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JOVENS AUTORES

Proteção civil

jornadas FQ

Alunos de Economia premiados
no concurso Royal Flush –
dedicação, espírito combativo
e argúcia coroam jovens
vencedores. P 4

Alunos de artes continuam
o caminho do sucesso: após
vencerem concurso, veem a sua
história publicada – uma aventura que não terminou ainda. P 4

Bombeiros Voluntários de
Lourosa no Colégio assinalam o
Dia da Proteção Civil – iniciativa
que cativou o interesse e
atenção de todos. P 6

Física e Química envolve alunos
e professores numa iniciativa
que cativou a atenção dos
mais jovens e despertou a
curiosidade científica . P 10

Colégio amigo
Iniciativa leva alunos e professores ao Hospital São Sebastião:
momentos ricos de intensa partilha. P8
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em movimento”!
Grande festa dos “45 anosVamos
todos festejar o aniversário
do Colégio no dia 10 de maio!
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20 MOTIVOS SÉRIOS PARA sorRIR
Professor Paulo Costa

Celebrando a Liberdade de Escolha da Escola
A última semana de janeiro foi assinalada em todos os Colégios e escolas privadas do país
como a Semana da Liberdade de Escolha da Escola.
O nosso Colégio aliou-se, também, a
esta importante iniciativa que acontece todos os anos em milhares de escolas livres de
todo o mundo. Portugal só agora se associa
a este movimento da School Choice Week
porque, ainda que viva há longos anos em
democracia, a liberdade de educação não
era respeitada. Só com a recente publicação
do Decreto-Lei 152/2013, de 4 de novembro,
é que a liberdade de educação e a liberdade
de escolha da escola passam a estar definitivamente salvaguardadas.
O Colégio de Lamas festejou com muita
alegria esta boa notícia para alunos e famílias. O ponto alto da semana foi a animação
com música e coreografia (um flashmob) que

editorial

POUPANÇA: Ativamos perto de 20 músculos para
sorRIR e cerca de 100 para produzir expressões
faciais mais sérias. Por isso, devemos ser económicos…
RELAXAMENTO: Alivia a tensão, reduz as hormonas do stresse e desencadeia a libertação de
endorfinas que provocam bem-estar e prazer ao
nosso corpo.
EXERCÍCIO: Como exercício muscular, equivale a
uma sessão de dança, a 15 minutos de bicicleta e
a quarenta e cinco minutos de relaxamento.
SAÚDE: O sistema vascular e imunitário é estimulado no combate às doenças, dores e infeções, aumentando a frequência cardíaca e a vasodilatação
das artérias.
GRATUIDADE: Não custa nada, é grátis, pode ser
o mais belo presente que damos a alguém e até
o único gesto de amor que alguém pode receber
durante o dia.
COMUNICAÇÃO: Pode ser a distância mais curta entre as pessoas, quebrando o gelo, superando barreiras e tornando mais agradáveis os relacionamentos.
TRANSPARÊNCIA: Diz bem o que somos e queremos, traduz o nosso estado de alma, convida à
relação com alguém e é capaz de abrir as portas
mais inesperadas.
HUMANIDADE: Distingue-nos bem dos demais
animais, pois é património inato do ser humano,
não precisando de dicionário ou manual de costumes para ser entendido.
DESDRAMATIZAÇÃO: Pode relativizar as situações que nos inquietam, reduzindo-as às justas
proporções. O humor é uma válvula de escape e
oferece novas perspetivas.
AUTO-ESTIMA: Alegra os corações, mantém-nos
de bom humor, conserva a saúde, embeleza o rosto, inspira boas ações e dá-nos confiança para lutar.
OTIMISMO: Ajuda a usar os óculos do entusiamo
que nos permitem ver o lado bom e essencial das
coisas pois tudo tem solução e nada nem ninguém nos pode deter.
ALTRUÍSMO: Seremos bem mais felizes se nos
preocuparmos mais com a felicidade dos outros
pois há mais alegria quando nos damos do que
quando recebemos coisas.
LINGUAGEM: Aqueles que nunca sorriem talvez
não sejam muito sérios, pois as pessoas simpáticas
são transparentes, saudáveis e puras de coração.
ATITUDE: Sorrir às adversidades que circunstancialmente nos atacam é acreditar que somos os
verdadeiros artífices da nossa vida e não estamos
condenados à desgraça.
HUMILDADE: Rir-se de si mesmo é sinal de maturidade pois é fundamental viver como quem está
a aprender a caminhar, na consciência das suas
fragilidades.
CRIATIVIDADE: Aumenta a imaginação e a produtividade, convidando as pessoas a arriscar soluções novas e diferentes para realizações felizes,
plenas e eficazes.
APAZIGUAMENTO: Melhor que resolver um problema num momento de tensão é ter a arte e engenho de antecipar os acontecimentos com um
sorriso ou com bom humor.
VITALIDADE: Morremos paulatinamente se não
achamos graça a nada, se pouco nos faz rir e se
não fazemos sorrir ninguém, pois a simpatia cativa e é geradora de vida.
FÉ: Deus jamais nos abandonará, Jesus Cristo é o
Caminho, a Verdade e a Vida, o Evangelho é a Boa
Nova da Alegria e só o Amor dá sentido à existência humana.
FELICIDADE: O bom humor espalha mais felicidade que todos os tesouros e se queremos que a
vida nos sorria, devemos dar-lhe primeiro a nossa
boa disposição.

aconteceu no segundo intervalo da manhã
do dia 30, quinta-feira. Participaram mais de
150 alunos e quase 50 professores! A chuva
ligeira que caiu não atrapalhou os dançarinos
e a assistência acorreu em grande número
para ver e aplaudir. A mensagem inscrita nas
t-shirt amarelas (a cor oficial da School Choice
Week) dizia: “Pela nossa Escola! Todos juntos
pela liberdade de escolha!”. Duas grandes
telas estão, também, visíveis em duas paredes do Colégio, nas entradas, passando a seguinte mensagem: “Em defesa do direito das
famílias à livre escolha da escola que querem
para os seus filhos”.
Alguém disse que não se é verdadeiramente livre se não se for livre para tudo. Nós

acreditamos que a liberdade de educação é
a “mãe de todas as liberdades”. Por isso, vamos continuar a apoiar e a lutar pela ideia de
tornar livre a escolha da escola por parte dos
pais e alunos que, assim, passam a poder optar pela resposta educativa que melhor responde às suas necessidades, características e
valores. Joana Vieira, Diretora Pedagógica
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Páscoa da Ressurreição
A Nossa Páscoa
aUditório antónio joaqUim Vieira

sala de aUla

Vista panorâmica do colégio

Informam-se todos os pais e encarregados de educação que o
Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas vai abrir pré-inscrições para
o próximo ano letivo, no período de 31 de março a 30 de abril.
Ao abrigo do Decreto-Lei nº 152/2013, de 4 de novembro, que
reconhece o direito dos pais à escolha e à orientação do processo
educativo dos filhos, o Colégio de Lamas, integrado na rede pública
de ensino e com contrato de associação com o Ministério da
Educação, vai garantir a frequência de todas as crianças, até ao
limite da sua lotação.
Todos os alunos que pretendam frequentar o Colégio deverão
fazer uma pré-inscrição, na secretaria do Colégio, no prazo acima
indicado. As pré-inscrições serão seriadas segundo critérios a definir
para atribuição das vagas existentes.

Estabelecimento de ensino integrante da rede pública.
Financiado pelo Ministério da Educação ao abrigo de contrato de associação.

www.colegiodelamas.com
geral@colegiodelamas.com
T. 227470210
H. 2.ª a 6.ª: 9:00 - 17:00

Páscoa é a principal festa religiosa dos Judeus, celebrada anualmente no décimo quarto dia depois do equinócio da Primavera, em memória da saída do
Egito, dirigida por Moisés.
Esta Páscoa (passagem, etimologicamente) foi instituída para comemorar o
prodígio em virtude do qual o faraó se determinou a deixar sair os Israelitas da
escravidão do Egito (Êxodo, XII) e que consistiu na passagem de um Anjo que
exterminou os primogénitos dos egípcios.
A passagem do Mar Vermelho, não menos prodigiosa, está associada a tal
prodígio como sua consequência.
Para os Cristãos, a comemoração e celebração da sua Páscoa foi fixada, pelo
concílio de Niceia, no domingo depois da primeira lua cheia da Primavera, sendo esta a que coincidia com o equinócio ou proximamente se lhe seguia.
António Vieira
Há o período de quarenta dias, designado, por
isso, de Quaresma, e que é de especial preparação
para esta Festa providencial, o qual decorre de quarta-feira de cinzas, inclusive, até domingo de Páscoa,
exclusive. A Quaresma e o tempo pascal levam-nos
É preciso que
por um caminho de reflexão e introspeção. Vêm
descubramos que
sempre ao pensamento temas como o sofrimento, a
morte, a ressurreição e a vida eterna, em resultado
a salvação, a vida
de um apelo à imortalidade, que radica na espirituaplena, a felicidade sem
lidade da alma, fundamento da dimensão transcendente, sobrenatural do ser humano. Só esta dimenfim não está numa
são nos revela a nossa verdadeira identidade: quem
lógica de poder, de
somos, de onde vimos, para onde vamos.
Na Encarnação e morte redentora de Cristo coautoridade, de riqueza
meça uma nova Era – a da Ressurreição. A nossa era.
ou de importância,
A era do fim. “Eu sou a Ressurreição e a Vida”. Jesus
foi o primeiro a ressuscitar e, por Ele, veio até nós a
mas na da Cruz, isto
ressurreição. Somos chamados à vida nova saída da
é, no Amor total, no
Ressurreição de Jesus. Com a Sua paixão, morte e ressurreição ficou completa a criação do homem, visto
dom da vida até às
que lhe foi facultada a ascensão ao estado de vida
últimas consequências,
sobrenatural, à graça santificante ou vida de Deus
em nós, perdida pelo pecado original, e sem a qual
no serviço simples e
não é possível a Salvação.
humilde aos irmãos.
S.Paulo fala da nossa ressurreição como consequência da ressurreição de Jesus Cristo, porque a
ressurreição dos mortos é consequência da nossa
incorporação em Cristo pelo Batismo, que nos torna
Seus discípulos, irmãos e filhos de Deus como Ele. É
esta a grande e celestial Comunidade que é a Igreja.
É mistério que ultrapassa indefinidamente todos os
critérios e toda a lógica deste mundo.
A nossa vida só atingirá o seu sentido pleno e total quando, pela ressurreição, desabrocharmos para
o Homem Novo, que é a manifestação e o fruto da
obra redentora e salvadora de Jesus Cristo, em cumprimento do Projeto de Redenção e Salvação dos Homens que Deus Pai confiou ao Filho Unigénito, chefe
visível e sólido fundamento da referida comunidade
dos Seus discípulos que é a Igreja, Seu corpo místico,
o Povo de Deus na terra e do qual é a Cabeça.
Esta comunidade ou edifício espiritual, que é a
Igreja, está em contínuo crescimento no decurso dos
séculos, até à plena realização daquele Projeto. Nós,
ressuscitados com Cristo mediante o Batismo, devemos segui-l´O agora fielmente em santidade de vida, caminhando sem descanso em direção à Páscoa eterna, sustentados pela consciência de que as dificuldades, as lutas, as provações, os sofrimentos da existência humana, incluindo a
morte, já nunca mais nos poderão Separar d´Ele e do Seu amor.
Ser cristão é, pois, pertencer à família dos filhos de Deus, a Igreja, e ter com
o Pai, por Jesus Cristo, um profundo relacionamento de Amor. Há um conjunto
de indicações, os Mandamentos e as Bem-Aventuranças, que devem guiar a nossa caminhada para Deus. Elas dizem respeito às duas dimensões fundamentais
da nossa existência – a nossa relação com Deus e a nossa relação com os irmãos.
É preciso que descubramos que a salvação, a vida plena, a felicidade sem fim
não está numa lógica de poder, de autoridade, de riqueza ou de importância,
mas na da Cruz, isto é, no Amor total, no dom da vida até às últimas consequências, no serviço simples e humilde aos irmãos.
Não basta, portanto, sermos batizados. É necessário corresponder às exigências deste privilégio, visto que a Redenção e Salvação não é automática. Nós ainda não chegámos. Vamos a caminho. Somos itinerantes, tendo sempre ameaçada a nossa existência cristã. Por isso, é urgente a vigilância e o empenhamento.
Temos que orientar a nossa existência para Deus Criador, Redentor e Salvador e
para a Vida Plena que Ele tem para nós.
A Páscoa é essencialmente memorial da Morte e da Ressurreição de Jesus
Cristo, tal como o Santíssimo Sacramento da Eucaristia que Jesus instituiu antecipadamente, em Quinta-Feira Santa, véspera da Sua Paixão e Morte, “oferecendo-Se a Si próprio sob os sinais do pão e do vinho”. “Na celebração eucarística,
atualiza-se a presença real, substancial e constante do Senhor ressuscitado… e
oferece-se aquele pão da vida que é penhor da glória futura”. São palavras de
João Paulo II, numa Mensagem Quaresmal.
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CERIMÓNIA DE LANÇAMENTO: Jovens Autores de Histórias Ilustradas

Trabalho dos alunos do Colégio oficialmente publicado
vencedoras do concurso, dos membros do
Júri Nacional, do Secretário de Estado do
Ensino Básico e Secundário, João Grancho e
do Diretor-Geral da Nissan Ibéria, Guillaume
Pelletreau. A cerimónia não foi prolongada
e, no final, tivemos a oportunidade de estar
à conversa com algumas das pessoas envolvidas na organização deste evento.
Ao longo deste percurso, ainda inacabado, todos tivemos a possibilidade de crescer. E hoje, apesar do longo dia e de algum
cansaço, sentíamo-nos inteiramente concretizados! Maria João Amaral, 12º B

artes

Após um período de tempo muito atarefado para a realização da história e das ilustrações e
depois da notícia de que tínhamos vencido o concurso, era altura de desfrutar do que tínhamos alcançado. A viagem a Londres foi uma experiência única. No entanto, não se poderá
comparar às sensações que nos invadem quando vemos o nosso trabalho editado.
A 28 de Fevereiro, na companhia de alguns familiares e da professora Margarida
Coelho, rumamos, de comboio, a Lisboa, para
aquilo que seria a cerimónia do lançamento
do livro intitulado de Jovens Autores de Histórias Ilustradas.
A meio da viagem, a professora Margarida
recebeu um telefonema inesperado… era o

convite, dirigido ao Fábio e a mim, para fazermos parte do júri da segunda edição deste
concurso. Honrados, aceitamos (e será mais
uma grande aventura).
A cerimónia teve lugar na conceituada livraria Buchholz, perto da praça do Marquês,
pelas 17h. O evento contou com a presença
dos Autores e representantes das escolas

Parlamento dos Jovens 2014, sessão distrital

Alunos do Colégio vencem concurso...
No passado dia 18 de março decorreu, na Escola Secundária Soares Basto, em Oliveira de Azeméis, a Sessão Distrital do Parlamento dos Jovens 2014.
O evento, que este ano é organizado concomitantemente pela Assembleia da República e pelo Instituto Português do Desporto
e Juventude, contou com 32 escolas do distrito de Aveiro.
O Colégio de Lamas não ficou alheio à relevância do evento e participou uma vez mais,
representado pelos deputados efetivos Cristiano Marinheiro e Jorge Vinagre (12º C) e pelo
deputado suplente Eduardo Oliveira (11º C).
O tema, para os alunos do secundário, foi
a Crise Demográfica: emigração, natalidade e
envelhecimento.
Durante a sessão, os alunos tiveram que defender o seu Projeto de Recomendação, no debate na generalidade e tiveram ainda de participar
num dos quatro grupos de trabalho de debate
na especialidade para propor as devidas alterações ao supracitado no projeto-base.
No somatório do dia, o Colégio teve um

Young Business Talents

... e também chegam à final nacional

iniciativas

Entre os meses de novembro e março, Portugal acolheu a 1ª edição do maior concurso de
gestão da Europa, direcionado a alunos do secundário.
Aos alunos inscritos foi pedida a elaboração de planos de gestão empresarial, através
de um simulador especializado, por forma a
recriar situações de concorrência empresarial em mercados reais. Cada empresa virtual
era constituída por três ou quatro elementos,
competindo, em cada fase, em simulações de
quatro e cinco empresas.
Na fase de qualificação para a final nacional, sob um critério de pontuação referente
aos resultados comparativos entre as empresas em cada exercício, a equipa Royal Flush,
constituída pelos alunos Alexandre sobrinho,
Cristiano Marinheiro e Jorge Vinagre (12º C),
do Colégio, arrecadou a melhor pontuação a

nível nacional, conseguindo o acesso à final
nacional.
Na fase final, que decorreu em Lisboa no
passado dia 15, as empresas competiam entre si por benefício acumulado ao longo das

três simulações da final. A equipa do Colégio
sagrou-se uma das quinze equipas vencedoras, entre as setenta e cinco presentes. A Royal
Flush conseguiu ainda posicionar-se entre
as cinco grandes vencedoras, acabando por
garantir uma honrosa terceira posição final.
Alexandre Sobrinho, 12º C

dos melhores resultados alguma vez alcançados - uma dupla vitória. Em primeiro lugar, o
Projeto de Recomendação que os deputados
levaram e defenderam na sessão foi o mais
votado. E o consumar da dupla vitória concretizou-se pela eleição dos nossos alunos,
preenchendo dois lugares de representação
do círculo eleitoral de Aveiro, para disputar a
grande Sessão Nacional no Parlamento.
Os resultados obtidos são motivo de orgulho e congratulação.
Resta-nos desejar um grande voto de boa
sorte aos representantes do nosso distrito.
Cristiano Marinheiro, 12º C
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Mafra: uma inolvidável visita de estudo

Palácio nacional/convento de Mafra recebe alunos do 12º ano

Segurança ao Segundo – um CONCURSO a ter em conta!

Preparação para nova aventura
O desafio BP Segurança ao Segundo está de volta e nós também!
Com as mesmas motivações, mas mais
decididos: a importância da consciencialização para a segurança rodoviária aliada a uma
palete de prémios bastante apelativa.
O nosso quinto lugar perante as mais de
cem equipas no ano anterior não nos satisfez
e, por isso mesmo, após algumas reestrutura-

ções na equipa e a mudança de nome, este
ano voltamos com o objetivo de vencer o desafio que já nos levou até Coimbra e que, esperamos, que nos leve a Braga, Capital Jovem
da Segurança Rodoviária 2014.
Porém, para que isso aconteça, precisamos de ti e do teu voto!
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de certas cenas e, reconhecida por alguns
alunos, até a participação in loco e ao vivo de
atores que conheciam apenas da televisão.
Memorial do Convento e o seu futuro estudo eram perspetivados de forma mais animada. Baltasar e Blimunda, a passarola, as excentricidades do rei, a enormidade do trabalho de
edificação do convento povoavam já o imaginário de toda aquela massa estudantil.
De regresso a casa, a fome apertava de
novo! Fez-se mais uma paragem para meren-

das, paragem sempre curta porque a viagem
era longa.
Na reta final, noite fechada, a luz chegou
com a animação dos alunos. Missão cumprida, era altura de aproveitar os últimos momentos: música, canto, braços no ar. Os sucessos do momento arrebataram os alunos,
cheios de alegria e jovialidade.
Chegámos! Chovia, mas já não tinha importância. O dia fora em pleno! Professora
Graça Reis

O desafio está dividido em três
fases e, para conseguirmos passar
a primeira, precisamos que vás ao
sítio
<www.bpsegurançaaosegundo.pt>, que procures o nosso
cartaz e precisamos que VOTES!
Lembra-te que, tal como na
vida, na estrada todos os segundos contam!
Então, por que esperas?
Professora Mariana Oliveira e
a equipa STRADA

Colaboram nesta Edição:
Textos de: Maria João Amaral - 12.º B, Cristiano Marinheiro - 12º C, Alexandre Sobrinho - 12º C, equipa STRADA, Alexandre Maduro 12º C, Jorge Vinagre, Carlos Ferreira - 11º A2, Cátia Rodrigues, Gabriel Afonso e Joana Alves - 12º A1, Daniela Castro, Filipa Fernandes,
Joana Alves, Sofia Vieira - 12ºA1, Mariana Guerner – 9º B, Rafael Damasceno - 11ºA, Vítor Pereira - 10º A, Luís Santos - 10º A, Beatriz
- 10ºA2, Inês Barros - 8º D, Rita Ferreira - 8º J.
Professores: Paulo Costa, Graça Reis, Mariana Oliveira, Cândido Oliveira, Raquel Ribeiro, Maria José Bastos, Américo Couto, Fernando Vicente, Alexandra Salomé, João Sousa, Luis Filipe Aguiar, Mário César Correia, José Eduardo Pascoal, Helena Espada, Jacinto
Santos, grupo de história, grupo de Física e Química, museu de Lamas, complexo desportivo.
Fotografias de: Luis Filipe Aguiar, Margarida Coelho, José Pascoal, Paulo Costa, Daniel Pedrosa, Bruno Cardoso.

iniciativas

Seguiram-se as visitas guiadas (ou a representação teatral) ao convento/palácio. Ei-los
de máquina fotográfica, repórteres em ação,
tecnologias de multimédia já arreigadas.
O almoço urgia. A longa caminhada pelas alas do palácio, o pormenor de descrição
dos guias e a avidez de toda aquela juventude
clamavam recorrente e novamente pelos farnéis. Na realidade, até o sol, num inverno tão
longo e tempestuoso, nos brindou com a sua
presença, no dia 13. Foi nos jardins, nas imediações do convento, que todos se juntaram,
almoçaram, conviveram. Mas o dia 20 foi de
chuva ininterrupta e vento agreste, pelo que
uma das entradas do convento serviu para dispor o merendeiro ao abrigo da teimosa chuva!
A tarde traria nova atividade, o teatro (ou
a visita guiada). Os efeitos de luz, de som, o
dinamismo da representação, o tom cómico

ficha
técnica

Posto isto, estava aguçado o apetite para
o início da “aventura”.
Efetivamente, no dia 13 (e 20) de fevereiro,
pelas 6.30 horas da manhã, os alunos do 12º
de Multimédia (e restantes turmas) estavam
a postos, cumpridores e pontuais, como lhes
havia sido recomendado. Boa disposição, farnéis recheados e convívio eram ingredientes
que prometiam!
Na viagem de ida, nos autocarros, tudo
correu serenamente: uns, em conversa amena; outros, pondo o sono em dia; outros
ainda, espreguiçando os olhos pelos jornais
matutinos. As três horas de viagem passaram
num ápice.
Chegados a Mafra, e recompostos do
choque inicial da monumentalidade do convento, muitos estabilizaram o estômago, lançando-se às merendas ou às iguarias da terra.

visita de estudo

O nome de José Saramago era já conhecido. Afinal, era o Nobel da Literatura Portuguesa. Memorial do Convento, nem tanto! Mas a situação foi resolvida com sessões prévias de esclarecimento diretamente lançadas ora à curiosidade ora à necessidade de informação dos alunos:
situou-se Mafra no mapa do país e D. João V na História de Portugal; mostrou-se a imagem do
convento e explicou-se a sua origem; relacionou-se Saramago e os seus objetivos com a dita
obra; esclareceu-se a articulação ficção/realidade.
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Pelo 3º ano consecutivo, o melhor aluno do Concelho estudou no Colégio de Lamas

prémio

Flávio Couto distinguido pela excelência académica dos seus resultados
No passado dia 8 de fevereiro, no auditório da Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira,
teve lugar a entrega de prémios do Rotary Clube da Feira aos melhores alunos das escolas
do concelho, com a presença do senhor secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário,
Dr. João Grancho.
O Colégio fez-se representar por alguns
dos alunos que se destacaram pela excelência do seu percurso escolar, no ensino básico

e no ensino secundário.
O Flávio Couto, um dos alunos distinguidos, estudou no Colégio do 5º ao 12º ano de

Dia mundial da poesia

línguas e literaturas

Alunos assinalam data com exposição
No dia 21 de março, comemorou-se o Dia Mundial da Poesia.
No âmbito da disciplina de Literatura
Portuguesa, e sob a orientação da professora
Graça Reis, a turma do 11ºCD/D1 organizou
uma exposição alusiva à temática da Poesia.
Mediante a realização de um trabalho de pesquisa, fez-se um levantamento de testemunhos de figuras célebres sobre a importância
da Poesia para a humanidade, testemunhos
que abrangiam figuras de épocas tão distantes como a Antiguidade greco-latina até às
dos nossos dias.
Os alunos criaram, igualmente, um poema em conjunto dedicado à própria poesia,
em forma de homenagem.
A exposição teve lugar nos corredores do
bloco IV do Colégio e pretendeu, tal como
um poema, transmitir uma mensagem com
arte. Professora Graça Reis

Dia da Proteção Civil

iniciativas

Na sequência do Dia da Proteção Civil, que se comemorou a 1 de março, os Bombeiros Voluntários de Lourosa realizaram, a 13 de março, no Colégio, uma ação de divulgação das suas
principais atividades.
Para o efeito, fizeram a divulgação de algum do seu equipamento, quer na área da
saúde e transporte de doentes, quer na área
do combate ao fogo.
A iniciativa teve como público alvo os alunos do secundário, do qual houve uma boa
recetividade, em especial pelos alunos do 12º
ano, de tal forma que alguns deles efetuaram

uma pré-inscrição como candidatos a bombeiros voluntários. Professor Cândido Oliveira

escolaridade, desde cedo se destacou pela
persistência e perfecionismo, revelando uma
especial apetência para a área da informática – presentemente, frequenta Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto.
Numa intervenção breve, no seu estilo
discreto, o Flávio agradeceu aos pais, ao Colégio e aos professores que o acompanharam

e que lhe ensinaram a usar as ferramentas necessárias para o sucesso académico.
Foi uma tarde agradável, uma iniciativa
de reconhecimento público do mérito e da
excelência, que reuniu alunos e professores
de diferentes escolas do concelho.
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CONTA-ME COMO FOI…

Pequena cronologia do 25 de abril de 1974
24 de Abril
22h00 – Otelo e mais cinco oficiais
instalam-se no Regimento de Artilharia 1, na Pontinha, onde funcionará o Posto de Comando (PC), que
coordenará toda a ação.
22h55 – Pelos Emissores Associados
de Lisboa: “Quis saber quem sou, o
que faço aqui…”
25 de Abril
00h25 – Pela Rádio Renascença:
“Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade…”
As unidades começam a sair dos
quartéis.
03h15 – Contacto entre o capitão
Frederico Morais e o PC:
PC – Aqui ÓSCAR, atendo.
FM – Daqui, maior de LIMA DEZOITO. Informo, ocupámos TÓQUIO
sem qualquer incidente.
PC – Ok! Parabéns e um abraço.
FM – Alô, ÓSCAR! Peço que informe
se estamos sós ou se já houve outras ocupações.
PC – Afirmativo quanto à segunda
parte da pergunta. Não estão isolados. MÓNACO e MÉXICO já caíram
nas nossas mãos.
FM – Eh, pá! Palavra de honra? Isso
é porreiro, pá!

PC – OK! Aguentem firme. Está tudo
a correr bem. Desligo.
04h30 – Estão concluídas as ocupações das emissoras de rádio e televisão, do aeroporto da
Portela e do quartel-general da região militar de Lisboa, entre outras.
06h00 – Efetivos da Escola Prática
de Cavalaria de Santarém (EPCS),
sob o comando de Salgueiro Maia,
chegam ao Terreiro do Paço.
09h00 – Salgueiro Maia procura evitar confrontos, parlamentando com
forças fiéis ao regime.
12h30 – Salgueiro Maia cerca o
quartel da GNR, no largo do Carmo,
onde Marcello Caetano se
refugiara.
17h30 – O general Spínola chega ao
quartel e recebe a rendição de Marcello Caetano.
19h50 – Através da RTP, um comunicado do Movimento das Forças
Armadas (MFA) anuncia a
queda do regime.
20h20 – 250 agentes da polícia política, que se encontram cercados na
sua sede, disparam sobre a multidão fazendo os únicos quatro mortos, populares, da Revolução.
22h00 – Spínola e Costa Gomes re-

únem com a coordenação do MFA
na Pontinha.
26 de Abril
01h25 – A Junta de Salvação Nacional apresenta-se ao país via RTP. O
general Spínola, nomeado seu presidente, lê o programa do MFA.
09h30 – Rendição da polícia política.
------------------------------------------Esta é a cronografia de alguns
dos episódios mais marcantes da
operação “Fim Regime” do MFA
que, em 1974, abriu caminho a quarenta anos de vida em democracia,
enterrando o anacrónico regime do
Estado Novo.
Sob a coordenação do major
Otelo Saraiva de Carvalho, o Posto de Comando (PC), com o nome
de código ÓSCAR, orientou toda a
operação de acordo com o plano
previamente estabelecido: depois
da transmissão, pela rádio, das
canções-senha E Depois do Adeus,
de Paulo de Carvalho, e Grândola,
Vila Morena, de Zeca Afonso, as unidades militares saíram dos quartéis
para cumprirem, com êxito, as missões que lhes estavam destinadas,
tendo por objetivo neutralizar qualquer possibilidade de reação das
forças afetas ao regime.
Às unidades do “setor Lisboa”
foi atribuído o nome de código
LIMA e foi da sua responsabilidade

a ocupação da Emissora Nacional
(TÓQUIO), da RTP (MÓNACO) e do
Rádio Clube Português (MÉXICO),
o controlo do aeroporto e dos
quartéis-generais da região militar
de Lisboa, o cerco dos ministérios
militares do Terreiro do Paço, entre
outras; outras unidades, por exemplo, ocuparam os quartéis da região
militar do Norte.
A única falha no plano previsto, a
prévia neutralização dos comandos
do Regimento de Cavalaria 7 (RC7),
que não aderira ao golpe, originou o
momento de maior tensão com que
o MFA se defrontou, quando, junto
ao Terreiro do Paço, o destacamento
da EPCS, capitaneado por Salgueiro
Maia, se deparou com uma poderosa
coluna de tanques do RC7 que, entretanto, saíra em defesa do regime. Só

o sangue-frio de Salgueiro Maia permitiu que os oponentes aderissem à
operação e, desta forma, se evitasse
um massacre. O mesmo Salgueiro
Maia dirigiu o cerco ao quartel do Carmo, local de refúgio do presidente do
conselho, Marcello Caetano, e de outros membros do governo. A resistência do quartel terminou, cerca das 18h,
quando Marcello Caetano se rendeu,
dignamente, ao general Spínola.
No fim do dia, o “Movimento
dos Capitães” sagrava-se vitorioso. Apesar dos renovados pedidos
para que, por razões de segurança,
a população civil se recolhesse em
casa, a multidão acorrera às ruas em
apoio dos militares, distribuindo-lhes cravos vermelhos. Praticamente só a polícia política resistia,
ainda. Render-se-ia na manhã seguinte, não sem provocar, por disparos sobre a população civil que
se manifestava junto da sua sede
em Lisboa, os únicos quatro mortos
da “Revolução dos Cravos”.
Na ressaca do dia 25 de abril, o
país viveria, ainda, dois anos repletos de euforias, tensões e mudanças a caminho da liberdade. Um caminho que com música começou,
com flores se festejou e com arte,
como demonstra a base da cronografia, da autoria de Vieira da Silva,
se imortalizou. O grupo de História

tribuna de história
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A transnacionalização como causa e consequência da globalização

Um conceito atual que vale a pena clarificar
O conceito de transnacionalização nasce com a abertura dos mercados e com a livre circulação de bens,
serviços, capital físico e humano. A dimensão do fenómeno acaba por assumir contornos globais, unindo o mundo por uma rede de trocas, fulcral ao desenvolvimento das economias à escala global.
de produção, pode, ainda assim, tomar decisões e
coordenar a atividade em tempo real. Também a
evolução dos sistemas de transporte abriu um vasto leque de possibilidades às empresas, permitindo
que estas dispusessem de meios mais rápidos e eficientes de movimentação de mercadorias. Tendo
sido propício à criação de novas ideias de negócio
e à inovação relativamente a novas gamas de produtos/serviços, assegurando a presença e a praticabilidade das ideias no mercado. Os vários fatores,
tanto físicos como logísticos, outrora inviabilizadores
à concretização destes projetos, acabam por ser em
grande parte superados. As empresas passam a trabalhar num mercado mais vasto, com novas possibilidades de negócio a serem exploradas.
Melhores resultados empresariais obrigam a
uma constante adaptação às condições do mercado, de modo a perfazer melhores níveis de rendibilidade. E em mercados de grande competitividade,
a viabilidade de um negócio padece da capacidade de reduzir os preços de venda e manter boas

margens de lucro. A empresa procura, dessa forma,
a combinação ótima entre gastos e custos diretos
de produção, assegurando da mesma forma a qualidade do produto final e um posicionamento privilegiado nas escolhas dos consumidores.
A produtividade não terá uma meta fixa, será
um objetivo variável, de acordo com os meios à
disposição da empresa.
Todo o processo passará pela deslocalização
das unidades produtivas e segmentação da produção em diversos países, conforme as vantagens
comparativas que cada país ofereça. Entre os fatores atrativos destacam-se o baixo custo da mão-de-obra, a boa acessibilidade aos recursos naturais e, eventualmente, a melhor combinação entre
elevados níveis de qualificação nos trabalhadores e
baixos custos laborais.

	
  

PTMATE

	
  

O Projeto Matemática Ensino (PmatE), da Universidade de Aveiro, tem como principal objetivo
promover a cultura científica dos jovens, um público cada vez mais diversificado.
Para isso, disponibiliza jogos educacionais que pretendem tornar as Ciências atrativas para os jovens, bem como demonstrar a
sua aplicabilidade no dia a dia. Atualmente, o
PmatE abrange as mais diversas áreas, desde
Matemática, Biologia, Física, Língua Portuguesa, Geologia, Química e, mais recentemente,
Literacia Financeira, desde o 1º Ciclo do Ensino
Básico, até ao 12ºano de escolaridade.

Se estiveres interessado deves entrar no
sítio http://pmate.ua.pt, clicar em novo utilizador e preencher os dados. O login e a palavra
chave que usares deverás guardar para usar
sempre que entrares para treinar, inclusive se
fores selecionado para ir à Universidade de
Aveiro à final.
Os professores de Matemática vão estar
atentos aos teus treinos e serão selecionados

os alunos que obtiverem melhores resultados!
A prova será no dia 29 de abril na Universidade de Aveiro.
Se tiveres alguma dúvida contactar para o
	
  

Um sítio que é uma maravilha
O sítio www.matematica.pt é inteiramente gratuito e pretende ser um auxílio para os alunos,
de qualquer ano de escolaridade – um dos objetivos deste espaço virtual é contribuir para a
melhoria das classificações dos alunos, até ao Exame Nacional.

A transnacionalização, como consequência da
atuação económica global, é também, por si só,
um fator ampliador do fenómeno, de forma direta
e indireta.
A deslocalização de várias unidades produtivas
para outros países, predominantemente os asiáticos, tem contribuído decisivamente para o crescimento destas economias. E, atualmente, o défice
de trabalhadores qualificados nestes países tem
motivado a procura de mão-de-obra qualificada
nos países desenvolvidos, atraindo-os através de
melhores condições remuneratórias. O fenómeno acaba por motivar um crescente movimento
migratório de entrada nestes países e uma maior
difusão dos costumes ocidentais nos mesmos. Alexandre Maduro, 12º C

	
  
	
  

	
  

seguinte mail: equamatclsml@gmail.com
As professoras responsáveis por este desafio contam contigo!! Professoras Raquel Ribeiro e Maria José Bastos

cateto da
matemática

O processo de transnacionalização ocorre como
consequência da necessidade de criar um espaço
único, no qual as relações internacionais não fossem
restringidas por barreiras alfandegárias e fronteiras físicas. O mundo passou a ser reconhecido como um
mercado global, favorável ao crescimento e expansão de iniciativa privada. As marcas produzem agora
para um mercado global e a competitividade dentro
dos mercados obriga a uma transformação cada vez
mais agressiva em relação aos meios, instrumentos e
métodos de produção.
Será facilmente percetível que todo este fenómeno sucede a par de um forte e rápido desenvolvimento das tecnologias de comunicação/informação e dos meios de mobilidade física. A velocidade
com que uma decisão pode ser tomada e as informações transmitidas entre espaços geográficos
completamente opostos é preponderante para o
maior poder de controlo das empresas. A administração da empresa, sediada em centros de decisão
económica e política, distantes em relação às linhas
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COLÉGIO AMIGO

Mais do que um projeto, uma dinâmica solidária

Saudações.
Escrevo-lhe com agrado e por iniciativa
própria, esta mensagem, com o intuito de,
em nome da turma 12ºC a que pertenço,
agradecer a forma como apoiou, desde o início, o nosso projeto. Estou certo de que sem a
sua mediação o mesmo não teria tido o êxito
que teve no concernente a tudo o que dele
aprendemos...
Grato pela sua colaboração,
Sou, respeitosamente
Jorge Vinagre

O Projeto COLÉGIO AMIGO, enquanto plataforma identitária de múltiplos projetos ligados à
vivência dos valores da solidariedade social, é mais uma ideia Semper Acendens dos professores
do Colégio, que visa promover e otimizar a formação integral dos alunos na Escola da Vida.
Somos uma escola inclusiva e aberta ao
mundo e, por isso, a formação dos nossos alunos exige que eles cresçam intelectual, cívica
e moralmente, em contato com os problemas
e as necessidades do mundo que os rodeia.
Este projeto é uma experiência múltiplas
de ações de solidariedade social, coordenadas pelos professores e levadas a cabo, ao
longo do presente ano letivo, não só no Colégio, mas também no seu meio envolvente.
O hospital S. Sebastião recebeu, ao longo
dos últimos meses, várias delegações de alunos e professores que, solidariamente, levaram coragem, ânimo e carinho àqueles que,

Ex.ª Sr.ª, Drª Virgínia Cavaco,

por motivos de força maior, se viam confinados a uma cama hospitalar.
O resultado das visitas suplantou as expetativas e marcou, de forma duradoura, quantos nela participaram.

Caros amigos da Liga dos Amigos do HSS
Saudações, as mais cordiais e amigas.
Não podia deixar de escrever a fim de
agradecer o acolhimento, o apoio, o estímulo e, sobretudo, o TESTEMUNHO que
foram capazes de transmitir a todos aqueles que, tal como eu, lograram ter tido a
fantástica oportunidade de visitar os doentes da Medicina Interna sob a vossa sábia direção. São, na verdade, extraordinários. A lição que me deram com o exercício
do VOLUNTARIADO é mesmo uma lição
de vida e para a vida. Como poderemos
agradecer tamanha dádiva?
É de pessoas assim, um grupo concertado na prática do verdadeiro AMOR AO
PRÓXIMO, que o mundo precisa.

Quero continuar...
iência própria, pessoal, que a vida
Quero continuar a viver, mesmo sabendo, por exper
der...
é, em muitos momentos, uma lição difícil de apren
que muitos deles experimentam a
Quero continuar a fazer AMIGOS, mesmo sabendo
parada e da intuição de que a sua
provação da doença, do sofrimento, da velhice desam
partida está próxima...
ória aquele abraço, aquele beijo,
Quero continuar a rever sempre na minha mem
naquele momento inolvidável da
alma
a
aquele olhar que o MEU AMIGO ofereceu à minh
fazer...
a
ua
contin
e
fez
minha despedida e que tanto bem me
BEM, aprender a AMAR com
do
a
prátic
na
ativo
jovem
Quero continuar a ser um
o...
obras e ações dignas da dignidade do meu próxim
vida me chamar à partilha da AMIZAa
que
re
semp
nte
prese
estar
a
uar
contin
Quero
do que posso dar de mim ao outro...
e
tenho
DE, da SOLIDARIEDADE, da ENTREGA do que
mesmo sabendo que muitas coisas
Quero continuar a sentir-me sensível e humano,
to e escurecer meus olhos…
à minha volta podem turbar o meu discernimen
ias da conquista de uma AMIZADE,
Quero continuar a ganhar todas as batalhas própr
tem sentido.
não
,
porque sem amigos a minha vida não tem norte
aquilo que de BOM me podes
tudo
O,
AMIG
Quero continuar a aprender contigo,
pela dor, confuso nas palavras que
ensinar, mesmo quando te vejo cansado, desfigurado
dizes e no terno olhar que projetas em mim...
mesmo que... e mesmo que...
Quero continuar a ser TEU AMIGO mesmo que...,
sentir ontem, me faz sentir hoje e
fez
me
Obrigado pela felicidade que a tua amizade
me fará sentir amanhã.

Muito obrigado por tudo.
Cumprimentos,
Jorge Vinagre

Professor Américo Couto

Partilhar infâncias, uma iniciativa especial

iniciativas

Na verdade... Um projeto. Mais um projeto: “Amigos dos doentes”. Concretização? Visitar crianças hospitalizadas, partilhar afetos, “soltarmos” a criança que há em nós...
Cantarolar o cavalinho, a galinha, o João...,
bater palminhas, inventar mímicas e sorrir.
Sorrir até mais não poder era a estratégia
que me propunham que fizesse com a naturalidade e espontaneidade da criança que eu já
fui e não sou mais (ou pensava que não era!)
Aceitei o convite.
Disse que sim porque sim. Não porque tivesse achado o projeto assim tão interessante
como me apregoavam... Não por isso, não
mesmo!
Disse que sim, um sim sorridente (não
custa nada sorrir!), mas também reticente cá
dentro de mim. Deixei-me ir naquela onda de
regresso à minha infância que “eles”, os profs, achavam que era muito importante para
mim, para nós, alunos. Mas sem motivação.

Para mim, este tipo de coisas valem o que
valem e nem por isso - assim o entendia acrescentariam assim tanta felicidade àquelas
crianças doentes, como me diziam.
Enganei-me!!
Como eu estava enganado acerca do
poder, da força e da eficácia do meu sorriso!
Como eu estava enganado acerca das minhas
mímicas improvisadas, dos meus gestos e carantonhas, quando partilhados com crianças
debilitadas pela doença...
Contra todas as minhas expetativas posso
dizer que, deste projeto, recebi muito, muito
mais do que dei àquelas crianças...

Na verdade, experimentei, à flor da minha pele, bem lá no centro do meu coração,
sentimentos de ternura, carinho, afabilidade,
compaixão e amor por aquelas crianças, de
que dificilmente me esquecerei...
Na verdade, fui criança outra vez! Cerca
de uma hora por semana, ao longo de um
ciclo de três, sem que ninguém mo proibisse
ou achasse mal, bem pelo contrário, fui criança de novo!
Na verdade, permitiram-me usar a minha
voz e cantar e bracejar, imitar galinhas e cavalinhos e atirar o pau ao gato, como no tempo
em que era realmente criança...
Que bom foi matar saudades daquele ciclo da minha vida. Que bom foi ter tido esta
oportunidade de fazer amigos crianças...

Agradeço a todos os que comigo se deslocaram ao Hospital de S. Sebastião a fim de
partilhar INFÂNCIAS e confirmar, comigo, que as
crianças são o que há de mais belo no mundo.
	Um anónimo que eu conheço,
Professor José Américo
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A visita de estudo à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que foi mais uma das
muitas iniciativas levadas a cabo pelo Colégio, proporcionou, aos alunos, o contacto com uma
realidade que suscita, muitas vezes, dúvidas e receios em relação à oferta das universidades e,
depois, do mercado de trabalho.
As dúvidas que muitas vezes temos puderam ser esclarecidas pelos profissionais de
cada área, durante uma das tardes da semana
cuja iniciativa dá pelo nome de Profissão Engenheiro.

A FEUP, além de ser a faculdade de engenharia mais prestigiada do país, é composta
por pessoas que se dedicam de corpo e alma
ao trabalho e que estiveram sempre prontas
para nos ajudar. A faculdade preocupou-se

Professores Fernando Vicente e Alexandra Salomé

uma planta com cerca de vinte a trinta e cinco centímetros de altura, que ocorre em solos
secos, siliciosos ou xistosos, estando confinada
a algumas populações isoladas, ao longo de
uma estreita faixa litoral do nosso País.
------------------------------------------------CONHECES

Olá, cientistas!
Aqui estamos, mais uma vez, para falar de
e sobre Ciência, com perspectivas muito vastas,
desde curiosidades a um relato acerca da Ciência
universitária com os nossos alunos do 12.º ano,
que estão prestes a experimentar novos desafios.
Boas leituras!
------------------------------------------------SABIAS QUE!
Quando se fala em plantas, logo se pensa
na sua capacidade única: realizar a fotossíntese! São seres produtores e fundamentais à vida
no nosso planeta.

Mas alvo de muito interesse e curiosidade são as plantas CARNÍVORAS!
As plantas carnívoras foram descobertas
no século XVIII por um botânico inglês chamado John Ellis.
Estas plantas atraem as suas vítimas, na
maior parte das vezes insetos ou pequenos
animais, com o seu cheiro característico a mel
ou a matéria orgânica em decomposição e
prendem-nas com substâncias pegajosas.
Uma vez aprisionada a vítima, a planta dissolve-a lentamente com os seus produtos digestivos e absorve tudo, restando unicamente
o seu revestimento duro. Tal como as outras
plantas, estas fabricam alimentos com o aproveitamento da luz solar. Os insetos funcionam
apenas como um suplemento alimentar que
as ajuda a viver em solos pobres.
Em Portugal, contam-se oito espécies
de plantas carnívoras. Uma delas é a erva-pinheira-orvalhada, assim chamada porque
se encontra coberta de gotas brilhantes de
goma pegajosa que faz lembrar orvalho. É

Sabes o que é um Kiwi? Um fruto? Sim, verdade. Mas há também um animal assim chamado. É uma ave: o kiwi, nativo das florestas e
selvas da Nova Zelândia.
De tamanho idêntico a uma galinha, tem
hábitos noturnos e não voa! São parentes das
avestruzes e das emas.
Não é esquisito no que respeita a alimento:
fruta, sementes, pequenos vermes e larvas de
insetos. É, portanto, omnívoro!
Acasalam na primavera e durante 80 dias fazem
a incubação do ovo! Um só, mas de grande tamanho, quase 1 kg, imagine-se!
Os Kiwis são muito agressivos, defendendo-se com potentes patadas. Protege o seu território de forma impressionante e intimidatória,
correndo e emitindo uma espécie de gritos!
Infelizmente, nos últimos anos, entrou em
extinção, principalmente devido à introdução
de predadores, como cães, gatos, ratos, furões
e doninhas que caçam e comem seus ovos.
------------------------------------------------BIODIESEL

Durante anos, a Química foi apontada pelo
senso comum como a principal causadora de
impactos ambientais negativos. Este paradigma
da sociedade está a mudar mediante a junção
do desenvolvimento tecnológico com o desenvolvimento sustentável. A introdução de
leis que obrigam as indústrias a respeitar o ambiente, estimulam os profissionais das áreas de
ciências e tecnologias a desenvolver processos
e produtos economicamente mais vantajosos e
que respeitam o meio ambiente, promovendo
um crescimento sustentável.
Tendo em conta que a civilização atual exige grandes consumos de energia, nomeadamente sob a forma de combustíveis fósseis e
que este gasto impacta bruscamente no meio
ambiente, torna-se imprescindível direcionar
esforços tecnológicos para minimizar os pre-

não só em nos proporcionar uma tarde de conhecimento, como também
uma tarde de diversão,
com algumas atividades
lúdicas no final do dia.
Sem pretender desvalorizar outras visitas
de estudo, muito importantes, considero que
esta foi das visitas mais importantes que fizemos… Afinal, contribuiu para a nossa decisão
quanto ao futuro.
E tu? Queres perder a oportunidade? Para
juízos. Temos, como substituto, por exemplo,
o Biodiesel, combustível obtido através do reaproveitamento de Óleos Alimentares Usados,
ou OAU.
O Biodiesel é um diéster proveniente de um
ácido gordo, é um biocombustível líquido, sintético, renovável e biodegradável que se obtém
a partir de lípidos naturais, como óleos vegetais
ou gorduras animais, novos ou usados, mediante um processo de transesterificação, processo em que se
converte o óleo vegetal em
biodiesel e glicerina.
O Biodiesel apresenta numerosas vantagens em relação
aos restantes combustíveis,
não só a nível ambiental, mas
também no que respeita à aplicabilidade. O Biodiesel pode
misturar-se com o gasóleo,
visto que as suas propriedades são idênticas. A
mistura deve conter 5% de diéster; no entanto,
pode ir até aos 30% para motores “pesados”. O
deste combustível confere melhores características de lubricidade, aumentando o tempo de
vida útil do motor.
Para além das vantagens já referidas, o Biodiesel é menos poluente que o gasóleo, visto
que é constituído por carbono neutro, sendo
que as plantas capturam todo o CO2 emitido
pela queima do Biodiesel e não liberta compostos sulfurados e aromáticos para a atmosfera.
Nas aulas laboratoriais de Química, do 12º
ano, sintetizamos Biodiesel, partindo de uma
pequena quantidade de Óleo Alimentar Usado.
A figura 1 mostra os produtos obtidos numa
das fases do processo, onde se distinguem duas
camadas: a superior corresponde ao Biodiesel,
que pode ser utilizado como combustível e a
inferior corresponde à glicerina, que serve para
fabricar sabão.
Nesta Atividade de Projeto de Química,
aprendemos a produzir um combustível alternativo, o Biodiesel, que permite o reaproveitamento dos Óleos Alimentares Usados – OAU - e
a sua utilização como combustível.
É com pequenos passos, como este, que
poderemos melhorar o meio ambiente e desenvolver produtos economicamente viáveis
e ambientalmente favoráveis. A Química também contribui para um desenvolvimento sustentável! Daniela Castro, Filipa Fernandes, Joana Alves, Sofia Vieira - 12ºA1
--------------------------------------------------Dia de Química
12º de Química faz visita à UA

No passado dia 5 de fevereiro de 2014, assinalou-se a 5ª edição do Dia de Química, no

o ano podes ser tu, não percas a oportunidade! Carlos Ferreira, 11º A2
Departamento de Química (DQ) da Universidade de Aveiro (UA).
Três alunos finalistas do ensino secundário
do Colégio, que frequentam a disciplina de Química, na companhia de outros alunos oriundos
de várias escolas, de norte a sul do país, foram colocados em contacto com a comunidade científica e docente do Departamento de Química,
com um programa de atividades bastante interessante e divertido. Este programa englobou
curtas palestras sobre assuntos científicos atuais,
como Líquidos Iónicos (compostos que são utilizados para a extração, concentração e purificação dos alcaloides e produtos farmacêuticos),
Cristais Piezoelétricos (materiais que, quando
submetidos a uma pressão, geram um campo
elétrico, que pode ser colhido como tensão elétrica); Alimentos: a perspetiva da Química (onde
aprendemos o segredo do saboroso chocolate
e as diferentes sensações que nos pode causar e
porquê) e Nanoquímica (onde foram abordadas
as nanopartículas, que podem ser usadas como
superfícies antimicrobianas).
Os alunos tiveram ainda o privilégio de
almoçar numa das cantinas da universidade,
assistir a um debate sobre saídas profissionais,
onde foram apresentados os diversos cursos
lecionados no DQ da UA, atividades lúdicas de
familiarização com a UA (pedi-paper, atividade
em que os alunos percorreram as instalações
da universidade em busca de informações
acerca da própria universidade), entrevistas-relâmpago (speed dating) com cientistas e, por
fim, demonstrações de Química. Os professores
também não escaparam a uma sessão temática
paralela sobre “Moléculas Sensacionais”.
Em conclusão, foi um dia bem passado, na
companhia de investigadores, professores e alunos, apesar de não termos
ganho a famosa “caneca” para os
vencedores do pedi-paper. Pode
ser que para o ano seja conquistada!
Cátia Rodrigues, Gabriel Afonso e Joana Alves - 12º A1

ciência ENTRElinhas

Profissão Engenheiro

visita de estudo

visita de estudo à FEUP
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Jornadas da Física e Química

Uma semana em que a física e a química foram o centro das atenções
Na semana de 10 a 14 de março, tiveram lugar as Jornadas da Física e Química. Foram várias
as atividades que decorreram durante aqueles dias. De entre as iniciativas, destacam-se a exposição Física e Química na nossa vida, com trabalhos desenvolvidos pelos nossos alunos e os
“laboratórios abertos”, para os nossos alunos de 9.º ano.
Foram atividades desenvolvidas pelos alunos e para os alunos: a interactividade foi total!
Foi muito interessante vivenciar o entusiasmo
dos alunos do secundário na organização das

atividades para os alunos do 9.º ano!
Experiências que serão para repetir, certamente! Grupo de professores de Física e Química

Opiniões alunos 12º A1 sobre as jornadas de
Físico-química
Gostei muito de participar nestas Jornadas,
permitiu-nos interagir com as diferentes turmas,
partilhar conhecimentos e, também, possibilitou
momentos de diversão.

Gostei bastante desta experiência, pois não só
me permitiu demonstrar uma parte daquilo que
fazemos nas aulas, como também foi uma forma de intercomunicação e de conhecimento. Os
alunos estiveram interessados e entusiasmados e
aderiram bastante às experiências realizadas.

Na minha opinião, foi uma experiência fantástica, que me permitiu aprofundar os meus conhecimentos e espalhar o conhecimento adquirido ao longo destes três anos nesta disciplina.
Foi uma experiência muito divertida, que nos
permitiu aprofundar os nossos conhecimentos
laboratoriais. Gostei da reação dos alunos do 9º
ano: pareceram interessados e curiosos.

iniciativas

Considero que a atividade prática é bastante importante, porque nos torna autónomos e nos
permite perceber que aquilo que ouvimos é praticável!
Através de experiências, pudemos comprovar tudo aquilo que já sabíamos na teoria
e de uma forma muito mais interativa e divertida! Todas as experiências realizadas nestas
Jornadas, a meu ver, cativaram os jovens, que
tiveram oportunidade de nelas participar!
As Jornadas da Física e Química mostraram-nos que a Físico-Química é muito mais do que
simples conceitos, conjuntos de cálculos, elementos químicos, substâncias, átomos e tantos
outros nomes que nos incutem a cada aula!

Para além de tudo isto, este tipo de iniciativa permite-nos descobrir se nos enquadramos ou não nesta área, se faz parte do nosso
leque de interesses, suscitando ou não a nossa vontade de querer escolher Físico-Química
no 10º ano, no caso de optarmos pelos cursos
de Ciência e Tecnologias!
Por fim, gostaria de dizer que estas Jornadas nos marcaram pela positiva – percebemos que o que aprendemos nas aulas pode
ter um lado mágico e inesperado! Essa é a

parte mais cativante da prática laboratorial,
nesta disciplina: o facto de nada estar garantindo, a ansiedade na espera dos resultados
da experiência, que poderão defraudar todas

as nossas expetativas ou então superá-las!
Gostaria de agradecer a todos quantos
tornaram isto possível e trabalharam para
que tal se realizasse! Mariana Guerner, 9º B
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Porto: um roteiro turístico

Alunos do curso de Turismo Rural e Ambiental percorrem a baixa da cidade

Já na Praça da Liberdade, observaram-se
os imponentes edifícios que ladeiam a Avenida dos Aliados e ainda a estátua equestre de
D. Pedro IV. Passando pela Estação de S. Bento, relembrou-se a importância para a cidade
deste interface ferroviário, cuja gare é célebre
pelos seus painéis de azulejos que fazem alusão a temas históricos. Depois, subimos até
ao Largo da Sé, donde pudemos apreciar a
Catedral, o Paço Episcopal e o extenso casario
do centro histórico. Seguimos depois, pelas
ruas do Porto medieval e mais típico, até à
Praça do Infante D. Henrique. Aí, observamos
o Palácio da Bolsa e o Mercado Ferreira Borges, um imponente edifício histórico que reflete os traços da arquitetura do ferro de finais
do século XIX.
O roteiro prosseguiu com uma breve visita à Casa do Infante, local de nascimento do
impulsionador dos Descobrimentos, e atualmente museu e arquivo municipal da cidade.
A visita terminou no Cais da Ribeira, com o
sempre agradável minicruzeiro fluvial no Rio
Douro, que cruza as seis pontes atualmente
existentes.
Esta visita, realizada no âmbito da disci-

plina de Turismo e Técnicas de Gestão, contou com a colaboração do diretor de curso,
e contribuiu para a realização de aprendizagens, valorizando uma vertente mais prática
e informal. Professor José Eduardo Pascoal

visita de estudo

Na tarde do dia 12 de março de 2014, tendo como ponto de partida o Jardim da Cordoaria, os
alunos do curso de Turismo Rural e Ambiental realizaram um percurso pedonal pelas ruas da
baixa da cidade do Porto, passando por diversos pontos de interesse turístico e cultural: a torre
dos Clérigos, o emblemático café Piolho - local de encontro da boémia estudantil -, a Reitoria da
Universidade, ou a conhecida livraria Lello - uma das mais bonitas do país pelo seu valor estético
e literário -, foram os primeiros locais a ser apreciados.

Geoclube – um espaço ativo

Atividades diversificadas promovem o saber
geográfico e a cultura dos alunos

estudo ao Museu da Cortiça, agora melhorado em termos de sistema de iluminação e informação iconográfica, que se revelou muito
interessante e enriquecedora. Professor José
Eduardo Pascoal

Barragem do Carrapatelo

Interior de um gigante produtor de energia
No início do segundo período, as turmas do 11º ano do curso de Ciências e Tecnologias e as
turmas do 10º ano dos cursos profissionais de Eletrónica e Informática fizeram uma visita de
estudo à central hidroelétrica do Carrapatelo, situada em Marco de Canaveses e Cinfães.
Esta visita, no âmbito da disciplina de Física e Química, pretendeu mostrar efeitos práticos dos princípios de indução eletromagnética, teorizados por Faraday e lecionados nas
aulas da disciplina. Vimos, também, como a
energia transformada é utilizada, e por quais
processos passa para chegar às nossas casas.

Foi uma tarde bastante
positiva, num local onde
todos demonstraram interesse pela tecnologia aí
presente e pela ciência que
está por trás dela. Rafael
Damasceno, 11ºA

visita de estudo

Nas sessões semanais do Geoclube, os
alunos experimentaram técnicas cartográficas, como a construção de mapas (mapa
hipsométrico de Portugal), realizaram pequenos trabalhos de pesquisa na Biblioteca
do Colégio (instrumentos meteorológicos) e
experimentaram jogos geográficos (distritos
de Portugal, acidentes do litoral, países e capitais), em formato multimédia. Exploraram,
ainda, ferramentas informáticas como o Google Earth, visualizaram filmes e procederam à
atualização semanal do painel do estado de
tempo, localizado no átrio do bar principal.
Foi ainda realizada uma pequena visita de

geografia

Ao longo do segundo período letivo, o Geoclube promoveu um conjunto de atividades, procurando, assim, cativar os alunos quer para a aprendizagem da Geografia, quer para a valorização do património cultural existente em Santa Maria de Lamas.
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LEITURAS

“Não se tem uma biblioteca para arrumar os livros, mas para guardar aqueles que é preciso ler”.
Umberto Eco

A Oficina dos
Livros Proibidos

Se Isto é um homem

As Intermitências da Morte

de Primo Levi

de José Saramago

de Eduardo Roca

D Quixote, 180 páginas

Caminho, 216 páginas

Se isto é um homem relata a vida de um químico chamado Primo, que foi
levado para um campo de concentração, onde viveu mais de um ano.
Primo era um recém-chegado ao campo, não sabia em quem confiar
nem o que fazer, e aos poucos conhece algumas das
outras pessoas que lá estão, mas mal. No início deram-lhe uma farda, um par de sapatos e uma colher e apenas disseram que não podia perder estes objetos, sob
pena de ser castigado.
A história vai-se desenrolando e Primo vai conhecendo alguns colegas com quem vai trabalhar e passar
algum tempo, pelo menos até que chegassem os dias
das seleções, os dias em que os alemães escolhiam os
judeus que iam para as camaras de gás. Nesses dias, Primo refugiava-se no
Ka-be, o local onde estavam os doentes, já que estes não eram sujeitos às seleções.
O tempo foi passando e abriu um armazém onde trabalhariam os judeus
que fossem químicos, mas primeiro teriam que passar num exame. Primo
fez o exame e conseguiu passar, apesar das suas dificuldades. No armazém,
Primo sabia que estava seguro, pois no inverno estavam abrigados e podiam
desviar objetos para os trocar por comida.
Quando o campo foi atacado por russos, como sempre fazia nos momentos de pânico, Primo abrigou-se no Ka-be com mais homens, donde
saiu em liberdade dez dias depois.
Na minha opinião, além de uma escrita exigente, a obra dá-nos lições sobre a
vida e explica que o homem é o seu próprio inimigo.
Com este livro, podemos também aprender mais sobre como eram tratados
os prisioneiros, durante a Segunda Guerra Mundial, porque o livro trata dos pormenores das suas vidas. É um livro a não perder e que nos mostra o valor da
frágil vida. Vítor Pereira, 10º A

A ação de As Intermitências da Morte, de José Saramago, localiza-se num país
cujo nome não é referido e onde a morte, a partir do dia 31 de dezembro de
um ano que também não é mencionado, deixa de trabalhar, isto é, as pessoas
deixam de morrer. Desencadeiam-se, assim, diferentes constrangimentos, quer a nível social, quer a nível económico.
Lares e hospitais ficam sobrelotados, agências funerárias e
seguradoras deixam de ter lucro. A nível humano, famílias
encontram-se mergulhadas numa agonia profunda, já que
os seus entes não alcançam a paz.
O sofrimento das pessoas é tal que uma família de
camponeses decide encaminhar os seus entes, um pai e
um filho, que se encontram no estado de vida suspensa,
para além-fronteira, onde a morte continuava a trabalhar.
Seguidamente a esta família, outras fizeram o mesmo. Desenvolveu-se,
assim, uma organização, a maphia, cujo objetivo era enriquecer com o transporte destas pessoas em estado de vida suspensa para além-fronteira.
Passados sete meses, a morte anuncia o seu regresso, notificando as pessoas com sete dias de antecedência: diariamente envia cartas aos destinatários. Mas, certo dia, uma delas volta ao remetente. E após três reenvios, a carta
sempre regressa ao remetente…
Intrigada e desorientada, a morte decide assumir uma figura humana a fim de
entregar pessoalmente o envelope à pessoa que deveria ter morrido aos 49 anos,
mas que, dado estes acontecimentos, já completara 50 anos. Descobre que se tratava de um violoncelista que vivia uma vida pacata, num apartamento, com o seu
cão. Decide assistir a um dos seus concertos para lhe entregar a carta. Todavia, ao
ouvir as melodias provenientes do violoncelo, a morte fica em êxtase e perplexa…
As Intermitências da Morte aborda conceitos como a morte e a vida, que
aparecem de mãos dadas. José Saramago consegue falar deles de uma forma
muito concreta, fazendo algo notável: humanizar a morte.

Marcador, 568 páginas

Este romance histórico decorre na
cidade alemã de Colónia, no século XV,
numa Europa governada ainda pelas
superstições e velhas crenças, em
que a difusão do
saber é um exclusivo da Igreja e de
alguns nobres. Porém, um pequeno
grupo de homens
de cultura que se
reúne na mais absoluta clandestinidade
está ligado por uma ambição comum:
fazer com que também o povo tenha
acesso à cultura através dos livros. Só
um modesto ourives chamado Lorenz,
ajudado pela filha, será capaz de aceitar
o desafio, construindo uma inédita máquina de «impressão» de livros. Homem
de fé, Lorenz debate-se com os perigos
da sua missão, acabando por descobrir
entre os Evangelhos a derradeira motivação: «…a verdade far-vos-á livres.»
Mesmo que o preço que poderá pagar
por semelhante ousadia seja o mais elevado: a sua vida e a de todos aqueles
que o rodeiam. Professor João Sousa

O Boneco de Neve
de Marcello Simoni

fotogaleria

aula de desenho, de educação visual e tecnológica
e de expressão musical

expressão e opinião

Dom Quixote, 472 páginas

O Boneco de Neve é o sétimo livro da coleção, de autoria
de Jo Nesbo, protagonizada por Harry Hole, um detetive que
luta contra o alcoolismo, enquanto o seu relacionamento
com Rakel, devido a problemas comportamentais, termina.
Apesar de tudo isto, Harry é uma pessoa extremamente inteligente, que está constantemente a testar os outros, analisando os comportamentos e atitudes de quem o rodeia.
Nesta obra, Harry depara-se com vários casos de mulheres que desaparecem, sem deixar rasto, a partir do primeiro

A minha história com Bob
de James Bowen
Porto Editora, 192 páginas

A minha história com Bob é um livro baseado numa história
real, a história de James, um músico de rua, e Bob, um gato.
James sempre teve uma vida um tanto complicada: adolescência problemática, pais divorciados e uma mãe pouco
presente, pai emigrado em Inglaterra.
	Um dia, James decidiu seguir o seu sonho de ser músico.
Partindo da Austrália, foi viver para Inglaterra com o pai.
No início, formou uma banda, mas esta obteve pouco
sucesso. Desesperado e após várias peripécias, James acabou
por se deixar influenciar pelas drogas, em particular a cocaína.

dia em que começa a nevar - e em todas as cenas de crime
surge algo caricato: um boneco de neve!
Ninguém sabe a origem ou quem
construíra aqueles bonecos de neve e
Harry tem a certeza de que está a lidar
com um serial killer, embora ninguém
acredite nele, mesmo os seus superiores do departamento da polícia de
Oslo.
Mathias, quando era apenas uma
criança, matou sua mãe, Sarah, por descobrir que esta traíra o seu pai. Desde então ficara com um
distúrbio de personalidade.

Mais tarde, entrou para a Universidade, para cursar medicina, em
Oslo, onde pretendia investigar uma cura para a sua doença, esclerodermia. Mas, na Universidade, tem acesso aos casos relacionados com
testes de ADN e, através dos registos, Mathias conhece várias famílias
cujas mães têm filhos ilegítimos… Fica obcecado por elas, fazendo
com que as mulheres desapareçam para, depois, as eliminar.
Esta obra está repleta de acontecimentos que despertam intensa
curiosidade pois, no decorrer da intriga, surgem pistas que parecem
verdadeiras que acabam por se revelar falsas, e outras, que parecem
falsas, revelam-se verdadeiras.
Estamos perante um livro cheio de reviravoltas, subentendidos e
becos sem saída, uma série de fatores que prendem a curiosidade do
leitor. Luís Santos, 10º A

Nessa altura, James era um toxicodependente em recuperação, que ganhava a vida a tocar nas ruas de Londres.
Certo dia, quando regressava a casa,
encontrou um gato amarelo à entrada
do seu prédio. O animal estava em muito mau estado, pelo que James decidiu
acolhê-lo até o recuperar. Levou-o ao
veterinário e com ele gastou todo o dinheiro que ganhava a tocar. Quando o
gato recuperou, James deixou-o, uma
noite, à porta do prédio - não tinha condições para o alimentar, nem tempo para cuidar dele. Mas o
gato decidiu não o abandonar.
No dia seguinte, quando James se dirigia para as ruas de

Londres para tocar, o gato saiu dos arbustos do seu prédio e seguiu-o.
Com a sua presença, James ganhou uma atenção especial. Muitas pessoas paravam, pela primeira vez, para o ouvir e perguntavam o nome
do gato. James chamava-lhe Bob. Como afirma no livro, “foi como se de
repente me tirassem um véu de invisibilidade”.
No final desse dia, James reparou que ganhara o dobro do dinheiro
e pensou, então, que Bob poderia ser a sua segunda oportunidade.
Ambos criaram um laço de amizade, amor e dependência: ambos
encontraram a segunda oportunidade no outro, uma segunda oportunidade de mudar as suas vidas…
E em vez de James usar o dinheiro que ganhava para as drogas, decidiu
deixar de tocar nas ruas, procurou trabalho e conseguiu deixar de vez as
drogas. E, o mais importante, conseguiu reconciliar-se com o passado,
com os seus pais. Beatriz, 10ºA2

Curso Intensivo
de Squash
dos 8 aos 13 anos
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A salutar atividade física em jogo

------------------------------------------------CORTA-MATO
PARTICIPAÇÃO ALEGRA MANHÃ CHUVOSA
O grande acontecimento desportivo, o
corta-mato escolar, realizou-se no final do
primeiro período, no qual participaram 826
alunos, nos diversos escalões.

E trinta foram os apurados para o regional,
em Santa Maria da Feira. Nesta competição
conquistamos quatro troféus por equipa e um
individual, na figura do Nélson Canedo, do 7º G.
O Nélson conquistou, ainda, o vigésimo
lugar, a nível nacional, nos dias 14 e 15 de
março, em Portalegre. Jacinto Santos, coordenador do clube do desporto escolar

OFERTA DE 1 ENTRADA
PARQUE AQUÁTICO 12 de ABRIL

Inscrições até 3 de ABRIL
7 a 17 de ABRIL
das 09h00 Às 17h30
crianças dos 6 aos 12 anos

Piscina, cinema, pilates,
multimédia, raquetes,
jogos coletivos...

feriasdivertidas.colegiodelamas.com

clube colégio de lamas

mãos alheias: logo no primeiro encontro das
competições, sagraram-se vitoriosas.
A confirmarem-se estes resultados até
final do ano letivo, uma vez mais se prevê
que os três núcleos se destacarão a nível da
coordenação local do desporto escolar de
Entre Douro e Vouga. Conseguiremos metas
de sucesso que se estenderão até às fases regionais e nacionais, percorreremos o norte, o
centro e o sul do país na procura de troféus,
mas também de convívio, conhecimento e
cultura.
Somos um clube de extrema simpatia
na vitória e na derrota, respeitamos sempre
os nossos adversários, fomos e seremos também uma referência positiva, porque honramos sempre os nossos compromissos.

complexo desportivo

Na memória deles ficarão registados momentos únicos.
O nosso clube, sob a presidência da Drª.
Joana Vieira, conta este ano letivo com os
grupos de dança e ténis, em competição, e
com o grupo de badminton, em atividade interna.
	Uma vez mais, até ao final do segundo
período, o Colégio, já com todos os grupos
a liderarem as classificações, não teve rival à
altura, nas provas até agora disputadas.
No ténis, a prestação dos pupilos do Colégio
(sob a orientação do professor Filipe Mesquita) marcarou uma mão cheia de encontros e
outras tantas vitórias.
As professoras Sandra Lucas e Sofia Costa
também não deixaram os seus créditos por

clube de desporto escolar

No início do ano letivo abrimos um novo ciclo quadrianual. Sabemos, como de costume, que
alguns alunos passarão pela experiência do confronto desportivo saudável com outras instituições escolares.
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Museu de Lamas, 2004-2014

10 anos após o início da requalificação…

cantinho do museu

Quando a Escola das Artes da Universidade
Católica Portuguesa foi abordada no sentido
de promover o relançamento do Museu de
Santa Maria de Lamas (MSML), estava longe
de calcular a riqueza e a complexidade da
obra proposta.
Num estado de semiadormecimento desde 1977 - data que marca o desaparecimento
do seu fundador, Henrique Amorim - o museu, que mais parecia um armazém, apresentava graves problemas de desadequação às
exigências da museologia atual, desconhecimento do seu efetivo acervo, alterações substanciais à sua organização inicial, tratamentos
cientificamente pouco corretos à superfície
das obras, problemas diversos de conservação
preventiva e, sobretudo, uma ausência de plano para a sua valorização e interpretação.
	Um espólio diverso e admirável, espalhado
por 16 salas, corria o risco de ultrapassar um
ponto de degradação que seria impossível recuperar.
Neste sentido, com particular interesse e
sentido de responsabilidade, resolveu a Direção Casa do Povo de Santa Maria de Lamas,
instituição tutelar do Museu, estabelecer um
protocolo com o Departamento de Arte da
Universidade Católica Portuguesa de modo a
orientar o relançamento do museu.
Denominado Projeto de Reorganização Museográfica do MSML, o protocolo estabelecido
em 2004 visava essencialmente a organização
e inventariação do seu espólio, a sua reorgani-

zação expositiva, o seu tratamento de conservação preventiva e restauro.
Atendendo à vasta extensão do Museu em
obras e espaços, foi proposto o tratamento das
três primeiras salas (Sala de Nossa Senhora do
Ó, Sala da Capela e Sala dos Evangelistas) e do
espaço de acolhimento, até então inexistente.
Foi, então, criado um Plano Museológico, com
metas temporais definidas, que se encontra
em implementação e constante atualização.
2004

do Plano Museológico e a toda a intervenção,
ao estudo, conservação e promoção do espaço e do seu espólio singular. O modelo de
tratamento das primeiras salas foi aplicado
aos restantes espaços.
Paralelamente, foi realizado um projeto
que visa a requalificação da designada Sala
da Cortiça e a área envolvente designado
Sala da Cortiça: Estórias da História, o qual se
encontra em fase de concretização.
Passados 10 anos do início da requalificação, o museu tornou-se um espaço de
reflexão, estudo e investigação de uma realidade que moldou a história de uma terra.
Um espaço socialmente ativo, cultural e pedagogicamente relevante, contribuindo para
aprofundar e divulgar o conhecimento do
património.
------------------------------------------------Museu recebe estagiários de Cursos
Profissionais do Colégio

Com o fim do Protocolo, em julho, foi
criado um quadro técnico especializado, de
modo a dar continuidade à implementação

Fica, assim, registado o franco agradecimento aos alunos que colaboraram e se envolveram nestes projetos!
-------------------------------------------------Clube de Geografia visita o Museu
O museu recebeu o Clube de Geografia do
Colégio. Nesta deslocação ao museu, os alunos
visitaram a exposição permanente, bem como
as exposições temporárias patentes a público: S.
Sebastião: o culto e Cortiça: Estórias da História.
-------------------------------------------------À descoberta dos símbolos pascais

2014

Sala de Nossa Senhora do Ó

cultural, os estagiários desenvolveram trabalho no âmbito do Serviço Educativo; do curso
profissional Técnico de Multimédia, trabalharam os estagiários na execução de um vídeo
promocional do museu e seus serviços e atualizaram o registo fotográfico do museu; do
curso profissional de Gestão e Programação
de Sistemas Informáticos, a intervenção foi no
sentido da programação do novo portal do
museu e quiosques multimédia.

Como vem sendo hábito, ao longo do
ano letivo, o museu recebe estagiários de diversas instituições de ensino.
Ao longo deste ano letivo, o museu acolheu alunos do Colégio que desenvolveram
trabalho em diferentes valências.
Do curso profissional de Animação Socio-

No âmbito da disciplina de Educação Moral
e Religiosa Católica, entre 17 de março e 04 de
abril, as turmas do Colégio visitaram o museu
e participaram na atividade À descoberta dos
símbolos pascais.

damente foram colocados em pontos estratégicos da nossa escola.
Enfim, toda a comunidade escolar teve

um dia diferente, vivo, e tão importante para
quebrar a rotina escolar de mais um ano letivo. Professora Helena Espada

mentos de interação com o universo infantil,
onde a música foi o elo que nos uniu, numa
perfeita partilha de felicidade e amor.
E o que mais nos agradou foi, sem dúvida, provocar sorrisos e gargalhadas nos mais
inocentes, que marcou de forma tão positiva
aquela tarde!
Agradecemos à escola, especialmente

nas pessoas da professora Isabel e a auxiliar
Cristina, que atenciosamente nos acolheram.
É de destacar que todo o grupo se empenhou na preparação da visita, com muita
boa vontade, e o resultado não poderia ter
sido melhor! Ficaram as recordações do festivo momento e a vontade de regressar numa
nova oportunidade! Inês Barros - 8º D

DIA DO INGLÊS

Um momento diferente e bem recheado
Mais uma vez se comemorou, na nossa escola, o Dia do Inglês, no dia 10 de fevereiro. Várias foram as atividades que dinamizaram esta ocasião e que serviram de incentivo e alerta para a importância da aprendizagem da língua inglesa, bem como o conhecimento da cultura britânica.
Dessas atividades, destacaram-se a apresentação de duas peças teatrais, uma para o
secundário e outra para o terceiro ciclo: Robin
Hood e Macbeth, respetivamente.
As representações foram levadas a cabo pelo
grupo Avalon, constituído por nativos ingleses.
Na cantina também houve lugar a um almoço diferente: a ementa procurou respeitar
pratos tipicamente ingleses.
Igualmente, a meio da manhã e para o
corpo docente, se fez um pequeno-almoço
britânico, o qual contou com a colaboração
dos professores de inglês na preparação das
iguarias e do tão típico english tea.

Para publicitar estes eventos e numa
perspetiva interdisciplinar, os alunos de artes,
do 11º B, elaboraram cartazes que antecipa-

JARDIM MUSICAL

Crianças do pré-escolar com atividade enriquecedora

iniciativas

Na tarde do dia 08 de janeiro, um grupo de alunas do 8ºD, acompanhadas pelo professor de
Educação Moral e Religiosa Católica, visitou a Escola Básica Lamas 3, com o objetivo de realizar
uma tarde recreativa com as crianças do pré-escolar.
Esta atividade surgiu como resposta a
um repto lançado pelo professor. E após uma
reunião preparatória, o docente planeou as
ações interativas com as crianças, através da
arte musical, numa apresentação que recebeu o nome Jardim Musical.
Na escola, tivemos excelente receção por
parte dos alunos do pré-escolar que, com
entusiasmo e alegria, participaram das atividades desenvolvidas. Foram apresentadas
cantigas infantis, acompanhadas pelo violino,
pela viola de arco, maracas, pandeireta e guitarra. Também houve danças coreografadas,
pequenas dramatizações e jogos que muito
alegraram os pequeninos.

As crianças também surpreenderam o
nosso grupo, entoando belas canções e presenteando-nos com um lindo marcador de
páginas por eles elaborado.
Num meio com imensos balões, chupa-chupas e muita alegria, vivenciamos mo-
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Um Santo, Um Amigo
Guimarães, Santuário de Nossa Senhora da Penha
A disciplina de EMRC realizou, no dia 15 de fevereiro, a quarta etapa do roteiro e projeto Um Santo,
Um Amigo com a visita de estudo ao Santuário de Nossa Senhora da Penha, em Guimarães.
Após S. Domingos da Serra, S. Francisco,
no Porto e Santa Luzia, em Viana do Castelo,
nada melhor do que terminar com Santa Maria, Nossa Senhora da Penha.
Os alunos do 10ºA2 e do 10ºC aproveitaram ao máximo este dia especial, descobrindo pela manhã o centro histórico da “cidade
berço”, que é Património Cultural da Humanidade.
Não se podia perder a oportunidade de
passear pelas ruas e monumentos mais simbólicos da cidade que teve um papel crucial

na formação de Portugal. O primeiro ponto
de paragem foi a Praça do Toural, onde o
grupo visitou a Igreja de S.Pedro. Depois,
dirigimo-nos para a Praça da Oliveira e Praça
de Santiago, onde contemplámos uma zona
onde a arquitetura medieval é bem evidente. No coração da zona histórica, visitamos
a Igreja de Nossa Senhora da Oliveira onde
o sacerdote responsável nos apresentou o
templo românico fundado por D. Afonso
Henriques. Seguiu-se uma visita fantástica ao
riquíssimo Museu de Alberto Sampaio, que

alberga as coleções da extinta Colegiada de
Nossa Senhora da Oliveira e de outros conventos e igrejas da região.
De seguida, dirigimo-nos à Igreja de S.
Gualter, onde se centram as famosas celebrações das festas gualterianas. Após um
momento de reflexão, rumamos à zona do
castelo. Visitamos o espetacular Palácio dos
Duques de Bragança, a Igreja de S. Miguel
do Castelo e o famoso castelo de Guimarães.
Após o almoço, peregrinamos rumo ao San-

tuário de Nossa Senhora da Penha.
Após um momento de convívio, um membro da Irmandade da Penha orientou uma visita a este importante centro de devoção popular. Esta singular obra, em granito da região,
integra-se nas linhas retas do estilo Art Deco.
No Monte da Penha, pedimos a bênção da
Mãe de Deus para nós e para a humanidade.
A iniciativa decorreu muito bem e todos
acharam que valeu a pena. Professor Paulo
Costa

porto, Igreja Monumento de São Francisco de Assis
No dia 1 de fevereiro, nós, os alunos do 8ºano, visitamos a Igreja Monumento de São Francisco
de Assis, acompanhados pelos professores Joaquim Rocha (EMRC), David Lima (História), Lucília Reis (Língua Portuguesa), pela auxiliar Dª Fátima e pela nossa querida Drª. Rita.
Durante a viagem de ida estávamos todos muito curiosos e cheios de energia para
que a visita começasse.
Quando chegamos, estivemos a conviver,
fizemos um lanche e, como não podia faltar,
tiramos fotografias para ficar de recordação.
Realizamos um exercício de “aquecimento”,
que se tratava de completar um poema sobre
São Francisco de Assis.
A visita teve início dentro de uma igreja,
com a presença de uma guia a falar-nos sobre
a história do local, rico em figuras históricas e
estilos.
A igreja é toda revestida por uma película
de ouro muito fina! Observamos a imagem
de São Francisco e a guia falou-nos detalhadamente sobre este santo enquanto exemplo
de vida a ser seguido.
Depois da igreja visitamos o Cemitério
Catacumbal e o Museu, onde existem quadros pintados, figuras dos tempos antigos,
símbolos e um rico acervo que merece ser
conhecido.
Terminamos a visita à Igreja Monumento

de São Francisco de Assis e participamos num
jogo muito interessante, que se chama “Desatando nós”. Seguidamente, aproveitamos
para explorar a beleza da zona ribeirinha do
Porto, com a vista maravilhosa do Rio Douro.
Dado isto, chegou o momento de regressar
as nossas casas. Foi uma manhã muito interessante e divertida e de que nunca nos esqueceremos! Rita Ferreira - 8º J

VIANA, Basílica Coração de Jesus Monte de Santa Luzia

Os alunos visitaram o Museu do Traje,
onde estão representadas as tradições etnográficas do Minho, o Museu de Artes Decorativas, onde puderam contactar com diversas coleções, desde a louça azul e faianças
portuguesas ao mobiliário indo-português;
visitaram ainda a Sé Catedral, no centro histórico, uma majestosa construção do século
XV entre o românico e o gótico, bem visível
no pórtico, cujo interior é decorado em talha
barroca e retábulos neoclássicos; e ainda a
Basílica, dedicada ao Coração de Jesus, onde
se venera Santa Luzia, que está situada no
Monte de Santa Luzia, uma construção que
muitos identificam como uma réplica do Sacré-Coeur, em Paris.
Antes do regresso ao Colégio, os alunos
realizaram um trabalho de grupo sobre a biografia de Santa Luzia.
Foi uma visita enriquecedora e culturalmente interessante: afinal, há tanto para
apreciar aqui tão perto de nós! Todos ficaram
encantados. O grupo de alunos

visita de estudo

As turmas do 7º B e 7º D, na disciplina de EMRC, realizaram uma visita de estudo a Viana do
Castelo no âmbito do Projeto: Um Santo, um Amigo! – Santa Luzia, no dia 8 de Fevereiro.

Festa de carnaval
No passado dia 15 teve lugar a tão esperada festa de Carnaval do Colégio, um evento a cargo da Associação de Estudantes.
A iniciativa contou com a presença de várias centenas de
participantes que, com a sua natural alegria, deram cor e brilho a
uma noite que ainda se fazia sentir fria.
Algumas das fotografias que agora se publicam mostram
um pouco da alegria a boa disposição reinantes naquele espaço.

