DEFICIENTE POR
um DIA
O desporto serve para
aproximar: Dia da Pessoa com
Deficiência assinalado de forma
participada no pavilhão. P 2

NEK

EXPOSIÇão

Conferência

O nosso ex-aluno Bruno Nogueira acedeu ao convite e mostrou
aos alunos o essencial do seu
trabalho como graffiter, numa
interessante sessão. P 11

Os nossos retratos na História da
Arte – exposição de trabalhos
dos alunos finalistas de Artes
Visuais, em exibição na FAP
Feira. P 12

Do eu solitário ao eu solidário
– palestra de Frei Fernando
Ventura, para alunos do 12º
ano, cativa auditório e agita
consciências. P 04

liberdade de escolha DE ESCOLA
Parada do grupo Ritmare percorre o recinto do Colégio animando e
sensibilizando a comunidade para a semana da livre escolha. P 03
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Sabe que tem liberdade de escolha
da escola para os seus filhos?

Ao abrigo do Contrato de
Associação, a frequência do
Colégio de Lamas é gratuita.
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Je suis… (à) Paris

EVANGELII GAUDIUM

Uma visita memorável
Champs-Élysées ou na Eurodisney, em La Défense ou no Arc
de Triomphe, no Centre Georges Pompidou ou nas pontes
onde os amantes selam, com cadeados, amores eternos),
mas também com a realidade dos que nela habitam e
trabalham, sobretudo na partilha dos transportes públicos (principalmente o metropolitano) e nas idas diárias ao
supermercado.
Além da riqueza intrínseca ao ato de viajar, os alunos
envolvidos guardarão desta aventura ensinamentos, como
a pontualidade, o espírito de equipa ou o respeito (pelos
outros e pelo património), que lhes serão úteis ao longo da
vida. Professores Fernando Correia e Manuel Jasmim

visita de estudo

Durante a pausa letiva do Carnaval – de sábado a quarta-feira -, Paris recebeu 29 alunos que frequentam o 8º ano,
que exploraram as ruas e os monumentos mais conhecidos da capital francesa.
Nesta viagem, em que lazer e aprendizagem andaram de mãos dadas, os participantes puderam contactar
de perto com a componente turística inerente à cosmopolita cidade-luz (na subida ao topo da Tour Eiffel ou no
cruzeiro realizado no Rio Sena, no Musée du Louvre ou nos
jardins e interior do Palais de Versailles, na Cathédrale de
Notre Dame ou na Basilique du Sacré-Coeur, na observação
dos pintores, em Montmartre, ou na arrojada Pigalle, nos

DEFICIENTE POR UM DIA

Uma iniciativa que promete continuar
clube de desporto escolar

Glossário essencial da Exortação Apostólica do Papa Francisco
Professor Paulo Costa
ALEGRIA: A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira
daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar
por Ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do
isolamento e neles renasce sem cessar a alegria.
BEM: Quem deseja viver com dignidade e em plenitude, não tem
outro caminho senão reconhecer o outro e buscar o seu bem. O
Evangelho convida, antes de tudo, a responder a Deus que nos ama
e salva, reconhecendo-o nos outros.
CRISE: A crise financeira que atravessamos faz-nos esquecer que,
na sua origem, há uma crise antropológica profunda: a negação da
primazia do ser humano, reduzindo-o apenas a uma das suas necessidades: o consumo.
DIGNIDADE: Um ser humano é sempre sagrado e inviolável, em
qualquer situação e em cada etapa do seu desenvolvimento. É fim
em si mesmo, e nunca um meio para resolver outras dificuldades.
ÉTICA: Com a negação de toda a transcendência, produziu-se uma
crescente deformação ética, um enfraquecimento do sentido do
pecado pessoal e social e um aumento progressivo do relativismo,
provocando uma desorientação generalizada.
FAMÍLIA: A família atravessa uma crise cultural profunda, como todas as comunidades e vínculos sociais. No caso da família, a fragilidade dos vínculos reveste se de especial gravidade porque se trata
da célula básica da sociedade.
GLOBALIZAÇÃO: Como filhos desta época, todos estamos de algum
modo sob o influxo da cultura globalizada atual que, sem deixar de
apresentar valores e novas possibilidades, pode também limitar-nos,
condicionar-nos e até mesmo abater-nos.
HUMANIDADE: Amamos este magnífico planeta, onde Deus nos
colocou, e amamos a humanidade que o habita, com todos os seus
dramas e cansaços, com os seus anseios e esperanças, com os seus
valores e fragilidades.
INJUSTIÇA: Assim como o bem tende a difundir-se, assim também
o mal consentido, que é a injustiça, tende a expandir a sua força
nociva e a minar, silenciosamente, as bases de qualquer sistema político e social, por mais sólido que pareça.
JESUS CRISTO: Ao início do ser cristão, não há uma decisão ética
ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento,
com uma Pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma,
o rumo decisivo.
LIBERDADE: Um são pluralismo, que respeite verdadeiramente aqueles que pensam diferente e os valorize como tal, não implica uma privatização das religiões, com a pretensão de as reduzir ao silêncio e à
obscuridade da consciência de cada um.
MISERICÓRDIA: A Igreja deve ser o lugar da misericórdia gratuita,
onde todos possam sentir-se acolhidos, amados, perdoados e animados a viverem segundo a vida boa do Evangelho.
NECESSIDADES: Numa civilização paradoxalmente ferida pelo
anonimato e, simultaneamente, obcecada com os detalhes da vida
alheia, a Igreja tem necessidade de um olhar solidário para contemplar, comover-se e parar diante do outro.
OUTROS: Sair de si mesmo para se unir aos outros faz bem. Fechar-se em si mesmo é provar o veneno amargo do imanentismo e a humanidade perderá com cada opção egoísta que fizermos. O único
caminho é aprender a encontrar os demais.
PALAVRA: A melhor motivação para se decidir a comunicar o Evangelho é contemplá-lo com amor, é deter-se nas suas páginas e lê-lo
com o coração. Se o abordamos desta maneira, a sua beleza deslumbra-nos e volta a cativar-nos.
QUERIGMA: No próprio coração do Evangelho aparece a vida comunitária e o compromisso com os outros. O conteúdo do primeiro anúncio
tem uma repercussão moral e social imediata, cujo centro é a caridade.
RESPONSABILIDADE: Quase sem nos darmos conta, tornamo-nos
incapazes de nos compadecer ao ouvir os clamores alheios nem
nos interessamos por cuidar deles, como se tudo fosse uma responsabilidade de outrem que não nos incumbe.
SOFRIMENTO: A cidade dá origem a uma espécie de ambivalência
permanente, porque, ao mesmo tempo que oferece aos seus habitantes infinitas possibilidades, interpõe também numerosas dificuldades ao pleno desenvolvimento da vida de muitos.
TÉCNICA: A sociedade técnica teve a possibilidade de multiplicar
as ocasiões de prazer; no entanto ela encontra dificuldades grandes
no engendrar também a alegria. O grande risco do mundo atual é
uma tristeza individualista que brota do coração.
UNIDADE: É o Espírito Santo, enviado pelo Pai e o Filho, que transforma os nossos corações e nos torna capazes de entrar na comunhão perfeita da Santíssima Trindade, onde tudo encontra a sua
unidade e se constrói a comunhão e a harmonia.
VALORES: A sociedade conduz-nos a uma tremenda superficialidade no momento de enquadrar as questões morais. Torna-se necessária uma educação que ensine a pensar criticamente e ofereça um
caminho de amadurecimento nos valores.
XADREZ: Para avançar nesta construção de um povo em paz, justiça
e fraternidade, há quatro princípios: o tempo é superior ao espaço,
a unidade prevalece sobre o conflito, a realidade é mais importante
do que a ideia, o todo é superior à parte.
ZELO: Ninguém pode sentir-se demitido da preocupação pelos
pobres e pela justiça social. A conversão espiritual, a intensidade do
amor a Deus e ao próximo, o zelo pela justiça e pela paz, o sentido
evangélico dos pobres e da pobreza são exigidos a todos.

O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência realiza-se desde 1998, ano em
que a Organização das Nações Unidas avançou com a convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência e tem como principal objetivo a motivação
para uma maior compreensão dos assuntos da deficiência e da mobilização
para a defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar destas pessoas.
Cada ano, no dia 3 de dezembro,
o Dia Internacional das Pessoas com
Deficiência tem um tema específico,
que pauta todas as atividades e celebrações deste dia.
A celebração do Dia Internacional
das Pessoas com Deficiência, no Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas,
teve início no ano de 2014. Da responsabilidade do grupo de educação física,
procurou consciencializar a comunidade educativa acerca da importância da
integração das pessoas portadoras de
deficiência na sociedade, na escola e
no desporto, através da prática de atividades físicas adaptadas.
Esta iniciativa teve dois momentos
distintos: o primeiro ocorreu nos dias
1 e 2 de dezembro, nas aulas de edu-

cação física, em que foram preparadas
atividades físicas adaptadas a pessoas
com limitações motoras e nas quais
os alunos foram confrontados com as
dificuldades com que as pessoas com
limitações motoras convivem diariamente; o segundo momento sucedeu
no dia 3, data em que alguns elementos da CERCI Lamas foram convidados
para exibirem algumas das suas capacidades, bem como a conviverem
e a defrontar alguns alunos da nossa
escola, na modalidade de Boccia.
O pavilhão, devidamente reestruturado para o efeito, acolheu diversas
atividades. No espaço A, Voleibol Sentado; no espaço B, Boccia; no espaço
C, percurso em cadeira de rodas; no
espaço D, percurso gímnico de olhos

vendados. No espaço exterior 1, futebol de pés atados; no espaço exterior
2, atletismo de olhos vendados e, por
fim, no espaço exterior 3, corrida de
cadeira de rodas.
No dia 3 de dezembro, as atividades
incluíram a receção aos participantes,
práticas desportivas, intercaladas com
espaços musicais a cargo dos alunos e,
em especial, a homenagem a dois deficientes motores que têm participado e
apoiado o desporto adaptado feirense:
José Dimas e Manuel Azevedo.
Foram dias intensos, é certo. Mas
serviram, também, para mostrar que
é possível, com dedicação, esforço e
empenho, superar dificuldades. Professor Augusto Costa
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Páscoa Eterna
A Nossa Páscoa

Liberdade de Escolha da Escola assinalada no Colégio
Na última semana de janeiro, assinalou-se, em todo o país, a Semana da Liberdade de Escolha da Escola. O objetivo desta
iniciativa é festejar a liberdade de escolha da escola como um instrumento que permite às famílias e aos alunos terem
acesso à escola que desejam, querem e preferem.

vernos. É uma questão central de liberdade.
No nosso Colégio, o dia 28 de janeiro foi de festa e toda
a comunidade educativa assistiu à parada pela Liberdade da
Escolha da Escola que os RITMARE nos ofereceram. Houve
ritmos e cores fortes na defesa de uma ideia forte. Viva a liberdade! Joana Vieira, Diretora Pedagógica

À nossa querida Dra. Rita
A Dra. Rita já não está entre nós. Partiu no dia 12
de fevereiro de 2015. Mas cada um dos dias em que esteve connosco será lembrado, porque cada dia ficou
marcado pelo seu sorriso, pela sua alegria e pela sua
simplicidade.
Chegou ao Colégio em janeiro de 1976 e aposentou-se em setembro de 2012, com 70 anos de idade. A sua
vida de professora e de Assessora da Direção foi um longo e feliz caminho de 36 anos em que a dedicação, o
humanismo, o profissionalismo, o espírito de missão e

a entrega incondicional aos alunos e ao Colégio foram
os grandes valores e o grande exemplo de nos deu.
Continua a ser referência para muitas gerações
de alunos que passaram pelo Colégio de Lamas e que
guardam a sua imagem com muita ternura. Ela foi
professora e educadora, mas também amiga atenta,
paciente e afável. A disponibilidade e o acolhimento
que proporcionava a cada aluno tornaram-na especial
e por isso terá sempre um lugar também especial nos
nossos corações e na história do Colégio de Lamas.
Para ela, o nosso respeito, admiração e carinho.
Até sempre!

tributo

editorial

A Semana da Liberdade de Escolha da Escola pretende
assinalar uma ideia ampla de liberdade de escolha: a opção
não deve ser apenas entre escola do estado e escola privada,
mas uma opção entre escolas, até do mesmo setor. A liberdade de escolha torna o sistema mais transparente e responsabiliza as escolas pela sua ação, promove a qualidade e a
inovação. Sem diversidade, não há responsabilidade e não
há escolha. Enquanto tivermos no nosso país um modelo
de escola que nos obriga a fazer quase tudo da mesma maneira, a liberdade de ensinar e de aprender é letra morta. Por
isso, é importante trazer escolas privadas para a rede pública, promovendo a diversidade e facilitando a livre escolha
entre projetos educativos diferentes, esperando-se que a
concorrência entre escolas aumente a respetiva qualidade.
Os alunos e as famílias portuguesas devem tomar consciência do direito que têm à liberdade de escolha da escola que desejam. Esta questão envolve escolas, alunos, pais,
professores, associações de pais, sindicatos, partidos e go-

É esta a grande festa da Vida - vida em plenitude, verdadeiramente feliz, a vida eterna.
Fomos criados para a vida eterna, que começa já neste mundo, “na medida em que nos abrimos ao mistério de Deus e O
acolhemos entre nós”.
Sentimos um apelo à imortalidade, que radica na espiritualidade da alma. Quando se morre, entra-se numa nova realidade, que é a dimensão da eternidade, que abrange a corporeidade em razão dessa espiritualidade e à semelhança de corpo
glorioso. “O inferno é apenas a afirmação do paraíso como
escolha livre do ser humano; é a situação de quem o falhou
porque o rejeitou” (Cardeal D. José Policarpo).
A Páscoa, fruto do Natal, é essencialmente memorial da Morte e da
António Vieira
Ressurreição de Jesus Cristo. Assim
como o Sacramento da Eucaristia.
Como recorda São João Paulo II, a
Eucaristia “atualiza o único e definitivo sacrifício de Cristo na Cruz,
Mas a Eucaristia não
ao mesmo tempo que torna presencelebra apenas o “já”
te o mistério da Sua Ressurreição”.
Mas a Eucaristia não celebra apenas
acontecido; celebra
o “já” acontecido; celebra também
também o “ainda não”
o “ainda não” consumado. O futuro
ocupa, pois, um lugar determinanconsumado. O futuro
te, já que a celebração eucarística
ocupa, pois, um lugar
carateriza-se por uma tensão para
a meta, antegozo da alegria plena
determinante, já que a
prometida por Cristo (cf. Jo 15,11),
celebração eucarística
de certa forma uma antecipação do
Paraíso, “penhor da futura glória”.
carateriza-se por uma
A Eucaristia é celebrada, portanto,
tensão para a meta,
“na ardente expetativa de Alguém”,
pelo que “quem se alimenta de
antegozo da alegria
Cristo na Eucaristia não precisa de
plena prometida por
esperar o Além para receber a vida
eterna, visto que já a possui na terCristo (cf. Jo 15,11),
ra, como primícias da plenitude
de certa forma uma
futura, que envolverá o homem na
antecipação do Paraíso, sua totalidade”.
Não percamos de vista que “na
“penhor da futura
Eucaristia recebemos a garantia da
ressurreição do corpo no fim do
glória”.
mundo: Quem come a Minha carne e
bebe o Meu sangue tem a vida eterna
e Eu ressuscitá-lo-ei no último dia” (Jo
6,54). “Esta garantia da ressurreição futura deriva do facto de a carne do Filho do Homem, dada em
alimento, ser o Seu corpo no estado
glorioso de ressuscitado”. É neste
contexto sociológico que a Eucaristia alonga, aprofunda e alimenta a
comunicação com a Igreja celeste.
Com a morte e ressurreição de Jesus ficou completa a criação do ser
humano, visto que lhe foi facultada
a ascensão ao estado de vida sobrenatural, à graça santificante ou vida de Deus em nós, perdida
pelo pecado original, e sem a qual não é possível a Salvação.
É sobretudo na Eucaristia que se realiza a promessa de
Jesus – “ressuscitei e estou sempre contigo”. Neste Sacramento, o Senhor ressuscitado purifica-nos das nossas culpas,
alimenta-nos espiritualmente e infunde-nos vigor para sustentarmos as duras provações da existência e para lutarmos
contra o pecado e o mal.
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.
O Povo de Deus, que constitui a Comunidade espiritual que
é a Igreja, Corpo Místico de Cristo, seu Fundador, a que pertencem, pelo Batismo, os Seus discípulos, está destinado a crescer
no decurso dos séculos, até ao pleno cumprimento do Plano da
Salvação. Este Plano tem como único fundamento o sacrifício
Redentor e Salvador de Jesus Cristo no Calvário, por nosso Amor.
A Cruz é o “trono” do qual manifestou a sublime realeza
de Deus-Amor, instaurando definitivamente o Reino de Deus. É
este Reino que se manifestará em plenitude no fim dos tempos,
quando todos os inimigos e, por fim, a morte tiverem sido submetidos. Então o Filho, Segunda Pessoa da Santíssima Trindade, Deus feito Homem, entregará o Reino ao Pai e, finalmente,
Deus será “tudo em todos”.
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Do Eu solitário ao Nós solidário, Campanha Banco de Leite de São Tomé e Príncipe

Conferência de Frei Fernando Ventura
Durante o tempo da Quaresma, a disciplina de EMRC dinamizou a Campanha Banco de Leite de
S. Tomé e Príncipe, numa iniciativa solidária do Projeto Colégio Amigo, que procurou celebrar,
simbolicamente, a conclusão do Projeto da ONU - Objetivos de Desenvolvimento do Milénio.

iniciativas

Em 2012, Frei Fernando Ventura e D. Manuel António dos Santos, bispo de S. Tomé,
criaram o Banco de Leite com o objetivo de
fornecer leite em pó, farinhas lácteas e leite
de substituição a cerca de 2000 crianças acolhidas em orfanatos de S. Tomé e Príncipe,
como forma de combate à mortalidade infantil daquele país africano, que atualmente
se cifra nos 52%.
No dia 04 de março, teve lugar um dos
pontos altos da campanha de solidariedade
com a presença no Colégio do fundador do
Banco de Leite, o Frei Fernando Ventura, que
proferiu no Auditório António Joaquim Vieira
uma conferência às turmas de 12ºano.
Frei Fernando Ventura é uma figura mediática, sendo um assíduo comentador de
atualidade social, política e religiosa na SIC,
tendo sido nomeado pela TSF ‘figura do ano’
de 2010. Pertence à Ordem dos Franciscanos
Capuchinhos e é teólogo e biblista. É intérprete na Comissão Teológica Internacional
da Santa Sé e colabora, como tradutor, com
diversos organismos internacionais. Ministra
cursos bíblicos e retiros e percorre o mundo
como conferencista e tradutor.
Considera-se um curioso à procura de
Deus, do sentido da vida e do sentido de si
mesmo e assume-se tolerante, descomplexado e sem medo de pensar. As suas palavras
têm sempre muito eco pois “não tem papas
na língua” e é reconhecida de todos a sua
sinceridade e frontalidade em relação à vida
política e eclesial.

A conferência tinha o título sugestivo Do
Eu solitário ao Nós solidário e, após um momento musical com a interpretação instrumental do tema ‘What a wonderful world’, de
Louis Armstrong, por cinco talentosos alunos
do 12ºano, Frei Fernando Ventura começou
assim: ‘Numa floresta em chamas, todos os
animais fugiam assustadíssimos. Um beija-flor ia ao rio e levava no seu pequeno bico
gotinhas de água para apagar o fogo. Todos
os animais começaram a troçar do seu esforço inglório. Mas ele respondeu que apenas
estava a fazer a sua parte e que o pouco volume de água que lançava era tudo quanto
tinha e podia dar...”
O conferencista, de uma forma cativante
e interpelante, sublinhou a importância de
ousar a edificação da fraternidade universal,
devendo nós sair de nós mesmos e estabelecer relações e criar laços, sobretudo com
aqueles que mais precisam de nós. Disse que
temos que nos tornar cidadãos praticantes e
alinhar no desafio da construção da casa co-

mum que é o planeta e a humanidade.
Explicou que a aritmética de Deus não
obedece à lógica da racionalidade humana e
que há que dividir para multiplicar e somar
sem subtrair nada a ninguém. Destacou a
ideia de que somos pobres, mas somos muitos e que o pouco de cada um pode fazer milagres – “Não podemos tirar a fome do mundo mas podemos tirar alguém do mundo da
fome.”
Após a palestra, houve a oportunidade
para algumas perguntas pertinentes dos alunos e, no final, foi oferecida ao palestrante
uma pintura com motivos africanos, realizada
por dois alunos do Curso de Artes.
Na última semana de aulas do 2ºperíodo,
os produtos lácteos oferecidos foram entregues aos responsáveis do Banco de Leite e,
muito brevemente, chegarão às crianças santomenses. Muito obrigado a todos. O Grupo
de EMRC
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World of Discoveries

No passado dia 6 de dezembro, um grupo de alunos do 8º ano do Colégio de Lamas regressou
à era dos Descobrimentos Portugueses para reviver uma das mais belas páginas da história do
nosso país.
Por volta das 8 horas da manhã, o grupo
de alunos reuniu-se com os professores David Lima, Vasco Silva, José Joaquim, Manuela Coimbra, Mabilde Melo e a nossa querida
Doutora Rita na Estação de comboio em
Espinho. Após uma divertida viagem, chegamos à estação São Bento no Porto. Depois de
caminharmos um pouco pela Rua das Flores
até à zona ribeirinha do Porto, chegamos ao
destino pretendido, localizado frente à Alfândega do Porto.
Entramos no museu dos Descobrimentos

(World of Discoveries) e, atentamente, vimos
e escutamos um breve vídeo sobre a era
que iríamos visitar. De seguida, recebemos
a visita dos nossos guias que encarnavam a
personagens de Pedro de Ataíde e de Afonso
de Albuquerque. Este explicou nos algumas
curiosidades da época áurea da nossa expansão marítima.
Com esta visita tão educativa, pudemos
aprender a evolução do meio de transporte
marítimo utilizado nos Descobrimentos Portugueses, visitar o interior de uma nau, par-

ticipar em atividades interativas e reviver os
obstáculos durante uma viagem de barco pelas várias regiões da Terra descobertas pelos
portugueses. Terminamos a nossa visita ao
museu na pequena loja de recordações.
De regresso à estação de Espinho, vínha-

mos muito satisfeitos e mais ricos culturalmente por termos passado uma manhã tão
emocionante. E regressamos a nossas casas,
com a esperança de voltarmos uma vez mais
ao mundo dos descobrimentos. Leonor e Mónica, 8ºB

visita de estudo

Uma visita ao museu para redescobrir os Descobrimentos

OBVIAMENTE…

Percurso Colégio Habilitações Literárias

7º ao 12º ano
José Carlos Ferreira
Mendes
Diretor de Controlo de
Gestão da Imperial –
Produtos Alimentares,
S.A, empresa integrada
no Grupo RAR

Durante a sua vida ou após a
sua morte, muitas são as homenagens ao herói que ousou desafiar
a ditadura e que o país não esqueceu… onze ordens honoríficas,
uma das quais a título póstumo, a
promoção a marechal da Força Aérea, em 1990, ou, ainda no mesmo
ano, a trasladação dos seus restos
mortais para o Panteão Nacional.
Mas parece que não vão ficar
por aqui! Nas cerimónias do 50º
aniversário do seu assassinato, a Câmara Municipal de Lisboa propôs
ao governo a alteração do nome
do aeroporto da Portela para aeroporto Humberto Delgado. A julgar
pelas primeiras reações dos grupos
parlamentares da Assembleia da
República, a quem caberá votar a
aprovação da proposta, assim será.
Obviamente! O grupo de História

lo de gestão da conhecida empresa de chocolates e seus derivados, Imperial. Professor
Gautier de Oliveira

Percurso Profissional

• Licenciatura em Economia pela Faculdade • Foi Técnico Comercial da Beremiz – Microcomputadores e Serviços, Lda. e Auditor/Conde Economia do Porto
sultor na BDO Binder & Co
• Revisor Oficial de Contas
• Foi Diretor Administrativo e Financeiro da Imperial – Produtos Alimentares, S.A. e da
• Pós-graduação em Análise Financeira e
Imperial – Comércio e Distribuição de Produtos Alimentares
MBA em Finanças pelo IESF, Instituto de
• Atualmente é Diretor de Controlo de Gestão da Imperial – Produtos Alimentares, S.A.
Estudos Superiores Financeiros e Fiscais, de
Vila Nova de Gaia
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Antigos alunos do Colégio
distinguem-se na vida activa

José Carlos Mendes estudou do 7º ao 12º ano no Colégio de Lamas. Ingressou, depois, na
Faculdade de Economia e fez um MBA em Finanças. Na atualidade, é diretor de contro-

Quanto ao mais, nos poucos anos
que a história ainda lhe reservaria,
e a despeito de toda a onda de entusiasmo popular em torno da sua
candidatura, viu, num processo que
se julga viciado, a vitória eleitoral do
seu opositor e fundou a Frente Nacional Independente de oposição
ao regime, o que o levou a ser destituído das suas funções militares.
Após a fuga para o Brasil, devido
às perseguições da PIDE, em 1963
instalou se na Argélia para chefiar a
Frente Patriótica de Libertação Nacional, que reunia as oposições ao
regime.
Julgando ir ao encontro de
companheiros, a 13 de fevereiro
de 1965, dirigiu-se a Badajoz, onde,
numa cilada montada pela PIDE,
acabaria por ser assassinado pelo
agente Casimiro Monteiro.

notáveis

O contexto tão difícil e adverso em que proferiu este chavão da
vida política portuguesa, elevou
o seu carácter aos olhos da nação
que, à boa maneira da banda de-

piloto aviador e, logo a seguir, o de
Estado-Maior; em 1944, foi nomeado diretor do secretariado da aviação civil e, no ano seguinte, fundou
os Transportes Aéreos Portugueses
(TAP). Com 47 anos, foi promovido
a general, tornando-se o mais novo
a deter esta patente dentro do oficialato da Força Aérea. Pelo meio,
representou Portugal nas negociações de cedência da base das Lajes
à Inglaterra, recebeu a Ordem do
Império Britânico, foi representante do nosso país na Organização
Internacional de Aviação Civil, em
Montreal, foi nomeado adido militar para a embaixada portuguesa
em Washington e para membro do
comité dos representantes militares
da NATO. Em 1958, com 52 anos,
acedeu, então, ao convite para ser
candidato às eleições presidenciais.

ficha
técnica

Temerário, extrovertido, provocador, assim proferiu Humberto
Delgado quando instado por um
batalhão de jornalistas no salão do
restaurante do café Chave de Ouro,
durante uma reunião das suas comissões de candidatura à Presidência da República, sobre o que faria
em relação ao Dr. Salazar, presidente do Conselho de Ministros, caso
fosse eleito presidente.

senhada, tratou logo de criar o seu
super-herói protetor: “O general
sem medo”. Decorria o ano de 1958
e viviam-se os tempos da ditadura
do Estado Novo.
O presente artigo de opinião
vem a propósito da evocação dos
50 anos da morte do general, comemorados no passado dia 13 de
fevereiro. Com efeito, o preço elevado do “terramoto político” provocado pela sua candidatura independente, e que congregou o apoio
de toda a oposição democrática
contra o “candidato da situação”, o
contra-almirante Américo Tomás,
candidato da União Nacional e, por
inerência, de António de Oliveira
Salazar, fez com que Humberto Delgado o pagasse com a própria vida,
aos 59 anos. Por sinal, uma vida rica.
Após ter participado no golpe militar que, em 1926, pôs fim à I República, optou por seguir a carreira aeronáutica, obtendo o curso de oficial

tribuna de história

“Obviamente, demito-o!”
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Coimbra: Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, Panteão Nacional – Igreja de Santa Cruz e Jardim da Quinta das Lágrimas

Um roteiro cheio de histórias dentro da História
No último dia do mês de janeiro, a bela cidade de Coimbra recebeu 50 alunos de turmas do 8º
Ano, da disciplina de EMRC. Numa visita de estudo organizada pelo professor Joaquim Rocha,
os alunos tiveram a oportunidade de conhecer e apreciar lugares repletos de história, cultura,
religiosidade e apreender conteúdos programáticos da disciplina.
A visita teve início no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha e no Centro Interpretativo,
onde foi possível assistir a um educativo vídeo sobre vida de clausura das clarissas.
Nas ruínas do mosteiro, as alunas Leonor
e Jéssica aceitaram a proposta de recuarem
no tempo, vestindo, por isso, o hábito de freira, o qual inclui um cordão de três nós e, juntamente com o aluno Ricardo, levaram todos
a rezar a oração de São Francisco de Assis.
Aproveitando o momento, realizou-se
a “dinâmica dos nós” - propôs-se aos alunos que, tal como as clarissas que tinham o
compromisso de viver a castidade, pobreza e

obediência, fizessem nós num pedacinho de
cordão e refletissem, decidindo quais seriam
os compromissos a cumprir ao longo da vida.
As ruínas foram também lugar para, no coro
alto, apresentar a peça teatral: “O romance de
D. Inês e D. Pedro”, fruto de uma adaptação
realizada por mim. Esta peça contou com o
empenho e dedicação de vários alunos que,
ao vestirem roupas adequadas à época, vivenciaram na perfeição um dos maiores romances da história de Portugal.
Após um delicioso almoço partilhado, seguiu-se uma visita ao Panteão Nacional – Igreja de Santa Cruz, onde os visitantes contem-

plaram obras de arte e viram uma exposição
com relíquias e objetos dos Santos Mártires de
Marrocos e do primeiro santo português – São
Teotónio. Visitaram ainda a sala do capítulo, o
Claustro do Silêncio e os túmulos dos reis de
Portugal, D. Sancho I e D. Afonso Henriques,
que se encontram no altar da igreja.
Ainda neste local, com tanto valor histórico, houve um momento de oração, no qual,
ao som do violino e da viola, se cantou a música “Grita comigo” e se rezou a oração do “Pai
Nosso”.
A visita terminou com a passagem pelo

Jardim da Quinta das Lágrimas, onde tivemos
a oportunidade de conhecer os lugares citados na história de D. Inês e D. Pedro.
Um agradecimento especial aos alunos e
aos professores que acompanharam nossa visita, que foi um sucesso! Eduarda Pinto, 8º C

Aveiro, a “Veneza portuguesa”

Ciclo de visitas de ERMC aos pontos emblemáticos da cidade
visita de estudo

No dia 07 de fevereiro, decorreu a visita de estudo da disciplina de EMRC, com a participação
de 50 alunos das turmas do 6º ano. Desta feita, o desafio era (re)conhecer e (re)valorizar (algum)
património da cidade de Aveiro, a “Veneza portuguesa”.
A visita, organizada e orientada pelo professor Jorge Alves, contou ainda com a colaboração e companhia do professor Joaquim
Fontes, a D. Fátima Rocha e da (já saudosa)
Drª Rita, que partilhou connosco esta viagem.
O primeiro ponto de paragem foi o Farol
de Aveiro. Recebidos simpaticamente pelos
faroleiros de serviço, os alunos foram divididos
em três grupos e subiram os 271 degraus, em
forma de caracol, até ao topo, podendo contemplar a impressionante beleza que do alto
se avista. Valeu bem o esforço para chegar lá
acima – um esforço que se tornou numa espécie de convite para lutar por chegar cada vez
mais alto… De seguida, o grupo dirigiu-se aos

dois pontos principais do dia: a Sé Catedral e o
Museu de Santa Joana (ou Museu de Aveiro).
No primeiro espaço, sagrado, contemplou-se a beleza e o silêncio da casa de Deus,
que permitiu, à semelhança do que acontece
frequentes vezes no colégio, um encontro
com Ele. Como seres livres e irmãos, o grupo
foi convidado a dar as mãos à volta do Altar.
Sim, vale a pena parar e encontrar com Ele!
De seguida, dirigimo-nos para o Museu
de Santa Joana, onde se ficou a conhecer a
história de uma jovem que, simplesmente,
lutou contra tudo e contra todos pelos seus
ideais de vida, apesar da sua condição nobre.
Sim, vale a pena lutar pelos nossos valores e

As aventuras de Anselmo Curioso em

ideais, que nos tornam pessoas “nobres”!
Da parte da tarde, o grupo visitou o moderno Museu Marítimo de Ílhavo, cuja essência
“consiste em preservar a memória do trabalho
no mar, promover a cultura e a identidade marítima dos portugueses”. Sim, vale a pena conhecer a nossa cultura e identidade (marítimas).
Depois, os alunos encaminharam-se para
o segundo polo deste mesmo museu: o

	
  

Navio Museu Santo André, que foi preservado para “mostrar aos presentes e vindouros
como foram as pescarias do arrasto do bacalhau e honrar a memória de todos os seus tripulantes durante meio século de atividade.” E
foi num barco (elemento tão simbólico para
a nossa disciplina) que se concluiu esta sequência de visitas de estudo EMRC. Professor
Jorge Alves

Olimpíadas portuguesas de Matemática

Os mistérios da geometria

cateto da
matemática

Ler um livro sobre questões de Matemática pode ser uma experiência divertida. Não acreditam? Então não percam a oportunidade de ler a história Os
Mistérios da Geometria, integrada na coleção As aventuras de Anselmo Curioso, de Jean Pierre Petit.
Esta história mostra-nos, de forma cómica, o que é a geometria e de
que modo ela pode estar presente
no nosso dia a dia e nas nossas vidas.
O personagem principal da história,
Anselmo, apresenta-nos uma nova
forma de perceber a geometria e de
gostar dela. O seu espírito inquieto
leva-o a colocar-se inúmeras questões
de cuja resposta depende a resolução
do “mistério da geometria”. Anselmo
interroga-se: “porque não consigo medir a área de um local?”, “Será que devo
confiar no material que a casa Euclides
me vendeu (Geometria euclidiana)?” e,
ainda, “Poderá ser possível que toda a
geometria que aprendi até hoje esteja

incorreta?”
Estes e muitos outros mistérios fizeram com que a cabeça de Anselmo
estivesse sempre em funcionamento
e a pensar nas mais diversas complicações matemáticas. Com a leitura do
livro, também tu poderás realizar este
percurso e entrar de cabeça nestes
problemas (alguns, bem complexos...)
Aconselhamos este livro porque, a
partir da utilização de um personagem
adolescente e da inclusão de uma nuvem de mistério na obra, nos ensina a
ver a geometria de uma forma diferente daquela que aprendemos na escola
e também a compreendê-la melhor.
A história As aventuras de Anselmo

Curioso faz parte de uma coleção de
livros que relata os acontecimentos
mais importantes da história (Big-Bang,
Teoria da Relatividade, Buraco Negro,
entre outros) de uma forma bastante
engraçada e divertida para toda a família. A sua linguagem, clara e acessível,
facilita a leitura de uma obra que, sem
dúvida, exige a nossa melhor atenção
e capacidade de compreensão.
Estes livros são grátis e estão disponíveis para download, com o apoio da
organização Savoir sans Frontières. Ana
Catarina Silva, Catarina Tavares Silva,
Inês Martins, 8ºC

	Realizou-se, no dia 12 de novembro de 2014, a 1ª Eliminatória
das XXXIII Olimpíadas Portuguesas
de Matemática. O Colégio contou,
este ano, com 60 participações.
Destaca-se, novamente, o volun-

tarismo espontâneo manifestado
pelos nossos alunos, “sacrificando”
a sua tarde livre de 4.ª feira para,
durante 2 horas, responderem aos
desafios da prova. Estão, por isso,
todos de parabéns.
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Auto da Barca do Inferno, uma obra sempre atual

Representação teatral reúne alunos do nono ano no grande auditório
Como já havia acontecido em outros anos letivos, a companhia de teatro O Sonho deslocou-se
ao nosso Colégio, no dia 22 de janeiro, para apresentar o espetáculo Auto da Barca do Inferno,
adaptado da obra homónima de Gil Vicente.
Os alunos, ao longo de cerca de noventa
minutos, tiveram a oportunidade de confirmar o valor literário do texto analisado nas
aulas e acabaram por compreender, de uma
forma mais estimulante e direta, os reparos
feitos aos diferentes grupos que constituíam
a sociedade do século XVI.
A música, a luz e a interação dos atores
com os alunos potenciaram a visão intemporal da sátira vicentina e permitiram uma
abordagem didática e, ao mesmo tempo, extremamente divertida da obra.
As fotografias do espetáculo testemu-

nham alguns momentos, mas não podem
traduzir o ânimo e a atenção com que a generalidade dos alunos do nono ano seguiu a
representação – as diferentes peripécias, tão
cativantes pela rigorosa e divertida represen-

tação dos atores, ora encheram o auditório
de francas risadas, ora promoveram uma reflexão sobre os acontecimentos em cena.
O interesse e o entusiasmo demonstrados
permitiram concluir que atividades desta

natureza facilitam as aprendizagens e contribuem claramente para o desenvolvimento
integral dos alunos, constituindo um cativante e completo recurso pedagógico. Grupo de
Português

Os Maias no Colégio

Uma agradável representação do clássico queirosiano pela Et7era

Gonçalo
Moreira
Alves

Nuno
Santiago
Gomes

Pré-Olimpíadas (5.º ano)

Henrique
Pinheiro
Cruz

do Alencar e do banqueiro Cohen, todos representantes de uma sociedade postiça, fútil,
superficial e inculta, mas que se considerava
“chique a valer”, como diria Dâmaso.
Todos foram unânimes em considerar

que, além de uma tarde bem passada, esta
representação foi uma preciosa ajuda para a
compreensão da obra e para a perceção do
seu caráter intemporal, no que respeita não
só à classe dirigente, mas também à genera-

lidade dos portugueses sobre quem Eça afirma: “no fundo, nós somos todos fadistas: do
que gostamos é de vinhaça e viola e bordoada, e viva lá sô compadre” (Os Maias, capítulo
X). Grupo de Português

Pedro
Ferreira
Castro
(27 pts.)

Simão
Gautier
Lopes

Luís Filipe
Oliveira

Marta
Almeida
Ribeiro

Lígia
Correia
Nunes

Categoria júnior (6.º / 7.º anos)

Rita Alves
Amaral

Cornelliu
Babian

Categoria A (8.º / 9.º anos)

Mariana
Silva
Relvas

Beatriz
Milheiro
Azevedo

Categoria B (10.º / 11.º / 12.º anos)

cateto da
matemática

Os alunos tiveram oportunidade de assistir a uma peça que contemplou a interação
com o público e que abordou os aspetos
mais importantes da obra, fazendo-o sempre
com simplicidade e humor, o que cativou o
auditório durante as duas horas de duração
do espetáculo.
A peça centrou-se essencialmente na
intriga principal, protagonizada por Carlos
da Maia e Maria Eduarda, não esquecendo o
humor contundente de Ega e a atuação caricatural do Dâmaso, do Conde de Gouvarinho,

iniciativas

Na tarde do passado dia vinte de fevereiro, os alunos do 11º ano tiveram oportunidade de assistir, no nosso auditório, à representação da obra Os Maias, levada a cena pela companhia Et7era.
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CAMPANHA EMRC BANCO DE LEITE DE S.TOMÉ E PRÍNCIPE

A disciplina de EMRC dinamizou, durante o 2º período, no tempo da Quaresma, a Campanha
Banco de Leite de S.Tomé e Príncipe. A iniciativa enquadrou-se no Projeto Colégio Amigo e
procurou celebrar, simbolicamente, a conclusão do Projeto da ONU - Objetivos de Desenvolvimento do Milénio.
Em 2012, Frei Fernando Ventura e D. Manuel António dos Santos, bispo de S. Tomé,
criaram o Banco de Leite com o objetivo de
fornecer leite em pó, farinhas lácteas e leite de
substituição a cerca de 2000 crianças inseridas
em orfanatos de S. Tomé e Príncipe, como forma de combate à mortalidade infantil daquele
país africano, que atualmente se cifra nos 52%.
Frei Fernando Ventura tenta dinamizar o
empreendedorismo social e envolver toda a
sociedade civil portuguesa na concretização
deste projeto.
Esta campanha, liderada pelos professores de EMRC, que contou com o apadrinha-

mento dos atores Sandra Santos e João Catarré e de D. Manuel António Santos, procurou
ajudar a comunidade escolar a viver a Quaresma de uma forma real e concreta através da
solidariedade.
Houve a preocupação de sensibilizar alunos e professores para a fraternidade, a partilha e o altruísmo, concretizadas essencialmente na oferta de leite em pó e farinhas lácteas
aos bebés e crianças de S. Tomé e Príncipe,
uma antiga colónia portuguesa e um dos países mais pequenos e pobres do mundo.
De 09 a 13 de fevereiro, toda a comunidade colegial foi sensibilizada para esta

causa solidária nas aulas
de EMRC, no blogue da
disciplina, no sítio do Colégio e nas redes sociais.
Nas semanas de 02 a 13
de março, alunos, famílias, professores e funcionários fizeram chegar
aos professores de EMRC
o seu contributo, ao jeito
de renúncia quaresmal. O resultado final foi
muito consoladorpela enorme generosidade
manifestada por todos.
No dia 04 de março, teve lugar um dos
pontos altos da campanha de solidariedade
com a presença, no Colégio, do fundador do
Banco de Leite, Frei Fernando Ventura, que
proferiu, no Auditório António Joaquim Vieira, uma conferência para as turmas de 12º ano

com o título sugestivo ‘Do Eu solitário ao Nós
solidário’.
Na última semana de aulas do período,
a significativa oferta da comunidade escolar
foi enviada para o Lar Juvenil dos Carvalhos,
onde funciona a base norte do Banco de Leite. Muito brevemente, as nossas ofertas chegarão às crianças santomenses. Muito obrigado a todos! Professores de EMRC

Um gesto + um AMIGO

Física e Química: generosidade + solidariedade = altruísmo
No âmbito do projeto “Colégio Amigo”, o grupo de Física e Química está a dinamizar a atividade “Um gesto + um AMIGO”, cujo objetivo é sensibilizar os alunos para os valores do altruísmo
e da solidariedade para com os que apresentam necessidades e vivem ou são apoiados por
instituições de solidariedade social.
A atividade consiste na recolha, uma vez
por mês, de bens alimentares ou de higiene,
que serão entregues, futuramente, a instituições particulares de solidariedade social ca-

renciadas do nosso Concelho.
No mês de janeiro, solicitou-se a colaboração aos alunos do terceiro ciclo e ensino
secundário para que, dentro das suas possi-

bilidades, contribuíssem com bens alimentares - no caso específico, enlatados. Estes bens
foram, depois, entregues ao Centro de Acolhimento de Crianças das Irmãs Passionistas,
em Santa Maria da Feira.
O grupo de Física e Química agradece a
todos os alunos a colaboração, numa mostra
do espírito de generosidade e de solidariedade que ao anima. Grupo de Física e Química

O JARDIM DAS BRINCADEIRAS

iniciativas

No pré-escolar da Casa da Nossa Senhora do Sameiro
A tarde do dia 14 de janeiro foi de grande entusiasmo para os jovens do “Projeto Atitude
Jovem” e para um grupo de alunos da turma
8ºG (disciplina “Educação para a Cidadania”)
que, juntamente com o professor Joaquim
Rocha, realizaram uma visita aos alunos do
pré-escolar da Casa Nossa Senhora do Sameiro, em S. Paio de Oleiros.
Ao longo do primeiro período letivo, os
alunos planearam a visita com o intuito de vivenciar uma tarde recreativa com os pequeninos, recheada de muita alegria e diversão,
intitulada O Jardim das Brincadeiras.

Para tal, os alunos elaboraram um circuito
formado por seis jogos tradicionais, que produziram com o uso de materiais recicláveis jogo da macaca, jogo da memória, jogo do
arco, jogo das latas, bowling e jogo da malha.
Já na escola, o grupo foi recebido de forma excelente por parte dos alunos do pré escolar que, com entusiasmo e alegria, participaram nas atividades. Com grande animação,
os pequenos alunos divertiram-se com as
brincadeiras por nós propostas e dinamizadas – foram mentores a Ana Cláudia, a Diana,
a Eduarda, o Fábio, a Jéssica, o Micael, o Rui
Pinto, o Rodrigo e o Xavier.

Foram momentos de muita alegria e
de interação com o universo infantil, onde
a brincadeira foi o elo, numa perfeita união
com a partilha de felicidade e amor.
Agradecemos à escola, e especialmente
à Irmã Maria Eduarda, pela forma carinhosa
como nos recebeu, assim como às Educadoras Márcia e Georgina. Também deixamos
aqui um agradecimento à mãe da aluna Eduarda, que gentilmente nos acompanhou nessa iniciativa.
A interação entre os alunos do Projeto
Atitude Jovem e a turma 8ºG merece destaque, pois todos se empenharam na prepara-

ção da visita com interesse, motivação e boa
vontade.
Ficaram as recordações do momento festivo e o desejo de regressar numa nova oportunidade! Professor Joaquim Rocha – EMRC/
Educação para a Cidadania
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ESCOLA DE VERÃO DE FÍSICA 2014

Uma oportunidade para aprender diferentemente
Jorge Parámos, esteve entre os dez melhores
astronautas candidatos a uma missão da NASA).
Também assisti a palestras do astrónomo Nuno
Cardoso Santos, pelo professor Bruno Santos,
por Eduardo Altmann (group leader no Max
Planck Institute for the Physics of Complex Systems, na Alemanha), e ainda pelo importante
físico e engenheiro José António Salcedo.
Esta Escola de Verão permitiu-me aceder
a um vasto conjunto de conhecimentos sobre
distintos temas da física e sobre as suas mais recentes e inovadoras aplicações. Num segundo
plano, inseri-me num grupo de cinco estudantes e desenvolvi um projeto em grupo, coordenado por um jovem investigador da faculdade
(no final da semana, eu e o meu grupo apresentamos o trabalho desenvolvido num auditório
repleto de investigadores, professores, estudantes, e pelo reitor da Universidade do Porto).

A Escola foi, por consequência, um espaço de aprendizagem extremamente rico e de
grande qualidade. E foi igualmente um espaço
social precioso.
Devo salientar a minha satisfação por pertencer a um grupo tão particular, unido por algo
tão regular: o gosto pela física.
Culturas e religiões podem ser diferentes por
todo o mundo, mas as leis da física são universais. Assim, verifiquei o que já percebera: a ciência não une apenas factos e teorias consequentes... Une também pessoas.

Todo este projeto revelou-se uma experiência muito enriquecedora. Por isso, finalizo
com um conselho aos jovens da minha idade:
digam mais vezes adeus ao sofá e aproveitem
oportunidades como esta. Neguem o ócio e
conheçam o mundo lá fora! Quem sabe se
não poderá tornar-se algo determinante para o
vosso futuro... No meu caso, o seguinte é certo:
saí desta Escola de Verão não só com mais conhecimento científico, mas também com mais
conhecimento de mim própria. Ana Beatriz Oliveira, 12º A4

já agora, viva ao Samuel, aluno do secundário! Apareceu, um dia de manhã, um gatinho
recém-nascido, junto ao bloco 2. Esteve uns
dias num caixotinho e foi alimentado pela

professora Isabel Osório e seus alunos! O Samuel ganhou-lhe afeição e levou-o para casa!
Agora, são dois amigos inseparáveis! Professora Alexandra Salomé

A responsabilidade é também para com os animais

Iniciativa voluntária com a Aanifeira
O Colégio pretende transmitir aos seus alunos ideias simples sobre como ser um membro ativo
na sociedade.
A responsabilidade social é, por isso, alvo
da atenção da comunidade escolar.
E como «tudo o que é vivo tem de comer e
ser cuidado», os alunos de 2º ciclo apadrinham
animais da associação feirense Aanifeira, uma
iniciativa que se prolonga de há alguns anos.
«É uma ajuda pequena mas significativa
pelo exemplo», como nos refere Ângela Qua-

resma, voluntária nesta associação…
Alguns alunos levaram a ideia tão a sério
que se deslocaram às instalações da Aanifeira
e decidiram, com permissão dos pais, tornarem-se donos de um animal que escolheram.
Bem haja a todos os meninos e meninas
do 2º ciclo, os «padrinhos», em especial ao
Flávio do 5ºD, ao Alexandre Coelho do 6º F. E

Professores Fernando Vicente e Alexandra Salomé

de 51 viajantes rumará à Suíça. Visitaremos as
cidades de Berna, a capital, Genebra e Lausanne. O ponto alto será, certamente, a visita ao
CERN, um dos maiores baluartes da investigação científica mundial. Neste “mega” centro de
ciência não se estuda apenas a física das partículas, mas também se desenvolvem estudos
relativos à medicina nuclear e programação.
Foi no CERN que nasceu a world wide web!
O grupo, composto maioritariamente por
alunos do ensino secundário e alguns professores, visitará os vários laboratórios
de pesquisa, as exposições permanentes e, claro, o acelerador de partículas. Haverá oportunidade para almoçar na
cantina do CERN e conversar com alguns físicos que por lá andam!
O grupo de professores de Física e Química espera que tudo se desenrole como previsto e que corresponda realmente às expetativas
criadas! Boa viagem para todos!
------------------------------------------------ANIMAIS VENENOSOS EM PORTUGAL

Saudações científicas!
Amigos cientistas, estamos de volta com a
ciência que nos move! Nesta edição, passamos
pelos insetos que poderemos encontrar em Portugal. Perspetivamos também a viagem que alguns
alunos e professores do nosso Colégio realizarão
ao CERN, na Suíça.
------------------------------------------------A Caminho do CERN!?!

Confirma-se! Vamos ao CERN!
Entre os dias 27 e 31 de março, um grupo

A diversidade animal é imensa, todos sabemos! Entre os alunos mais novos há sempre
uma curiosidade comum quando se estuda animais e suas características: animais venenosos!
Existem animais venenosos em Portugal?
Sim! Mas não se assustem! Há perigo, mas

não em tal escala como noutros locais do planeta. Na verdade, em Portugal até os animais
são pacíficos e até tímidos …procuram a paz e
só mostram a sua força venenosa em caso de
confronto!
Víboras... Todos conhecem a palavra. São
«familiares» das cobras. São vertebrados (sim,
têm esqueleto interno, ossinhos) que se distinguem das cobras pela forma da cabeça: é triangular. O seu dorso é percorrido por uma linha
escura em ziguezague e têm cauda curta.
Em Portugal, cautela com a víbora-cornuda
e a víbora-de-Seoane. A mordedura de uma
destas víboras poderá ser perigosa em crianças,
idosos ou qualquer pessoa com saúde frágil!
Em caso de tal acidente deve-se procurar ajuda
médica e entretanto lavar a zona afetada com
água e sabão.
Por exemplo, a víbora-cornuda encontra-se em zonas abertas no limite dos bosques,
pinhais e zonas rochosas e montanhosas. Pode
chegar a medir 70 cm.
As pessoas, em geral, não gostam destes
animais rastejantes, do grupo científico chamado Ofídios. No entanto, estes também evitarão
sempre a presença humana. Se o encontro
acontecer, o melhor a fazer é afastar se…, mas
teve uma visão rara da beleza da natureza!
Podemos também falar de outra espécie: o
lacrau! O lacrau é a única espécie de escorpião
em Portugal! Está nas zonas áridas, com rochas
expostas ao sol. Após a picada, os sinais no local
podem ser mínimos, mas a dor é muito grande.
Salvo raras exceções, como por exemplo picadas infligidas em crianças de tenra idade, o efeito do veneno do lacrau não é fatal.

--------------------------------PASSAMINUTOS
Encontra o nome de cientistas que
ficaram para a história!

ciência ENTRElinhas

Em setembro do ano passado, fiz parte da
10ª edição da Escola de Verão de Física em que
convivi com participantes de diversas nacionalidades: estudantes provenientes do nosso
país, do Brasil, Moçambique, Espanha, São
Tomé e Príncipe, Macau e Cabo Verde. Esta
edição contou com um total de cerca de oitenta participantes.
Este projeto teve a duração de uma semana
e a estadia foi obrigatória: todos ficamos a dormir num quartel militar,
onde às sete horas da manhã acordávamos ao som
de uma corneta!
Todos os dias, tive aulas
de relatividade e mecânica quântica, lecionadas
por professores da faculdade (um deles, professor

visita de estudo

A Escola de Verão de Física da FCUP é um projeto, criado em 2005, que visa introduzir uma
nova maneira de divulgar a ciência.
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Jornadas da Física e Química

Física e Química divertida
Na semana de 23 a 27 de fevereiro realizaram-se, mais uma vez, as Jornadas da Física & Química. Foram várias as atividades desenvolvidas pelos nossos alunos e para os nossos alunos. Logo
no dia 23 realizou-se uma palestra, para os alunos do 10º ano, intitulada “Do eletrão às galáxias,
passando pelo Homem”, dinamizada pelo Doutor Manuel Fiolhais.
Os alunos mostraram-se muito recetivos
e cativados pela forma como o professor Manuel Fiolhais expôs alguns conteúdos de Física
e Química. No decorrer da semana, houve a
exposição de trabalhos dos alunos do 9º ano
sobre Segurança Rodoviária e os laboratórios
de Química estiveram abertos com atividades
de Física e Química Divertida, para receberem

todas as turmas de 9º ano.
Foi muito interessante vivenciar o entusiasmo dos alunos do secundário na organização
e apresentação das atividades para os alunos
do 9.º ano e o regozijo destes na observação/
participação nas atividades experimentais. Serão certamente atividades a repetir! Grupo de
Física e Química

O que os alunos (9º ano) disseram sobre
a Física e Química divertida - laboratórios
abertos das Jornadas da Física & Química:
Gostamos muito do que vimos, aprendemos
coisas que nunca imaginamos que era possível...
Nesta hora, estivemos todos bastante à vontade a realizar experiências. Conseguimos estar
atentos e divertidos! Ajudaram-nos a ver, também, o que nos espera no secundário…
Gostamos muito das experiências, principalmente a do vulcão químico. Os vários “instrutores” eram muito divertidos e interagiram bastante connosco.
Achamos esta atividade bastante educativa
e interessante - é certamente uma experiência
que gostaríamos de repetir!
Adorei esta experiência; foi surpreendente…

Adorei muito este pequeno tempo no laboratório. O que mais gostei foi a experiência de
fazer fogo sem fósforos, foi muito interessante…
Achei o laboratório um espaço muito colorido e organizado.
Gostamos muito das experiências, principalmente da pasta dos dentes de elefante. Obrigado
pela vossa disposição.
Que aconteçam mais coisas assim pois
gostaríamos de cá voltar!

	
  

Professor Doutor Manuel Fiolhais no Colégio

iniciativas

No passado dia 23 de fevereiro, as turmas do 10.ºano do curso Científico-Humanístico de Ciências assistiram a uma palestra dirigida pelo Professor Manuel Fiolhais.
Manuel Fiolhais é um físico e professor
universitário, sendo considerado um dos
cientistas e divulgadores de ciência mais conhecidos em Portugal. A sessão teve lugar no
auditório e foi durante uma hora que, com
a sua espontaneidade e excelente comunicação, Manuel Fiolhais conseguiu interagir
com os alunos e manter a sua total atenção
em relação à temática “Dos Eletrões às Galáxias
passando pelo Homem”. O professor levou os
alunos a constatar que, ao contrário daquilo
que habitualmente se pensa, o Homem não
é nem o centro, nem uma grande parte do

Universo, mas sim uma ínfima parte dele.
Os sessenta minutos passaram num instante, uma vez que Manuel Fiolhais entreteve bem
a audiência, devido ao facto de ter sido inovador no seu diálogo, modelando e expandindo
a forma como os alunos encaram a Física.
O bom sentido de humor foi um aliado da
sua comunicação, tendo assim demonstrado a
sua faceta divertida. Frisou que aquele momento seria apenas uma atividade lúdica e educativa, sem qualquer propósito de avaliação.
No seu discurso, este cientista destacou
três grandes nomes - Galileu, Newton e Eins-

tein -, que serão sempre recordados pelos
seus feitos, que muito contribuíram para o
desenvolvimento da ciência. Sublinhou ainda que uma grande parte da evolução das
tecnologias utilizadas diariamente pela humanidade se deve aos avanços científicos no
âmbito da Física.
Terminou a palestra citando uma célebre
frase do cientista Albert Einstein: “E nunca
considerem o vosso estudo como uma obrigação, mas sim como uma oportunidade invejável
de aprender, sobre a influência libertadora da
beleza no domínio do espírito, para o vosso prazer pessoal e para o proveito da comunidade à
qual pertencerá o vosso trabalho futuro.”
Os alunos consideraram a palestra bastante interessante e construtiva, na medida
em que contribuiu para um alargamento de

conhecimentos úteis para a sua formação
académica. Beatriz Azevedo, 10.º A1
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AMIGOS DOS DOENTES, AMIGOS DA HUMANIDADE

Projeto solidário leva esperança e alegria ao centro hospitalar S. Sebastião
Todos vivemos de representações que transformamos em memórias boas ou más para mais tarde recordar. Os alunos do Colégio, AMIGOS DOS DOENTES que estiveram envolvidos no Projeto
HUMANITÁRIO concretizado na visita aos doentes do HSS ao longo do transato mês de janeiro,
ganharam a benesse de partilharem direta e emocionalmente sorrisos, dores, esperanças, dúvidas e interrogações sobre a vida humana…

visita de estudo

Cada visita foi singular e única no exercício da dádiva e do enriquecimento pessoal
de cada aluno, AMIGO DOS DOENTES. O entrelace de solidariedades consubstancializada no gosto e interesse dos Voluntários do
AMOR AO PRÓXIMO, pelos carenciados de
saúde, crianças, jovens e idosos, foi uma das
principais marcas destas lições de vida.
Todos unidos pela mesma compaixão e
em movimento na mesma órbita de serviço,
os alunos do Colégio vibraram e fizeram vibrar de vida e jovialidade as enfermarias que
visitaram, deixando atrás de si verdadeiros sinais de alegria e esperança.
O Colégio, uma cidade educativa de excelência, está de parabéns por ter propiciado
aos seus alunos mais esta augusta experiência que contribuirá, certamente, para a consolidação da sua formação integral. Professor
Américo Couto

Nek, Artista e antigo aluno do Colégio

Ou como fazer do graffiti uma arte
guns cuidados e dicas a ter em conta na criação de graffitis e revelou um pouco da sua
imaginação através da realização espontânea
de um trabalho. Infelizmente, não foi possível
a sua conclusão durante o período da aula,
pelo que não assistimos ao seu aspeto final.
Acabo este pequeno artigo com uma frase
realçada por Nek ao longo da aula: “É importante sermos realistas e encontrar a inspiração
naquilo que nos rodeia.” Gustavo Couto, 8º D

Este encontro foi-nos proporcionado pela
professora de Educação Visual, Margarida Coelho, a fim de nos demonstrar todo o caminho que Nek percorreu até chegar a uma das
formas de arte mais atuais, o graffiti, que, aos
nossos olhos, parece muito simples e, para
outros, é totalmente descabida.
Numa primeira fase, o graffiter deu-nos a
conhecer alguns dos seus trabalhos, entre os
quais representações ora mais provocantes,

ora mais sérias e realistas. “Demorei bastante
a chegar ao conceito de diário gráfico”, confessa. E deu-nos, ainda, a possibilidade de fazer algumas perguntas acerca da sua vida não
profissional, o que resultou no conhecimento
de peripécias por ele vividas.
O artista revela que tenta estar «atualizado» naquilo que pinta e que procura a utilização de várias técnicas e materiais na execução dos seus trabalhos. “Apesar de já me

considerar uma influência neste ramo, não
quero ficar conhecido pelo meu nome, mas
por aquilo que crio”, acrescentou, por fim.
Numa última fase, Nek demonstrou al-

Entretanto, o Bruno (Nek) criou um blog para relatar
a sua vinda ao Colégio, que considera a “sua casa”:
https://sirnekqtwo.wordpress.com/2015/02/26/
colegio-liceal-de-santa-maria-de-lamas/

artes

Na passada terça-feira, recebemos orgulhosamente, no nosso Colégio, o tão esperado Nek, um
antigo aluno desta escola que se faz agora notar devido aos vários graffitis que cria, não só na
nossa zona, mas também noutras regiões do país.
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FAP Feira

Exposição de alunos finalistas de Artes Visuais
“Os nossos retratos na História da Arte” é o tema da exposição que decorre na FAP Feira e que
os alunos finalistas de Artes Visuais do Colégio dinamizam.
Nesta exposição, o espetador é convidado a fazer uma viagem pelo mundo da História da Arte, pois os retratos representados
estão inscritos nas obras mais emblemáticas
dos movimentos artísticos, desde o século
XVI aos mais recentes, esboçando os diferentes percursos estéticos e sociais.
O autorretrato acompanhou sempre o ser
humano no desejo de registar a sua imagem,
a sua presença. Essa busca pela autoimagem
foi-se modificando ao longo do tempo. O au-

torretrato é o espelho do artista, refletindo a
sua personalidade, os seus valores, a sua época, a sua maneira de ver o mundo e a Arte.
Desta forma, os retratos representados
são a escolha Histórica com que os finalistas
de artes visuais mais se identificaram para se
autorretratarem, aplicando diferentes técnicas e materiais, em consonância com a linguagem estética das obras por si escolhidas.
12º ano de Artes Visuais

OBESIDADE + SEDENTARISMO = A DIABETES

Uma exposição que realça a importância do equilíbrio

artes visuais

Os alunos do 3º ciclo e secundário participaram, de forma ativa, no concurso para assinalar a Comemoração do Dia
Mundial da Diabetes, subordinado ao tema “Obesidade + Sedentarismo = a Diabetes”.
A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Santa Maria da
Feira, pelo Centro Hospitalar entre

Douro de Vouga (CHEDV), pela Associação Diabético Feira, pelo Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas

e pela Escola Fernando Pessoa.
Participaram neste concurso todos os jovens do 3º ciclo e do ensi-

Cartaz Vencedor | Secundário
Autor: Joana Rodrigues Moreira
Aluna do Colégio Liceal de S M Lamas
Ano/Turma:12ºB
Professora: Margarida Coelho

Menção Honrosa | Secundário
Autor: Tatiana Correia Dias
Aluna do Colégio Liceal de S M Lamas
Ano/Turma:11ºB
Professora: Margarida Coelho

Cartaz Vencedor | 3º Ciclo
Autor: Inês Rodrigues Ribas
Aluna do Colégio Liceal de S M Lamas
Ano/Turma: 9ºD
Professora: Abel Silva

no secundário, pertencentes às escolas do agrupamento Entre Douro
e Vouga.
O resultado deste concurso esteve em exposição no Colégio, com
110 cartazes, distribuídos pelo es-

Menção Honrosa | 3º Ciclo
Autora: Sara Filipa Ferreira Barbosa
Aluna do Agrupamento de Escolas
Fernando Pessoa
Ano/Turma: 8ºD
professora: Graça Gonçalves

paço expositivo do bar, edifício da
secretaria e biblioteca, até finais do
mês de janeiro.
Deixamos uma palavra de agradecimento e de parabéns aos alunos das turmas de Artes do 11º e 12º
pelo excelente apoio dado na montagem e organização da exposição
do Concurso para comemorar o dia
mundial da diabetes. 5º Grupo

Menção Honrosa | 3º Ciclo
Marta Santos Cardoso F. Silva e Joana
Carolina Oliveira Pinho
Alunas do Colégio Liceal de S M Lamas
Ano/Turma: 8ºB
Técnica: lápis de cor; marcadores
Professora: Margarida Coelho
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CORTA-MATO ESCOLAR 2014/2015

Alunos aderem de forma significativa à iniciativa e correm para o pódio
O corta-mato escolar do Colégio de Lamas é, já por tradição, realizado no último dia de aulas do
primeiro período. E assim aconteceu: no dia 16 de dezembro, uma terça-feira, a partir das 8.00
horas, a azáfama começou com os preparativos de mais um corta-mato escolar, que contou
com a excelente colaboração da turma do 10º A1 em termos de apoio logístico.
número de participantes.
Mas foi também uma manhã de puro
convívio e de entrega ao desporto, numa
iniciativa que pretende reforçar o valor da
prática desportiva, que tão importante é,
sobretudo para os nossos jovens. Professor
Augusto Costa

desporto

Este ano letivo, o corta-mato escolar contou com a inscrição de 986 alunos (425 do
género feminino e 561 do género masculino)
dos quais participaram, efetivamente, 816
atletas – um número considerável, de facto!
Foi uma manhã intensa que obrigou a intervenções logísticas de vulto ante o elevado

IV Gala do Clube COLÉGIO DE LAMAS

Um momento de celebração do empenho e valor dos nossos atletas
A IV Gala do Clube Colégio de Lamas teve lugar no dia 20 de fevereiro, pelas 21h, no Auditório
do Colégio de Lamas e contou com a presença dos atletas que mais se destacaram na época
de 2013/2014
- jogador/a squash: André Silva e Liliana Pais.
Para além destes prémios, foram entregues os prémios de Dedicação e Revelação,
consoante género e escalão nas diferentes
modalidades do clube (natação pura, natação

	
  

master, polo aquático e squash). Foi ainda en	
  
tregue o Prémio Semper Ascendens aos atletas
que se destacaram a nível zonal e nacional.

A banda two steps atuou durante a gala e
fez vibrar a assistência, com a participação da
atleta Joana Silva como vocalista da banda.

Disco 80’s - uma aula de hidroginástica num ambiente dos anos 80
	
  
No passado mês de janeiro, teve lugar mais uma aula temática de hidroginástica, no complexo
desportivo. A temática da iniciativa mergulhou nos anos 80, com a recriação de um ambiente
de discoteca daquela década - DISCO 80’S.

Os utentes do complexo, assim como os
convidados, aderiram, novamente, em massa,
proporcionando uma aula com um ambiente realmente único e divertido. Os que compareceram e que alteraram as suas rotinas
diárias para poderem fazer parte desta festa
merecem um especial agradecimento.

Mas como uma aula temática envolve vários preparativos, não podia deixar de mencionar os aqueles que, de alguma forma, auxiliaram de modo recriar o ambiente desejado.
Agradeço, portanto, aos funcionários do
complexo, por toda a dedicação e preparação das luzes; à loja Chic and Sexy, em Lou-

rosa, pelo empréstimo da nossa manequim
para o cenário; ao New Face Club, pela ce-

dência da bola de cristal; e, por último, mas
não menos importante, agradeço às minhas
colegas que sempre me auxiliam nos últimos
preparativos.
Estas e outras atividades resultam da motivação e empenho que se sente no sentido
de dinamizar o complexo com atividades
diversificadas, para que todos os utentes se
sintam a ele mais ligados e com vontade de
fazerem parte desta grande “família”. Professora Susana de Sá

complexo desportivo

Importa, por isso, realçar as maiores distinções:
- nadador do ano: Alexandre Amorim;
- nadadora do ano: Beatriz Cardoso;
- jogador polo do ano: Luis Oliveira;
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cantinho do museu

------------------------------------------------MEMÓRIA SONORA DA CORTIÇA EM
SANTA MARIA DA FEIRA

Em várias freguesias do Município de
Santa Maria da Feira (Santa Maria de Lamas,
Lourosa, Mozelos, etc.) existe uma magnífica
história industrial: a indústria da cortiça. Um
território rural de minifúndio transformou-se, em pouco mais de 50 anos, no epicentro
mundial de produção de rolhas e outros derivados da cortiça, criando um ecossistema de
centenas de empresas que perdura, hoje em
dia, com uma pujança crescente.
Podemos encarar esta história sob o
prisma meramente empresarial, mas o que
ressalta é também a história de gerações de
homens e mulheres, na maioria simples que,
com uma resiliência ímpar, souberam transportar a herança passada de uma indústria
que nasceu artesanal rumo a novos modos
de produzir, inovar e comercializar. Resumindo, Santa Maria da Feira é, pois, um caso raro
em vários domínios: na ligação profunda e
quotidiana entre memória e futuro, entre empreendedorismo e operariado e entre recursos naturais e indústria.
A Memória Sonora da Cortiça é uma instalação sonora e visual multicanal, de Luís
Gomes da Costa, coordenador da Binaural/
Nodar, que partiu de um trabalho de campo multidisciplinar: análise de documentos
históricos, registos sonoros em fábricas da
cortiça mapeados juntamente com mais de
50 alunos da comunidade escolar do concelho e entrevistas a atores relevantes do setor
(atuais e antigos operários, empreendedores,
dirigentes associativos, gestores museológicos). A obra cria um ambiente imersivo e
contemporâneo que homenageia, de forma
inovadora, a história da cortiça, sendo particularmente dirigido às crianças e jovens, para
que possam aprofundar o seu conhecimento
e sentido de identidade em relação a uma indústria que, em muitos casos, liga várias gerações das suas próprias famílias.

Uma coprodução Binaural/Nodar, Município de Santa Maria da Feira, Orquestra e
Banda Sinfónica de Jovens de Santa Maria da
Feira e Museu de Santa Maria de Lamas.
Patente no museu, até 23 de maio.
-------------------------------------------------TEM MEMÓRIAS DA CORTIÇA?!
Partilhe connosco e veja as suas memórias
incluídas numa exposição temporária que o
museu vai promover no âmbito das comemorações do Dia Internacional dos Museus - 18 de
maio!
-------------------------------------------------Projeto Green Cork
Museu parceiro da QUERCUS

O Museu de Santa Maria de Lamas e a
QUERCUS - Associação Nacional da Conservação da Natureza, estabeleceram uma parceria
que visa a dinamização do projeto Green Cork.
A QUERCUS desenvolve o projeto Green
Cork, que une a reciclagem à conservação da
natureza, possibilitando que as rolhas de cortiça
sejam recicladas e que o valor dessa cortiça seja
aplicado na reflorestação com espécies autóctones da flora portuguesa, através do projeto
Floresta Comum (www.florestacomum.org).
Ao longo do ano letivo, além do programa
educativo permanente, do qual se destacam
as visitas orientadas de carácter geral e a visita
temática “O Misterioso desaparecimento das
roupas do sobreiro”, o Museu promove diversas
atividades educativas e oficinas de expressão
plástica, com recurso à cortiça. Em breve, terá
um Rolhinhas especial para colocação das rolhas de cortiça para reciclagem! Deste modo,
o Museu cumpre a missão de contribuir para a
sensibilização da importância da sustentabilidade ambiental proporcionada pela cortiça e pelo
montado de sobro.
Acompanhe esta parceria e as diversas iniciativas associadas em http://www.greencork.
org, https://www.facebook.com/greencork ou
em www.museudelamas.pt, https://www.facebook.com/museudelamas e esteja a par das
nossas novidades!

-------------------------------------------------AGENDA
-------------------------------------------------Oficinas de Páscoa no Museu.

Como vem sendo hábito, o Museu de Santa
Maria de Lamas vai proporcionar atividades
para as Férias da Páscoa. A iniciativa vai decorrer
entre 23 de março a 02 de abril e o programa inclui diversas oficinas e visitas temáticas alusivas
às tradições pascais. Nestas atividades vamos
descobrir, na exposição permanente do museu,
os elementos, as cores e os aromas da Primavera e da época pascal e, por fim, recriá-los com
recurso à cortiça.
....................................................
Sortido de Histórias do Mundo

Hora do Conto, por Virgínia Millefiori
29 de Março - 16h
Sabes de onde vêm as pedras nos rios de Africa?
E por que razão o tigre é o rei da selva na China? Queres conhecer o jardim das montanhas
desertas do Irão? Anda... vou contar-te estas
histórias!
....................................................
Objetivas no Museu: Conhecer, Explorar, Partilhar

mentos e Sítios
18 de Abril 15h-17h
Inserida na comemoração do Dia Internacional
de Monumentos e Sítios 2015, esta visita temática pretende contribuir para a sensibilização do
olhar fotográfico, bem como dar a conhecer o
espólio do Museu e o seu potencial. Os melhores trabalhos vão integrar uma exposição virtual
em data anunciar. Material necessário: câmara
fotográfica digital.
....................................................
Um presente para a mãe
visita e oficina de expressão plástica
20 a 30 de Abril - 10h às 12h ou 14:30h às 16:30h
Sabem quem é a Mãe mais conhecida do Mundo?! Participem na atividade do Museu de Santa
Maria de Lamas e descubram! Após a descoberta, na oficina de expressão plástica e com recurso à cortiça, vamos criar uma prendinha para a
mãe, onde o limite é a vossa imaginação.
....................................................
A minha família vai ao Museu! E a tua?!
Especial Dia da Mãe!

visita e oficina de expressão plástica
26 de abril, 15h
No domingo que antecede o dia da mãe, visite o Museu de Santa Maria de Lamas e prepare o dia dedicado a todas as Mães de forma
diferente, divertida e participe na Oficina “Um
presente para a mãe” em família.
....................................................
Dia da Mãe no Museu
03 de maio - 09:30h-12:30h/14h-17:30h
Para assinalar o Dia da Mãe, 03 de maio, o Museu de Santa Maria de Lamas vai oferecer entradas gratuitas a todas as mães que visitem
o Museu, acompanhadas pelos filhos. Ao longo da visita à exposição permanente, vamos
destacar a história de Maria, Mãe de Jesus,
tendo como ponto de partida a coleção de
imaginária religiosa feminina do Museu.

Visita temática - Dia Internacional dos Monu-

Marcação prévia obrigatória para todas as
atividades - 91 664 76 85, 22 744 74 68 ou geral@museudelamas.pt

parte final da escadaria e, na igreja, houve
um momento de oração aos pés de Nossa
Senhora os Remédios - com velas nas mãos,
pediu-se a bênção da Mãe de Deus para as
famílias, amigos e para todo o mundo.
Por fim, teve lugar a visita ao Museu de
Lamego onde que se pôde contemplar a

exposição permanente do museu, constituída pelas secções de pintura, tapeçaria, paramentaria, escultura, ourivesaria, cerâmica,
azulejaria, arqueologia, capelas e altares, viaturas e mobiliário, relativos ao período desde
a presença romana até aos dias de hoje, com
realce para o período da renascença, em que
se destacam as tapeçarias flamengas e a pintura de Vasco Fernandes.
De referir que, dada a autenticidade, a
originalidade, a raridade, a singularidade e a
importância do ponto de vista da investigação histórica ou científica, dezoito peças do
Museu de Lamego receberam, em 2006, a
classificação de Tesouro Nacional.
Foi um dia intensamente vivido e repleto
de descobertas e de experiências EMRC. Valeu a pena! Professor Paulo Costa

Lamego – uma cidade, uma diocese

visita de estudo

10º ano num ambiente de realização pessoal
A disciplina de EMRC realizou, no dia 24 de janeiro, uma visita de estudo a Lamego para 50
alunos das turmas de 10ºano. Pretendeu-se, com esta iniciativa, que os alunos tomassem
consciência da importância histórica, cultural e religiosa da cidade, que descobrissem a sua
principal monumentalidade eclesial e que conhecessem as suas referências patrimoniais mais
significativas.
Simultaneamente, a visita de estudo foi
uma excelente oportunidade para promover
o conhecimento interpessoal e o convívio
saudável entre os alunos e as turmas.
Na visita de estudo à cidade de Lamego,
os alunos de 10ºano, acompanhados pelos
professores Paulo Costa, Jorge Alves e Margarida Amorim e, ainda, pela D. Fátima Rocha,
tiveram o privilégio de descobrir esta cidade
do distrito de Viseu que é também diocese
(a única diocese portuguesa que não corresponde a uma capital de distrito) e que é

considerada histórica e monumental, pela
grande quantidade de monumentos, igrejas
e casas brasonadas.
O grupo teve a oportunidade de visitar
o Castelo, a Cisterna, a Sé Catedral e o Museu Diocesano. Na igreja mãe da diocese, os
alunos realizaram um momento de oração,
tendo como centro a Oração do Pai Nosso.
No espaço envolvente ao Santuário de Nossa
Senhora dos Remédios, teve lugar o almoço
partilhado e procedeu-se à descoberta deste espaço tão interessante. O grupo subiu a
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Alunos dos cursos de Design e Eletrónica percorrem espaços culturais e históricos no Porto

No passado dia 18 de fevereiro, os alunos de 11º ano dos Cursos Profissionais de Design e de
Eletrónica , acompanhados pelas professoras Teresa Sousa, Lucília Reis e Madalena Figueiredo,
deslocaram-se ao Porto e a Vila Nova de Gaia, numa visita de estudo realizada no âmbito das
disciplinas de Português e Inglês.
Esta visita pretendia cumprir diversos
objetivos: dar a conhecer aos alunos aspetos
culturais e históricos numa abordagem literária; compreender o Património Cultural e
Literário como testemunho de um passado
epocal; desenvolver o espírito de observação
e gosto pelo passado como forma de compreender o presente e perspetivar o futuro;

proporcionar-lhes um contacto com a singular paisagem da região demarcada do Douro,
o ciclo de vida do Vinho do Porto; reconhecer
a importância económica e cultural da produção e comercialização deste vinho.
Partiu-se do Colégio por volta das 8.30,
tendo-se visitado, da parte da manhã, o Museu Romântico, na Quinta da Macieirinha, e o

Museu Soares dos Reis. Após um momento
de animado e confraternizado piquenique,
nos jardins do Palácio de Cristal, passou-se
à visita guiada ao Centro Pedagógico da Associação das Empresas do Vinho do Porto
(AEVP) e às caves da A. A. Calém. A chegada
ao Colégio aconteceu por volta das 17.30.

Os objetivos foram plenamente alcançados. De destacar a forma cívica e ordeira
como os alunos se comportaram ao longo de
toda a visita, num clima de agradável convívio entre alunos/alunos e alunos/professoras.
11º Design /Eletrónica

Museu Soares dos Reis, um museu a (re)visitar
No dia 28 de janeiro de 2015, quarta-feira, a turma de artes do 11ºB, acompanhada pelas Professoras Antónia Sousa e Ana Bastos, realizou uma visita de estudo ao Porto para conhecer algumas obras de arte expostas no Museu Nacional de Soares dos Reis. Esta visita foi promovida
no âmbito da disciplina de História da Cultura e das Artes, e tinha como objetivo observar e
analisar, in loco, manifestações relevantes do Romantismo e do Naturalismo/Realismo da pintura e escultura portuguesas do século XIX.
Cada visitante pôde observar, com mais
ou menos pormenor, variadíssimas obras de
pintura de artistas naturalistas portugueses,
percorrendo as diversas salas do museu, ora
respondendo, ora questionando a guia que
dirigia a visita.
Fomos descobrindo uma ou outra obra
de arte que tínhamos analisado na sala de
aula e muitas outras que jamais tínhamos visto. Demos maior destaque às obras de Silva
Porto, Marques de Oliveira, José Malhoa, Tomás da Anunciação e Columbano Bordalo
Pinheiro.
Depois da galeria da pintura, visitamos a
galeria da escultura, onde fomos surpreendidos com muitas obras do escultor António
Soares dos Reis, que dá nome ao próprio museu. O momento alto foi quando nos aproxi-

mamos da sua obra-prima, O Desterrado.
É uma obra enigmática pela combinação de duas linguagens opostas: a poética
romântica, que emana da expressão anímica
da personificação do poema de Alexandre
Herculano, Tristezas do Desterro; e a forma clássica, que reveste o nu masculino, modelado
segundo a regra de proporções preconizadas
por Policleto, no seu cânone. A representação
naturalista - não apenas presente no corpo da

figura, mas também no pormenor da onda
que vem rebentar contra o penhasco, onde
a estátua se encontra assente – e o desalento
psicológico da figura, despertou em nós comentários emotivos e, por si só, valeu a visita.

Depois de sairmos do Museu, ainda fizemos
um curto passeio, passando pelos Jardins das
Oliveiras e da Cordoaria, com a bela Torre dos
Clérigos em plano fundo.
Foi uma experiência muito positiva! Misturou-se a cultura com o convívio e a alegria
dos participantes. Porém, ficamos com a ideia
de que era preciso mais tempo para fruir de
certas obras de arte que não pudemos apreciar, por falta de tempo.
Temos que revisitar o Museu, numa outra
ocasião! Tatiana Dias, Cátia Novo e Tatiana
Oliveira, 11ºB

Engenharias mecânica, química ou bioengenharia, três áreas alvo da atenção dos alunos
No passado dia 21 de janeiro, os alunos de ciências do 12º ano realizaram uma visita de estudo
à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), no âmbito das disciplinas de física
e de química.
Chegados à faculdade, fomos encaminhados para os diferentes departamentos
dos três cursos a visitar: bioengenharia, engenharia química e engenharia mecânica.
Em todas as áreas a que tivemos acesso,

foi-nos dado a conhecer o trabalho realizado
pelos alunos dos cursos em questão.
Pudemos, no departamento de bioengenharia, intervir na síntese de penicilina, perceber algumas técnicas e instrumentos usados

nesta área e, ainda, esclarecer qualquer dúvida
persistente relativamente ao curso a seguir.
No departamento de engenharia química, foi-nos explicado todo um conjunto de
medidas e equipamentos de segurança a ter
num laboratório de química.
Já em engenharia mecânica, para além
de termos sido convidados a assistir a uma
palestra de um dos alunos deste curso, foi-

-nos permitido observar equipamento mecânico, nomeadamente carros de competição
e ainda diversas peças constituintes de um
motor de combustão interna.
Por fim, de regresso ao colégio, numa viagem bastante animada, os alunos mostravam-se satisfeitos por terem contactado com uma
realidade que já não estará tão distante com
parecia, para alguns. André Vieira, 12º A4

visita de estudo

ALUNOS DO 12º ANO EM VISITA À FEUP

16

| 56 | ENTRElinhas | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO 2015

BASQUETEBOL 3x3

LEITURAS

Equipas do colégio rumam à fase regional – um novo desafio!
No dia 27 de fevereiro de 2015, sexta-feira, durante a manhã, no pavilhão
das Travessas, em São João da Madeira, realizou-se a fase local do Torneio
de Basquetebol 3x3. As equipas do
Colégio de Lamas, apuradas no passado dia 10 de dezembro, mostraram
o seu valor, que se traduziu em excelentes prestações.

A Chave de Salomão
de José Rodrigues dos Santos

A3
A3
D1
C

Alexandre Silva
5
Leonardo Carvalho 5
Isaac Carvalho
5

L
A
G

Pedro Leite
Leonel Ramos
Carlos Silva
Luís Ferreira

El.
A3
I
El.

10
11
9
10

Diana Ernat
Sónia Martins
Teresa Alves

12 A1
12 A1
12 A2

Armando Alm.
Pedro Barbosa
José Alves
Jorge Carvalho

9
9
9
8

G
B
G
H

Tiago Rios
Gonçalo Soares
José Rosas
Pedro Albergaria

12
12
12
12

A4
A4
A2
A4

Iniciados/F
3º lugar

11
11
10
9

9
9
9
9

Juniores/F
4º lugar

Barbara Barbosa
Jéssica Belinha
Ivana Barata
Mariana Mendes

Catarina Ferreira
Iris Costa Santos
Andreia Castro
Raquel Castro

Iniciados/M
3º lugar

L
H
H
H

Infantis/M
6º lugar

5
6
6
6

Juniores/M
2º lugar

CORTA-MATO LOCAL 2014/2015 (Santa Maria da Feira)

Infantis/F
2º lugar

Já podeis da pátria filhos

Ana Mendes
Carolina Leal
Iris Sá
Beatriz Sá

Juvenis/F
1º lugar

Será que a alma existe? O que acontece quando
morremos? O que é a realidade? No seu mais recente romance, José Rodrigues dos Santos tenta dar a
resposta a estas questões.
Com a fórmula habitual - um
código por desvendar, ação
em vários pontos do globo -,
o autor português que mais
vende, lança a sétima aventura do criptoanalista Tomás de
Noronha. De facto, este thriller
à portuguesa tem todos os
truques deste género literário: um cadáver; manobras de agentes norte-americanos da CIA em território português; uma charada policial; um manuscrito
medieval e um pânico terrível nas instalações onde
se busca a prova da existência da Partícula de Deus.
O suspense marca presença permanente neste romance e Rodrigues dos Santos consegue construir
um clima de mistério e dramatismo que prende o
leitor. Mais um sucesso do “Dan Brown português”.
Professor João Sousa

Infantis/F
1º lugar

Editora Gradiva, 624 páginas

As equipas classificadas em primeiro
e segundo lugar ficaram apuradas para a
fase regional (zona Norte), que se realizará aa 11 de abril de 2015, no pavilhão das
travessas, em São João da Madeira.
A acompanhar as equipas estiveram como árbitros os alunos Jorge
Vieira do 10º A e Américo Oliveira do
10º Eletrónica.
C
C
D
D

de João Ubaldo Ribeiro
Editora Nova Fronteira, 200 páginas

expressão e opinião

Apontamento para uma reflexão
O ataque ao jornal Charlie Hebdo, ocorrido
no dia sete de janeiro deste ano, chocou o
mundo. Será aceitável este atentado?
O debate sobre o atentado tem a sua validade na perspetiva das diferenças religiosas,
culturais e de valores
entre as nossas sociedaCarlos Dourado
des. Contudo, perde a
12º A4
sua validade quando os
extremistas tentam justificar o massacre contra o elevado número
de inocentes presentes
no jornal. Analisando
a fundo o histórico de
Charlie Hebdo, verificamos que a religião muçulmana não é a única
a ser satirizada, mas são também satirizadas
as religiões cristã, evangélica, judaica, e até
mesmo o budismo.
Existem valores humanos, éticos e morais
que não deveriam ser exclusivos a nenhuma
das duas comunidades religiosas. Estes valores são certamente universais, independentemente da tradição religiosa de cada um.
Se o recurso à violência se tornar uma
ação comum, o mundo entrará em colapso.
Não será a liberdade de expressão um direito
do homem?

desporto escolar

Je suis Charlie

O corta mato-local, em que participam os seis melhores alunos de cada
escalão/género de cada escola ou
agrupamento de escolas da Coorde-

complexo desportivo

A sugestão que apresento para este número do
Entrelinhas vai ao encontro do Brasil e de um dos seus
mais destacados escritores, João Ubaldo Ribeiro.
Em Já podeis da pátria filhos
(primeiro verso do hino da independência do Brasil), o autor
aborda os costumes e tradições da ilha de Itaparica, num
estilo muito próprio, cheio de
refinado humor. Foca aspetos
do dia a dia daquelas gentes,
desde pescadores a turistas
impetuosas, ou meninos com brincadeiras de médico, até políticos ou mesmo o futebol. Do conjunto de
contos deste pequeno volume, poderia destacar-se,
a título exemplificativo, “Brincando de doutor” ou “O
diabo que assobiava” – e o traço muito caraterístico
do itaparicano, vítima de um fenómeno climatérico
peculiar, circunstância que afeta apenas os homens
daquela ilha, decorrente da radioatividade, que os
impede de produzir, pelo que preferem a comida e
o descanso. Professor Luís Filipe Aguiar

Classificação por equipas:
Escalão
Masculino
Feminino
Juniores
1º Lugar
1º Lugar
Juvenis
8º Lugar
1º Lugar
Iniciados
3º Lugar
15º Lugar
Infantis B
2º Lugar
Desistência
Infantis A
1º Lugar
7º Lugar

nação Local do Desporto Escolar de
Entre Douro e Vouga (CLDEEDV), realizou-se em Santa Maria da Feira, no
dia 9 de fevereiro de 2015, a partir das
Classificações individuais meritórias:
Escalão
Masculino
João Santos (7º)
João Silva (8º)
Juniores
Carlos Ferreira (10º)
Rafael Ribeiro (23º)
Manuel Gomes (28º)
Roberto Silva (36º)
Juvenis
Paulo Oliveira (43º)
Leonardo Amorim (103º)
Alexandre Rodrigues (9º)
Nelson Canedo (13º)
Iniciados
José Pereira (14º)
José Pereira (27º)
Francisco Ribeiro (4º)
Vítor Fardilha (23º)
Infantis B
Hugo Araújo (27º)
Carlos Gomes (29º)
Pedro Ramos (4º)
Gonçalo Castro (5º)
Infantis A
André Soares (13º)
Gonçalo Ribeiro (21º)

O Complexo Desportivo do Colégio de Lamas tem
uma preocupação constante com o bem estar dos seus
utentes. Neste sentido, tem desenvolvido inúmeras iniciativas promotoras de atividade física, aliadas ao convívio e
bons momentos de partilha.
	Realça-se o departamento de Fitness, pelas inúmeras
ações desenvolvidas e, mais concretamente, a dinamização
de aulas temáticas, onde propõe aos participantes uma viagem única, diferente, sem descurar a prática física. Como
exemplo disso, foi a realização de uma aula temática de hi-

10.00 horas. O Colégio de Lamas destacou-se, sobretudo pela prestação
coletiva, como os quadros seguintes
dão a conhecer:
Feminino
Maria Pimenta (3ª)
Ana Rita Lopes (4ª)
Carina Gomes (5ª)
Sara Ribeiro (6ª)
Patrícia Soares (6ª)
Ivana Barata (7ª)
Lara Bastos (9ª)
Bárbara Roque (17ª)
Ana Cordeiro (24ª)
Andreia Castro (54ª)
Raquel Castro (60ª)
Mariana Soares (86ª)
Inês Campos (24ª)
Cláudia Conceição (89ª)
Sara Coelho (121ª)
Rita Castro (19ª)
Beatriz Pinto (42ª)
Isabel Pereira (60ª)
Margarida Batista (64ª)

droginástica – Hidro Movies – realizada no passado dia 26 de
fevereiro, pela professora Carla Azevedo. Uma aula dinâmica,
com um cenário alusivo que permitiu uma interação muito
particular aos quase 50 participantes.
Estas dinâmicas realizam-se nas várias modalidades do
fitness, permitindo dar a conhecer as nossas instalações e
serviços a quem ainda não é nosso utente (aulas abertas
ao público).
Ouse participar de uma forma divertida na prática de
atividade física. Nós contamos com a vossa presença!

