
Pré-escolar e primeiro ciclo
Fomos à descoberta dos novos níveis de ensino do Colégio, procurando conhecer o que 
fazem e o que pensam as nossas crianças. 
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Inauguração das novas instalações do Colégio de Lamas

Um projeto inovador, a mesma identidade de sempre

No dia 16 de novembro de 2017, teve lugar a inaugu-
ração das novas instalações do Colégio de Lamas 
para a educação pré-escolar e para o primeiro ci-

clo do ensino básico. Desta forma, demos, início, simbolicamente, 
a mais um capítulo da riquíssima história de mais de 50 anos do 
Colégio de Lamas, instituição de referência no panorama educativo 
do concelho de Santa Maria da Feira.

Num salutar e profícuo encontro entre a tradição e a modernida-
de, o Colégio projeta-se hoje, mais do que nunca, no futuro, procu-
rando desvendar novos percursos e encontrar novas valências para 
uma instituição que nunca perdeu a sua identidade e se tem man-
tido firme na sua missão de ensinar. No início da década de 60 do 
século passado, davam-se os primeiros passos para a construção des-
ta instituição, num tempo de muitas carências e dificuldades. Foi o 
tempo dos pioneiros e do grande empreendedor, o doutor António 
Joaquim Vieira. Depois, há 26 anos, em 1991, lançava-se a primeira 
pedra de uma outra fase importantíssima desta história, a fase da 
expansão, que veio dar resposta às necessidades de uma população 
estudantil cada vez mais numerosa e exigente.

A nossa história está escrita nas nossas paredes, em cada pedra, 
em cada tijolo, assinalando momentos-chave da vida desta comuni-
dade educativa. No edifício II do Colégio, assinalou-se, em 1991, um 

importante momento dessa história, tendo aí ficado gravada uma 
mensagem que remete para o nosso fundador, o doutor António Joa-
quim Vieira, visionário, pedagogo e humanista. Apesar da sua au-
sência, ele estará sempre na nossa memória, porque já então soube 
traçar a nossa vocação de escola do futuro. 

No passado mês de novembro de 2017, a mensagem que ficou gra-
vada na mesma parede do edifício II é do nosso maior poeta, Fernan-
do Pessoa, e é tão inspiradora que nos parece ter sido escrita exata-
mente para aquele dia e para servir de orientação a quem ali chegar, 
agora e no futuro: «Agir, eis a verdadeira inteligência. Serei o que qui-
ser ser». Esta mensagem remete-nos para o verbo «agir» como sendo 
a verdadeira inteligência, esse impulso para avançar e fazer caminho 
no sentido do renascimento, da concretização, da construção e da 
conquista. Seremos o que quisermos ser, sempre mais fortalecidos e 
mais determinados. Este é o Colégio que somos, é a nossa identidade.

E esta é também a voz dos nossos alunos mais pequenos, para 
quem criamos estes novos e renovados ambientes educativos. Cada 
criança tem, no Colégio, a oportunidade de fazer o seu próprio ca-
minho, agindo no sentido do seu crescimento humano e pessoal, 
do conhecimento e da abertura ao mundo. Estes novos espaços re-
fletem uma nova dinâmica de inovação pedagógica e tecnológica, 
procurando ir ao encontro de um ensino moderno, centrado na 

EDITORIAL
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investigação, na aprendizagem autónoma e no desenvolvimento 
de múltiplas inteligências. Toda esta dinâmica de inovação e todas 
as nossas ações são pensadas de forma a confluírem para o suces-
so educativo dos nossos alunos, num clima de segurança física e 
afetiva, e para uma aprendizagem escolar feliz e bem-sucedida. Os 
alunos são os protagonistas e os atores desta construção e desta des-
coberta; são autónomos, livres e capazes; querem e fazem. O Colégio 
é uma incubadora do futuro, porque, aqui, criamos as condições, 
proporcionamos os recursos e as ferramentas, lançamos a inovação 
e experimentamos as tecnologias para que as nossas crianças ante-
cipem o futuro. Que se façam pessoas únicas, autónomas, capazes, 
comprometidas, felizes e plenamente realizadas, é essa a nossa mis-
são. Estaremos sempre aqui para elas.

O nosso Colégio, a nossa cidade educativa, é um modo de pen-
sar o presente e uma promessa de futuro. Desta instituição partem 
ideias transformadoras, porque ela é um motor de mudança, de ino-
vação e de criação. Aqui, no mais pequeno gesto, na mais modesta 
interrogação, refletimos sobre o nosso papel no mundo e idealiza-
mos novas formas de intervenção, no sentido de projetar um futuro 
mais promissor, mais feliz e mais humano para todos.

Joana Vieira Diretora Pedagógica
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Tudo começou no dia 6 de setembro, dia em que em que en-
trámos pela primeira vez no Colégio e andámos a conhecer os 
vários espaços desta nossa segunda casa, com as nossas famí-
lias. Depois de descobrirmos quem seriam os nossos colegas, no 
final da manhã, todos juntos, colorimos o símbolo do Colégio e 
afixámo-lo à entrada do nosso edifício.

Depois de várias semanas de convívio, nós continuamos a 
adorar tudo aquilo que fazemos, especialmente as brincadeiras 

e os trabalhos aos quais nos dedicamos na nossa sala. Gostaría-
mos mesmo que tivessem a oportunidade de conhecer a nossa 
sala e vissem como é animada e colorida. Ela tem muitas áreas de 
trabalho e de brincadeira. Uns gostam mais da área da casinha, 
outros preferem a área dos construtores, mas também há quem 
adore a área dos artistas, a dos jogos ou a da biblioteca, como se 
percebe pelas nossas opiniões.

Nós somos as crianças do pré-escolar do nosso Colégio e, neste 
pequeno texto, vamos mostrar-vos quem somos, o que gostamos 
de fazer e o quão divertido é estar aqui. Neste texto, nós também 
vos vamos dar a conhecer um pouco do que têm sido as nossas 
vivências e algumas das iniciativas maravilhosas em que nos envol-
vemos. A Inês, a nossa educadora, está a ajudar-nos a escrever este 
artigo, porque, às vezes, ainda não conseguimos libertar algumas 
das palavras que estão guardadas no mundo secreto dos nossos 
sonhos.

PRÉ-ESCOLAR

A caminho do futuro
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MENSAGENS DOS PAIS

O meu filho tem o privilégio de fre-
quentar a turma do pré-escolar do Co-
légio de Lamas. Encontrei neste Colégio 
o que mais valorizo e que, infelizmente, 
cada vez menos encontro – a HUMANI-
DADE. Esse sentimento repercute-se to-
dos os dias, em todas as situações. Tudo 
é feito com AMOR. O meu filho está a 
crescer mais feliz e vê as pessoas do Co-
légio como uma segunda família. Um 
bem-haja a todos aqqueles que para isso 
contribuíram. Rute (mãe do Gustavo)

O Colégio de Lamas mudou muito as 
nossas vidas, mas para melhor. A Bianca, 
até ao dia 29 de setembro, frequentou 
outra instituição, por isso sentíammos al-
gum receio pelo facto de a sua entrada na 
instituição ter sido mais tardia. Felizmente, 
tudo correu da melhor forma. No Colégio, 
desde o primeiro dia, algo de extraordi-
nário aconteceu, pois a Bianca deixou de 
chorar e de fazer birras para ir para a es-
cola. Supomos que terão sido as instala-
ções, as atividades proporcionadas pelo 
Colégio, a atenção, a dedicação, o afeto 
e o acompanhamento prestado pela edu-
cadora Inês e pelas respetivas auxiliares, a 
Cristiana e Cláudia. Em suma, desde o dia 
1 de outubro de 2017, a nossa filha Bianca 
tem evoluído muito ao nível das relações 
interpessoais e ao nível das competên-
cias motoras e cognitivas. É extremamen-
te gratificante ver o seu entusiasmo em 
frequentar as atividades proporcionadas 
pelo Colégio. Sofia e Luís (pais da Bianca)

Iniciámos esta aventura com receios, 
dúvidas e muitas hesitações, porque era 
a primeira vez para todos. Depois da ba-
talha das primeiras semanas, com muito 
suporte de toda a equipa, a princesa, 
hoje, sente o Colégio como o prolonga-
mento da família. Queremos enaltecer 
publicamente todo o trabalho desen-
volvido pela equipa do pré-escolar, não 
deixando de salientar o papel da nossa 
muito querida educadora Inês, sempre 
dedicada, empenhada, preocupada e so-
bretudo tranquilizadora face a qualquer 
situação que nos angustie. Parabéns por 
todo o trabalho desenvolvido! De fac-
to, como em tudo na vida, se amarmos 
o que fazemos, tudo o que tocamos se 
transforma, e a nossa doce princesa está 
naturalmente transformada! Ana e Bruno 
(pais da Inês Maria)

Durante oito anos, os meus pais con-
fiaram a minha educação e a do meu 
irmão ao Colégio. Corria o ano de 1992 
quando iniciei o meu projeto de vida 
nesta instituição. Em 2017, com a boa 
nova da abertura do pré-escolar no Co-
légio, eu e o meu marido tivemos a certe-
za da nossa opção logo na apresentação 
do projeto educativo. Aquilo que espera-
va a nossa filha era dedicação, inovação, 
trabalho e sobretudo muito amor. Hoje, 
passados quatro meses, permanece essa 
mesma certeza de que aqui está a me-
lhor equipa educativa e o melhor projeto 
de vida até ao 12º ano para a Margarida. 
Sara e Luís (pais da Margarida)

COMENTÁRIOS DOS ALUNOS

Eu prefiro a casinha, porque gosto 
de cozinhar e de brincar com os amigos 
nesse espaço. Joana

Eu gosto muito de brincar na casi-
nha, porque eu gosto de cozinhar e de 
brincar com os bebés. Bianca

Eu gosto de brincar na área dos 
construtores, para fazer grandes cons-
truções. Gosto de fazer e de refazer coi-
sas com os meus amigos. Jacinto

Gosto de brincar na área dos jogos, 
onde há jogos de mesa e de chão. Inês 
Ferreira

Eu gosto de brincar com os jogos de 
chão, com os legos, a pista, os carros e 
as construções de madeira. Fátima

Eu gosto de brincar na bibliote-
ca. Gosto de ler livros, com a Leonor, 
e gosto de brincar com os fantoches, 
com a Bianca e o Valdemar. Gustavo

Eu gosto da área dos artistas. Gosto 
muito de fazer pinturas. Valdemar

Eu gosto de fazer desenhos, de cor-
tar papéis e de colar. Leonor

PRÉ-ESCOLAR
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Para além destas áreas, temos também outros espaços onde 
fazemos atividades igualmente divertidas e importantes, como o 
recreio exterior, a sala de acolhimento (onde ficamos quando che-
gamos ao Colégio e onde realizamos as atividades de inglês e de 
xadrez), a piscina, a sala de educação física, a sala de refeições e a 
sala do futuro (onde realizamos algumas atividades em conjunto 
com as crianças do primeiro ciclo). Aqui ficam também alguns dos 
nossos comentários sobre esses espaços, porque nós gostamos de 
ter opinião sobre tudo o que nos faz crescer.

PRÉ-ESCOLAR

COMENTÁRIOS DOS ALUNOS

É muito bom quando vamos à piscina, pois damos mergu-
lhos e brincamos com os amigos e com o professor João. Inês 
Maria. Inês Maria

Acho as aulas de educação física muito divertidas. Faze-
mos exercício numa sala que tem colchões, um túnel colorido 
e mais coisas divertidas. Constança

Gosto muito da sala de acolhimento, porque é um espaço 
onde podemos brincar, ver filmes e dançar. Margarida

Eu gosto de brincar no recreio, onde há um escorrega es-
petacular. Carmo
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No nosso Colégio, nós já vivemos momentos muito divertidos, 
como aconteceu no dia do Halloween. Nesse dia, chegámos mas-
carados e, como queríamos mostrar aos alunos mais velhos as nos-
sas fantasias aterradoras, andámos pelo Colégio a receber doçu-
ras e a fazer travessuras. Na sala ouvimos a história do «Manuel, o 
Morcego» e decidimos criar os nossos próprios morcegos a partir 
de uma ideia que as gémeas Inês e Leonor partilharam connosco.

Ainda em outubro, nós fomos alertados para a necessidade 
de ajudar famílias que foram afetadas pelos incêndios, por isso 
participámos, com muito empenho, na recolha de bens para se-
rem entregues às famílias de Castelo de Paiva que perderam 
tudo o que tinham.

Em novembro, no dia de São Martinho, fizemos um bolo de 
castanhas que fomos pôr no forno da cantina. A dona Paula 
ajudou-nos a que ficasse delicioso. Nesse dia, ainda represen-
támos a lenda de São Martinho, com os meninos do primeiro 
ciclo, na festa do magusto do Colégio.

PRÉ-ESCOLAR
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Ainda em novembro, aderimos a uma causa solidária que se 
chama «Dia Nacional do Pijama» e que pretende angariar fundos 
para ajudar crianças que não têm famílias ou que estão institu-
cionalizadas. No dia 20 de novembro, viemos todos vestidos de 
pijama para o Colégio e trouxemos o nosso peluche preferido, 
para podermos tirar fotografias muito giras com os nossos ami-

gos do primeiro ciclo. Alguns dias antes, tínhamos levado para 
casa um mealheiro para recolhermos donativos junto de todas 
as pessoas que quisessem contribuir para ajudar essa causa. De-
pois, trouxemos o dinheiro para o Colégio e enviámo-lo para 
uma associação que já nos considerou um «Colégio Missão Pi-
jama».

Em dezembro, vivemos o nosso primeiro Natal no Colégio. 
Além de termos decorado uma árvore enorme e de termos en-
feitado o nosso edifício com motivos natalícios, ainda fizemos 
uns presentes de Natal para levar para a nossa família. No dia 15 
de dezembro, participámos no Sarau de Natal, uma festa muito 
bonita e que nós adoramos. Nessa altura, o Pai Natal fez-nos 
uma visita surpresa e trouxe-nos presentes. 

No final do período, fomos todos juntos ao cinema, o que, 
para alguns de nós, foi uma experiência vivida pela primeira vez.

Temos a certeza de que, no que falta até ao fim do ano letivo, 
iremos viver aventuras divertidas e iremos aprender muitas coisas 
novas. Inês Moreira Ribeiro, educadora

PRÉ-ESCOLAR
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Tudo começou a 11 de setembro de 2017, o dia em que chegámos ao Colégio e conhe-
cemos novos amigos e professores. Como tudo era diferente para nós, sentimos, desde o 
primeiro momento, um grande desejo de explorar este enorme e fascinante espaço que 
iria ser a nossa segunda casa. Depois da rápida adaptação a um novo mundo cheio de 
possibilidades, sempre sob a orientação da nossa professora e das auxiliares, pudemos ser 
o que nós quisemos, pudemos aprender a brincar e pudemos brincar a aprender, como se 
espera que aconteça neste maravilhoso tempo em que, pela força e pelo poder da imagi-
nação, tudo é possível. A nossa sala tornou-se um espaço de descoberta em que o mundo 
começou a ganhar a forma e as cores dos nossos sonhos. 

A crescer na nossa nova casa

Nós somos os alunos do primeiro e do segundo ano do ensino básico e temos 
muito para vos contar sobre o nosso dia a dia no Colégio de Lamas.

Das muitas atividades que já realizá-
mos, gostámos muito da «Hora do Conto», 
porque nos permitiu ouvir muitas histórias 
novas e recontar outras que já conhecía-
mos. Em algumas ocasiões, fizemos muitos 
jogos divertidos que nos mostraram como 
os números e a matemática são importan-
tes nas mais diversas situações. Pouco a 
pouco, procurámos ir construindo o nos-
so conhecimento de forma democrática e 
sem imposições, debatendo sobre o que 

queríamos aprender e o que gostaríamos 
de trabalhar.

Neste primeiro período, o nosso gran-
de projeto teve a designação «Nós e os 
vulcões», pois percebemos que os vulcões 
eram um tema que despertava em nós 
uma grande curiosidade. Primeiro, fizemos 
perguntas sobre o que gostaríamos de 
descobrir sobre os vulcões e como o po-
deríamos fazer. Depois, fizemos pesquisas 
através da internet, de vídeos e de livros. 

PRIMEIRO CICLO
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Para sabermos um pouco mais sobre como funciona um vulcão, 
fomos ao laboratório de química realizar uma experiência. Foi 
uma tarde muito divertida, porque explorámos o laboratório, co-
nhecemos os diferentes materiais que íamos utilizar e ficámos a 
saber que os vulcões entram em erupção de diferentes formas. 
Para terminar o nosso projeto, construímos um cartaz sobre o 
que descobrimos, concretamente como funcionam os vulcões, 
onde existem e quais são os mais ativos no mundo.

A música também começa a fazer parte das nossas vidas, por-
que, agora, com as aulas de expressão musical, estamos mais 
atentos a todos os sons que giram à nossa volta e vamos experi-
mentando diferentes instrumentos. Como crianças que somos, não 
paramos quietos um minuto, por isso as aulas de educação física. 
são dos momentos mais divertidos da semana. Gostamos das ati-
vidades que fazemos e também do professor, pois ele faz sempre 
jogos muito divertidos connosco.

A Semana do Natal
Com o Natal a aproximar-se, decorámos o nosso Colégio com 

muitos enfeites e uma grande árvore. Quando tínhamos quase 
tudo pronto, recebemos a vista do pai Natal, no dia 13 de dezem-
bro. Ele veio de muito longe para nos fazer uma visita e deixar-
-nos uma prendinha. Foi uma manhã muito divertida e cheia de 
alegria. Até ensinámos ao Pai Natal algumas músicas de Natal! 
Ele gostou tanto que acabou por dançar connosco.

Quase no final deste primeiro período, fizemos a nossa pri-
meira visita de estudo. No dia 14 de dezembro fomos ao cinema. 
Tivemos direito a entregar os bilhetes e a comer muitas pipocas.

O último dia de aulas, 15 de dezembro, foi um dia de grandes 
emoções. Era o sarau de Natal, e nós estávamos muito entusias-
mados por poder fazer parte desta grande festa. Como grandes 
estrelas, estivemos sempre disponíveis para os intensos ensaios 
ao longo da semana, para que, na hora do espetáculo, tudo cor-
resse bem. E correu! Gostámos muito de mostrar a todos o nosso 
trabalho e também de ver os trabalhos de todos os meninos que 
participaram na festa. 

Este primeiro período foi uma etapa muito importante para 
nós, para nos conhecermos, para descobrirmos o Colégio e para 
crescermos juntos. Já crescemos muito, mas queremos continuar 
a crescer, para sermos crianças ativas, felizes, autónomas, curio-
sas e exploradoras. Passo a passo, estamos a aprender e a des-
cobrir muitas coisas. O Colégio é a melhor descoberta até agora! 

Maria João Soares, professora do primeiro ciclo

Quando escolhemos o Colégio para 
a nossa filha, sabíamos que fazíamos a 
melhor escolha. Mas ainda não sabíamos 
que estávamos a escolher a sua segunda 
casa. Somos recebidos, todos os dias, 
com um sorriso de amizade por parte de 
todos. O nosso obrigado por tornarem 
cada dia numa viagem rumo a novas des-
cobertas. A prova disso é a felicidade, a 
alegria e o entusiasmo com que a nossa 
filha acorda diariamente para ir para a es-
cola. Catarina Carvalho e Carlos Pereira 
(pais da Isabel) 

O início da aventura no primeiro ciclo é 
sempre um momento de grande ansiedade 
e preocupação, quer para os pais quer para 
as crianças. Tendo em conta a missão e a 
visão do Colégio de Lamas, esta foi a nos-
sa primeira opção na escolha da instituição 
de ensino para o nosso filho. Em nenhum 
momento nos arrependemos. O acolhimen-

to ao nosso filho foi irrepreensível! O seu 
crescimento em conhecimentos é notável 
e extensível às vertentes sociais, culturais e 
morais. O nosso filho vai com alegria para a 
escola e traz sempre alguma novidade para 
nos contar. No Colégio de Lamas, o nosso 
filho é feliz! Neusa (mãe do Duarte)

Na nossa condição de pais e educa-
dores, procuramos continuamente pro-
porcionar aos nossos filhos, que têm 7 e 
12 anos, a oportunidade de usufruírem de 
uma formação académica integral, rigoro-
sa e que promova uma construção eficaz 
do conhecimento. Foi aqui, no Colégio 
de Lamas, que encontrámos «o porto de 
abrigo» para os nossos meninos. Porque 
temos o privilégio de cá estar, podemos 
fazer saber que, ao contrário do que al-
guns julgam, o Colégio de Lamas não é 
mais uma escola igual a tantas outras. Por 
isso, confiamos e escolhemos pela segun-

da vez esta escola. Sentimos que todos es-
tão muito empenhados no projeto, procu-
rando manter-se atentos às necessidades 
das crianças e estando em permanente 
comunicação com os pais. Os conteúdos 
lecionados e a inovação das instalações 
e equipamentos fazem-nos ter seguran-
ça neste projeto. Estamos, sem dúvida, 
contentes pela escolha que fizemos para 
os nossos filhos e estamos confiantes no 
futuro. Obrigado pelo vosso trabalho. Fa-
mília Rocha Oliveira (pais do Tomé)

O Mateus foi matriculado no segundo 
ano do primeiro ciclo 30 dias após o ar-
ranque do ano letivo, por isso, como pais, 
estávamos preocupados e pensávamos 
se não havíamos feito uma aposta muito 
arriscada. Para nossa surpresa, tamanho 
foi o acolhimento por parte da professora 
e de toda a equipa do Colégio que não 
demorou muito para percebermos que 
havíamos feito a melhor escolha. Erika 
Correia (mãe do Mateus)

TESTEMUNHOS DOS PAIS DOS ALUNOS DO PRIMEIRO CICLO

PRIMEIRO CICLO
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O Colégio de Lamas aposta nas tecnologias de informação
Estarão as escolas a preparar adequadamente os alunos para terem sucesso num mun-

do em permanente mudança? Esta é uma questão que cada vez mais suscita a reflexão da 
sociedade em geral. Nos dias de hoje, preparar alunos para a economia criativa e para em-
pregos que ainda não existem é uma tarefa árdua e um desafio estimulante. Num mundo 
globalizado, repleto de complexidades e de perplexidades, instável nos valores que o re-
gem e caracterizado por perspetivas geracionais muito distintas, o professor desempenha, 
atualmente, um papel muito mais complexo e exigente do que no tempo em que se pedia 
que ele fosse apenas um competente e eficaz transmissor de conhecimentos.

Segundo vários estudos, apenas meta-
de dos alunos do 5º ao 12º ano afirma es-
tar envolvida na aprendizagem e motivada 
para ela. Para além disso, o empenho dos 
alunos na construção da sua aprendiza-
gem tende a diminuir gradualmente do 5º 
ano até ao ensino secundário, atingindo-
-se os mais baixos índices de empenha-
mento no 11º e 12º ano. Uma das razões 
apontadas para esta situação prende-se 
com o facto de as experiências de apren-
dizagem propostas pelas escolas não es-
tarem pensadas para os alunos do século 
XXI e, por isso, não contemplarem os seus 
diferentes contextos de origem, as suas 
competências, as suas capacidades e as 
suas expectativas.

O Colégio de Lamas, na implemen-
tação do seu projeto educativo, mais do 
que propor a tradicional transmissão de 
conteúdos, oferece aos alunos a possibi-
lidade de construírem o seu próprio co-
nhecimento, desenvolvendo competên-
cias consideradas essenciais nos nossos 
dias, como a criatividade, o pensamento 
crítico, a resolução de problemas, a comu-
nicação, a colaboração, a flexibilidade e a 
adaptabilidade. Não descurando outros 
métodos, o recurso às tecnologias digitais 
tem-se assumido indiscutivelmente como 
um meio fundamental de potenciar esse 
desenvolvimento. 

Neste sentido, seguindo as propos-
tas do «Future Classroom Lab», conce-
bido pela «European Schoolnet» e sob a 

orientação da Direção Geral da Educação 
– Equipa de Recursos e Tecnologias Educa-
tivas (ERTE), o Colégio de Lamas criou dois 
ambientes educativos inovadores, forma-
dos por seis diferentes espaços de apren-
dizagem. Cada um desses espaços coloca 
a tónica numa competência específica, 
explorando-se os elementos essenciais na 
construção do conhecimento do século 
XXI, nomeadamente os novos papéis e as 
novas aptidões de alunos e professores, as 

metodologias ativas de aprendizagem, as 
tecnologias digitais e as tendências da so-
ciedade e da economia que determinam os 
novos rumos da educação.

No fundo, o trabalho que tem vindo a 
ser realizado confirma que o Colégio de 
Lamas investe cada vez mais nas tecnolo-
gias de informação, procurando utilizá-las 
como uma ferramenta essencial ao serviço 
do ensino de excelência. Professora Maria 
José Oliveira

AMBIENTES PEDAGÓGICOS INOVADORES
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Na cerimónia, além de muitos 
colegas, estiveram presentes fa-
miliares e amigos dos estudantes, 
membros da direção do Colégio, 
assessores, professores e diretores 
de turma. Realizando-se no início 
de um novo ano letivo, a iniciativa 
pretendeu celebrar o empenho, a 

dedicação e o esforço daqueles 
que atingiram bons resultados no 
passado, mas também teve como 
objetivo incentivar outros a atingi-
rem o mesmo patamar de excelên-
cia no futuro. Parabéns a todos os 
distinguidos e votos de muito su-
cesso. Professor Ricardo Massano

ENTREGA DOS DIPLOMAS DE MÉRITO

No dia 28 de setembro, no Auditório António Joaquim Vieira, decor-
reu a justa e merecida homenagem aos alunos que se distinguiram no 
ano letivo de 2016/2017. Como já acontecera em anos anteriores, foram 
premiados os alunos que obtiveram bons resultados académicos e que 
se destacaram na participação em projetos dinamizados ao longo do 
ano letivo.

À entrada do Colégio, os alunos, trajados 
pela primeira vez com o uniforme, procede-
ram à assinatura de um mural alusivo à ca-
minhada que seria o novo ano letivo. Após a 
realização de algumas dinâmicas de apresen-
tação, houve um singular momento musical 
da responsabilidade da aluna Raquel Castro.

O segundo momento da tarde decorreu 
no Auditório António Joaquim Vieira. De-
pois da exibição de um documentário com 
as mais significativas iniciativas levadas a 
cabo no ano letivo anterior, os alunos foram 
desafiados a escrever palavras que represen-
tassem propósitos de empenho e de respon-
sabilidade no processo das aprendizagens, 
construindo um pequeno livro no qual se 

destacavam as imagens de umas mãos e de 
uns pés, elementos que simbolizavam a atitu-
de de quem se propõe caminhar e trabalhar 
incansavelmente na procura do saber e do 
conhecimento. De seguida, os alunos tive-
ram a oportunidade de ouvir o testemunho 
de dois ex-alunos, a Marta Costa e o Joa-
quim Couto, que sublinharam a importância 
que teve o Colégio na sua formação integral 
e na transição para o ensino superior. Depois, 
a Diretora Pedagógica dirigiu umas palavras 
de incentivo aos alunos e desejou a todos os 
presentes um bom trabalho. A sessão termi-
nou com a apresentação dos diretores de 
turma e com a projeção do vídeo do hino do 
Colégio.

O terceiro momento da tarde correspon-
deu a uma reunião dos alunos com o res-
petivo diretor de turma nas salas de aulas, 
tendo sido, nessa altura, esclarecidos alguns 
aspetos essenciais à organização escolar e à 
dinâmica do trabalho académico.

Mais tarde, no campo central, ocorreu a 
atuação musical, sempre surpreendente e 
entusiasmante, dos Ritmare e procedeu-se 
ao lançamento de balões com mensagens 
escritas pelos alunos, que, desse modo, ma-
nifestaram as suas intenções para o novo 
ano letivo. A música dos Ritmare e o colori-
do dos balões a elevarem-se pelo ar torna-
ram especial e mágico esse final de tarde, 
que terminou com um lanche na cantina. Os 
professores de EMRC

SESSÃO DE ACOLHIMENTO AOS ALUNOS

No dia 8 de setembro, uma sexta-feira, teve lugar o primeiro grande momento de en-
contro da comunidade escolar no ano letivo 2017/2018. Antes do efetivo início das ativida-
des letivas, alunos e respetivos encarregados de educação foram convidados a participar 
numa tarde marcada por diversas iniciativas que, acima de tudo, procuraram promover a 
integração responsável dos recém-chegados e possibilitar a descoberta das instalações do 
Colégio, cada vez mais constituídas por espaços inclusivos e inovadores.

INICIATIVAS

ANO ALUNO
5.º MIGUEL SANTOS C. FERNANDES DA SILVA
5.º MATILDE DA CUNHA CORREIA
5.º MIGUEL DUARTE GONÇALVES REIS OLIVEIRA
5.º RAFAELA SOARES GRILO
5.º MARIA RIBEIRO DE CARVALHO
6.º FRANCISCA PINTO DA ROCHA P. AMADOR
6.º ANA MARIA RIBEIRO RODRIGUES
6.º DUARTE MIGUEL POMBO MARTINS
6.º MAFALDA ALVES MARTINS
7.º FILIPA LEÇA DA SILVA
7.º FRANCISCA DA SILVA MELO
7.º DUARTE BAPTISTA RIBEIRO
7.º GONÇALO BAPTISTA RIBEIRO
7.º CONSTANÇA BEATRIZ DE MELO M. DIAS
7.º RITA ROCHA VIVAS DE CASTRO
8.º EDUARDO PEREIRA SANTOS
9.º JOÃO PEDRO MONTEIRO SILVA
9.º MARTA DE ALMEIDA RIBEIRO
10.º LEONOR OLIVEIRA DA SILVA SOUSA
11.º EVA MARIA DE JESUS PAIVA
12.º LUÍS FILIPE MENDES CARVALHO OLIVEIRA
12.º BEATRIZ MILHEIRO DE OLIVEIRA AZEVEDO
11º TUR LILIANA TEIXEIRA FONSECA SILVA
10.º ELET BRUNO NEVES MOTA
12.º INF ÂNGELO DANIEL PINHAL FERREIRA
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Os alunos do Colégio veem reconhecido o seu mérito

«Estou orgulhoso de ter conseguido atingir este 
patamar de excelência, porque o meu objetivo sem-
pre foi dar o meu melhor, mas é preciso que todos 
percebam que na génese de tudo está um caminho 
de muito esforço e trabalho. Se o meu melhor for su-
ficiente para alcançar estas pequenas recompensas, 
melhor ainda. Sei que ainda tenho um trajeto longo 
pela frente, estando ainda no início do secundário, 
pelo que não posso encarar este prémio como uma 
garantia de nada, mas, sim, como uma motivação 
para continuar o esforço e a dedicação que me 
trouxeram até aqui, de forma a poder melhorar e, se 
possível, tornar a estar presente na entrega destes 
mesmos prémios no final do 12º ano.

Quanto à transição do ensino básico para o se-
cundário, penso que me dei bem, pois já trazia mé-
todo de estudo e de trabalho, apesar de, no início 
do período, me ter debatido com algumas com-
preensíveis dificuldades. Esta é, na realidade, uma 
fase de mudança que implica um trabalho muito 
maior do que aquele a que estávamos habituados 
no 9º ano, uma vez que, embora tenhamos menos 
disciplinas, temos uma maior carga horária.

Apesar de todo este trabalho, é necessário man-
ter o equilíbrio entre os estudos e os amigos, de ma-
neira a que, no futuro, não nos arrependamos de ter 
descurado nenhuma das componentes essenciais 
da nossa existência.» João Silva, 10º A

A entrega de prémios aos melho-
res alunos do concelho é uma inicia-
tiva anual do Rotary Club da Feira, 
em parceria com a Câmara Munici-
pal, e tem como objetivo distinguir 
a excelência e o sentido de respon-
sabilidade dos alunos do ensino re-
gular e profissional, mas também va-
lorizar o trabalho e a dedicação dos 
professores e dos próprios estabele-
cimentos de ensino. Nas palavras do 
representante do Rotary Club, essas 
distinções são uma forma de enalte-
cer não só os alunos, mas também 
todos os que, de um modo ou de ou-
tro, fazem parte das suas vidas, pois 
as famílias, os encarregados de edu-
cação, os professores e os colegas 
também têm um papel fundamental 
na obtenção dos resultados.

O Colégio, em particular, viu re-

conhecido o seu trabalho inovador e 
abnegado na pessoa do Luís Oliveira, 
que, tendo concluído o 12.º ano com a 
média de 19,8 valores, foi distinguido 
como o melhor aluno de todo o con-
celho. Para além dele, foram ainda dis-
tinguidos o João Silva, o melhor aluno 
do 9º ano do Colégio, e o Ângelo Fer-
reira, o melhor aluno do 12º ano dos 
nossos cursos profissionais.

O João Silva, que continua a obter 
ótimos resultados no Colégio, acedeu 
a registar o seu testemunho, após o 
reconhecimento do seu esforço e de-
dicação. Professor Ricardo Massano

No dia 25 de novembro, os melhores alunos do concelho viram reco-
nhecido o seu mérito durante uma cerimónia realizada na Biblioteca Muni-
cipal de Santa Maria da Feira. 

NOTÁVEIS

PRÉMIO

Percurso Habilitações Literárias Percurso Profissional

Lia Andreia 
Cristóvão 
Ferreira

Arquiteta e 
Provedora dos 
Cidadãos com 
Deficiência 
na Câmara 
Municipal do 
Porto

5º ao 
9º ano

• Licenciatura em Arquitetura, pela Fa-
culdade de Arquitetura da Universi-
dade do Porto.

• Especialização em Arquitetura Inclu-
siva – Mobilidades e Barreiras Arqui-
tetónicas.

• Entre 2007 e 2009 ingressou no Gabinete de Mo-
bilidade e Planeamento do Território e no Instituto 
de Cidades e Vilas com Mobilidade.

• Em julho de 2009 deixa o ICVM para assumir fun-
ções de Provedora-Adjunta dos Cidadãos com De-
ficiência na Câmara Municipal do Porto.

• Em Setembro de 2012 toma possa como Provedora 
dos Cidadãos com Deficiência na Câmara Munici-
pal do Porto, cargo que desempenha até à presen-
te data.

Lia Ferreira estudou do 5º ao 9º ano no Colégio. 
Após terminar os estudos secundários, licenciou-se 
em Arquitetura, atividade à qual se dedica profissio-
nalmente. Os seus interesses dirigem-se, sobretudo, 
para a arquitetura inclusiva e a defesa dos direitos das 

pessoas com deficiência, como se comprova pela no-
meação para o honroso cargo de Provedora dos Cida-
dãos com Deficiência na Câmara Municipal do Porto. 
Lia Ferreira é ainda autora, palestrante e formadora 
certificada. Professor Gautier de Oliveira
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Faculdade de Belas Artes do Porto

Exposição de gravura
Os trabalhos que, desde o início de dezembro, se 

encontram em exposição no bar e na sala adjacente a 
este são o resultado dos projetos desenvolvidos pe-
los alunos do 12º ano de Artes Visuais, na disciplina 
de Oficina de Artes. Cada trabalho reflete a criativida-
de e o empenho dos alunos na aplicação de diferen-
tes técnicas de gravura sobre metal e sobre linóleo. 
Professora Margarida Coelho

Cooperativa Árvore, no Porto

No dia 10 de outubro, a turma de Artes Visuais do 12º ano 
realizou uma visita de estudo às oficinas da «Cooperativa Árvore», 
no Porto. 

A atividade teve como obje-
tivo dar a conhecer aos alunos 
o ambiente profissional da ati-
vidade de impressão, espaço 
onde se desenvolvem diferen-
tes técnicas: serigrafia, litogra-
fia e gravura. Enquanto a visita 
não se iniciava, a professora 
Margarida Coelho levou os alu-
nos até a algumas lojas espe-

cializadas na venda de material 
de desenho, de modo a pode-
rem comprar utensílios relacio-
nados com a arte da gravura, 
como placas de linóleo, pon-
tas secas, tintas e papéis. Para 
além disso, os alunos tiveram 
o privilégio de percorrer a pé 
as ruas da cidade do Porto, ex-
plorando alguns locais onde se 

pode «respirar» arte e design. 
Já na «Cooperativa Árvo-

re», os alunos foram recebidos 
pelo professor Carlos Canceli-
nha, que fez uma visita guiada 
à exposição de pintura patente 
no espaço da galeria e, de se-

guida, às diferentes oficinas de 
impressão. Nestas oficinas, os 
visitantes puderam observar o 
trabalho dos técnicos nas áreas 
da serigrafia, da gravura e da 
litografia e receberem uma ex-
plicação sobre este complexo e 
apaixonante mundo das técni-
cas de impressão. 

Desta forma, os alunos com-
plementaram os saberes que 
estão a adquirir e consolidar na 
disciplina de Oficina de Artes. 
Margarida Resende (12ºB)

 Foi realizada, no passado dia 21 de no-
vembro, uma visita de estudo à Faculda-
de de Belas Artes do Porto. Esta visita foi 
conduzida pela professora Cláudia Aman-
di e teve como principais objetivos dar a 
conhecer aos alunos o contexto do ensi-
no universitário, consciencializá-los para 
a importância da aquisição e o desen-

volvimento de métodos de trabalho que 
facilitem a sua transição para a faculdade 
e esclarecer algumas dúvidas que pudes-
sem ter relativamente à escolha do curso 
ao qual se pretendem candidatar. Para 
além da visita aos espaços de aula, os alu-
nos também tiveram a oportunidade de 
visitar a exposição «Um mar novo nunca 

navegado», projeto com que Barata Feyo, 
João Andersen e Júlio Resende venceram, 
em 1965, o concurso para o monumento 
ao Infante, em Sagres. Curiosamente, esse 
foi um projeto que não chegou a sair do 
estirador e que seria substituído pelo Pa-
drão dos Descobrimentos, em Lisboa. So-
fia Castro 12ºB

ARTES VISUAIS
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AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A RECOLHA DE SANGUE

Gestos que salvam vidas

Depois de explicar que San-
ta Maria da Feira é um dos mu-
nicípios que mais contribuem 
para que a autossuficiência de 
sangue seja uma realidade no 
nosso país, o orador apelou à 
dádiva consciente de todos os 
que ali se encontravam. De uma 
forma simples, despretensiosa 
e cativante, esclareceu que é 
necessário respeitar sempre os 
requisitos inerentes à colhei-

ta de sangue, nomeadamente 
responder com verdade aos in-
quéritos e ter uma vida saudá-
vel, de forma a não prejudicar 
os doentes que irão receber o 
sangue doado. A palestra ter-
minou com a interpretação de 
uma canção sobre o tema e 
com as respostas do engenhei-
ro José Silva às várias questões 
dos alunos.

Já na semana seguinte, no 

dia 7 de dezembro, realizou-
-se, na sala de convívio do Co-
légio, uma colheita de sangue. 
Os alunos que generosamente 
se voluntariaram para ajudar 
aqueles que mais precisam 

começaram por responder às 
perguntas do médico e por 
medir a tensão arterial e os ní-
veis de hemoglobina. Depois, 
os que reuniam as condições 
exigidas pelo protocolo médi-
co fizeram a sua doação e, no 
final da recolha, tiveram direito 
a um pequeno lanche para re-
porem o volume sanguíneo.

Esta iniciativa, organizada 
pelos professores de Filosofia 
e de Biologia, foi muito impor-
tante para consciencializar os 
alunos e esclarecer as suas dú-
vidas, dando-lhes a perceber 
que, com um pequeno gesto, 
podem mudar a vida de muitos 
doentes. Pilar Ventura (12º D)

No dia 29 de novembro, o engenheiro José Vieira, presidente 
da Federação das Associações de Dadores de Sangue de Portugal, 
esteve no nosso Colégio para realizar uma palestra sobre a impor-
tância de doar sangue. 

Face à dimensão dos nú-
meros, ninguém ficou indife-
rente, confirmando-se que as 
tragédias acabam por nos unir 
e por despertar o que de me-
lhor existe em cada um de nós. 
Muita gente soube mostrar a 
coragem, a generosidade e o 
altruísmo que as circunstâncias 
exigiam, mobilizando-se para 
que o país pudesse renascer 
das cinzas. 

A nossa instituição, cons-
ciente dos seus deveres cívicos 
e das suas obrigações morais 
para com o próximo, não pôde 
deixar de se associar a esse es-
forço comum, especialmente 
depois de vários professores 
terem recebido o apelo de al-
guns ex-alunos que têm resi-

dência no concelho de Castelo 
de Paiva e que foram afetados 
diretamente pela força das 
chamas. Assim sendo, toda a 
comunidade escolar, durante a 
semana de 23 a 27 de outubro, 
foi convidada a doar alimentos 
não perecíveis e produtos de 
higiene e de limpeza, de modo 
a suprir as necessidades mais 
imediatas dos que perderam 
os seus bens. 

Nesses cinco dias, os alunos 
dos vários anos de escolarida-
de envolveram-se ativamente 
nessa iniciativa e ofereceram 
arroz, açúcar, massa, atum, 
feijão, azeite, leite, cereais, de-
tergentes e pasta de dentes, 
entre outros produtos. No últi-
mo dia da semana, um funcio-

nário da Loja Social da Câmara 
Municipal de Castelo de Pai-
va descolocou-se ao Colégio 
para receber as nossas ofertas 
e para as entregar às pessoas 
que mais precisavam delas.

Depois de acondicionados 
em mais de quarenta caixas e 
de terem enchido uma carrinha 
municipal, os bens recolhidos 
materializaram o espírito solidá-
rio de todos nós, membros de 
uma comunidade escolar sensí-

vel à situação daqueles que não 
desistem perante as adversida-
des e teimam em recomeçar 
a vida. Impressionados com a 
dor dos que ficaram marcados 
para sempre pelo suor e pelas 
lágrimas que os fogos ines-
peradamente lhes trouxeram, 
pudemos perceber que o nos-
so coração é do tamanho do 
que de bom vamos ajudando a 
construir ao longo da vida. Os 
professores de EMRC

Campanha de solidariedade a favor das vítimas dos incêndios
Portugal, devido a múltiplos fatores, tem sido um dos países euro-
peus mais afetados pelos incêndios. No último verão, não obstante 
os esforços das populações e dos bombeiros, eles assumiram pro-
porções difíceis de conceber e acabaram por ser diretamente res-
ponsáveis por perdas de património e de vidas que serão impossí-
veis de recuperar. Com efeito, para além de o país ter perdido uma 
grande parte da sua área florestal, centenas de pessoas ficaram 
feridas ou morreram e milhares de habitações e empresas foram 
total ou parcialmente destruídas.

SOLIDARIEDADE
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Comemoração do Dia Nacional da Cultura Científica

Cada uma das turmas do ensino re-
gular e algumas turmas do ensino profis-
sional participaram na divulgação de um 
cientista contemporâneo ou já falecido, 
pretendendo dar a conhecer à comunida-
de escolar personalidades que se destaca-
ram na investigação em áreas específicas 
da ciência. Esta dinâmica materializou-se 
na realização de um concurso intitulado 
«Divulgação de Cientistas».

Depois de ter sido lançado o desafio, 
cada uma das turmas envolvidas investi-
gou o «seu cientista» e colocou, na porta 
da sua sala, uma moldura com a sua silhue-
ta e algumas pistas sobre a identidade do 
mesmo. Entretanto, aos alunos interessa-
dos, foi facultada uma folha na qual estes 
teriam de preencher o nome  do cientista 
exposto em cada uma das salas. Numa se-

gunda fase, foram afixadas as «molduras» 
com a solução do desafio proposto, apre-
sentando-se a fotografia, o nome e o ano 
de nascimento e de morte (no caso de já 
ter acontecido) de cada um dos cientistas.

Esta atividade culminou com a expo-
sição das diversas «molduras» referentes 
aos cientistas, no Dia Nacional da Cultura 
Científica. Assim, os trabalhos referentes às 
turmas do ensino regular ficaram expostos 
nos edifícios IV e V, ao passo que os traba-
lhos das turmas do ensino profissional fo-
ram exibidos no edifício III. A entrega de 
prémios referente ao concurso foi integra-
da nas atividades de final de período, rea-
lizadas na manhã do dia 15 de dezembro, 
no pavilhão desportivo. Foram premiados 
treze alunos do 8º A, oito alunos do 10º A e 
três alunas do 12º A1. 

No final, fazendo um balanço de toda 
a iniciativa, o Departamento mostrou-se 
muito satisfeito com o envolvimento dos 
alunos e com o entusiasmo que demons-
traram. Parabéns a todos os participantes. 
Os professores do Departamento das 
Ciências Exatas e da Natureza

OPINIÕES DOS ALUNOS

 Eu gostei muito da atividade dos cien-
tistas, porque nos obrigou a ir a todos os 
edifícios decifrar as pistas e também por-
que exigiu que fizéssemos uma pesquisa 
intensa. Valeu mesmo a pena, apesar de 
não ter ganho, pois permitiu-nos conviver 
com os colegas de forma entusiasmada e 
conhecer cientistas famosos do passado 
e da atualidade. Maria Carvalho (6º B)

Foi uma atividade divertida! Conhe-
cemos novos cientistas. Mas o melhor de 
tudo foi fazê-lo com todos os colegas de 
turma, o que transformou esta atividade 
numa competição saudável e engraçada. 
Juliana Cardoso (8º A)

Foi uma atividade muito criativa para 
testar o conhecimento científico. Simão 
Silva (10º A)

Ao longo do primeiro período, nós fi-
zemos muitas atividades fora da sala de 
aula. Uma das atividades mais divertidas 
foi a atividade sobre a vida dos cientis-

tas. O desafio consistia em identificar os 
cientistas apresentados em cada uma 
das salas do Colégio, recorrendo a pis-
tas que nos eram fornecidas. Com alguns 
elementos da minha turma, fomos a cada 
uma das salas e pusemos mãos à obra. 
Foi muito interessante descobrir porme-
nores da vida de cientistas, cujos nomes 
até conhecíamos, mas dos quais pouco 
sabíamos. Gostei muito desta atividade 
e espero que voltemos a ter novamente 
aventuras deste género. Andreia Tavares 
(8º A)

Nesta atividade, aprendemos mais 
sobre os nossos antepassados, ganhá-
mos cultura geral e estudámos com os 
nossos amigos de uma forma mais lúdica. 
Joana Mota e Maria Almeida (8º A)

Gostei de participar e fiquei a conhe-
cer muitos mais cientistas. Maria João 
Pais (10º A)

 
Ganhei muito conhecimento e auto-

nomia ao procurar descobrir quem eram 

os cientistas. Achei a atividade muito in-
teressante e original. Mariana Ferreira 
(10º A)

 
Bertrand Russell afirmou que «Todas 

as ciências exatas são dominadas pela 
ideia de proximidade». Foi sobretudo 
isto que este concurso nos transmitiu. 
Ao depararmo-nos com as várias ciên-
cias, apercebemo-nos de que todas es-
tas crescem do contacto de umas com 
as outras. Que seria da física sem a ma-
temática? E que seria da sociedade sem 
qualquer uma delas? Assim, descobrimos 
que as ciências exatas estão não só próxi-
mas umas das outras, mas estão também 
próximas de nós e tornam-nos próximos 
uns dos outros. Afinal, quem disse que 
as ciências exatas não podem ser diver-
tidas? Quando soubemos da atividade, 
ficámos extremamente entusiasmadas, 
uma vez que essa é uma maneira de nos 
divertirmos ao mesmo tempo que apren-
demos. Foi uma atividade única, original 
e muito engraçada. Catarina Laranjeira, 
Marta Silva, Patrícia Martins (12º A1)

O Departamento de Ciências Exatas e da Natureza realizou uma atividade para promo-
ver a divulgação de cientistas nacionais e estrangeiros e para assinalar o Dia Nacional da 
Cultura Científica, que se comemora no dia 24 de novembro.

CIÊNCIAS
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Um zoólogo na nossa escola

Foi uma tarde de aulas bem diferente, 
porque os nossos alunos ouviram muitas 
aventuras vividas em plena floresta da Ama-
zónia e descobriram realidades que desco-
nheciam. Por exemplo, ficaram a saber que 
um caimão (um género de jacaré) pode 
ser perigoso, mas também pode apreciar 
«carícias e mimos» na barriga, e que uma 
arara ingere solo para não ficar indisposta 
depois de comer fruta. O Frederico falou 
ainda acerca da harpia, um ave de rapina 
extremamente difícil de encontrar, mas que 
ele já teve a possibilidade de avistar.

O Frederico relatou muitas outras ex-
periências profissionais e pessoais, como 
o contacto que teve com uma tribo de ín-

dios que viviam em condições muito po-
bre e básicas, mas, ainda assim, tinham, 
no meio da selva, um antena parabólica e 
um plasma de 50 polegadas para toda a 
aldeia ver futebol!

Para finalizar, ele deixou a informação 
de que estas missões de investigação 
científica estão abertas à participação de 
alunos do ensino secundário e universi-
tário, através da «Operation Wallacea», a 
vários destinos no mundo, como a Croá-
cia e as ilhas Galápagos. Essa é uma ideia 
entusiasmante e pode dar origem a uma 
grande aventura. 

Os professores do Departamento das 
Ciências Exatas e da Natureza

OPINIÕES DOS ALUNOS 

O que mais destacamos foram as 
histórias em torno de vários animais, 
principalmente do golfinho cor-de-ro-
sa. Gostámos de ouvir o doutor Francis-
co e adoraríamos, no futuro, poder par-
ticipar numa destas aventuras. Gustavo 
e Pedro (8ºA)

Gostei muito de perceber como se 
captura um jacaré e de conhecer novas 
espécies. Foi bom perceber o estilo de 
vida dos exploradores. Maria (8ºA)

No geral, eu adorei esta apresenta-
ção, não só pelas coisas que nos con-
tou, mas também pela forma como as 
contou. Gonçalo (8ºB)

Na minha opinião, esta palestra reve-
lou-se interessante, pois faz-nos pensar 
nas escolhas que temos de fazer em ter-
mos profissionais. Para além disso, con-
tribuiu para que ficássemos a saber que 
estas expedições nos enriquecem em 
termos culturais e pessoais. Odete (8ºB)

Eu achei muito interessante a expe-
riência, porque o zoólogo teve a opor-
tunidade de visualizar animais exóticos 
nos seus habitas naturais. Estudou os 
diferentes locais de expedição e viu 
animais fantásticos, como jacarés e ana-
condas. Considero o doutor Frederico 
muito corajoso, pois lidou com animais 
muito perigosos. Emanuel (8ºB)

Exposição «Cidadania, Sustentabilidade e Conservação»

O Colégio recebeu a exposição «Cidadania, Sustentabilidade e Conservação», promo-
vida pela organização de proteção ambiental FAPAS (Fundo para a Proteção dos Animais 
Selvagens). Os nossos alunos de 5º ano foram os primeiros a explorar as informações pa-
tentes nos 10 painéis e a contemplar as belas ilustrações científicas de animais e de plantas.

A diversidade ambiental do nosso pla-
neta é amplamente tratada em documen-
tários, mas, acima de tudo, é fundamental 
conhecer e reconhecer a fauna e a flora 
características do nosso país, porque só 
assim poderemos identificar as espécies 

exóticas e invasoras. Na verdade, aque-
las que não são naturalmente originárias 
do nosso país perturbam gravemente o 
equilíbrio ecológico. Os professores do 
Departamento das Ciências Exatas e da 
Natureza

Logo no início do segundo período, os alunos do 5º e do 8º ano estiveram reunidos com 
Frederico Barroso, um zoólogo especialista em répteis e anfíbios que já integrou quatro 
expedições científicas a vários lugares do mundo, promovidas pela organização «Opera-
tion Wallacea».
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DIA MUNDIAL DA FILOSOFIA

A sessão, preparada com entusias-
mo durante semanas, foi constituída por 
uma projeção fotográfica, por momentos 
de música, teatro e poesia, por uma co-
reografia e por uma conferência que teve 

como pano de fundo a dialética entre a 
vida e a morte. Tendo gentilmente acedi-
do ao convite para ser o orador, o filósofo 
Manuel Curado, professor da Universida-
de do Minho, impressionou todos os pre-

sentes com o seu conhecimento e a sua 
eloquência e, uma vez terminada a sessão, 
fez ainda questão de dirigir uma simpática 
palavra a todos com quem se cruzou.

Os alunos, os professores e os encarre-
gados de educação que fizeram questão 
de estar presentes, no final, mostraram-se 
extremamente satisfeitos com o desenro-
lar desta jornada comemorativa. Professor 
Gautier de Oliveira

Na manhã do dia 16 de novembro, no Auditório António Joaquim Vieira, celebrou-se, 
uma vez mais, o Dia Mundial da Filosofia, uma data dedicada à reflexão e ao questiona-
mento. Os intervenientes principais foram os alunos de Filosofia e de Psicologia, bem como 
o ensaísta e filósofo Manuel Curado.  

O desafio das Olimpíadas da Matemática

O dia 8 de novembro ficou 
marcado pela realização das 
Olimpíadas em todas os es-
tabelecimentos de ensino do 
país. O Colégio participou com 
dez alunos na categoria júnior 
(destinada aos alunos do 6º e 
7º ano), vinte e um na categoria 
A (destinada aos alunos do 8º e 
9º ano) e dezasseis na catego-
ria B (destinada aos alunos do 
secundário). 

As provas decorreram com 
calma e de forma bastante or-
ganizada, tendo sido notória a 
entrega e a vontade dos alu-
nos em ultrapassar os desafios. 
Após a correção das provas e a 
inserção dos resultados na pla-
taforma, foram imediatamente 
apurados os vencedores das 
três categorias. Assim, os ven-
cedores em cada categoria fo-
ram os seguintes: Pedro Carlos 

Melgaz Bastos, do 7.ºA (catego-
ria júnior), Tiago Martim Sousa 
Castanheira, do 9.ºI (categoria 
A), e Maria Francisca Fontes da 
Silva, do 12.º A (categoria B).

Entretanto, o Colégio foi 
convidado pela SPM para or-
ganizar, nas suas instalações, a 
segunda eliminatória das Olim-
píadas da Matemática. Assim, 
no dia 10 de janeiro, os repre-
sentantes da Escola Básica de 

Lourosa e da Escola Secun-
dária de Santa Maria da Feira 
juntaram-se aos nossos alunos, 
nas instalações do Colégio, 
para participarem na segunda 
eliminatória. Professor Arlindo 
Silva

O Colégio foi contactado pela SPM (Sociedade Portuguesa da Matemática) a fim de participar nas 
XXXVI Olimpíadas Portuguesas de Matemática. Acedendo ao pedido, o professor Arlindo, através da 
internet, procedeu à respetiva inscrição, que teria de ser efetuada até ao dia 31 de outubro. 
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Este foi o fundamento que, no dia 28 de 
novembro, levou o nosso professor de Filo-
sofia a promover uma aula em movimento, 
inspirada na Escola Peripatética de Aristóte-
les. Inicialmente, conduzindo-nos por vários 
espaços exteriores do Colégio, o professor 
Gautier contou-nos histórias e fez-nos re-

fletir sobre vários temas filosóficos, à se-
melhança de Aristóteles. Depois de muitos 
sorrisos e de um tempo bem passado num 
ambiente descontraído, chegámos ao últi-
mo ponto do nosso percurso, o Parque de 
Lamas, onde tirámos conclusões sobre os 
assuntos debatidos durante a aula.

Toda a turma se mostrou entusiasma-
da com esta atividade. No final, todos con-
cordámos que aprender nestas condições 
beneficia a concentração e o interesse e 
estimula o desempenho dos alunos. Pes-
soalmente, eu espero participar em outras 
atividades como esta num futuro próximo, 
porque entendo que elas constituem uma 
forma diferente e estimulante de aprender 
e nos permitem libertar um pouco da an-
siedade que, por vezes, nos trai. Francisca 
Castro (10º D)

UM CONVIDADO ESPECIAL NA AULA DE FILOSOFIA

A sua doença, inclusiva-
mente, não o impediu de se 
sagrar campeão nacional de 
natação adaptada, modalida-
de que começou por praticar 
no Futebol Clube do Porto. Al-
guns anos mais tarde, já como 
atleta do União de Lamas, ele 
acabou por ser um dos funda-
dores da secção de Natação 
Adaptada do clube.

  A nível profissional, bata-
lhou muito para atingir os seus 

objetivos. Após ter passado por 
vários empregos e ter superado 
muitos obstáculos, conseguiu 
constituir a sua própria em-
presa, sendo, atualmente, uma 
pessoa de reconhecido suces-
so na área a que se dedica.

  Dimas Santos referiu que 
o facto de ter recebido sem-
pre apoio do Colégio de La-
mas, o estabelecimento de 
ensino onde estudou, acabou 
por o tornar mais determina-

do a seguir os seus sonhos. 
Ao longo da sua apresenta-
ção, demonstrou-se bastante 
à vontade com a nossa turma, 
deixando-nos, posteriormen-
te, a seguinte mensagem, que 
nos sensibilizou a todos: 

«Sempre que tive o privilé-
gio de ser convidado pelo pro-
fessor e amigo Joaquim Gau-
tier a participar nas suas aulas, 
fui acolhido com muita gene-
rosidade e alegria por todos os 

alunos. Guardo para sempre, 
com um sentimento de grati-
dão, esses momentos únicos. 
Mas a sensação de empatia 
coletiva que eu senti na vossa 
turma emocionou-me. Nunca 
antes tinha vivido tamanha ex-
periência. Obrigado pelo cari-
nho. Sejam inteligentes, apren-
dam a ser felizes.» Marta Sá e 
Mariana Ferreira (10º A)

UMA AULA «PERIPATÉTICA»

Aristóteles e os seus discípulos gostavam de filosofar enquanto passeavam pelos jar-
dins do Liceu, pois acreditavam que o exercício físico irrigava o cérebro e melhorava as suas 
capacidades cognitivas. Enquanto caminhavam e admiravam a paisagem, os pupilos de 
Aristóteles debatiam problemas filosóficos ou escutavam as lições do seu mentor. 

No dia 30 de novembro, os alunos do 10º ano dos cursos de Línguas e Humanidades e de Ciências 
e Tecnologias tiveram o enorme privilégio de conhecer, na primeira pessoa, a história de vida de Dimas 
Santos, um antigo aluno do Colégio que padece de poliomielite desde criança. Esta doença, que afeta 
o sistema locomotor, obriga-o a deslocar-se permanentemente com o recurso a muletas, mas, apesar 
de todos os condicionalismos, ele tem ultrapassado, com muito esforço e persistência, muitas das bar-
reiras que o limitam, conseguindo ter bastante autonomia no seu dia a dia. 
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As cores, os sons e os gestos do Sarau de Natal

Perante um auditório completamente 
cheio, os alunos dos diversos anos de es-
colaridade, concretamente desde o pré-es-
colar ao 12º ano, apresentaram o resultado 
final dos muitos ensaios que efetuaram ao 
longo de semanas. Os momentos musicais, 
as coreografias e as imagens em movimen-
to acabaram por ser o reflexo da alegria e 
do brilho próprios da quadra natalícia. 

Talvez o momento mais especial tenha 
sido protagonizado pelos alunos mais no-

vos do nosso Colégio, que, numa apresen-
tação marcada pela ternura, pela simplici-
dade e pela autenticidade, dramatizaram 
a história do nascimento do «Deus Meni-
no». Dando seguimento a este momento, 
a disciplina de EMRC, através do profes-
sor Jorge Alves, da sua família (esposa e 
filhos) e dos alunos do 5º A, apresentaram 
um «presépio ao vivo», que serviu para in-
terpretarmos o Natal de uma forma dife-
rente. Professor Jorge Alves

O sarau de Natal é uma festa que tem gerado muita ansiedade e motivação em todos 
os que constituem a comunidade educativa do Colégio de Lamas. O sarau deste ano, que 
ficou marcado por algumas novidades, não foi exceção.

SARAU DE NATAL
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Os alunos, após uma receção inicial, 
foram encaminhados para o auditório do 
hospital, onde, durante uma palestra e uma 
demonstração, lhes foram apresentados 
conceitos relacionados com o suporte bá-
sico de vida. Perante a simulação de uma 
situação crítica no terreno, os alunos obser-
varam e prestaram muita atenção a todos 
os passos que é necessário dar até à che-
gada dos profissionais de saúde. Após os 
alunos terem sido divididos, cada um, jun-
tamente com um membro da VMER, pôde 

colocar em prática os procedimentos expli-
cados anteriormente. No final, na presença 
do Senhor Presidente da Câmara da Feira e 
de outras individualidades oficiais, os alu-
nos receberam um certificado de participa-
ção na formação de suporte básico de vida.

  Esta foi uma experiência muito positiva 
e na qual todos participámos com grande 
entusiasmo e interesse. Eu acredito que 
aquilo que tivemos a oportunidade de 
aprender, no futuro, talvez possa contribuir 
para salvar uma vida. Carlota França (9º D)

Participação no aniversário da VMER de Santa Maria da Feira
No dia 7 de dezembro de 2017, os alunos da turma D do 9º ano deslocaram-se ao 

Hospital de São Sebastião, para participarem numa pequena formação relacionada com o 
suporte básico de vida, que decorreu no âmbito das comemorações do 10º aniversário da 
VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) de Santa Maria da Feira. 

INICIATIVAS
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Le cinéma français au Collège

ATIVIDADES DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL 

Mais uma vez, o Colégio de Lamas 
desenvolveu um trabalho na área da 
sensibilização ambiental, no âmbito das 
disciplinas de Geografia e Geografia Tu-
rística, ambas lecionadas pela professora 
Margarida Castro. Dando continuidade 
ao que tem vindo a ser desenvolvido no 
domínio do aproveitamento de resíduos, 
os alunos refletiram sobre a necessidade 

de encarar a reciclagem como um ato 
imperativo em relação à rentabilização 
e utilização eficiente dos finitos recursos 
de que dispomos. Partindo dessa reali-
dade, os alunos de Técnicas de Informa-
ção e de Animação Turística do 10.º ano 
deram asas à imaginação e consolidaram 
o seu ponto de vista em relação ao tema 
em causa. Por entre revistas e jornais, se-

guindo o seu instinto criativo e deixando 
o conhecimento fazer o seu «papel» na 
preservação do planeta, estes artistas 
criaram belíssimas árvores de Natal e di-
versos postais alusivos à quadra.

Depois de terminada a atividade, o di-
nheiro conseguido com a venda dos tra-
balhos reverterá a favor de uma instituição 
ainda a definir. Professora Sofia Tavares

Muito se tem falado do papel da sensibilização ambiental como ferramenta essencial 
para garantir a satisfação das necessidades das gerações presentes, mas também para 
acautelar a própria sobrevivência das gerações futuras. A máxima de Lavoisier «Nada se 
perde, tudo se transforma» pode ser associada ao conceito de sustentabilidade ambien-
tal, uma vez que este é um modelo que, através da política dos 3R’s (reduzir, reutilizar e 
reciclar), pretende promover um equilíbrio entre desenvolvimento económico e a pre-
servação dos ecossistemas, minimizando o impacto da atividade humana em relação ao 
meio ambiente. 

La dernière semaine de cours du pre-
mier trimestre a été dédiée à la projection 
de films français. Ainsi les élèves de sep-
tième, huitième et neuvième années ont 
pu assister à des films francophones. C’est 
une autre façon de prendre contact avec la 

langue et la culture françaises. Les films vus 
par les élèves ont été «L’élève Ducobu», 
«Les Sous-Doués» et à «Bras Ouverts».  
Les élèves ont adoré et demandent à as-
sister à d’autres films. Leur volonté sera 
respecté. Professor Manuel Jasmim 

Je pense que le film «L’élève Duco-
bu» est très amusant. J’espère voir 
d’autres films français. Marta, Rita et 
Eduarda (7º A)    

J’ai adoré le cinéma français. C’est 
drôle, amusant et il y a de l’action. Rodri-
go Ribeiro  (9º F)

Nous avons vu «Les Sous-doués» en 
cours de Français. Nous avons aimé ce 
film parce que c’est très amusant et nous 
avons beaucoup appris. Nous espérons 
voir d’autres films. Pedro Ramos, Gusta-
vo Santos et André Faria (8º A)

Le cinéma français est très amusant. 
Nous ne connaissions pas, mais quand 
nous avons vu la première fois, nous 
avons adoré. Ana Carolina Leitão et Ri-
cardo Pires (9º E)

J’adore le cinéma français parce 
que c’est différent et dynamique. Je ne 
pensais pas que les films francophones 
étaient aussi intéressants et amusants. 
J’espère voir d’autres projections pen-
dant les cours. João Oliveira (9º E)
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Como habitualmente, os professores de EMRC assumiram a 
responsabilidade pela orientação do estudo e da reflexão acerca 
das temáticas essenciais da «Educação Afetiva e Sexual», tendo 
como referência as orientações programáticas emanadas do Mi-
nistério da Educação e os valores assumidos pelo Projeto Educa-
tivo do Colégio. O tema «Fazer caminho» foi o desafio da EMRC 
para este ano letivo, na medida em que aprender a caminhar a 
vida com o calçado dos valores é a aventura educativa que preten-
demos iniciar. Tendo por base a máxima de Catarina de Siena «O 
afeto conduz a alma como os pés conduzem o corpo», ambiciona-
mos uma existência que assuma projetos de vida com ideais e na 
qual os afetos encham as mochilas das nossas viagens e orientem 
os passos essenciais dos itinerários a seguir. Acima de tudo, dese-
jamos que a «Educação Afetiva e Sexual» seja feita de um modo 
integral e saudável, de forma a promover a felicidade e a realização 
pessoal e social.
-------------------------------------------------------------------------------
A AFETIVIDADE E A SEXUALIDADE

É essencial que, nas fases da pré-adolescência e da adolescência, 
os nossos alunos tenham consciência da relevância que os afetos 
possuem para que seja possível um verdadeiro crescimento e um 
autêntico amadurecimento humano. A fase da adolescência é 
pautada pela descoberta de si mesmo, dos outros e do mundo e 
corresponde a um tempo em que se começa a perceber melhor 
o que se sente, o que se é e o que se quer ser. Neste sentido, 
sendo parte fundamental na personalidade de todo o ser humano, 
é fundamental refletir na afetividade e na sexualidade sem tabus e 
sem preconceitos. 

As aulas dedicadas à educação afetiva e sexual são deveras 
importantes, pois permitem a abordagem destes temas de uma 
forma séria e consciente, mas, ao mesmo tempo, também de ma-
neira espontânea e descontraída, o que permite uma reflexão mais 
profunda e fecunda. A educação sexual é essencial na formação 
holística da pessoa humana e na sua capacitação para a constru-
ção de um projeto de vida com sentido e em plenitude, sendo 
fundamental ouvir a cabeça e deixar falar o coração. A sexualidade 
humana afeta todos os aspetos da pessoa, na unidade do seu cor-
po e da sua alma. Esta diz respeito essencialmente à afetividade, 
à aptidão para criar laços de comunhão com os demais e à capaci-
dade de amar e gerar vida.

A sexualidade é um dos vetores estruturantes e essenciais da 
personalidade humana, integrando-se no pleno e global desen-
volvimento e amadurecimento de cada pessoa.
-------------------------------------------------------------------------------
EXPOSIÇÃO «OS CAMINHOS DOS AFETOS»

Os alunos das turmas do 9º e do 11º ano foram desafiados a 
fazer a decoração criativa de uma caixa de sapatos com motivos 
relacionados com os afetos, segundo o lema «Aquele que quer 
aprender a voar um dia precisa primeiro aprender a ficar de pé, 
caminhar, correr, escalar e dançar», da autoria de Friedrich Niet-

A Semana dos Afetos
De 20 a 24 de novembro, em vários espaços do Colégio, teve 

lugar a «Semana dos Afetos», que se vem afirmando como um dos 
eventos mais importantes do ano letivo. Esta iniciativa, na qual se 
destacaram as duas «Galas dos Afetos» e a exposição «Os cami-
nhos dos Afetos», desenvolveu-se no âmbito do projeto de «Educa-
ção Afetiva e Sexual», dinamizado na disciplina de EMRC.
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zsche. A caixa de sapatos representa a vida que somos e a exis-
tência que queremos trilhar. Por sua vez, os afetos permitem que 
a nossa caminhada seja feita de uma forma mais humana e mais 
feliz, permitindo encher a nossa realidade de coisas boas e belas. 

A exposição foi montada pelos alunos no edifício administrativo. 
Com o recurso às muitas dezenas de caixas, construiu-se uma pa-
rede que permitia que os elementos decorativos pudessem ser 
contemplados tanto do interior como do exterior do edifício. Du-
rante as várias fases da execução dos trabalhos, foi evidente o em-
penho, o bom gosto e a criatividade dos alunos.

Uma segunda secção da exposição foi composta por calçado. 
Todas as turmas prepararam dois pares de sapatos, botas ou sa-
patilhas velhas, dando-lhes vida nova, através de belas e originais 
pinturas alusivas aos afetos e de acordo com o lema «Antes de 
me acusares, criticares ou explorares, anda uma milha nos meus 
sapatos», da autoria de Elvis Presley.

O calçado simboliza a caminhada que queremos realizar e o 
itinerário que desejamos percorrer. No pequeno entretanto que 
é a vida, temos de perceber que é fundamental definirmos a nos-
sa identidade e construirmos a nossa própria história pessoal, 
de modo a alcançarmos a realização plena e a conquistarmos o 
respeito dos outros. Os trabalhos puderam ser vistos pela comu-
nidade escolar no espaço exterior do bloco I. Em todos os traba-
lhos foi possível contemplar uma multiplicidade interessante de 
cores, imagens, símbolos, palavras, desenhos e esculturas.
-------------------------------------------------------------------------------
AS GALAS DOS AFETOS

O amor e a amizade são temas recorrentes nas mais varia-
das expressões culturais da humanidade, em todos os tempos e 
em todas as geografias. Por seu lado, a música é uma expressão 
artística da maior relevância para os adolescentes e os jovens, no 
que aos sentimentos diz respeito. 

Assim, o desafio feito às turmas foi o de escolherem uma can-
ção que, pela sua mensagem e melodia, pudesse ser adaptada 
para ser apresentada em palco nas «Galas dos Afetos». Com a 
consciência de que a música, podendo mudar as pessoas, tam-

bém pode mudar o mundo, a tarefa foi acolhida com o maior 
entusiasmo e levada a cabo com inegável empenho e responsa-
bilidade por todos os alunos. O lema das galas foi «Não existe 
caminho para a felicidade, a felicidade é o caminho», de Mahat-
ma Gandhi. 

Assim, na terça-feira, dia 21 de novembro, as turmas do 10º 
e 12º ano subiram ao palco do Auditório António Joaquim Viei-
ra para apresentar os seus extraordinários trabalhos. Na quinta-
-feira dessa mesma semana, foi a vez dos alunos do pré-escolar 
ao 8º ano brilharem e mostrarem os seus talentos.

As «Galas dos Afetos» acabaram por se revelar uma prova ine-
quívoca do interesse dos alunos por estas temáticas e afirmaram-se 
como o espelho fiel do esforço de todos para conseguirem um es-
petáculo que orgulhasse a comunidade escolar. A enorme qualida-
de dos trabalhos ficou bem evidente nas canções, nas coreografias, 
nas encenações e nos vídeos apresentados em palco. De destacar 
que os pais e encarregados de educação dos alunos foram convi-
dados a estar presentes e, apesar de as galas terem decorrido em 
horário laboral, muitos foram os que quiseram marcar presença.

Os alunos perceberam a riqueza da sexualidade humana, a 
beleza da complementaridade homem-mulher, a elevada digni-
dade dos afetos no relacionamento saudável entre as pessoas, o 
significado altruísta do mandamento do amor e a importância da 
construção de um projeto de vida alicerçado nos mais profundos 
e sólidos valores humanistas. Os alunos estão de parabéns! Os 
professores de EMRC
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APRESENTAÇÃO DO LIVRO 

«GOTAS DE ÁGUA»

Os sapatos dos afetos

Era uma vez uma menina que vivia 
numa pequena e modesta casa nas margens 
verdejantes de um rio que serpenteava as 
montanhas. Sempre que podia, ajudava os 
pais nas tarefas do campo. Toda a gente da 
aldeia os admirava, pois, apesar de pobres e 
pouco letrados, eram muito unidos, simpá-
ticos e felizes.

Além de estudar e de brincar com o seu 
cão e as ovelhas do quintal, a menina gosta-
va imenso de acompanhar o pai quando ia 
pescar no rio. À sombra das árvores que se es-
preguiçavam sobre as águas do rio, a menina 
gostava de escrever e ler os livros que levava 

numa velha caixa de sa-
patos, enquanto a mãe 
fazia tricô e o pai espe-
rava que algum peixe 
incauto picasse.

Um dia, após umas boas duas horas sem 
pescar peixe algum e quando já se prepara-
vam para arrumar as coisas, o pai da menina 
sentiu que algo agarrava com força o anzol. A 
cana dobrava toda, mas a experiência e a sa-
bedoria do pobre homem eram mais do que 
suficientes para que a tarefa fosse coroada de 
êxito. Qual não foi o espanto de todos quando 
viram surgir à superfície uma velha bota toda 
esburacada… Então, os três deram uma longa 
e sonora gargalhada. 

Enquanto riam e conversavam sobre a 
surpreendente pescaria daquele fim de tar-
de, a menina deu-se conta de que dentro da 
bota estava um peixe pequenino que saltitava 
aflito. Depressa o atirou para o rio, tal a im-
pressão que lhe causou aquela luta desenfrea-
da pela sobrevivência. Enquanto o homem 
retirava terra e pedras da bota para a levar 
consigo, a menina confessou que, de vez em 
quando, na escola, os colegas comentavam 
que o pai e a mãe andavam sempre com sapa-
tos velhos, o que a envergonhava um bocado. 
O pai e a mãe da menina entreolharam-se e, 
sem nada dizer, decidiram regressar a casa.

À noite, quando estavam a jantar, a mãe 
contou à menina que o pai, na infância, anda-
ra descalço e que, até casar, fora aprendiz de 
sapateiro para ajudar a sua família. Depois, 
disse-lhe que, para que ela pudesse ir à escola 
e pudesse ter sempre roupa nova para vestir e 
calçado bonito e confortável para andar, o pai 
e a mãe há muitos anos que não compravam 
sapatos novos.

A menina, comovida e em lágrimas, foi 
abraçar o pai e a mãe e pediu-lhes desculpa. 

Então, o pai tomou a palavra e, de forma se-
rena, fez-lhe ouvir algumas frases: 

− Antes de me acusares, criticares ou 
explorares, anda uma milha nos meus sapa-
tos. Vale mais andar descalço do que trope-
çar nos sapatos dos outros. O afeto conduz a 
alma como os pés conduzem o corpo. Aque-
le que quer aprender a voar um dia precisa 
primeiro aprender a ficar de pé, caminhar, 
correr, escalar e dançar.

De seguida, explicou-lhe que os sapatos 
simbolizavam bem a ideia da importância 
de fazer caminho na vida e que os afetos 
eram a coisa mais importante do mundo. 
Disse que o essencial era invisível aos olhos 
e que só se via bem com o coração. Depois, 
acrescentou, de forma solene, mais alguns 
pensamentos que eram lições de vida: 

− Caminhante, não há caminho; o ca-
minho faz-se ao andar. Não existe caminho 
para a felicidade; a felicidade é o caminho. 
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. São 
os passos que fazem os caminhos. Cada ho-
mem deve inventar o seu próprio caminho. 
Onde existe uma vontade, existe um cami-
nho. Se houver pedras no caminho, eu pro-
curarei guardá-las todas, porque, um dia, 
vou construir um castelo. 

No dia seguinte, os pais da menina leva-
ram-na à velha arrecadação do fundo do quin-
tal. Junto à porta havia botas transformadas 
em vasos com flores e, dentro da casinha, o 
velho calçado ganhara um uso bem diferente 
e original. Um melro tinha feito o seu ninho 
dentro de uma galocha e, em cima de uma 
estante, dois chinelos acolhiam algumas ara-
nhas. Debaixo de uma caixa, um sapato era o 
lar de dois ratinhos; junto a um cesto de lenha, 
um tamanco era a casa de um sapo; ao lado de 
uns garrafões de água, um par de sapatilhas 
albergava uma família de sardaniscas. 

A menina, diante daquela bicharada toda 
que vivia no velho calçado, estava sem pala-
vras e sentia-se orgulhosa do enorme cora-
ção dos pais. Eles tinham-lhe ensinado que a 
maior riqueza do mundo era a amizade, que 
o melhor tesouro da vida era o amor e que 
somente os afetos calçavam a verdadeira feli-
cidade e contribuíam para a autêntica reali-
zação nos caminhos da vida.

Então, ela decidiu colocar ali também os 
seus sapatos mais velhos e, partindo o seu 
mealheiro, ofereceu todo o seu dinheiro aos 
pais para que comprassem finalmente uns 
sapatos novos.

Paulo Costa

professor
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No dia 11 de novembro, o professor 
Paulo Costa deu a conhecer mais um livro 
da sua autoria, no Centro de Educação Am-
biental das Ribeiras de Gaia, em Miramar. 
A professora Daniela Rodrigues, ex-aluna 
e ex-docente do Colégio, foi a responsável 
pela emotiva apresentação, tendo destaca-
do o mérito da obra e as qualidades profis-
sionais e humanas do autor. 

O título «Gotas de água para todos 
os dias» remete, de uma forma simbólica 
e expressiva, para as 365 reflexões que 
constituem o livro e que têm como objeti-
vo acompanhar os leitores nos mais diver-
sos momentos da sua vida.

Fica apenas mais uma sugestão literá-
ria de um autor que nos é muito próximo 
e que tem um papel essencial na dinâmica 
do projeto educativo do Colégio, princi-
palmente no que à disciplina de EMRC 
diz respeito. Ao professor Paulo Costa, as 
nossas felicitações. Professor Jorge San-
tiago Alves
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PROJETO «ARCO-IRIS»

Numa sala do serviço educativo do 
Museu de Lamas, uma das mais importan-
tes e ativas instituições culturais da região, 
os alunos decoraram, com pedaços de 
cortiça, uma nuvem em cartolina. Uma das 
fases do trabalho decorreu em casa dos 
alunos e contou com a colaboração criati-
va dos pais e encarregados de educação. 
O objetivo era a criação de um arco-íris 
com todas as suas cores, para se juntar à 
nuvem decorada na aula de EMRC.

Terminado o trabalho familiar, os alu-
nos levaram as suas obras de arte e proce-
deram à montagem de uma exposição nas 
janelas de um corredor do edifício V, per-
mitindo que toda a comunidade colegial 
pudesse contemplar os seus trabalhos. O 
Projeto «Arco-Íris» procurou fazer refletir 

os alunos acerca da importância do diálo-
go e do respeito pelas regras nas relações 
humanas e levá-los a perceber o significa-
do da aliança de Deus com a humanidade. 

A Bíblia conta a história do dilúvio uni-
versal em consequência da opção dos 

seres humanos em afastar-se do caminho 
do bem. Dentro de uma arca, apenas se 
salvaram Noé e a sua família e um casal de 
animais de cada espécie. A água teve um 
efeito purificador e a humanidade pôde 
renascer para uma vida autenticamente 
humana. O arco-íris é também conhecido 
por «arco da velha», numa evocação da 
«velha aliança» que Deus fez com o Ho-
mem. Daí a expressão «arco da aliança» 
para designar o arco-íris, que apareceu 
após o dilúvio, simbolizando a aliança de 
Deus com a humanidade.

Os professores de EMRC e o Museu de 
Santa Maria de Lamas agradecem a todas 
as famílias dos nossos alunos o empenho, 
a colaboração e a dedicação na constru-
ção deste fantástico símbolo. Fazemos vo-
tos de que esta atividade tenha o condão 
de dar mais cor, união e força a todos os 
que nela participaram. Os Professores de 
EMRC

Numa parceria saudável e fecunda entre a disciplina de EMRC e o Museu de Lamas, 
realizou-se uma interessante iniciativa que envolveu os alunos da turma A do 5º ano: o 
Projeto «Arco-Íris».

INICIATIVAS
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HALLOWEEN

DIA DE S. MARTINHO

A comunidade escolar, não 
querendo deixar de assinalar 
essa data, reuniu-se, em espí-
rito festivo, num dos campos 
de jogos do Colégio. Nesse 
convívio, no qual todos foram 
convidados a participar, o pon-
to alto foi a representação da 
história de S. Martinho, levada 
a cabo pelos alunos do pré-es-
colar e do primeiro ciclo. 

Com a simplicidade e a au-
tenticidade próprias das crian-
ças, os mais novos alunos do 
nosso Colégio começaram por 
encenar o célebre encontro 
entre o soldado romano Marti-
nho e o mendigo que lhe pe-
diu esmola num dia de muito 

frio. De seguida, o mesmo gru-
po surpreendeu todos aqueles 
que encheram o recinto com 
a canção «Vamos assar casta-
nhas». Com um entusiasmo e 
um empenho contagiantes, o 
grupo interpretou essa música 
popular, recebendo, no final, 
uma enorme ovação. Poste-
riormente, o Emanuel Almeida 

e a Bruna Rafaela, alunos do 
ensino secundário, interpreta-
ram, de forma sentida, a can-

ção de Pedro Abrunhosa «Eu 
não sei quem te perdeu».

No final das atuações, rea-
lizou-se o tradicional magus-
to. Ao som de música popular, 
houve castanhas assadas para 
todos e, mesmo sem vinho, 
jeropiga ou água-pé, viveu-se 
verdadeiramente o verão de S. 
Martinho, com o sol a presidir, 
de forma alegre e imponente, à 
festa. Os professores de EMRC

O Dia de São Martinho é comemorado anualmente a 11 de no-
vembro, sendo uma das celebrações que marcam o outono. Em 
tempo de castanhas, manda a tradição que, nesse dia, se faça um 
magusto.

As celebrações do Halloween, de origem americana, têm-se di-
fundido um pouco por todo o mundo, tendo já chegado ao nosso 
país. E, como não podia deixar de ser, o Colégio de Lamas deixou-
-se invadir pelo espírito desse dia festivo. Assim, no âmbito da dis-
ciplina de Inglês, a doutora Graça Sousa mobilizou os alunos do 12º 

ano de Turismo, que, caracterizados a rigor e com a colaboração 
preciosa da doutora Sara Mota, da disciplina de Educação Física, 
coreografaram um Flash Mob, com músicas alusivas ao tema, en-
volvendo toda a comunidade escolar durante os intervalos mais 
longos da manhã e da tarde. Professora Graça Sousa

CELEBRAÇÃO
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A iniciativa gerou grande entusiasmo 
nos alunos que assistiram à prova, assim 
como nos participantes, que, antes ou 
depois de competirem, permaneciam 
também na condição de espectadores e 
acompanhavam todas as provas de forma 
bastante animada. 

Apesar de a competição saudável ser 

o mais importante neste tipo de ativida-
des, deve-se também dar o mérito a quem 
obteve resultados de destaque. Por este 
motivo, aqui se dá a conhecer a tabela de 
classificações por escalões.

Paralelamente, no pavilhão desporti-
vo, ia decorrendo um espetáculo no qual 
muitos alunos tiveram a possibilidade de 

demonstrar o seu enorme talento em áreas 
artísticas tão diversas como a música, a dan-
ça, o canto e a representação. Para além das 
várias apresentações, aproveitou-se a opor-
tunidade para entregar os prémios relativos 
a alguns concursos promovidos ao longo do 
período, como o do «Postal de Natal», o da 
«Mascote da Biblioteca» e o da «Divulgação 
dos Cientistas». Professor Ricardo Massano

Corta-mato escolar e espetáculo de fim de período
Na manhã do dia 15 de dezembro, último dia de aulas do primeiro período, realizou-se 

o tradicional corta-mato escolar, que contou com a participação de centenas de alunos de 
vários escalões etários. Esta atividade pretendeu promover o gosto pela prática da moda-
lidade e do desporto em geral, mas também teve como objetivo selecionar os represen-
tantes do Colégio que iriam participar no corta-mato distrital. 

LUGAR NOME SEXO ESCALÃO TURMA

1º MARIA DO COUTO E SILVA F Infantis A 5º A

2º BRUNA FILIPA MELO OLIVEIRA F Infantis A 5º A

3º VICTÓRIA DE ANDRADE BARBOSA PINTO DE ABREU F Infantis A 5º A

1º PEDRO DAHLEM RUIVO HERDEIRO M Infantis A 5º A

2º JOÃO SOUSA PALMA M Infantis A 5º A

3º AFONSO GABRIEL AZEVEDO COSTA M Infantis A 5º A

1º INÊS CARVALHO CASAS AZEVEDO F Infantis B 6º A

2º MARGARIDA JORGE PAIS MOREIRA DE MELO F Infantis B 6º A

3º CRISTINA MOREIRA GONÇALVES F Infantis B 6º A

1º FREDERICO VENTURA DE SOUSA M Infantis B 7º A

2º DUARTE FONTES SILVA VALENTE M Infantis B 7º A

3º RODRIGO LOPES RODRIGUES M Infantis B 7º A

1º INÊS PAIVA CAMPOS F Iniciados 9º H

2º CARLOTA ALVES RÔLA FRANÇA F Iniciados 9º D

3º FELISMINA ISABEL FERREIRA TAVARES F Iniciados 9º I

1º PEDRO MOREIRA RAMOS M Iniciados 8º A

2º XAVIER LOPES PATRÍCIO M Iniciados 9º H

3º GONÇALO BAPTISTA RIBEIRO M Iniciados 8º B

1º MARIANA ROCHA SOARES F Juvenis 12º C

2º SARA DE PINHO COELHO F Juvenis 10º A

3º CAROLINA DA SILVA BARROSO F Juvenis 12º A

1º DANIEL FILIPE SANTOS SILVA M Juvenis 12º A3

2º RÚBEN FILIPE MOREIRA FONSECA M Juvenis 9º H

3º JORGE GABRIEL MONTEIRO CARVALHO M Juvenis 10º TIAT

1º INÊS RODRIGUES COVAL F Juniores 12º B

2º ADELAIDE SOFIA SILVA PINTO F Juniores 12º Tur

3º INÊS RIBEIRO ROCHA F Juniores 12º Tur.

1º PEDRO DIOGO SOARES DA ROCHA M Juniores 12º Tur.

2º ALEXANDRE MANUEL FERREIRA DA SILVA M Juniores 12º PCQA

3º PAULO ALEXANDRE BARBOSA FIDALGO DOS REIS M Juniores 12º Tur.

DESPORTO
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Prof. Paulo Costa: O que represen-
ta para ti este cargo ao serviço dos 
alunos?
Samuel: Foram vários os motivos que 

nos levaram, a mim e aos meus colegas, 
a assumirmos a candidatura à presidência 
da Associação de Estudantes. No entanto, 
todos acabam por estar diretamente rela-
cionados com a oportunidade de termos 
uma voz ativa na comunidade estudantil do 
Colégio. Todos os anos ouvimos alunos a 
fazerem sugestões de algo que gostariam 
que o Colégio fizesse ou tivesse, por isso 
nós estamos preparados para ouvir melhor 
esses desejos, analisá-los e fazer passar 
essa nossa vontade à Direção, no sentido 
de perceber se é algo exequível. Se for, 
vamos fazer tudo para que se concretize 
o mais rapidamente possível. Exemplos 
concretos de alguns desses desejos dos 
alunos, nos últimos anos, são as refeições 
vegetarianas na cantina ou a melhorias nas 
casas de banho dos blocos. Queremos ser 
ativos, mas sempre de forma positiva, sem-
pre com o intuito de acrescentar algo im-
portante para o Colégio e para os alunos. 

Como é natural, queremos fazer muito 
e bem, desde promover eventos dentro e 
fora do Colégio a realizar ações e campa-
nhas de solidariedade e de sensibilização. 

Acima de tudo, queremos ser ativos e ino-
vadores.

Que principais projetos tens para este 
ano letivo e quais são as condições para 
que eles se tornem uma realidade?
Nós temos projetos no âmbito da rea-

lização de eventos, no âmbito do lazer e 
no âmbito da educação. Tendo noção das 
nossas responsabilidades sociais, em to-
dos os eventos, como, por exemplo, nos 
torneios, pediremos aos participantes al-
gum bem alimentar que possamos doar 
a alguma instituição. Apesar de todos os 
projetos carecerem ainda da aprovação 
da Direção, decidimos já inclui-los nos 
nossos objetivos, pois acreditamos que 
tudo o que queremos fazer é importante 
para a comunidade escolar. Gostaria tam-
bém de relembrar que, ao longo do ano, 
estaremos sempre abertos a sugestões, 
que podem dar origem a outros projetos, 
dependendo da sua viabilidade e da sua 
relevância para os alunos do Colégio.

No âmbito do lazer, temos três proje-
tos: a realização de torneios de gaming, a 
realização de torneios desportivos entre 
alunos do Colégio e alunos de outras es-
colas e a criação de um «cinema escolar» 
com sessões no grande auditório, o que 

seria uma fantástica forma de aproveitar 
as condições de que o Colégio dispõe.

No âmbito da realização de eventos, 
pretendemos realizar uma caminhada soli-
dária e alguns workshops, como, por exem-
plo, de fotografia ou de culinária. Por outro 
lado, para além de desejarmos recuperar a 
festa de Carnaval do Colégio, temos a in-
tenção de organizar os bailes de finalistas 
para os alunos do 12º ano, mas também 
para os do 9º ano, o que será uma novida-
de. Gostaríamos de realizar um baile para 
alunos do 9º ano, pois, infelizmente, este 
é o ano em que muitos desses alunos vão 
ser forçados a sair do Colégio e, como tal, 
eles terão de se despedir dos amigos e dos 
colegas que os acompanharam nos últimos 
anos. Por fim, gostaríamos de organizar 
um almoço, no final das aulas, para alunos 
e professores, de forma a todos poderem 
celebrar o ano que passou.

No âmbito da formação e educação, 
temos os seguintes projetos: incentivar a 
participação no jornal escolar, apoiar os 
professores na organização de eventos es-
colares e organizar algumas conferências.

O que pensas do Colégio de Lamas e 
do seu Projeto Educativo e como ca-
racterizas o ambiente entre os vários 
elementos da comunidade escolar?
O Colégio de Lamas tem um projeto 

educativo centrado em todas as vertentes 
da formação do indivíduo, estando sempre 
um passo à frente, em todos os sentidos. 
Acho até que é algo a que nós, alunos, não 
damos bem o devido valor. Talvez porque 
não conhecemos outra realidade e porque 
tomamos tudo como garantido, temos a 
tendência a pensar que é igual em todo o 
lado, o que não é verdade. O Colégio tem 
sido inovador e vem tendo a capacidade 
de evoluir com o tempo, o que é visível nas 
fantásticas condições que o Colégio nos 
proporciona a todos os níveis.

O ambiente entre alunos é muito bom, 
principalmente tendo em conta as previ-
síveis diferenças entre alunos pagantes 
e não pagantes. A relação com os pro-
fessores e com os funcionários é incrível, 
muito devido ao facto de muitos deles já 
estarem nesta instituição há muitos anos. 
No fundo, esta é uma escola na qual existe 
um ambiente quase familiar.

ELEIÇÕES 2017-2018

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES

No dia 27 de novembro, após uma campanha que contou com atuações musicais 
e com a presença de alguns convidados muito especiais, decorreram as eleições para 
a Direção da Associação de Estudantes. Após expostos os projetos e debatidas as 
ideias das três listas concorrentes, acabou por sair vitoriosa a lista U, com 50 por cento 
dos votos. Professor Ricardo Massano

 O Samuel Oliveira (na foto, ao centro), aluno do 12º D1, tornou-se o mais recente presi-
dente da Associação de Estudantes, passando a ocupar um cargo de enorme responsabili-
dade na vida académica do Colégio. Ciente dos compromissos que assumiu e do trabalho 
que terá de realizar para corresponder às expectativas de toda a comunidade escolar, o 
Samuel respondeu a algumas perguntas do professor Paulo Costa, com o intuito de clari-
ficar, desde o primeiro momento do seu mandato, as suas motivações e as suas ambições. 
Acreditamos, pois, que ele e todos os outros elementos que constituem a Associação de 
Estudantes saberão marcar a diferença e servir os seus colegas com paixão e entusiasmo.

Entrevista a Samuel Oliveira
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CAVES DO VINHO DO PORTO

Durante a visita, foi-nos ex-
plicado que a companhia foi 
fundada há 300 anos e que, ao 
longo dos tempos, ela foi pas-
sando de geração em geração, 
tendo mudado de administra-
ção por mais do que uma vez. 
A Quinta da Roêda, proprieda-

de da companhia, produz vi-
nhos excecionais que envelhe-
cem nos mesmos armazéns, no 
Porto, desde o século XIX.

O vinho do Porto é um dos 
grandes vinhos clássicos do 
mundo, apresentando-se como 
o resultado de uma combina-

ção única de clima, solo e vinhas 
que gerações de pessoas, com 
a sua dedicação e experiência, 
souberam explorar. As uvas uti-
lizadas na produção do vinho do 
Porto crescem no Alto Douro, 
que é a primeira região vinícola 
a ter sido demarcada e regula-
mentada por lei, em 1756, o que 
torna o vinho do Porto a DOC 
(denominação de origem con-
trolada) mais antiga do mundo. 
O Alto Douro fica a cerca de 100 
quilómetros da costa e é prote-
gido das influências dos ventos 
do Atlântico pela Serra do Ma-
rão. O clima quente e húmido e 
o solo rochoso contribuem para 
que, apesar de a produtividade 
ser muito baixa, o sumo seja ex-
tremamente rico e concentrado. 
Na sua maioria, as castas culti-
vadas são autóctones da região 
do Douro e são específicas para 
a produção de vinho do Porto. 
Estas incluem a densa e con-
centrada Touriga Nacional, a 

encorpada e aromática Touriga 
Francesa, a firme e fina Tinta Ro-
riz e a intensa e perfumada Tinta 
Barroca.

As preciosas informações 
fornecidas pela guia das ca-
ves foram retidas e trabalha-
das na sala de aula, de modo 
a que o processo de vinificação 
fosse compreendido e assimila-
do. Com esta atividade e com as 
visitas de estudo em geral, con-
seguimos observar e perceber 
na prática como é que os pro-
cessos decorrem, tornando-se 
de fácil compreensão conteúdos 
que nem sempre são do conhe-
cimento geral. Por este motivo, 
bem como devido ao facto de 
nos permitirem conviver de for-
ma salutar com os nossos cole-
gas e professores, consideramos 
estas dinâmicas de aprendiza-
gem muito produtivas. Alunos 
do 11ºano do curso profissional 
de Processamento e Controlo 
de Qualidade Alimentar

No dia 27 de outubro, a turma de 11º ano do curso profissio-
nal de Processamento e Controlo de Qualidade Alimentar realizou 
uma visita de estudo às caves Croft, em Vila Nova de Gaia, no âm-
bito da disciplina de Processamento Geral dos Alimentos. Esta vi-
sita teve como objetivo que a turma ficasse a conhecer um pouco 
mais sobre o vinho e sobre as próprias caves Croft e pudesse com-
preender melhor os processos pelos quais as uvas passam antes de 
o vinho ser engarrafado.

INICIATIVAS

PROJETO «AMIGOS DOS DOENTES»

Neste ano, em quatro dias dos meses 
de janeiro e de fevereiro, aproximada-
mente trinta alunos de diversas turmas 
do ensino secundário desenvolveram uma 
experiência de voluntariado no Hospital 
de S. Sebastião, em Santa Maria da Feira. 
Os professores de Filosofia e de Psicolo-
gia acompanharam quinze alunos à ala de 
pediatria, enquanto os docentes de EMRC 
foram com outro grupo de quinze alunos 
à secção de medicina geral. Sensíveis às 
necessidades de quem sofre, os alunos 
levaram muitos afetos para partilhar com 
os doentes daquela instituição de saúde 
e desenvolveram várias atividades lúdicas 
e culturais, partilhando muito do que são, 
do que sentem e do que sabem. Esses alu-
nos, que tiveram o privilégio de se envolver 
emocionalmente com pessoas que passa-
vam pela experiência da dor e do sofrimen-

to, levaram também algumas ofertas que 
prepararam com muito carinho. 

Nos dias em que aconteceram as visi-

tas aos doentes, os alunos, num primeiro 
momento, participaram numa ação de for-
mação especializada orientada por técni-
cos do hospital, tendo em vista a especi-
ficidade do contacto que iriam ter com os 
doentes. Como se exigia, os alunos tive-
ram a autorização formal dos seus encar-
regados de educação para participarem 
nesta iniciativa. 

De uma forma sincera e humilde, ten-
támos levar um pouco de conforto, entu-
siasmo e otimismo às crianças e aos demais 
doentes com quem partilhámos o que so-
mos e o que temos. Acreditamos que cui-
dar dos doentes é um ato de humanidade, 
de entrega e de altruísmo da maior relevân-
cia, por isso, depois de cada visita, somos 
sempre levados a acreditar que recebemos 
muito mais do que damos. Na sua essên-
cia, entrar em contacto direto com a fragi-
lidade humana é uma experiência que, de 
tão intensa, não nos deixa esquecer que a 
nossa existência é efémera e que a saúde é 
o bem maior que podemos pedir para nós 
e para os outros. Os professores de EMRC, 
Filosofia e Psicologia

Os grupos disciplinares de EMRC e de Filosofia/Psicologia dinamizam há vários anos 
uma iniciativa que alcançou uma enorme projeção pela sua natureza singular. No contexto 
do projeto «Colégio Amigo» e no âmbito da responsabilidade social que está no cerne do 
Projeto Educativo do Colégio de Lamas, um grupo de alunos e de professores tem promo-
vido a atividade «Amigos dos doentes». 
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DOIS DIAS EM MADRID

UM DIA EM LISBOA

Depois de terem saído do 
Colégio pouco depois das seis 
da manhã, os dois autocarros 
que transportaram os alunos, 
ao chegarem à capital, segui-
ram caminhos diferentes, por-
que estava prevista a realização 
de duas atividades em simultâ-
neo. Assim sendo, na parte final 
da manhã, as turmas do curso 
de Informática foram visitar o 
Museu das Comunicações, en-

quanto as turmas dos cursos de 
Eletrónica, de Desporto e de 
Design foram conhecer as ins-
talações do Estádio de Honra 
do Centro Desportivo Nacional 
do Jamor.

Na Fundação Portugue-
sa de Comunicações, eu e os 
meus colegas tivemos acesso 
a informações sobre a história 
das comunicações e também 
sobre as novas tecnologias. O 

mais interessante da visita foi a 
possibilidade que tivemos de 
percorrer os vários espaços da 
«Casa do Futuro», uma anteci-
pação cuidada e realista daquilo 
que poderão vir a ser as nossas 
habitações daqui a uns anos.

Ao início da tarde, todos 
os alunos e professores se 
concentraram no Parque das 
Nações, zona onde decorria a 
Lisboa Games Week. Depois 
de almoçarmos, percorremos 
os muitos stands que ocupa-
vam o enorme espaço da Feira 
Internacional de Lisboa e tive-
mos a oportunidade de expe-
rimentar os jogos e os gadjets 

mais recentes do mercado. Ao 
longo da tarde, sozinhos ou em 
pequenos grupos, convivemos 
com os nossos youtubers favo-
ritos, comprámos acessórios 
gaming e tirámos imensas fo-
tografias. Com saída de Lisboa 
às dezassete horas, chegámos 
ao Colégio por volta das dez.

Foi uma experiência que, 
sem dúvida alguma, gostaria 
de repetir, pois tudo aquilo 
que fizemos durante esse dia 
permitiu-nos aprender bastan-
te e deu-nos a possibilidade 
de convivermos fora do am-
biente escolar. Joana Ferreira 
(10º Informática)

Saímos do Porto, ainda de 
madrugada, e apenas uma 
hora depois estávamos já a 
aterrar no aeroporto da cidade 
espanhola. Depois de termos 
visitado a Puerta del Sol, fomos 
para o hostel, onde deixámos 
a nossa bagagem. Mais tarde, 
fomos até à Plaza Mayor, onde 
nos deixámos impressionar 
pela grandiosidade do espaço 

e pelas numerosas varandas 
que sobressaíam dos muitos 
edifícios. Um pouco mais à 
frente, tivemos ainda tempo 
para ver o animado Mercado 
de San Miguel, local de passa-
gem de milhares de turistas e 
de habitantes locais.

Já rendidos aos preciosos 
encantos de Madrid, foi hora 
de conviver e de partilhar o 

almoço, com muitas brincadei-
ras, em frente ao Palácio Real. 
Acabada a refeição, ainda ti-
vemos tempo para passear um 
pouco nos magníficos jardins. 
Ao fim da tarde, fomos ao Mu-
seu do Prado, onde tivemos a 
possibilidade de apreciar arte 
sacra. Quando era já hora de 
jantar, ficámos perdidos, o que 
acabou por se revelar uma si-
tuação aborrecida, visto que, 
como cada um tinha uma opi-
nião diferente acerca do ca-
minho a seguir, ninguém se 
entendia.

Na manhã seguinte, fomos 
à Plaza de Cibeles e ao Hard 
Rock Café. Durante o período 
da tarde, visitámos o Museu 
Nacional Centro de Arte Rei-
na Sofia, onde estava patente 
uma exposição de obras de 
grandes pintores, como Dalí e 
Picasso. 

No final do segundo 
dia, regressámos a Portugal 
com os pés doridos de tanto 
caminhar, mas também com 
muitas recordações e com mui-
tas histórias para contar. Caro-
lina Gomes (9º D)

VISITAS DE ESTUDO

No final do ano letivo 2016/17, eu e os outros alunos do 8ºD 
realizámos uma visita de estudo de dois dias à monumental cidade 
de Madrid, tendo sido essa uma oportunidade para todos vivermos 
momentos inesquecíveis de aventura e de convívio.

No dia 17 de novembro, algumas turmas dos cursos profissio-
nais deslocaram-se a Lisboa, com o objetivo de participarem na Lis-
boa Games Week e de efetuarem uma visita de estudo ao Museu 
das Comunicações e ao Estádio de Honra do Centro Desportivo 
Nacional do Jamor. 
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Desde que entrámos para a escola que 
temos de saber responder à pergunta «O que 
queres ser quando fores grande?», uma per-
gunta muito simples e que marca a nossa 

adolescência. A nossa 
inocência leva-nos a 
responder com facili-
dade, mas, a cada dia 
que passa, essa respos-
ta vai-se tornando cada 
vez mais difícil.

Existem muitos es-
tudantes que sempre 
tiveram muitas certe-
zas em relação ao seu 
futuro e que trabalha-

ram muito para alcançar os seus objetivos, 
trazendo consigo o orgulho e a felicidade de 
os terem conseguido concretizar. Por isso, 
todos nós temos de ter a noção de que, para 
que os nossos sonhos se tornem realidade, 
é necessário ultrapassar diversas etapas ár-
duas e difíceis.

Apesar de a opção ser nossa, nós somos 
confrontados com as médias exigidas pe-
los cursos que têm mais saída profissional. 
É nesses momentos que temos de perceber 
que o sucesso e a felicidade nem sempre são 
compatíveis. Na sua maioria, estes cursos 
com mais saída profissional são também 
os que têm as médias mais elevadas, o que 
pode levar à destruição dos nossos sonhos, 
obrigando-nos a escolher outras opções que 
não as que idealizávamos.

A vida de um estudante é feita de incer-
tezas, receios e muita pressão, tudo isto en-
quanto tentamos escolher a melhor forma 
de sermos felizes. Necessitamos de encarar 
o futuro com paciência e persistência, pois, 
por muito que o futuro seja incerto, temos 
sempre que acreditar em nós e nas nossas 
capacidades, para nos realizarmos de uma 
ou outra forma.

Aprendemos para viver ou 

vivemos para aprender?

Mariana Ferreira

10º A

Amas a família, porque ela 
está sempre presente quando 
precisas e porque, independen-
temente das birras que faças, ela 
continua a mimar-te e a ensinar-te 
o que é o certo e o errado. Amas os 
teus amigos, porque já passaste os 
melhores momentos da tua vida 
com eles e porque, quando não es-
tás nos teus melhores dias, eles te 
fazem rir. Amas o verão, porque te 
traz as noites quentes e os dias de 
praia preguiçosos. Amas a prima-
vera, porque, logo pela manhã, 
ouves um pássaro a cantar e,  en-
tre as nuvens, surge um arco-íris 
para te alegrar. Amas o outono, 
porque ainda sentes um resto de 
verão e já respiras inverno. Mas 
também amas o inverno, porque 
te divertes na neve e passas os 
fins de semana a ver um filme 
junto à lareira, acreditando que 
o mundo só existe no aconchego 
da tua sala. Amas o mundo e os 
pequenos detalhes da vida sem 
te aperceberes. Como disse Fer-
nando Pessoa, «Quem ama nun-
ca sabe o que ama / Nem sabe 
porque ama, nem o que é amar 
/ Amar é a eterna inocência / E 
a única inocência é não pensar». 
Ama tudo o que te faz feliz, mas 
não te esqueças de te amar a ti 
mesmo. Sabes porquê? Porque é 
o amor que mais te fará feliz e 
sentir realizado.

O  porquê de amar

OPINIÃO

O Colégio de Lamas é uma escola onde há salas, 
alunos, professores, funcionários, refeitório e quadros, 
tudo o que existe em qualquer outra escola. No entanto, 
para mim, o Colégio destaca-se, porque tem a preocupa-
ção de impor disciplina e transmitir conhecimento para 
que cada um dos seus alunos consiga, futuramente, al-
cançar os seus sonhos e objetivos.

Parece-me, então, que esta escola cumpre o necessá-
rio para merecer o reconhecimento de todos, principal-
mente dos alunos que aqui vão construindo a sua per-
sonalidade. Eu sou um desses mesmos alunos, por isso 

decidi falar um pouco acerca da 
minha experiência, aqui, durante 
estes 5 anos.

Frequento esta escola desde o 
meu 5º ano. Entrei para aqui muito 
feliz, cheia de curiosidade de saber 
como seria trabalhar numa nova 
escola bem diferente da anterior 
e de saber como seria adaptar-me 
aos novos métodos de ensino que 

me seriam propostos. Ao longo do meu percurso esco-
lar, tive as dificuldades e vivi os momentos de desânimo 
próprios da transição para a adolescência, mas também 
alcancei vitórias, com o apoio dos meus amigos, familia-
res e professores. 

Esta escola proporciona-nos muito mais do que co-
nhecimento, traz-nos amizades que duram para sempre. 
Aqui, eu soube conviver com os meus colegas de turma, 
alguns dos quais se tornaram amigos para a vida. Aqui, 
eu soube ouvir os professores, sempre disponíveis para 
esclarecerem as minhas dúvidas e para me transmiti-
rem os conteúdos de uma forma interessante. 

Para além da componente curricular, eu, nesta escola, 
tive também a oportunidade e o privilégio de frequentar 
atividades que me permitiram descobrir a beleza e o fascí-
nio das artes e do desporto, nomeadamente da dança mo-
derna, do ballet, da música e da natação, o que, sem dúvi-
da, foi extramente importante para o meu crescimento e 
amadurecimento enquanto aluna e pessoa.

Para concluir, durante o meu tempo nesta escola, 
eu tive o prazer de conhecer pessoas fantásticas que me 
acompanharam e me fizeram acreditar que o futuro é 
feito apenas da mais pura inocência, de sonho e de um 
pouco do que de melhor guarda o nosso coração. Embo-
ra ainda não tenha finalizado este meu caminho, sinto 
a obrigação de refletir e agradecer a todos os que, de al-
guma forma, me mostraram que os mistérios do mundo 
estão todos escondidos na palma da minha mão. Fiquem 
certos de que, um dia mais tarde, eu saberei ser para os 
outros um pouco do que cada um de vocês foi para mim. 

Um grande obrigado por tudo.

A minha experiência no Colégio

Felismina Isabel

9º I
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Noite de Halloween 
no Museu

No dia 28 de outubro de 
2017, o Museu de Santa Maria 
de Lamas trajou-se a rigor e 
festejou a noite de Halloween. 
Bruxas, magos, morcegos, fan-
tasmas, múmias, zombies e 
outras figuras ligadas ao imagi-
nário do Halloween invadiram 
o Museu numa noite repleta 
de diversão. Doçuras e traves-
suras, pinturas faciais, oficinas, 
jogos, danças e a hora do con-
to foram algumas das inicia-
tivas de uma noite que tem 
atraído cada vez mais famílias 
e amigos ao espaço. Para o su-
cesso do evento, fundamental 
foi a colaboração dos estagiá-
rios do Museu, alunos do 12.º 
ano dos cursos profissionais de 
Técnico de Turismo e de Téc-
nico de Multimédia do Colégio 
de Lamas, bem como dos res-
tantes voluntários, alunos do 
10.º ano do curso profissional 
de Técnico de Informação e 
Animação Turística da mesma 
instituição.

MUSEU DE LAMAS

Participação dos 
alunos do 5.º ano do 
Colégio na oficina 
«Um presépio para a 
minha família»

Na sequência da aborda-
gem das novas temáticas na 
disciplina de Educação Moral 
Religiosa e Católica (EMRC), os 
alunos do 5.º ano do Colégio 
de Lamas foram desafiados a 
realizar uma série de ativida-
des criativas, numa dinâmica 
que não decorreu nas primei-
ras e antigas salas do Colégio, 
atualmente utilizadas pelo Mu-
seu de Santa Maria de Lamas. 
Após a conclusão do projeto 
«Arco-íris», os alunos foram 
convidados a criar um presé-
pio em cortiça para oferecer à 
família na noite de Natal. 

Projeto «Menina Fogaceira»
Comemoração da Festa das Fogaceiras no Museu

Território de crenças, votos 
e devoções, a «Terra de Santa 
Maria» subsistiu no tempo e no 
espaço, demarcando-se no pla-
no nacional pela sua identida-
de. Vendo o seu território am-
plamente fustigado no decurso 
da sua História, foi na união de 
um «voto coletivo» que os habi-
tantes desse vasto território fi-
zeram frente às adversidades e 
moldaram parte dos princípios 
da sua prosperidade e sub-
sistência. Foi, aliás, a partir do 
emblemático Castelo de Santa 
Maria da Feira que se moldou 
e expandiu o culto das «Foga-
ceiras», um tributo ao martírio 
de São Sebastião, celebrado 
oficial e anualmente no conce-
lho feirense a cada dia 20 de 
janeiro, desde 1505. Este voto, 
repelente de «fomes, pestes e 
guerras», contribuiu decisiva-
mente para a definição da iden-
tidade patrimonial, artística, 
devocional e gastronómica de 
Santa Maria da Feira. 

Tendo em consideração 
o interesse deste voto para o 
concelho de Santa Maria da 
Feira e a importância da pro-
moção e sensibilização da 
sustentabilidade ambiental 
proporcionada pela cortiça, 
foi lançado um novo desafio às 
turmas do 9.º ano do Colégio. 
Assim, dando continuidade 
ao trabalho desenvolvido en-
tre o Museu e a disciplina de 
EMRC do Colégio de Lamas, 
os alunos envolveram-se na 
decoração de uma das figuras 
mais emblemáticas da Festa 
das Fogaceiras, a «Menina Fo-
gaceira». Sob a orientação do 
senhor Fontes, foi construída e 
decorada uma «Menina Foga-
ceira» com cerca de 3,5 metros 
de altura, em cortiça e deriva-
dos, por todos os alunos do 9.º 
ano. O trabalho encontra-se 
em exposição, desde o dia 15 
de janeiro, no bloco adminis-
trativo do Colégio. Susana Fer-
reira, Conservadora do Museu
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Clube do Colégio de Lamas alcança feito histórico na segunda divisão nacional

As nadadoras da equipa 
feminina, em particular, obtive-
ram resultados que permitiram 
ao Clube Colégio de Lamas ser 
o primeiro clube de natação do 
concelho de Santa Maria da Fei-
ra a conseguir a manutenção na 
segunda divisão nacional. Para 
este feito, muito contribuíram 
os oito recordes pessoais alcan-
çados pelas nossas meninas. 
A Sofia Pinto obteve o quarto 
lugar aos 50 metros maripo-
sa e alcançou novos recordes 
pessoais nos 200 metros mari-
posa e 400 metros estilos. Por 
sua vez, a Beatriz Cardoso e a 
Joana Silva, as duas nadadoras 
com mais anos de clube e que 
mereceram estar nesta compe-
tição pela sua qualidade e por 
tudo o que já deram ao clube, 
apresentaram-se na sua melhor 
forma e conseguiram tempos 
perto dos seus recordes pes-
soais, tendo contribuído para 
o feito histórico do clube. As 
outras nadadoras também esti-
veram em excelente plano, com 
tempos que foram sempre re-

corde pessoal ou que estiveram 
muito perto dele. No fundo, to-
das as atletas concorreram para 
o grande feito alcançado e dei-
xaram grandes perspetivas de, 
no futuro, o clube vir a alcançar 
uma classificação ainda mais 
prestigiante.

Na vertente masculina, o 
objetivo principal, a manuten-
ção, ficou a uma distância de 
apenas quatro pontos. Apesar 
da frustração de não terem 
conseguido a permanência, to-
dos os elementos masculinos 
tiveram um desempenho que 
muito dignificou e valorizou o 
clube. O Alexandre Amorim, 
que mostrou que a sua forma 
está em crescendo e se apre-
sentou muito perto do seu 
melhor nível, chegou inclusi-
vamente aos lugares do pódio 
nos 50 e nos 100 metros bruços. 
Por seu lado, o Manuel Oliveira 
e o Samuel Martins, nos seus 
primeiros campeonatos de clu-
bes da carreira, deixaram a im-
pressão de já serem dois nada-
dores com imensa experiência, 

não tendo acusado a pressão 
habitual das grandes provas. 
Os outros atletas também es-
tiveram em ótimo nível, tendo 
mesmo batido alguns recordes 
pessoais.

O clube apresentou-se nes-
ta competição com uma equi-
pa repleta de juventude. Não 
obstante a média de idades 
rondar apenas os 16 anos, foi 
evidente o espírito combativo 
e solidário de todos ao longo 
dos dois dias de prova, o que 
levou a que se tenha consegui-
do uma prestação histórica no 
final da competição.

Por fim, queremos deixar 
uma sentida palavra de agra-
decimento a todos os familiares 
dos nadadores, que procuraram 
estar sempre presentes e nunca 
deixaram de lhes manifestar o 
seu incondicional apoio.

---------------------------------
Participação meritória no 
Torneio de Juvenis da Zona 
Norte

Decorreu, de 17 a 19 de de-
zembro, nas piscinas munici-
pais de Bragança, a edição de 
2017 do Torneio de Juvenis da 
Zona Norte, prova organizada 
pela Associação Regional de 

Natação do Nordeste.
O Clube Colégio de Lamas, 

sob orientação técnica de Tel-
mo Santos, participou com os 
atletas Bárbara Coelho, Diogo 
Cardoso, Luís Pereira, Manuel 
Diogo, Marcos Martins, Matilde 
Domingues, Ricardo Mendes, 
Rui Santos e Samuel Martins. 
Relativamente às prestações 
individuais, os destaques fo-
ram diretamente para a Ma-
tilde Domingues (3.º lugar na 
prova dos 100 metros bruços e 
4.º lugar na prova dos 200 me-
tros bruços), o Ricardo Mendes 
(3.º lugar na prova dos 100 me-
tros livres e 5.º lugar nas provas 
dos 100 e 200 metros bruços), 
a Bárbara Coelho (5.º lugar na 
prova dos 100 metros livres), o 
Luís Pereira (5.º lugar na prova 
dos 100 metros bruços) e o Ma-
nuel Oliveira (7.º lugar na prova 
dos 100 metros livres). O saldo 
geral foi francamente positi-
vo, tendo os atletas alcançado 
dois lugares no pódio, 14 luga-
res nos 10 primeiros, 5 recordes 
pessoais e 1 recorde juvenil e 
absoluto do clube. 

O Clube Colégio de Lamas 
encerrou, deste modo, a última 
prova  do ano da melhor ma-
neira possível. Clube do Colé-
gio de Lamas

CLUBE COLÉGIO DE LAMAS

Decorreu nos dias 2 e 3 de dezembro, nas Piscinas Municipais 
de Leiria, o Campeonato Nacional de Clubes da segunda divisão, 
prova organizada pela Federação Portuguesa de Natação (FPN), 
sendo esta competição a mais importante da época a nível de clu-
bes. Na sequência dos ótimos resultados obtidos nos últimos anos, 
o Clube Colégio de Lamas, sob a orientação técnica de Telmo San-
tos e Fábio Costa, teve a oportunidade de participar pela primeira 
vez no segundo escalão da modalidade, com as equipas masculina 
e feminina. A equipa feminina foi constituída pela Bárbara Coelho, 
a Beatriz Cardoso, a Íris Sá, a Joana Silva, a Maria Queirós, a Ma-
tilde Domingues e a Sofia Pinto, enquanto a formação masculina 
foi composta pelo Alexandre Amorim, o Manuel Oliveira, o Ricar-
do Mendes, o Rodrigo Silva, o Samuel Martins e o Tiago Amaral.
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