainda 
maior à palavra Professor.
 Desta relação professor/aluno, da vivên-
cia de um sonho que se tornou realidade, fica 
uma grande amizade, marcada por momen-
tos inesquecíveis (…).
 Para finalizar e aliviar um pouco o turbi-
lhão de emoções em que me encontro, ter-
mino com uma expressão que recorda um 
simples episódio desta aventura que passou 
a fazer parte do nosso quotidiano: Have a Nice 
Day. Muito Obrigada” Professora Margarida 
Coelho

Textos de:  João Soares - 6º B, Patrícia Rodrigues - 6º B, Rodrigo Ribeiro - 6º B, Lígia - 7º D,  Rita - 7º D, Tatiana Dias - 11º B, 
Amandine Santos - 10º MM, Pedro Almeida - 12º A3, Inês Albergaria  - 12º A3, Sara Ribeiro - 12º D1, João Felix - 12º D, Eva 
Paiva - 9º F, Vicente Silva - 9º F, Raquel Marques - 12ºA4, Catarina Oliveira, Cátia Gomes, Raquel queirós - 10º A2,  Salomé 
Martins - 9º A.

Professores: Paulo Costa, António Vieira, Gautier de Oliveira, Artes Visuais, Fernando Vicente, Alexandra Salomé, Francisco 
Fernandes, Mário César Correia, Jerónimo Costa, projeto MEU, grupo de física e química, Graça Reis, Elisa Costa, Fátima 
Amorim, Rosa Clara, grupo de história, João Sousa,  Luís Filipe Aguiar, professores de EMRC, Margarida Coelho, Museu de 
Lamas, Complexo Desportivo, secretariado de exames. 

Fotografias de: Luis Filipe Aguiar, Margarida Coelho, Daniel Pedrosa, Paulo Costa.
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 A frase, subtilmente pitoresca, 
encontra-se num dos manuais do 
10º ano de Matemática, na introdu-
ção ao capítulo de Estatística. 
 Vem isso a propósito de um ar-
tigo publicado na revista Courrier 
Internacional (edição de maio 2014, 
pág. 70) intitulado “As escolhas ale-
atórias dos jornais”.
 O artigo tem por base um estu-

do americano, com resultado algo 
confrangedor: quanto menos fiá-
vel for uma investigação científica, 
maiores serão as hipóteses de esta 
ser notícia nos meios de grande cir-
culação mediática.
 O fenómeno, adianta o artigo, 
tem comparação ao exemplo co-
mum das opções gastronómicas 
– por muito que se saiba que as 

celgas a vapor são melhores para 
a saúde do que os hambúrgue-
res da McDonald’s, a generalidade 
das comidas de plástico supera os 
legumes. O assunto ganha maior 
seriedade quando se trata da di-
vulgação da investigação médica 
e biomédica. É que, segundo os 
pesquisadores do National Institute 
of Health (departamentos governa-
mentais norte americanos), há uma 
tendência crescente para privilegiar 
os estudos menos fiáveis.
 A pesquisa do fenómeno ba-
seou-se numa análise comparativa 
de dois artigos semelhantes, pu-
blicados no mesmo período: um 
relatava um estudo empírico que 
estabelecia uma ligação entre o uso 
de estatinas (medicamento para re-
duzir o colesterol) e a mortalidade 
por cancro. A CBS News titulou: “Os 
pacientes que tomam estatinas têm 
menos probabilidade de morrer de 
cancro”; o los angeles times intitu-
lou, num artigo: “estatinas podem 
reduzir o risco de cancro”. Para os 
pesquisadores, ambos os títulos 
induzem o leitor a conclusões erra-
das quanto à relevância dos resul-

tados de um estudo empírico. Tais 
estudos, alegam os pesquisadores, 
podem estabelecer uma correlação 
entre dois fenómenos: a toma de 
estatinas e a menor probabilidade 
de ter cancro, mas não uma ligação 
de causa efeito.
 Teria paralelo a um eventual 
estudo observacional que referen-
ciasse uma ligação entre as horas 
passadas a ver televisão e o aumen-
to do risco cardiovascular: seria a 
existência, no aparelho de televi-
são, de um qualquer mecanismo 
prejudicial ao coração, ou seria a 
sedentarização excessiva ligada a 
um grande número de horas pas-
sadas diante do televisor? Fica claro 
que, em tais casos, o nexo de causa 
e efeito só pode ser garantido me-
diante estudos clínicos adequados 
que permitam, sobretudo, eliminar 
os pressupostos que conduzem a 
conclusões erradas.
 O outro artigo de comparação 
dava como destaque uma diminui-
ção da mortalidade nas mulheres 
com um certo tipo de cancro da 
mama quando recebem uma me-
dicação com t-DM1 (fármaco para 

pacientes com cancro de mama 
metastático). Neste caso, temos ob-
jetivamente uma ligação clara de 
causa e efeito. Mas, para grande es-
panto, estas investigações tiveram 
apenas 77 referências nos media, 
contra 311 para as das estatinas.  
 Para os nossos alunos que, à luz 
dos atuais programas de Matemáti-
ca, abordam a Estatística desde tenra 
idade escolar, há que incentivar um 
sentido crítico objetivo e pro-ativo 
face aos fenómenos alvo de estudo.
 Dos primeiros ensaios empíri-
cos até aos postulados científicos, 
a Estatística pode representar uma 
ponte segura se for expurgada 
das falácias, na maior parte das ve-
zes, tendenciosas, interesseiras e 
até levianas. Além disso, é preciso 
também ter cuidado com os resul-
tados “cegos” imanentes da análise 
matemática das correlações esta-
tísticas. Isto é, quando se classifica 
uma correlação estatística de “nula”, 
“fraca”, “forte” ou “perfeita”, porque 
se olhou para uma escala, deve-se 
igualmente questionar as fontes 
numéricas que geraram tal correla-
ção. Prof. Mário César Correia

Os Alemães festejam a queda do muro

 Durante 28 anos, de 1961 a 1989, a popu-
lação de Berlim, ex-capital do III Reich alemão, 
viveu uma experiência ímpar na História: viu 
a cidade ser dividida por um muro de betão. 
Produto da Guerra Fria, a grosseira parede 
foi, durante aqueles anos todos, o símbolo 
da rivalidade entre o Leste (Bloco Comunista, 
liderado pela URSS) e o Ocidente (Bloco Capi-
talista, liderado pelos EUA).

 Comemoram-se, neste ano, os 25 anos da 
sua queda. 

 Com o fim da Segunda Guerra Mundial 
(1945), a soberania alemã foi transferida para 
os aliados, que estabeleceram a divisão da 
Alemanha em quatro zonas, ocupadas e admi-
nistradas respetivamente pelos EUA, Inglaterra, 
França e URSS. A capital, Berlim, apesar de se si-
tuar na zona soviética, também foi dividida em 
quatro setores administrados por estes quatro 
vencedores da guerra. 
 No pós-guerra, a Europa destruída conhe-
ce o plano de reconstrução norte americano, 
mais conhecido por Plano Marshall (1947), que 
constituiu, basicamente, uma forma de con-
cretização do objetivo de contenção do co-
munismo na Europa.

 A URSS vê esta manobra dos Estados 
Unidos como forma de imporem a sua hege-
monia e rejeita-a. Em reação apresenta a dou-
trina Jdanov. A assunção da rutura política e 
ideológica pelas duas superpotências, EUA e 
URSS, constitui o ponto de partida da Guerra 
Fria. Já em março de 1946, Winston Churchill, 
primeiro-ministro inglês, denunciou a situação 
ao afirmar, num célebre discurso, que uma 
Cortina de Ferro se abatia sobre a Europa, di-
vidindo-a em duas: à Europa Ocidental, que se 
reerguia sob a assistência Americana, opunha-
-se a Europa de Leste, submetida à orientação 
Soviética Estalinista.
 Um dos primeiros conflitos desta Guerra 
Fria foi o Bloqueio de Berlim (1948). Nesta al-
tura, as potências ocidentais (EUA, Inglaterra 
e França) decidiram unificar as suas zonas, 
apoiando a criação da República Federal Ale-
mã. Estaline reagiu, bloqueando o acesso 
ocidental à cidade - cortou as comunicações 
rodoviárias, ferroviárias e fluviais. Durante qua-
se um ano, os EUA e os seus aliados estabele-
ceram uma ponte aérea para abastecer Berlim 
ocidental. Não conseguindo vencer o bloco 
capitalista, em 1949 a URSS decidiu levantar 
o bloqueio. Consumou-se, então, a divisão da 
Alemanha em dois Estados antagónicos: RFA, 
(República Federal Alemã) a Ocidente, com ca-
pital em Bona e RDA, (República Democrática 
Alemã) a oriente, com capital em Berlim. Esta 
cidade passou a ser administrada pelas duas 
Alemanhas, uma capitalista e outra comunista, 
continuando a ser um foco de tensão.

 CRIAÇÃO DO MURO DE BERLIM
 Até ao ano de 1961, os cidadãos berlinenses 
da RDA podiam passar, embora com grandes 
restrições, de um lado para o outro da cidade. 
Porém, em agosto de 1961, o governo da Ale-
manha Oriental resolveu construir um muro, 
dividindo Berlim com o objetivo de deter o 
constante fluxo de alemães que queria passar 
para o lado ocidental. Decretou, também, leis 
proibindo a passagem das pessoas para o se-
tor ocidental da cidade. O muro, que começou 
a ser construído em 13 de agosto de 1961, não 
respeitou casas, prédios ou ruas. Muitas famílias 
foram separadas da noite para o dia.

 Militares da Alemanha Oriental impediam 
e matavam quem tentasse ultrapassar o muro. 
Dele faziam parte 66,5 km de gradeamento 
metálico, cerca de 300 torres de observação, 127 
redes metálicas eletrificadas com alarme, 255 pis-
tas de corrida para ferozes cães de guarda e valas 
para dificultar a passagem. O muro chegou a ser 
reforçado por quatro vezes. Assim foi construído 
um dos maiores símbolos da Guerra Fria. 

 A QUEDA DO MURO DE BERLIM
 No Verão de 1989, surgiu a primeira brecha 
na Cortina de Ferro, quando a Hungria, (mem-
bro do bloco comunista), cortou o arame far-
pado que a separava da áustria, (membro do 
bloco capitalista). Encorajados por Gorbatchov, 
então presidente da URSS, partidário de uma 
abertura política ao exterior, que promoveu a 
Perestroika (a “reestruturação” da sociedade) e 
incentivou a Glasnost (a transparência, a crítica), 
os Alemães de Leste intensificaram os esforços 
para chegar à Alemanha ocidental. Os enormes 
fluxos migratórios da Alemanha de leste para a 
Alemanha ocidental, durante o Verão de 1989, 
tornaram-se impossíveis de controlar, levando 
o governo da RDA a ceder. A 9 de Novembro de 
1989, foi autorizada a livre circulação entre as 
duas partes de Berlim e, como consequência, a 
destruição do Muro. Nessa noite, os alemães de 
um e de outro lado da cidade subiram ao muro 
e dançaram em cima dele. Reinava a alegria, to-
dos festejavam, enquanto várias faixas do muro 
iam sendo cortadas e deitadas abaixo. A História 
estava a acontecer. Nesse momento, não se es-
tava, apenas, a destruir uma parede, que provo-
cou a morte a pelo menos 80 pessoas e o apri-
sionamento de milhares, nas diversas tentativas 
de o atravessar.
 A queda do Muro de Berlim significava a 
queda dos regimes comunistas, o fim da Guerra 
Fria, da tensão mundial e a abertura ao mundo.
 Em 1990, foi assinado, em Berlim, um tra-
tado de unificação entre os dois estados Ale-
mães. E Berlim voltou a ser a capital da Alema-
nha reunificada.
 Desde que se abriram as fronteiras, em no-
vembro de 1989, uma avalanche de modifica-
ções internas e externas ocorrer na Alemanha 
e mudanças radicais trouxeram uma nova situ-
ação para a relação de equilíbrio de poder no 
mundo.

 No dia 9 de novembro, completaram-se 
25 anos da queda do Muro de Berlim. Este foi 
o único muro no mundo destinado a impedir 
a saída de pessoas. No entanto, existem, ainda 
hoje, outros muros, com extenso policiamento 
e alta tecnologia que continuam a separar pes-

soas em diversas regiões do Globo e a envergo-
nhar a Humanidade. A título de exemplo, cita-se 
o muro entre o México e Estados Unidos; ou, no 
Médio Oriente, o muro entre Israel e a Cisjordâ-
nia. Estes muros atuais foram feitos para evitar a 
entrada de pessoas. Grupo de História

Muro que separa os EUA do México.

Muro da Cisjordânia, que separa parte do Território 
Palestino de Israel.

O testemunho do muro de Berlim, na atual Alemanha

A qUEDA DO MURO DE BERLIM OCORREU Há 25 ANOS
tr

ib
u

n
a 

d
e 

h
is

tó
ri

a

O MANTO DIáFANO DO ERRO
	  

Imagem: courier internacional, maio de 2014

“Usa-se, por vezes, a estatística como um bêbado usa um poste de luz – 
mais como suporte que para iluminação”. 
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SEMANA DOS AFETOS

Entusiasmo e criatividade na dinamização de uma importante iniciativa
O ideal seria ter um coração inteligente e um cérebro sensível. Assim, amar-se-ia com sabedo-
ria e pensar-se-ia com amor.

 Decorreu, de 27 a 31 de outubro, a SEMA-
NA DOS AFETOS.
 A disciplina de EMRC, no contexto pro-
gramático da Educação Sexual, convidou as 
turmas a refletir sobre a relevância da Afeti-
vidade na vida humana para a felicidade e 
realização de cada pessoa. Depois, o símbolo 
universal, que é o CORAÇÃO, foi a expressão 
dessa atitude reflexiva. Este ano, o lema esco-
lhido foi ‘Educação Sexual para viver com a 
sabedoria do Coração’.
 As turmas dos 6º, 8º, 10º e 12º anos cria-
ram corações de grandes dimensões como 
símbolo dos Afetos, que foram o motivo 
central de uma Exposição muito interessante, 
original e colorida, envolvendo o espaço ex-
terior do edifício I do Colégio.
 Foi evidente a seriedade, empenho e 
criatividade dos alunos relativamente aos 
materiais usados e às ideias expressas. Para-
lelamente, os alunos de todas as turmas do 
Colégio criaram corações de diferentes cores 
e tamanhos para decorar as janelas das salas 
de aula, conferindo um ambiente mágico e 

bem agradável ao Colégio.
 Durante a semana, o entusiasmo foi no-
tório, com alunos, professores, funcionários 
e famílias a visitar a exposição, valorizando 
cada trabalho. Um trabalho sob a forma de 
moldura dos afetos deu um colorido e uma 
movimentação especial à semana, pois a tur-
ma responsável convidou toda a gente para 
uma foto e publicou as obras de arte numa 
página do facebook criada para o efeito. To-
das as fotos dos trabalhos foram publicadas 
no blogue de EMRC, sendo possível, assim, 
contemplar com mais atenção e pormenor 

os trabalhos e as dinâmicas desenvolvidas 
durante estes cinco dias. No final da semana, 
foi criado um vídeo muito interessante que 
ilustra bem a semana singular que se viveu 
no Colégio de Lamas.
 O ideal seria ter um coração inteligente e 
um cérebro sensível. Assim, amar-se-ia com 
sabedoria e pensar-se-ia com amor. O coração 
é o símbolo da afetividade e dos sentimentos 
no Ocidente e da inteligência e da intuição no 
Oriente. A Educação Sexual é, essencialmente, 
a formação holística da pessoa humana na ca-
pacitação para a construção de um projeto de 

vida com sentido e em plenitude. A educação 
para os afetos é o grande e fundamental desa-
fio, pois é preciso ouvir a cabeça, mas é neces-
sário 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 co-
ração, com toda a alma, com todo o entendi-
mento e com todas as forças e amar o próximo 
como a si mesmo’.
 Parabéns aos alunos. Os professores de 
EMRC

xxxII OLIMPÍADAS PORTUGUESAS DE MATEMáTICA
Mais um ano, mais Olimpíadas Portu-
guesas de Matemática. Cada ano que 

passa, os alunos deixam a marca do 
seu empenho num desafio que já é 

um clássico. A 1.ª eliminatória das xxxII 
Olimpíadas Portuguesas de Matemáti-

ca teve lugar no dia 13 de novembro. 
Foram 36 a pedalar para alcançar o 

pódio e a olhar a Matemática olhos nos 
olhos. Parabéns a todos!

Categoria  júnior (6.º / 7.º anos)
Nome Turma
Nelson Ferreira Canedo G
David Santos Nunes A
Paulo Ricardo Pais Ribeiro B
Catarina Rocha Dias T. Silva C
Miguel Belinha M. Nunes C
Joana Gaspar Nunes Silva D
João Manuel C. Silva D
Joel Azevedo Santos E
Pedro Oliveira Rocha F
Nuno Moutinho Teixeira H

Categoria  A (8.º / 9.º anos)
Nome Turma
Luís Filipe Oliveira 9.ºI
Elisa Belinha Nunes 9.ºI
Nuno Miguel Brás 8.ºI
Simão Gautier Lopes 8.ºE
Mariana Silva Relvas 9.ºB
Eva Luísa Oliveira 9.ºB
Eduardo Filipe Pinto 8.ºA
João Filipe Pinto 8.ºB
Catarina L. Laranjeira 8.ºC
Cornelliu Babian 8.ºE
Pedro Afonso Barbosa 8.ºB
Beatriz Sousa Fontes 8.ºI
Sara Costa Fernandes 8.ºB
Maria Francisca Silva 8.ºB
Ana Rita Pais 9.ºC
Ana Rita Oliveira 8.ºC
Jessica P. Rodrigues 8.ºI
Diana Vanessa Martins 8.ºF

Categoria  B (10.º / 11.º / 12.º anos)
Nome Turma
Daniel Fernando Magalhães 12.º C
Daniel Vilar da Costa 10.º A
Bárbara Helena P. Barbosa 10.º A3
Valentina Guimarães Silva 10.º A1
Isabel Silva Alves 10.º C  
Eduardo Pinheiro Oliveira 11.º C
Tiago Moutinho Teixeira 10.º A1
Daniel Oliveira Santos 10.º A3 
Marta Santos Lima 10.º A3  
Francisco M. O. Brito 12.º A

Nelson
Ferreira
Canedo

Paulo
Ricardo

Pais
Ribeiro

David San-
tos Nunes

Daniel
Fernando

Magalhães
Bárbara
Helena
Barbosa

Daniel
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A matemática é uma experiencia única e indiscritível, uma 
história sem fim calculável, que vai do zero ao infinito, do que 
é matematicamente possível até ao imaginário de cada um. 
Há quem diga que se baseia em factos, em regras decoradas. 
Porém, o que mais me deslumbra nela é o que não é mera-
mente explicável, o que se sente, mas não se descreve, a sua 
pura e simples magia. E as Olimpíadas levam-nos a pensar isso 

mesmo: por vezes, o mais fascinante é aquilo que não tem 
regra, que se interliga sem percebermos como, e que faz o 
que só a matemática consegue fazer. Ela é uma maneira de 
te exprimires, de mostrares que também tens valor, porque 
também ela pode fazer a diferença entre seres quem dizem 
e seres quem tu és, entre o que querem que sigas, e o que tu 
realmente queres. Catarina Laranjeira 8ºC
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 Para o sucesso desta ação concorreu a 
presença de distintos oradores, para além 
de professores do nosso corpo docente e 
de uma plateia exterior à nossa escola, bem 
como de um número significativo de alunos 
do Ensino Profissional (com particular desta-
que para a participação massiva da turma do 
10º ano do curso de Multimédia, cuja atitude 
colaborativa merece uma tomada de nota).
 Com efeito, a mensagem transmitida, quer 
pelo coordenador pedagógico da Escola Pro-

fissional de Aveiro, Dr. João Tavares, quer pelo 
vice-presidente para o comércio da Associa-
ção Empresarial de Santa Maria da Feira, Dr. Jo-
aquim Pereira, quer pelo professor do Ensino 
Superior e sócio gerente da incubiT, Doutor 
Marco Lamas, quer pela vereadora da Edu-
cação, Desporto e Juventude do município 
de Santa Maria da Feira, Dra. Cristina Tenreiro 
(a nossa mesa de preletores), afinou sempre 
pelo mesmo diapasão: o empreendedorismo 
é uma atitude perante a vida, competindo às 

escolas e às autarquias a promoção e o apoio 
devidos à criatividade e à inovação que, parti-
cularmente, pululam nos nossos jovens.
 Assim haja esse comprometimento das 

entidades, públicas e privadas, e da socieda-
de civil… Por parte da nossa escola, nesse dia, 
o compromisso foi reforçado. Parabéns! 
Professor Francisco Fernandes

DIA INTERNACIONAL DA FILOSOFIA

Alunos e professores assinalam a data com iniciativas no auditório

 O nosso Colégio deliberou dar o seu con-
tributo para a afirmação e divulgação daque-
les ideais civilizacionais. Considerou que os 
adolescentes precisam de referências estru-
turais para o seu futuro como cidadãos bem 
formados e ativos.
 A comemoração da efeméride, levada 
a cabo no dia 20 de novembro, no Grande 
Auditório do Colégio, propôs-se alcançar 
dois objetivos cardiais - consolidar a cultura 
filosófica para com os nossos alunos do ensi-
no secundário e proporcionar à comunidade 
escolar a participação na festa da filosofia - 
ambos muito positivamente alcançados por 
todos quantos nela se envolveram.
 Foi muito gratificante sentir o empenho e 
o entusiasmo que professores e alunos dedi-

caram à prossecução do êxito desta atividade 
filosófica.
 As encenações e as mensagens apresen-
tadas centraram-se, sobretudo, nos valores 
da paz, da evolução da ciência e de teorias 
filosóficas adequadas a este nível de ensino, 
os quais terão contribuído, de alguma forma, 
para o processo de formação pessoal e cultu-
ral dos alunos.
 O Grupo de Filosofia está mais uma vez de 
parabéns por ter conseguido envolver nesta 
aula aberta, alegre, jovial e participativa um 
vasto número de alunos, inclusive e pela pri-
meira vez os dos cursos profissionais, os quais 
já a tornaram num dos principais eventos do 
ano escolar no concernente à disciplina de Fi-
losofia e Psicologia. Professor Jerónimo Costa 

As Nações Unidas proclamaram a terceira quinta-feira do mês de novembro como “Dia Inter-
nacional da Filosofia”. Foi seu desiderato maior exaltar os valores da cultura, da paz, da solida-
riedade e da criatividade.
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MEU... é, desde o início, um projeto de âmbito 
solidário, cujo objetivo é a criação de um ban-
co de manuais escolares usados para servir 
de apoio aos alunos do Colégio, oriundos de 
famílias carenciadas.

 A sua criação remonta ao ano letivo de 
2012/2013, mas ganhou notoriedade no pre-
sente ano letivo, uma vez que pôde contar 
com o trabalho de uma equipa empenhada e 
com a colaboração de imensos encarregados 

de educação que, em conjunto, conseguiram 
responder à solicitação de muitas famílias.
 Este ano, o banco entregou manuais a 
cerca de 200 famílias, predominantemente a 
alunos do ensino básico, graças à doação de 
alunos e professores.

 O projeto Meu leva a efeito, paralelamente, 
com a colaboração todos os alunos, uma Cam-
panha de Recolha de rolhas de cortiça, que 
se destinam a ser vendidas para reciclagem. 
O produto desta venda será utilizado para 
a compra de novos manuais escolares que, 
posteriormente, serão distribuídos pelo banco 
de manuais do Colégio. Esta campanha, que 

decorrerá ao longo de todo o ano letivo, tem 
mobilizado todos os alunos de forma entusias-
ta. Vamos continuar! O grupo responsável pelo 
Projeto MEU

O projeto MEU
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o EMPREENDEDORISMO

Iniciativa debate a importância da criatividade e da inovação
No passado dia 22 de novembro, o nosso Colégio acolheu o seminário subordinado ao tema 
Empreendedorismo – Criatividade, Inovação e Atitude, inserido no ciclo de debates levado a cabo 
pelo Sindicado de Professores da Zona Norte.
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 A oportunidade da visita surgiu quando, 
numa aula, a propósito dos tipos de cores e 
respetivas codificações, nos apercebemos 
que havia mais a conhecer do que o software 
Illustrator. Foi a partir daí que ocorreu ao pro-
fessor que talvez pudéssemos conhecer o 
processo de impressão do postal de Natal.
 Na visita à tipografia, os alunos do 10º MM 
foram recebidos pelo Sr. Leal, o seu fundador, 
que nos disse que a sua empresa iniciou a ati-
vidade há 44 anos.
 Explicou-nos, também, que as empresas 
mais antigas ainda mantêm a designação “Ti-
pografia” por terem começado com impres-
são em carateres de chumbo. Já as mais recen-
tes, que iniciaram a atividade em tecnologia 
offset, normalmente têm a designação de grá-
fica. Esta empresa, apesar de ser antiga, possui 
tecnologia muito moderna e atual.
 De seguida, visitamos a sala do design, 
pré-impressão e serviços administrativos, 
onde conhecemos os funcionários que, indi-
vidualmente, explicaram a sua função.
 A D. Paula Leal, por exemplo, explicou-
-nos que as suas funções passam pelo con-
trolo do fluxo de trabalho, pela emissão de 

faturas e pelos pagamentos e, no final, pelas 
entregas aos clientes.

 O Sr. Cristiano Rocha explicou-nos como 
se faz o design no computador, o tipo de 
cores Pantone e CMYK utilizadas e mostrou-
-nos os tipos de papéis mais utilizados em 
artes gráficas — o IOR absorvente e o couché, 
acabado em mate ou brilhante. Aprendemos, 
assim, a melhor forma de usarmos estes tipos 
de papéis em função do tipo de trabalho.
 Com a finalidade de substituir a tecnolo-
gia dos fotolitos, a empresa adquiriu uma má-
quina de tecnologia Computer to Plate (CTP) 
e, assim, cria as chapas de impressão direta-
mente do computador - esta tecnologia veio 
trazer maior controlo e qualidade, para além 
de poupar tempo e recursos.

 Deslocamo-nos, depois, à secção das 
máquinas de impressão, onde o Sr. Miguel 
Leal nos falou sobre o processo de impressão 
offset e nos explicou as principais diferenças 
entre as várias máquinas e o tipo de trabalhos 
que imprimem. 

 Seguidamente, o Sr. Paiva explicou o pro-

cesso de obtenção de cores e satisfez as nos-
sas curiosidades, demonstrando a funcionali-
dade das máquinas de impressão Heidelberg 
de grande formato. Como curiosidade, vimos 
o símbolo do Colégio muito subtilmente gra-
vado na borracha da máquina — ali foram 
impressas as nossas folhas de teste…

 De seguida, fomos conduzidos à parte 
dos acabamentos. Vimos como o papel é 
cortado, vincado e agrafado; vimos como é 
intercalado, como é colado... Vimos como se 
deve ser rigoroso para que o trabalho fique 
perfeito.
 Já no final, e por curiosidade, o professor 
Daniel mostrou-nos como são impressas as 
rolhas de cortiça.
 Acho que, depois desta visita, nunca mais 
vou olhar para uma rolha do mesmo modo... 
Nem para um livro, nem para um cartaz...
Amandine Santos, 10º mm

CELEBRANDO O DIA DE S. MARTINHO – O MAGUSTO
Num dia de pleno outono, chuvoso e frio, o calor da tradição proporcionou agradáveis mo-
mentos de convívio.

 O dia de S. Martinho foi marcado pela rea-
lização de um tradicional magusto, a que não 
faltaram as costumadas castanhas assadas. A 
iniciativa coube à professora Margarida Cas-
tro e contou, ainda, com a colaboração dos 
alunos do 12º ano do Curso Profissional de 
Turismo. Para além das castanhas, os convivas 

puderam apreciar outras iguarias, como com-
potas e bolo caseiro. 
 Apesar da chuva e de algum frio que se 
fazia sentir no exterior, na sala de professores o 
ambiente criado foi bem acolhedor e propício 
à confraternização. 
 Uma iniciativa a repetir!

No passado dia 24 de outubro de 2014, os alunos do 11º ano de Ciências e Tecnologias realizaram uma visita de estudo à Barragem do Carrapatelo, 
situada em Peso da Régua. A visita teve como objetivo fulcral a familiarização dos alunos com as instalações, as tecnologias e os processos de produ-
ção de energia elétrica por indução eletromagnética. No entanto, não só a contextualização da visita foi promovida, como também um incentivo à 
solidariedade que culminou com um forte espírito de grupo. Todo o trabalho de equipa desenvolvido, em união com um elevado grau de responsa-
bilidade por parte dos alunos permitiu que a visita decorresse dentro da normalidade.

UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Semana Aberta da Ciência e da Tecnologia
Como habitualmente, os nossos alunos do 11º e 12º anos marcaram presença na universidade 
de Aveiro por ocasião de mais uma edição da Semana Aberta da Ciência e da Tecnologia.

 Os alunos do 11º ano assistiram ao “Show 
de Física” - trata-se de uma atividade de palco 
envolvendo a apresentação de diversas ex-
periências, uma viagem ao mundo da física, 
que visita temas como ótica, termodinâmica, 
mecânica, eletricidade e magnetismo.
 Os alunos do 12º ano de química e Física 
tiveram oportunidade de assistir a duas pales-
tras - Terapia Fotodinâmica (PDT) e Moléculas 

fotoexcitáveis, na qual foi abor-
dada uma metodologia clínica 
emergente utilizada no trata-
mento e diagnóstico de vários 
cancros, nomeadamente da 

pele e cavidades (como por exemplo esófago 
e bexiga), bem como no tratamento da dege-
neração macular da retina relacionada com a 
idade, ou no tratamento da acne.

 Foi bastante interessante e permitiu, uma 
vez mais, o convívio salutar entre professores 

e alunos. Grupo de Física e Química

TIPOGRAFIA LEAL

Do Illustrator ao papel
Na tarde do passado dia 28, a turma do 10º de multimédia (MM14) visitou a tipografia Leal, 
em Santa Maria de Lamas, a mesma tipografia que imprimiu este jornal que te encontras a ler.
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 Tal como planeado, os alunos começaram 
a chegar ao colégio por volta das 6h da manhã 
e, uma vez organizados os grupos que iam em 
cada autocarro, pouco antes das 6.30h parti-
mos rumo a Mafra.
 A viagem para lá foi bastante calma (não 
fossem os alunos ainda cheios de sono e al-
guns mesmo a dormir). Pelo meio ainda fize-
mos uma pequena paragem numa estação 
de serviço para lanchar e esticar um pouco as 
pernas. Chegamos ao Palácio Nacional/Con-
vento de Mafra passava já das 10h. E que pa-
lácio! Com uma fachada de aproximadamente 
232m, uma área de perto de quatro hectares, 
1200 divisões, mais de 4700 portas e janelas, 
156 escadarias e 29 pátios e saguões é, sem 
dúvida, de uma magnificência incrível. 
 Da parte da manhã, o meu grupo fez uma 
visita guiada ao palácio, orientado por uma 
guia que, inicialmente, nos falou um pouco 
da história do palácio (porque foi construído 
e como foi construído), da vida do rei D. João 
V (o rei que encomendou/ordenou a obra) e 
da obra Memorial do Convento. 
 A nossa jornada começou pela Basílica. 
Desenhada por Frederico Ludovici, a Basílica 
ocupa a parte central do edifício e, para além 
da capela-mor, possui muitas outras capelas 
(das quais são de destacar a da Sagrada Famí-
lia e a do Santíssimo Sacramento), bem como 

uma imensa estatuária esculpida por artistas 
italianos e um conjunto único de 6 órgãos 
(que estavam a ser afinados no preciso mo-
mento da visita!).
 Finalizada a visita à Basílica, dirigimo-nos 
ao Palácio Real. Uma vez dentro do palácio 
percorremos várias salas. A Sala de Diana, com 
uma incrível tapeçaria exposta na parede. A 
Sala do Trono, onde era possível visualizar uma 
enorme coroa (mas que não era verdadeira…); 
as várias divisões do torreão norte e do torreão 
sul, que eram os aposentos do rei e da rainha, 
respetivamente. A Sala da Música. A Sala de 
Jogos, equipada com uma mesa de bilhar, um 
jogo com piões e uma mesa com um jogo que 
se assemelha, de algum modo, ao atual pinball. 
A sala da caça, onde toda a decoração e mobi-
liário eram alusivos a esta actividade. A Sala de 
Jantar, o Salão Grande dos Frades, entre outros 
locais.

 A nossa visita ao Palácio terminou na Sala 
da Bênção de onde a família real assistia à mis-
sa e que possuía uma varanda que o rei usava 
quando se dirigia à população. Ao longo da 
excursão pelas várias salas, a guia identificava-
-as, contando pequenas histórias sobre elas e 
sobre o dia a dia da vida do rei e da rainha e 
também falava um pouco das imensas pintu-
ras que ornam as várias divisões. Antes de ir-
mos almoçar, ainda demos uma espreitadela à 
biblioteca, uma das maiores (se não a maior) e 
das mais importantes bibliotecas de Portugal. 
Esta possui cerca de 36000 volumes, escritos 
em várias línguas, entre os quais se encontram 
obras raras, enciclopédias, bíblias e livros dos 
mais diversos temas, todos eles extremamente 
bem organizados em prateleiras e em secções 
conforme o seu conteúdo. Uma autêntica fon-
te do saber!
 Concluída a visita guiada, foi tempo para 
um almoço partilhado, no parque das meren-
das junto ao Palácio.
 Da parte da tarde assistimos a uma adap-
tação dramatúrgica da obra de Saramago, Me-

morial do Convento. Representada por um nú-
mero reduzido de atores, que vestiam o papel 
de uma ou mais personagens, a peça teve iní-
cio numa pequena sala e foi concluída noutra. 
A peça focou os principais momentos da obra 
como, por exemplo, a história da construção 
do palácio ou da construção da passarola, a 
recolha das vontades por Blimunda, o desapa-
recimento de Baltazar e a jornada de Blimunda 
em busca deste; o auto de fé onde Blimunda 
e Baltazar se conheceram, o auto de fé onde 
Baltazar fora queimado... Na minha opinião, a 
dramatização foi bastante bem conseguida, e 
é uma grande ajuda para a posterior compre-
ensão da história da obra.
 Terminada a dramatização, demos como 
concluída a nossa passagem por Mafra e ini-
ciamos a viagem de regresso ao colégio. A 
viagem de regresso foi bastante mais agitada 
- já ninguém tinha sono - e sempre num am-
biente de grande descontração. Chegamos 
ao colégio por volta das 21h.
 Valeu a pena? Sem dúvida! Pedro Almei-
da, 12º A3

 Foi no passado dia 29 de outubro, numa 
tarde de quarta feira, com as turmas de lite-
ratura portuguesa do curso de Línguas e Hu-
manidades, acompanhadas pelos professores 
Graça Reis, João Sousa, José Henrique Paiva e 
Luís Filipe Ferreira.
 Os alunos participaram nesta atividade 
com grande entusiasmo e expetativa, até por-
que Camilo Castelo Branco e a sua obra são 
parte integrante do programa da disciplina. 
 O que já conheciam do autor, por pesqui-
sa própria ou por contacto em aula, aguçara o 
apetite e criara uma aura de mistério e curiosi-

dade à volta da vida do autor.
 Foi extremamente interessante, e até gra-
tificante, constatar a satisfação dos alunos ao 
sentirem-se a ocupar um espaço onde vivera 

tão ilustre figura das letras: pisar o mesmo 
chão, tocar nos móveis que preencheram o 
quotidiano da vida familiar do autor, respirar 
a atmosfera de um século diferente...
 As referências à vida acidentada de Camilo 
captaram por inteiro a atenção dos nossos estu-
dantes: as circunstâncias que o levaram àquela 
casa; a figura de Ana Plácido; a instabilidade dos 
filhos Jorge e Nuno; a acácia do Jorge...
 A divertida e participada avidez com que 
os nossos alunos encetaram conversa com o 
guia, também ele, claramente, um apaixona-
do pelas vida e obra camilianas, tornou muito 
agradáveis os momentos da visita, culminan-
do com um notório encantamento dos alu-
nos que faziam promessas de posterior leitu-

ra da obra recomendada… E até de outras!
 São Miguel de Seide foi apenas um ponto 
de partida para “viagens” que, na mente dos 
nossos jovens, os levaram e levarão a visitar 
este e outros autores da nossa literatura. Pro-
fessora Graça Reis

CASA MUSEU DE CAMILO CASTELO BRANCO

Uma enriquecedora visita a um autor marcante da nossa literatura
Mais uma vez, no presente ano letivo, visitamos a casa Museu de Camilo Castelo Branco, em 
São Miguel de Seide, Famalicão.

PALáCIO NACIONAL/CONVENTO DE MAFRA

Uma visita de estudo que mobilizou todo o 12º ano
No âmbito da disciplina de português, a propósito do estudo da obra Memorial do Convento, 
de José Saramago, no passado dia 31 de outubro os alunos do 12ºano realizaram uma viagem 
de estudo ao Palácio Nacional/Convento de Mafra. Eu, como aluno do 12º ano, não podia dei-
xar de ir. 
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50 DICAS PARA 
SeR/eStaR CoM oS outRoS
Professor Paulo Costa

1. GOSTAR DE SI PRÓPRIO: Reconhece 
as tuas qualidades, dá-te valor e faz com 
que te respeitem como és.
2. PARTILHAR O QUE SE É: É bom falares 
de ti e dares a tua opinião com verdade 
sobre o que acreditas.
3. SER SEMPRE SINCERO: Tudo se pode 
e deve dizer com honestidade, mas tenta 
nunca magoar ninguém.
4. DAR O PRIMEIRO PASSO: Não fiques 
passivamente à espera, pois um ‘olá’ ou 
um sorriso fazem milagres.
5. SER SIMPÁTICO: Os outros não têm 
que pensar ou fazer como nós e deve-
mos aceitá-los e compreendê-los.
6. CUMPRIR REGRAS: Não ignores que as 
leis e as normas existem para assegurar a 
harmonia e o bem comum.
7. TER BOAS MANEIRAS: Revela-te bem-
-educado e respeitador e não recorras às 
ofensas e aos palavrões.
8. TER BOM CARÁTER: Preocupa-te por 
teres uma consciência bem formada e te 
regeres por bons princípios.
9. SER ALTRUÍSTA: Dá e dá-te a quantos 
precisam de ti, revelando solidariedade e 
responsabilidade social.
10. EVITAR CONFLITOS: Resolve os teus 
problemas com paciência, sensatez, inte-
ligência e aposta no diálogo.
11. MANTER A CALMA: Tenta manter-te 
sereno quando as desavenças acontece-
rem e aprende com elas.
12. PROCURAR SOLUÇÕES: Não desistas 
nunca, pois os obstáculos são desafios à 
tua criatividade e inteligência.
13. CONVERSAR POSITIVAMENTE: Os 
outros não são inimigos e uma discussão 
não é uma prova de berros.
14. EXERCITAR A PACIÊNCIA: Espera um 
pouco, respira fundo e fecha os olhos, 
pois não vale a pena stressares.
15. CULTIVAR A AMIZADE: Se há coisa 
em que vale a pena investir, é em fazer 
amigos e apostar nas pessoas.
16. INTERESSAR-SE: Conversa não ape-
nas sobre ti, mas revela-te com vontade 
de conhecer os demais.
17. ESCUTAR COM ATENÇÃO: Muitas ve-
zes fazes mais e melhor se estiveres cala-
do e ouvires bem os outros.
18. NÃO USAR OS DEMAIS: Os outros 
não são meios ou instrumentos para 
conseguires o que quer que seja.
19. ALEGRAR-SE COM OS OUTROS: A in-
veja é uma coisa feia… encoraja e felicita 
os demais nos seus sucessos.
20. MERECER A CONFIANÇA: O melhor 
elogio que te podem fazer é que és uma 
pessoa séria e de confiança.
21. DIALOGAR EM FAMÍLIA: Reconhece 
que a tua família é quem mais e melhor 
te ama e compreende.
22. RECONHECER OS AMIGOS: Se ter um 
amigo é um tesouro, aprende a distinguir 
os verdadeiros dos falsos.
23. TER SENTIDO DE HUMOR: Sorri à 
vida, ri com os outros e diz umas piadas 
para criar bom ambiente.
24. PEDIR DESCULPA: Reconhece com 
verdade e sinceridade os teus erros, de-
bilidades e fragilidades.
25. SER OTIMISTA: Ainda que por vezes 
os outros nos desiludam, acredita que 
podem mudar e melhorar.

26. SABER PERDOAR: Mostras bondade 
e maturidade se conseguires conversar e 
perdoar quem te magoa.
27. PARTICIPAR EM FESTAS: É interessan-
te e saudável fazer programas divertidos 
com um grupo de amigos.
28. VIVER COM AMOR: Não te esqueças 
que a chave da felicidade é o Amor: amar 
a Deus e amar os outros.
29. REZAR: Conversa com Deus, pois a 
fé dá sentido à vida e torna-nos pessoas 
melhores e mais felizes.
30. FALAR COM OS MAIS VELHOS: Es-
cuta os teus pais e avós e valoriza a sua 
enorme experiência e sabedoria.
31. ESTUDAR EM GRUPO: Há trabalhos e 
matérias em que podes aprender mais e 
melhor com os outros.
32. SABER DIZER ‘SIM’ E ‘NÃO’: É essen-
cial seres capaz de tomar decisões cons-
cientes, livres e responsáveis.
33. FAZER HIERARQUIAS: Tens que sa-
ber optar, pois nem tudo nem todos têm 
o mesmo valor e importância.
34. DESCANSAR: Precisas de dormir, des-
cansar e relaxar, pois ficas tu e os outros a 
beneficiar do teu repouso.
35. SER ORGANIZADO: Estabelece as 
tuas prioridades, administra bem o teu 
tempo livre e sê disciplinado.
36. EVITAR DEPENDÊNCIAS: Procura não 
te relacionar com coisas ou pessoas de 
forma obsessiva e exagerada.
37. FUGIR DA TRISTEZA: Pede ajuda 
quando te sentires infeliz, deprimido, 
pessimista, desanimado e apático.
38. FAZER SILÊNCIO: Atreve-te a procu-
rar momentos em que te calas e ouves a 
tua consciência a falar.
39. FUGIR DOS VÍCIOS: Tem cuidado 
com os amigos que te desafiam para o 
consumo de álcool, tabaco, droga…
40. ENVOLVER-SE: Procura grupos, clu-
bes, associações e movimentos para par-
tilhares interesses comuns.
41. APROVEITAR O TEMPO: Vive e sabo-
reia intensamente cada momento como 
se fosse único e irrepetível.
42. LER E ESCREVER: Lê livros e viajarás 
nas asas da imaginação. E escreve o que 
pensas e sentir-te-ás livre.
43. BRINCAR: Arranja espaço e tempo 
para atividades lúdicas em que possas 
espairecer e divertir-te.
44. USAR BEM A INTERNET: São fantásti-
cos os benefícios da internet, mas deves 
estar atento aos seus riscos.
45. APOSTAR NA CULTURA: Descobre 
novas terras e novas gentes e visita mo-
numentos, museus e castelos.
46. DAR PASSEIOS: Sai de casa, apanha 
ar puro e combina umas voltas com os 
amigos ou com a família.
47. IR ÀS COMPRAS: Para fugir da rotina, 
faz uns programas de compras com os 
teus pais ou com o teu grupo.
48. FAZER DESPORTO: Arranja tempo na 
tua agenda para fazer algum tipo de des-
porto com os teus amigos.
49. COMER BEM: O teu equilíbrio físico 
e emocional depende de uma alimenta-
ção variada e saudável.
50. SER CRIATIVO: Age, reage e esforça-
-te por inventar, imaginar, fazer diferente, 
criar coisas novas e originais.

Um encontro com Pessoa
 Nesta peça, Fernando Pessoa, à beira da mor-
te, reúne os seus três heterónimos mais comple-
tos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis e álvaro de Cam-
pos e o seu semi-heterónimo Bernardo Soares. 
O propósito deste encontro, que só seria revela-
do no final da peça para manter o suspense, não 
consistia numa mera privação entre Pessoa e os 
seus heterónimos, mas para aquele lhes revelar 
que a sua existência tinha sido apenas fruto da 
sua imaginação, em momentos de solidão e de 
necessidade de despersonalização. Esta notícia 
é recebida com incredulidade, incompreensão e, 
sobretudo, com consternação.
 O diálogo construído essencialmente pelas 
próprias palavras do ortónimo e dos heterónimos, 
mergulha a assistência na obra Pessoana. A partir 
das conversas entre os cinco intervenientes em 
palco, ficamos a conhecer melhor a personalida-
de e a alma de cada um, os seus ideais, as suas 

crenças e descrenças. A peça, ao expor a dimen-
são e a riqueza dos heterónimos, evidencia a ge-
nialidade deste nosso poeta contemporâneo.
 No fim ficou a opinião de um trabalho tea-
tral bem conseguido e que cativou os assistentes 
mais interessados. Pessoalmente, permitiu-me 
clarificar e consolidar esta temática abordada nas 
aulas. Inês Albergaria, 12.º A3

PESSOA(S)
Uma representação teatral em torno 
da figura de Fernando Pessoa
Na sequência de uma parceria entre a Biblioteca do Colégio e o Grupo de Português, teve lugar, no pas-
sado dia 28, uma iniciativa que levou os alunos do 12º ano ao teatro, no Porto, ao Estúdio 400.

 A companhia “Seiva Trupe” 
encenou um espetáculo cen-
trado em Fernando Pessoa e os 
heterónimos, perfeitamente en-
quadrado nos conteúdos pro-
gramáticos da disciplina.
 O texto seguinte – uma 
apreciação crítica -,  da autoria 
de uma aluna, resume o essen-
cial:
 “Bem... Eu adorei.
 Gostei muito da forma 
como procuraram representar 
Pessoa, os seus heterónimos e 
semi-heterónimo.
 Notou-se que houve o cui-
dado na construção do diálo-
go para não ferir a poesia, nem 

massacrar o público jovem - daí 
todas as críticas que eu ouvi te-
rem sido positivas.
 No entanto, houve alguns 
aspetos sonoros que não esti-
veram muito bem, mas entendo 
que seja difícil contornar este 
problema.
 O grupo de teatro conse-
guiu também guardar o melhor 
para o fim e fazer um resumo de 
toda a peça através da repetição 
de ações paradas (como se fos-
sem fotografias). E a última de 
todas contemplava Fernando 
Pessoa sozinho no palco: mo-
mento em que o público per-
cebe que, até à altura, Pessoa 

estivera sempre sozinho e que 
tudo o resto eram os seus pen-
samentos.
 Depois, percebi que até 
a forma como os objetos se 
dispunham no palco estavam 
associados ao raciocínio de Pes-
soa: simples e essenciais.
 Enfim, acho que era possí-
vel encontrar, a cada momento, 
uma parte de Pessoa.” Sara Ri-
beiro, 12º D1
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Professores Alexandra Salomé e Fernando 

Vicente

 Saudações científicas!
 Caros cientistas, regressamos com 
uma passagem muito diversificada 
pela ciência: apresentamos pensa-
mentos de homens que “construíram” 
ciência tal como a conhecemos e 
apresentamos um dos maiores cen-
tros de investigação em ciência do 
mundo – o CeRN.
 Boas leituras! 
----------------------------------------
CERN!?!

 Situado na Suíça, o CERN é o 
maior laboratório de física de partí-
culas do Mundo. Ao longo dos seus 
60 anos de existência, foram feitas 
imensas investigações com o intuito 
de descobrir as partículas subatómi-
cas que constituem o nosso univer-
so, contando com o apoio de inves-
tigadores portugueses.
 Um dos pontos atrativos deste la-
boratório é, sem dúvida, o maior ace-
lerador de partículas do mundo que 
já permitiu fazer imensas descobertas 
e continuar, assim, com a evolução da 
ciência e da descoberta do universo. 
Foi também graças a este acelerador 
que Peter Higgs e François Englert, 
colega de Higgs, receberam o Prémio 
Nobel da Física em 2013, após a des-
coberta do Bosão de Higgs.
 Atualmente, os investigadores 
do CERN focam-se no estudo da 
matéria negra, da antimatéria, os 
primórdios do nosso universo, para 
além de continuarem os estudos no 
Bosão de Higgs. Tiago Rios, 12.º A4

VAMOS AO CERN!?!  
e que tal visitar o CeRN? Interessado 
(a)? Procura informações junto do teu 
professor de Física e Química...
----------------------------------------
A FÉ DOS GRANDES...
que afinal se entendiam pequenos!

 Com um novo ano à porta, é inte-
ressante recuar e atestar a fé de gran-

des homens que contribuíram com 
as suas descobertas, estudos e ideias 
para o avanço da Humanidade.
 Muitos destes nomes, que reco-
nhecemos dos manuais escolares, 
anunciaram e afirmaram a sua fé! 
Com alguns testemunhos que aqui 
deixamos - com estas sábias inspira-
ções de quem foi grandioso – apro-
veitamos para formular votos de um 
feliz ano novo! Professora Alexandra 
Salomé

Johannes Kepler (1571-1630), um 
dos maiores astrónomos: “Deus 
é grande, grande é o seu poder e 
infinita a sua sabedoria. Louvai-o, 
céu e terra, sol, lua e as estrelas com 
sua própria linguagem. Meu Senhor 
e meu Criador! A magnificência de 
tuas obras que eu quero anunciar aos 
homens na medida em que a minha 
inteligência limitada possa compre-
ender.”

Copérnico (1473-1543), matemá-
tico e astrónomo, fundador do 
heliocentrismo: “quem vive em es-
treito contacto com a ordem, mais 
realizado é, e a sabedoria divina faz-
-nos sentir mais estimulados para 
as aspirações mais sublimes. quem 
não adora o arquiteto de todas es-
tas coisas?”

Newton (1643-1727), fundador da fí-
sica teórica clássica: “O que sabemos 
é uma gota, o que ignoramos é um 
vasto oceano. O arranjo maravilhoso 
e a harmonia do universo não pode-
riam senão sair de um ser omniscien-
te e omnipotente.”

Linneu (1707-1778), fundador da 
botânica sistemática: “Eu vi passar 
perto de mim o Deus eterno, infi-
nito, omnisciente e omnipotente e 
eu prostrei-me de joelhos em ado-
ração.”

Volta (1745- 1827), que descobriu as 
noções básicas da eletricidade: “Eu 
confesso a minha fé santa, católi-
ca, apostólica, romana. Agradeço a 
Deus que me deu esta fé e tenho 
toda a intenção de viver e morrer 
nela.”

Ampere (1775-1836), que descobriu 
a lei fundamental da corrente elétrica: 
“quão grande é Deus, e quão pe-
quena é a nossa ciência, que parece 
uma nano-pequenez!”

Cauchy (1789-1857), insigne mate-
mático: “Eu sou cristão, ou seja, acre-
dito na divindade de Cristo, como 
todos os grandes astrónomos e 
todos os grandes matemáticos do 
passado.”

Gauss (1777-1855), um dos maiores 
matemáticos e cientistas alemães: “Fi-
nalmente, quando chegar a nossa 
última hora, será grande e inefável 
a nossa alegria ao vermos que em 
todo o nosso trabalho, apenas vis-
lumbramos a infinitude do Criador.”

Liebig (1803-1873), célebre químico: 
“A grandeza e sabedoria infinita do 
Criador só se irão realmente revelar a 
quem fizer esforços para tirar as suas 
ideias do grande livro da natureza.”

Robert Mayer (1814-1878), cientis-
ta naturalista (lei da conservação da 
energia): “Acabo a minha vida com 

a convicção que brota do fundo do 
meu coração: a verdadeira ciência 
e a verdadeira filosofia não podem 
ser outra coisa senão uma prope-
dêutica da religião cristã.”

Secchi (1803- 1895), célebre astró-
nomo: “Ao olhar para o céu chego a 
Deus num ápice.”

Darwin (1809-1882), teoria da evo-
lução: “Eu nunca neguei a existência 
de Deus. Acho que a teoria da evo-
lução é perfeitamente compatível 
com a crença em Deus. O argumen-
to máximo da existência de Deus 
parece-me que é a impossibilidade 
de demonstrar e compreender a 
imensidão do universo, sublime em 
todas as medidas, e que os homens 
tenham sido fruto do acaso.”

Edison (1847-1931), o inventor mais 
fecundo, 1200 patentes: “O meu 
maior respeito e minha máxima 
admiração vai para todos os enge-
nheiros, especialmente o maior de 
todos: Deus”

C.L. Schleich (1859-1922), célebre 
cirurgião: “Eu tornei-me crente à 
minha maneira, pelo microscópio 
e pela observação da natureza, e 
quero, na medida em que estiver 
ao meu alcance, contribuir para a 
plena concórdia entre a ciência e a 
religião.”

Marconi (1874-1937), inventor da te-
legrafia sem fios, Prémio Nobel 1909: 
“Declaro com orgulho: sou crente. 
Acredito no poder da oração, não 
só como católico, mas também 
como cientista.”

----------------------------------------
PASSAMINUTOS

Descobre o nome dos animais 
descritos em cada frase:

1. Como folhas de eucalipto du-
rante a noite e durante o dia durmo! 
Tenho pelo fofo! quem sou? (5 letras)  
__________________________

2. Tenho o pelo mais quen-
te de todos os mamíferos. Sou 
branco no inverno e castanho 
no verão. quem sou? (14 letras) 
__________________________

3. Sou uma ave valente! Migro do 
ártico a áfrica, faço até 40.000 Km. 
quem sou? (20 letras) 
__________________________

4. Estou adaptado ao deserto e 
tenho pálpebras duplas para prote-
ger os olhos. quem sou? (10 letras) 
__________________________

5. Sou famoso por hibernar, isto 
é, passo inverno num estado de 
letargia e dormência. Tenho pelo 
castanho. quem sou? (9 letras) 
__________________________

6. O meu corpo expele um cheiro 
muito forte e desagradável quando 
me irrito. Tenho dentes afiados e 
grito estridentemente, o que assusta 
os meus inimigos! quem sou? (15 
letras) _____________________

7. Sou um inseto e a minha picada 
transmite um parasita que provoca 
confusão, alteração nos sentidos, no 
movimento e no sono. É a «doença 
do sono» que mata cerca de 50.000 
pessoas por ano. quem sou? (11 le-
tras) _______________________

8. Estou em perigo de extinção. 
Tenho pelo de duas cores. Como 
bambu nas florestas que estão a 
desaparecer. Sou o símbolo de um 
canal de TV. quem sou? (5 letras) 
__________________________ci
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 Mr. Nobody é o título de um filme muito conceituado 
pelo seu carisma ficcional e ao mesmo tempo real, que 

relata a vida de um rapaz desde o 
seu nascimento até à sua morte.
 A história de vida de Nemo 
Nobody, que está às portas da mor-

te com 118 anos, é narrada por si a um jornalista, num 
futuro em que reina a alta tecnologia e a imortalidade.
 O filme é bastante complexo e, até, confuso, pelo 
que descrevê-lo na sua totalidade ocuparia meio jornal. 
Todavia… Imaginemos a nossa vida: pode ter vários des-
tinos ou apenas um?
 O propósito deste filme é mostrar que, independente-
mente das escolhas que fazemos, o destino inexorável e 
absoluto será sempre a morte. Este facto vai ao encontro 
da filosofia de Ricardo Reis, heterónimo de Fernando Pes-
soa, que advoga o carpe diem e aconselha viver a vida sem 
preocupações, antes com moderação.

 Nemo Nobody, em consequência 
da separação dos pais, aos 9 anos, 
tem que escolher entre o pai e a mãe 
numa estação de comboio: ou corre 
para alcançar a mãe no comboio, ou 
fica na estação com o pai. O filme 
aborda as diferentes escolhas român-
ticas de Nemo, que se envolve com 
três raparigas em universos diferen-
tes, conforme escolha o pai ou a mãe.
 O filme apresenta três realidades diferentes: a rela-
ção com Anna, caso escolha a sua mãe; com Elise e com 
Jean, caso opte por ficar com o pai. Nesta aspeto, diver-
ge da filosofia de Ricardo Reis, pois este heterónimo de-
fendia que as paixões e as relações deverão ser vividas 
de forma suave, uma vez que só causam desgosto, triste-
za e inquietações.
 Ao longo da sua vida, Nemo usa uma moeda que de-
cide, por ele, o que fazer, tal como os árbitros a usam 
para decidir a escolha de cada capitão - bola ou campo. 
Aqui, encontramos de novo um aspeto da filosofia de 

Reis e como a escolha entre sim ou não, ir ou ficar, en-
trar ou sair é irrelevante, visto que a morte é inevitável.
Na parte final do filme, é apresentada a hipótese de 
Nemo ver o futuro, decorrente da escolha entre o pai ou 
a mãe. Confrontado com ambos os casos, a sua decisão 
é a de não fazer qualquer escolha. Ricardo Reis enca-
ra esta possibilidade como a ação a tomar, a decisão de 
não fazer nada, de viver a vida sem turbulência, sem 
responsabilidades e sem emoções, com moderação...
 Após Nemo contar a sua história, o jornalista ques-
tiona-o: “De todos os destinos diferentes, qual é o cami-
nho a percorrer?” e Nemo responde: “Cada uma destas 
vidas é a correta, cada caminho é o caminho a percor-
rer, tudo podia ser outra coisa qualquer, que teria exa-
tamente o mesmo significado.”

Mr Nobody vs Ricardo Reis,
uma associação inesperada? 

João Felix

12º D
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 Vencedor do prestigiado Prémio Goncourt em 2013, o 
livro até Nos Vermos lá em Cima conta a história de dois sol-
dados franceses, Albert Maillard e Édouard Péricourt, que 
se encontram acidentalmente em pleno campo de batalha, 
no dia 02 de novembro de 1918, a poucos dias do fim da 
Primeira Guerra Mundial. Maltratados fisicamente e psico-
logicamente, ficam os dois entregues à sua sorte na Paris 
do pós-guerra. Elaboram então uma burla que lhes renderá 
uma pequena fortuna: desenham projetos de monumen-
tos de homenagem aos soldados mortos na Grande Guer-
ra, mas que nunca sairão do papel, embora recebam o pagamento dos mesmos 
antecipadamente. O romance é um fresco notável da época e as reviravoltas são 
uma constante, prendendo o leitor até à última página. Professor João Sousa

ATÉ NOS VERMOS Lá EM CIMA
de Pierre Lemaitre
Clube do Autor, 496 páginas

 Nesta obra, Jeffrey Archer apresenta um conjunto 
de doze breves relatos que deixam o leitor “agarrado” 
e aguçam a sua curiosidade à medida que avança na 
leitura.
 As sequências narrativas, de dimensão relativa-
mente curta, não carecem de extensa profundidade 
narrativa para atingirem o seu objetivo, pois tornam-se 
cativantes assim mesmo.
 Os casos que relata, com mestria, transportam-nos 
para além dos simples eventos e promovem, por isso 
mesmo, uma reflexão em torno da condição humana e 
dos valores. Trata-se da colocar o homem perante de-
terminadas contingências e equacionar até que ponto 

os seus traços de caráter lhe permitem adotar a conduta 
adequada ou as medidas mais válidas para a situação 
em particular.
 Numa das narrativas, cujo títu-
lo é bem sugestivo – “O impoluto 
Ignatius” - o valor da honestida-
de é equacionado com elegante 
mestria. Ignatius, membro de um 
governo de um país africano, pau-
ta a sua atuação por uma conduta 
reta e intransigente no que toca à 
questão da corrupção, com uma 
prática governativa norteada por 
medidas absolutamente inabaláveis em relação a esta 
matéria… Mas será o próprio Ignatius imune a toda a 
pressão? Professor Luís Filipe Aguiar

Só ENTRE AMIGOS
de Jeffrey Archer
Publicações Europa-América, 163 páginas

LEITURAS No Natal ofereça boas leituras…

 Todos nós, jovens, somos diferentes, mas todos traba-
lhamos para o mesmo: vermos os nossos objetivos reali-
zados.
 Cada um de nós tem aptidões para, com esforço, ul-
trapassar todos os seus obstáculos, e é isso que há que 

fazer. Muitos conseguem-no! Veja-
-se o caso de todos os trabalhos de 
investigação realizados nas uni-
versidades, que contribuem para 

o avanço das mais diversificadas áreas, desde a saúde 
até à engenharia e à mecânica.

 
 
 

 Sempre disseram que era difícil con-
jugar os estudos com outras atividades, 

como a prática des-
portiva, a nível fede-
rado. Sempre disse-
ram que não íamos 

ter tempo para tudo ou que íamos sentir 
grandes dificuldades se não escolhêssemos 
entre a escola e fazer o que mais gostamos.

 Eu frequento a escola, jogo futebol e 
tenho aulas de guitarra. Não é fácil con-
ciliar isto tudo, mas vou conseguindo e 
faço de tudo para obter bons resultados, 
tanto na escola como nas outras ativida-
des, o futebol e a música. Mas para isso 
é preciso estar concentrado nas aulas e 
ser bem organizado, dividir o tempo que 
tenho para dedicar a cada uma das ati-
vidades e depois, como é óbvio, arranjar 
algum tempo para descansar e para me 
divertir, pois a vida não é só trabalhar 

- também há que tirar prazer da vida e 
aproveitar cada momento.
 É verdade, não é fácil conciliar tudo! 
Mas quando o conseguimos, obtemos 
uma alegria e um prazer enorme por ver-
mos que o nosso esforço e a nossa dedica-
ção estão, finalmente, a dar frutos e que, 
afinal, “tudo vale a pena”, como dizia o 
grande poeta. Vermos que, afinal, apesar 
de difícil, não é impossível, e que pode-
mos conciliar tudo, é a nossa primeira 
grande vitória!

O futuro tem esperança?

O trabalho dá a felicidade

Eva Paiva

9º F

Vicente Silva

9º F

CAPTAÇÃO DE 
JOVENS TALENTOS

CADETES MISTOS (07 AOS 12 ANOS) –
2ª E 5ª DAS 18:00 ÀS 19:30;

INFANTIS (13 E 14 ANOS) – 2ª, 4ª E 6ª 
DAS 19:00 ÀS 21:00;

FEMININO (13 AOS 16 ANOS) - 2ª, 4ª E 
6ª DAS 19:00 ÀS 21:00;

JUVENIS (15 E 16 ANOS ) -2ª, 4ª, 5ª E 6ª 
DAS 19:00 ÀS 21:00.

12 MEDALHAS DE OURO!

Escola de Viet Vo Dao Colégio de Lamas em grande
 Os Vo Sinhs (praticantes de Viet Vo Dao) da escola de Viet Vo Dao Colégio de Lamas (Artes Mar-
ciais Vietnamitas) terminaram o ano letivo 2013/2014 com assinaláveis êxitos nas competições 
em que participaram: 12 medalhas de Ouro, 10 medalhas de Prata e sete medalhas de Bronze, 
respetivamente no Torneio de Natal Infantil/Juvenil 2013; campeonato Nacional de Viet Vo Dao,  
em março de 2014 e no Campeonato do Mundo Artes Marciais Multi Esrilo, em Vagos, de 11 a 
13 de abril.

 O ano letivo 2014/2015 começou com 
uma grande performance dos Vo Sinhs  no 2º 
Open Internacional Multi-Estilos, nos dias 20 e 
21 de setembro, em Espinho.
 Naquele evento, alcançaram 4 medalhas 
de Ouro, 3 de Prata e 2 de Bronze, transmi-

tindo uma excelente imagem de início de 
época, que dignifica  e projeta o nome do 
Colégio de Lamas, honrando o lema “ SEMPER 
ASCENDENS “ e a sua escola de Viet Vo Dao.

CAPTAÇÃO DE 
JOVENS TALENTOS

CADETES MISTOS (07 AOS 12 ANOS) –
2ª E 5ª DAS 18:00 ÀS 19:30;

INFANTIS (13 E 14 ANOS) – 2ª, 4ª E 6ª 
DAS 19:00 ÀS 21:00;

FEMININO (13 AOS 16 ANOS) - 2ª, 4ª E 
6ª DAS 19:00 ÀS 21:00;

JUVENIS (15 E 16 ANOS ) -2ª, 4ª, 5ª E 6ª 
DAS 19:00 ÀS 21:00.

CONTATOS:
Professor João Martins (912435595)
Informações na receção do Complexo 
Desportivo do Colégio de Lamas co
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 Por outro lado, há jovens que realmente não são a 
esperança do futuro, não conseguem ser empreendedo-
res e muitos abandonam os estudos. As causas que os 
levam a este estado podem ser a toxicodependência, o 
alcoolismo, problemas familiares, e muitas vezes o fac-
to de crescerem em bairros problemáticos. Estes jovens 
tornam-se adultos com vícios e são poucos os que conse-
guem sair destas situações.
 Nós devemos tentar sempre ser o mais corretos pos-
sível e devemos desviar-nos de todos os maus caminhos, 
para atingirmos tudo aquilo a que nos propomos. Se as-
sim fizermos, teremos a primeira vitória garantida, que 
é o facto de estarmos de bem com a nossa consciência.
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 Além disto, a Forum tem prémios para 
oferecer. As edições da revista contemplam 
uma parte de entretenimento e ainda outra 
de passatempos, através dos quais se podem 
ganhar prémios muito significativos!
 A revista é também promotora de sema-
nas fantásticas e completamente grátis - alo-
jamento, alimentação e diversas atividades 
- durante as férias. Sem despesas, podes pas-
sar uma das melhores semanas da tua vida e 
fazer amigos de sítios onde nunca imaginaste 
ser possível! Mantém-te atualizado e verás 
que nas próximas edições mensais da revis-
ta virão informações acerca de cada uma das 
semanas disponíveis.
 Podes também ter acesso às mais varia-
das informações acerca da Forum na página 

“Forum Estudante” no Facebook.
 A revista conta com a colaboração de 
uma larga rede de animadores WTF que te 

podem ajudar a esclarecer as dúvidas que 
possam surgir. No Colégio, contacta a Forum 
estudante através do animador Carlos Doura-
do Ferreira, do 12º A4, que prestará as infor-
mações necessárias.
 Agarra as oportunidades que a Forum es-
tudante tem para te oferecer!

---------------------------------------------------
RITMARE NA NOITE DE HALLOwEEN 

 Foi no passado dia 31 de outubro que 
o Museu de Santa Maria de Lamas celebrou 
pela, primeira vez, a noite de Halloween.
 O desafio lançado às famílias foi descobrir 
ou redescobrir o Museu e o seu lado mais 
aterrador. Apesar da chuva intensa, mais de 
300 pessoas visitaram o Museu e participa-
ram numa noite repleta de surpresas: pinturas 
faciais, exposição de fotografia “Há fantasmas 
no Museu”, o caldeirão da bruxa - oficinas, o 
laboratório de aracnologia e do Mago Alqui-
mista, jogos, muitas doçuras e travessuras! 
O ambiente cénico da noite foi intensifica-
do pela participação do grupo RITMARE, do 
Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas, que 

trajou a rigor e brindou o público com as suas 
atuações em diferentes espaços do Museu.
 a equipa do Museu agradece a colabora-
ção de todos os intervenientes, participantes e 
público que transformaram esta iniciativa num 
verdadeiro sucesso a repetir!

--------------------------------------------------
BAzAR DE NATAL 

 Como vem sendo hábito, o Museu promo-
ve, anualmente, o Bazar de Natal, que estará 
também disponível no Colégio.

 Ao adquirir uma peça do Bazar, estará a 
contribuir para a renovação da nossa “Sala da 
Cortiça”.
 Contamos com a colaboração de todos!
--------------------------------------------------
AGENDA…

Natal no Museu: 
visitas dramatizadas, teatro de sombras e oficinas 
de expressão plástica - 01 a 19 de dezembro, 10h às 
12h ou 14:30h às 16:30h
Público-alvo: crianças, jovens e famílias. 
Ingresso: 3€. 
Marcação prévia.

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 vi-
vidos por Maria, mãe de Jesus, desde a anun-
ciação 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 encon-
trar um quarto para descansar…Para mais tarde 
recordares esta visita, no final convidamos-te a 
elaborar um simples presépio em cortiça.

Noite de Natal 
teatro de Sombras e oficina
 Com a proximidade do Natal, o nosso ima-
ginário é de imediato invadido por uma série de 
figuras associadas à história e tradição cristã.
 Este Natal, o Museu convida miúdos e graú-
dos a revisitar o conto infantil Noite de Natal, de 
Sophia de Mello Breyner Andresen, sob a forma 
de teatro de sombras.
 Esta é a história de uma menina que vivia 
sozinha e um dia encontrou um amigo com 
o qual passou muitos dias. Chegado o dia de 
Natal, descobriu que o seu amigo era o meni-
no Jesus...

Um Natal de Cortiça 
Visitas e oficinas de expressão plástica
 Os dias estão a ficar 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 iniciativas que 
procuram reviver as tradições natalícias, suge-
rindo como ponto de partida as suas coleções 
- em especial o núcleo museológico da cortiça, 
matéria-prima que servirá de mote para as ofici-
nas de expressão plástica que propomos.

Acompanhe as nossas atividades:
www.museudelamas.pt
http://museudelamas.blogspot.com
http://facebook.com/museudelamas 
ou contacte o Museu (22 744 74 68, 91 664 76 85 
ou geral@museudelamas.pt)

Susana Ferreira - (Conservadora do Museu de 
Santa Maria de Lamas)
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FORUM ESTUDANTE

Uma revista, uma iniciativa
A Forum Estudante é uma revista essencialmente direcionada aos alunos do nono ano, do 
secundário e aos do ensino superior. A revista abrange as várias áreas suscetíveis de interesse: 
histórias de experiências de estudos no estrangeiro, uma área dedicada à fama, à música e ao 
escutismo e um vasto conjunto de páginas sobre o que se passa no mundo do ensino (incluin-
do viagens de finalistas, por exemplo, a nível nacional e internacional).

FORUM ESTUDANTE PROMOVE SEMANA INESqUECÍVEL

Coimbra Woods 2014
Há um ano atrás, estava eu a ler o artigo sobre Coimbra Woods 2013 e jamais imaginei que seria 
eu a escrever sobre Coimbra Woods 2014. Estive um ano inteiro a ansiar que chegasse a minha 
vez de vivenciar esta semana inesquecível. 

 A semana Coimbra Woods 2014 teve lugar 
de 21 a 25 julho. De início, estava um pouco 
receosa, pois não conhecia ninguém, mas 
esse medo foi-se desvanecendo ao longo da 
primeira tarde.
 Das inúmeras atividades que realizamos, 
desde o râguebi ao passeio de charrete, a 
passar pelo batismo equestre, raides notur-
nos, viagens no tempo, produção de doces, 
cerveja e queijo fresco, palestras sobre árvo-
res, frutos e as mais variadas coisas relaciona-

das com a natureza, fomo-nos descobrindo 
uns aos outros: rimo-nos, partilhamos experi-
ências, aproximamo-nos.
 O facto de ser uma experiência nova para 
todos faz com que toda a gente estivesse 
muito mais recetiva à aproximação interpes-
soal e, principalmente, às mais diversas ativi-
dades: jamais pensei ser capaz de domar uma 
ovelha e muito menos de conseguir identifi-
car tantas espécies de aves!
 Acreditem que é uma experiência única!

Se, quando acabarem de ler este texto, conti-
nuarem com a ideia que esta semana “é uma 
seca” e que preferem passá-la na praia com 
os amigos, desenganem-se. Criei amizades 

que até hoje se mantêm fortes e diverti-me 
tanto, mas tanto, que só gostava de poder 
repeti-la vezes sem conta!
 Aproveita esta oportunidade fornecida 
pela Forum estudante e candidata-te a uma 
das semanas mais incríveis da tua vida! Ra-
quel Marques, 12ºA4
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CAMPANHA ELEITORAL PARA A ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES

Listas com empenho e vitalidade
Ao longo de dois dias, os intervalos foram preenchidos com diversas iniciativas das listas con-
correntes. A campanha teve início, primeiramente, com um debate alargado a todos os estu-
dantes, no auditório do Colégio – foi a oportunidade de apresentar as propostas, numa troca 
de ideias pautada por civismo e educação, no exercício do respeito democrático.
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PROJETO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Venda de Natal
A primeira VENDA DE NATAL, uma iniciativa de cariz social, teve lugar no ano letivo transato.

 Para a concretização desta iniciativa, foi 
necessário sensibilizar os alunos para contribu-
írem com livros, brinquedos, peças de decora-
ção, carteiras, colares, pulseiras, anéis, jogos de 
consolas, DVD, entre outros. Como seria de es-
perar, foi com entusiasmo que cooperaram e 
foram muitos os bens recolhidos e adquiridos, 
a preços simbólicos, pelos próprios alunos, 
professores e auxiliares de educação.
 Com este projeto, reforçamos o nosso es-

pírito solidário e conseguimos atingir o nosso 
objetivo: ajudar quem mais precisa.
  Este ano, o Colégio pretende dar conti-
nuidade a esta iniciativa de modo a ajudar 
os alunos das famílias mais carenciadas que 
frequentam este estabelecimento de ensino, 
realizando, novamente, a Venda de Natal.
 Para tal, solicitamos que toda a comunida-
de escolar participe com, pelo menos, um bem.
 Vamos CONTINUAR A TRABALHAR para 

que todos possam encontrar, neste espaço, 
a recordação que necessitam para colocar 
no “sapatinho” de alguém, neste Natal. 

Calendarização: 
•	 Sensibilização	 da	 comunidade	 escolar:	 10	
de novembro – 14 de novembro
•	 Recolha	dos	bens	materiais	(recolha	efetua-
da junto das turmas pelo professor responsá-
vel pela sensibilização): 17 de novembro –28 
de novembro
•	 Venda	de	Natal	(alunos)	–	15	e	16	de	dezem-
bro (sala de convívio)
•	 Venda	de	Natal	(comunidade	escolar)	–	dia	
da entrega das avaliações do 1º período
Professora Elisa Costa

VISITA DE ESTUDO DE BIOLOGIA E GEOLOGIA

Mergulho na serra d’Aire e descoberta de pegadas de dinossauros
No passado mês de outubro, dia 22, quarta-feira, as turmas de 10º ano de Ciências e Tecno-
logias deslocaram-se até Leiria, numa visita de estudo no âmbito da disciplina de Biologia e 
Geologia.

 Partimos por volta das 8 horas, dirigindo-
-nos até à Serra d’Aire, onde visitamos as Gru-
tas da Moeda.
 As grutas foram descobertas em 1971 por 
dois caçadores que perseguiam uma raposa, 
que se terá refugiado num algar (Algar da 
Moeda).
 Após uma breve apresentação sobre a 
formação do calcário estremenho – rocha tí-
pica da serra - descemos a uns inacreditáveis 
45 metros de profundidade e pudemos apre-

ciar a beleza subterrânea da zona de Fátima. 
Visionamos as estalactites e estalagmites que, 
ao longo de milhões de anos, se foram for-
mando e que continuam em constante cres-
cimento, milímetro a milímetro. Nesta gruta, 
também pudemos encontrar pequenos la-
gos e quedas de água, cristalinos e edénicos.
 Depois de ficarmos rendidos aos encan-
tos destas formações calcárias, foi hora de 
convívio e lazer! Paramos num pequeno par-
que de merendas, onde as turmas almoça-

ram. Reinou a alegria e a união, entre alunos e 
professores.
 Com as energias renovadas, continuamos 
a nossa viagem, agora com destino à Pedrei-
ra do Galinha. quando lá chegamos, foi-nos 
apresentado um pequeno vídeo sobre a des-
coberta e formação das pegadas que iríamos 
ver a seguir. Mais de 20 trilhos, 1000 pegadas!! 
Foi-nos então contado que estas formações 
foram deixadas por dinossáurios Saurópodes, 
herbívoros e quadrúpedes, que viveram há 
cerca de 175 milhões de anos.
 Por fim, fizemos a viagem de regresso, 
sempre com muita alegria e certamente re-
gressamos com a nossa “mala” um pouco 

mais cheia, resultado de uma visita muito 
interessante. Catarina Oliveira, Cátia Gomes, 
Raquel Queirós 10ºA2

 E durante os dias 24 e 25, os alunos das 
listas concorrentes - alfa e anonymous – ale-
graram os intervalos, apesar das promessas 
de mau tempo: desde convidados especiais 

a insufláveis ou jogos de matraquilhos, as ati-
vidades multiplicaram-se, procurando cativar 
intenções de voto, enquanto faziam as delí-
cias dos mais novos que, em grande número, 

também se fizeram deslocar junto ao bloco IV 
para assistirem de perto à campanha.
 Os resultados eleitorais, num universo 
de 1015 votantes, traduziram as intenções de 

voto que a seguir se mostram: lista A – 599 
votos, lista Alfa – 346 votos.
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 Na viagem, do Colégio até ao Museu Mi-
litar, alunos e professores estavam ansiosos 
por desvendar os mistérios que aquele es-
paço parecia encerrar. E, ao chegar ao Porto, 
deparamo-nos com uma vista fabulosa: um 
edifício dos finais do século xIx, com uma 
estátua de D. Afonso Henriques, e um jardim 
fantástico, com canhões e tanques de guerra.
Já no interior do museu, fomos surpreendi-
dos por uma exposição de bonecos e trans-
portes em miniatura, subordinada ao tema 

“Soldadinhos do Porto”.
 Seguidamente, vimos um conjunto de 
armas, trajes e transportes antigos, sobre “OS 
120 anos de história militar do Porto”.
 No decorrer da visita, o guia encaminhou-
-nos para um pavilhão, cuja temática se cen-
trava nos “Testemunhos da Guerra”, local 
onde eram retratados os mais variados aspe-
tos da 1ª Guerra Mundial, através de uma forte 
componente fotográfica, apoiada igualmente 
por armamento e equipamentos militares.

 Na exposição, encontramos fotos panorâ-
micas das mais significativas cidades das an-
tigas colónias e tivemos, ainda, a oportunida-
de de ver fotografias de um desfile de tropas. 
Nas vitrinas, conseguimos observar algumas 
das principais armas, medalhas e trajes de An-
gola, Moçambique e Guiné.
 Os professores e alunos do Colégio tive-
ram o privilégio de representar uma das situ-
ações mais importantes da 1ª Grande Guerra, 
a Guerra das Trincheiras, da qual se celebra, 
neste ano, o centenário. Foi uma visita muito 
enriquecedora e, sem dúvida, uma visita ines-
quecível. Salomé Martins, 9ºA

LONDRES 2014

Uma semana inesquecível
No mês de julho do corrente ano, um grupo de 35 alunos do nosso Colégio usufruiu de cinco 
dias intensos na capital do Reino Unido.

 Cinco dias onde cada minuto foi pre-
enchido a visitar, a vivenciar, a explorar e a 
conhecer locais como Madame Tussaud (o 
museu de cera mais visitado no mundo), o 
museu Britânico, o Big Ben, o London Eye, 
Piccadilly, Harrods, Hyde Park, Buckingham 
Palace, St. Paul’s, Westminster, Tower Bridge, 

Tower of London, Hard Rock Cafe, Trafalgar 
Square e tantos, tantos outros locais emble-
máticos, que maravilharam os nossos alunos 
e os deixaram culturalmente mais ricos.
 Enfim, como dizia St. Augustine: “The world 
is a book and those who don’t travel, read only 
one page!” Professora Fátima Amorim

MUSEU MILITAR DO PORTO

No centenário da Grande Guerra, uma visita pertinente
No dia 19 de novembro, os alunos do 9º ano, juntamente com os seus professores de história, 
deslocaram-se ao Porto, para uma visita ao Museu Militar.
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Parabéns pelo trabalho de ilustração cria-
do pela Joana Seixas do 12º B, vencedora 
do concurso de postal de natal 2014. O 
Júri decidiu atribuir menções honrosas 
aos trabalhos de Marta Costa - 10ºB, de 
Lúcia Soares - 10º B e de Diogo Alves - 10º 
MM. Agradecemos a participação de to-
dos os alunos dos 10º ao 12º ano. O Postal 
de Natal é uma iniciativa iniciada pelo 
professor Adalberto Leite e mantida pelo 
5º grupo (artes visuais). Os postais são 
enviados pelo Colégio e colocados à ven-
da na papelaria por um valor simbólico, 
cujo valor reverte para um fundo solidário 
destinado a apoiar alunos com manifestas 
dificuldades económico-financeiras.

Marta Costa - 10ºB

Lúcia Soares - 10º BPostal vencedor: Joana Seixas - 12º B Diogo Alves - 10º MM

Uma iniciativa que desperta a criatividade
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 a necessidade de ser amado. Na nossa memó-
ria, 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.

 Aos nossos colegas do 
secundário foi feito o apelo 
para motivarem os seus alu-
nos para uma participação 
ajustada ao momento natalí-
cio. Os resultados não se fize-
ram esperar, e estão patentes 
nos trabalhos laureados, que 
refletem tudo o que reco-
nhecemos como presente 
no nosso imaginário atual ou 
mais longínquo do Natal.
 Os mais sinceros para-
béns pelo empenho reve-
lado nas múltiplas men-
sagens visuais. Professora 
Rosa Clara
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