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Por ocasião da festa do Natal,

publicamos o nosso jornal “O São Teotónio”,

mantendo o ritmo das nossas publicações

periódicas.

Além das muitas informações sobre a

vida escolar, no desenvolvimento do nosso

Projecto Educativo, aproveitamos para

publicar alguma reflexão, despretensiosa,

relacionada com o Mistério Cristão

celebrado. Pretende-se, pois, num espírito

de Escola Católica, ajudar a assimilar a

mensagem divina, actualizada no nosso

contexto actual.

O Verbo de Deus, comunicação por

excelência, vem ao nosso encontro,

aproximando Deus ao concreto da nossa

experiência pessoal, trazendo um projecto

de renovação e contínua aferição de

critérios, opções, valores, atitudes…

Na vivência da preparação do

nascimento de Jesus, uma pequena ideia me

tem ocupado e ajudado a receber o Deus

menino, e que partilho convosco;

identificando-me com a figura dos pastores,

pergunto-me: o que me leva à gruta de

Belém?

Todos temos bem presente o quadro

narrativo do presépio, onde, para além das

figuras da família de Nazaré, nos surgem os

pastores. Imagino gente simples, humilde,

que trabalhava por ali; imagino gente

repartida entre a árdua profissão e a família;

imagino gente debatendo-se com tantas

dificuldades e outros tantos momentos de

felicidade… como nós. Se buscarmos nos

pastores o protótipo de quem somos, não

nos será difícil pintar este quadro com cores

de actualidade. Seremos, entre tantos,

cidadãos comuns, atarefados, insatisfeitos,

tantas vezes cansados, preocupados,

desiludidos até, sei lá!

Estes pastores, hoje, como os do tempo

de Jesus, continuam a ir à gruta de Belém à

procura das respostas às muitas perguntas

que nos inquietam; continuam a extasiar-se

da luz que brilha naquele rosto divino;

continuam a sentir o conforto dum lar que

celebra a alegria da vida, ainda que na

pobreza de um estábulo; continuam a sentir

que nada têm para presentear o menino

Jesus que não seja o desejo de amar cada vez

mais… nas coisas simples.

Que nos motiva a celebrar hoje o Natal?

Que nos leva à gruta de Belém? Que tenho

para oferecer a Jesus no seu nascimento?

Com a bênção do Deus Menino, desejo

um Santo Natal e um ano novo cheio de paz

e alegria.
Manuel Carvalheiro Dias

Director

director: Manuel Carvalheiro Dias
Janeiro de 2009
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Como os pastores,
vamos a Belém!
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do Prémio
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Colégio de São Teotónio: o humanismo cristão, um projecto educativo, uma escola plural 

Da Hungria 
até Portugal

My name is Anna Pap and I come
from the heart of Western Europe, Hungary. I
am a language assistant of English here in
Colégio de São Teotónio thanks to a
scholarship offered by the Europen Union. My
stay has two main objectives: since I’m a future
language teacher I have the opportunity now
to enhance my knowledge of another
European language, country and education
system, as well as I can improve my teaching
skills and also the language skills of the pupils
and increase both their motivation to learn
languages and their interest in my country and
culture.

I applied for this assistantship because I
feel a need to help and support people,
especially slow learners, to gain practice as a
teacher from professionals of another country
so that later as a teacher I could make good use
of the gained experience. I have been studying
Portuguese in Hungary and I really would like
to get to know the culture, the people and the
mentality of the nation whose language I have
been learning.

I believe my assistantship will contribute to
the widening of teachers’ and students’
intercultural knowledge, understanding and
plurilingual interests, as well as learning to
adapt to different people and customs, learn
tolerance and acceptance of the diversity of
peoples.  Thank you for the opportunity, the
help and the exceptional warm reception of my
new colleagues and especially of my
enthusiastic coordinator Maria Luiza Sampaio e
Nora. 

Anna Pap
Language Assistant of English

Cumprindo a tradição e apesar do
frio que se fazia sentir, nos dias cinco e seis de

Janeiro, um grupo animado de músicos e

cantores percorreu algumas artérias da cidade (e

arredores), visitando algumas das casas dos

nossos  alunos,  o Paço Episcopal e o Internato
Feminino.  A compor o grupo iam os Directores
de Turma do nono e décimo ano, alguns

professores mais talentosos na arte de bem cantar

e bem tocar, alguns alunos e também alguns
funcionários não-docentes que nos brindaram
com a sua companhia.

Este ano, esta nobre iniciativa foi marcada
por algumas novidades: só nos perdemos dez
vezes (abençoado GPS!); o repertório original, da

responsabilidade da Professora Joana Ladeiro; a

harmonia e a afinação das vozes e dos

instrumentos, fruto de vários ensaios; o facto do

nosso Director não ter tocado bombo (deve ler-se

novamente o tópico anterior e tirar as devidas

conclusões!); a qualidade dos enchidos e dos

vinhos com que fomos presenteados (aqui, a justa

homenagem ao nosso bispo!); a faustosa e
merecida ceia em casa do casal Cotovio (só não

digo mais nada, para não despertar nos leitores a
gula!).

Ficou acordado em Assembleia Geral dos
Cantadores que a ceia do próximo ano será em
casa dos professores Rui Carneiro e Carla

Monteiro. Não se pode dizer que não foram
avisados com antecedência!

Roberto Mendes
Professor

No último dia de aulas do primeiro
período, dia 18 de Dezembro, realizou-se uma

audição de Natal, no Cineteatro, no âmbito da

disciplina de Educação Musical.
Este evento teve início às dezassete horas e

trinta minutos. Participaram todas as turmas do
segundo ciclo de Educação Musical e foi

coordenada pela professora Joana Ladeiro.
Gostámos muito de poder apresentar aos

nossos pais e restante comunidade escolar, um
pouco do que vamos aprendendo nas aulas de
Educação Musical desenvolvendo, desta forma,
a nossa componente artística.

Diana e Joana Cunha (6/B)

Audição de Natal no 2º Ciclo
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A Abertura Solene das Aulas teve
lugar no dia 19 de Setembro. Ansiosamente
esperado, este dia assinala festivamente o
começo de mais um ano lectivo e ficou
marcado por um conjunto de  actividades que
tiveram o seu ponto alto na Eucaristia.

A entrega dos diplomas de Quadro de
Honra e Quadro de Louvor tiveram lugar no
cine-teatro em duas sessões: uma destinada
aos alunos do 5º ao 8º ano e outra, dedicada
aos alunos do 9º ano e do Secundário. Muitos
foram os pais e encarregados de educação que
assitiram e o ambiente foi de festa e alegria.

Às 10h30, começou a Eucaristia, no
pavilhão que acolheu toda a comunidade
educativa num ambiente de grande
interioridade e comunhão. Durante a
cerimónia, teve lugar a Benção de Finalistas do
12º ano e a entrega dos seus diplomas.

O programa cultural complementou as
actividades da manhã. Para os alunos do 9º
ano, uma palestra, na sala de audiovisuais, foi
dinamizada pelos Serviços de Psicologia e
Orientação. Entretanto, na biblioteca, os
alunos do secundário participavam num painel
dinamizado pelo Eng. António Cunha, sub-
director do LAS (Laboratório de automática e
sistemas) do IPN (Instituto Pedro Nunes), pelo
Eng. Renato Brás que desempenhou cargos de

gestão em várias empresas do ramo automóvel
em Moçambique e pelo Eng. Bernardo Feio
que desempenha funções de engenharia na
MALE, uma fábrica de segmentos para indústria
automóvel. Todos eles fazem parte de um
grupo de amigos que se denomina "100Rumo"
e vieram partilhar com os alunos o seu
percurso académico e profissional e a forma
como conseguem conciliar tudo isso com a sua
paixão comum: as viagens. Os mais novos

estiveram envolvidos num jogo inter-turmas.
A manhã terminou com um almoço festivo

que contou com a presença dos finalistas do
12º ano, agora caloiros dos mais diversos
cursos por onde enveredaram no ensino
superior.

Mais uma vez este dia foi vivido
intensamente e ficou assinalado pelo forte
sentido de pertença a um grupo alargado, o
Colégio de São Teotónio.
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Biocant Park

Visita de Estudo ao Centro de Ciência Júnior

No âmbito da disciplina de Biologia
do 12º ano, realizámos uma visita de estudo

no passado dia 11 de Dezembro com o

Professor da disciplina, Pedro Damasceno, ao

Centro de Ciência Júnior em Cantanhede

mais precisamente no Biocant Park. 

O Biocant Park é o primeiro parque de

biotecnologia em Portugal, cujo objectivo é

patrocinar, desenvolver e aplicar o

conhecimento avançado na área das ciências

da vida, apoiando iniciativas empresariais de

elevado potencial.

O Biocant Park disponibiliza um centro

de investigação e desenvolvimento em

biotecnologia – BIOCANT, com quadro

próprio de investigadores e alicerçado na

forte tradição científica dos centros de

investigação de excelência da Universidade

de Coimbra e da Universidade de Aveiro.

Partimos todos juntos da escola e

deslocámo-nos na carrinha do Colégio até ao

destino, Cantanhede. Lá, receberam-nos

muito bem e desde logo ficámos

impressionados com tal organização e pelas

óptimas condições que estávamos prestes a

usufruir.

Deslocámo-nos para um laboratório,

onde a nossa tarefa do dia era a identificação

de um criminoso por perfil de ADN.

Fomos acompanhados durante todo o
dia por duas monitoras muito competentes e
ao mesmo tempo divertidas e prontas para
nos ensinar as experiências que íamos fazer, a
Dra. Liliana (Licenciada em Biologia) e a Dra.
Teresa (Licenciada em Bioquímica).

Deram a todos os alunos um roteiro

onde tinha a explicação de todos os passos

para a realização das experiências

correctamente. Começámos por aprender a

utilizar uma micropipeta, ferramenta muito

importante no laboratório, que mede com

precisão pequenos volumes de líquidos.

Após já manipularmos bem com a

micropipeta e de termos realizado alguns

exercícios de compreensão, passámos a um

exercício bastante importante, e decerto o

mais relevante para a realização da tarefa

final, a electroforese. Para explorar o

conceito de electroforese, e também para

treinarmos, passámos à realização da

electroforese de corantes. 

Chegámos à conclusão que a

electroforese é a técnica mais utilizada em

bioquímica e em biologia molecular para

separar moléculas de ADN ou proteínas, com

base no seu tamanho e carga. Resumindo, a

técnica de electroforese consiste em colocar

uma amostra de ADN ou proteínas num gel

ao qual se aplica uma corrente eléctrica no

sentido de proceder à separação de

moléculas (ADN ou proteínas, conforme o

caso), de diferente tamanho ou carga.

Após dominarmos a técnica, foi tempo

de intervalo durante o qual nos deslocámos

até à cantina do edifício para almoçar, local

onde anteriormente já tínhamos estado a

meio da manhã.

Após um longo intervalo, de tarde,

procedemos à conclusão da tarefa.

Conseguimos identificar um “criminoso” por

perfil de ADN. Terminada a tarefa do dia, foi

oferecida uma t-shirt a cada um como

lembrança do Centro de Ciência Júnior.

Passado o dia, reconhecemos que nos

divertimos bastante todos em conjunto a

realizar experiencias, com as quais

aprendemos e nos sentimos como

verdadeiros investigadores do CSI. Todos

gostámos muito e esperamos que mais

iniciativas destas se realizem. 
Vítor Santos (12/1A)
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Foi em Torres Vedras, a 26 de
Setembro de 2008 que decorreu a 12ª Edição do

“Galardão Eco-Escolas – Dia Bandeiras Verdes

2008”. Reuniu cerca de 3500 representantes de

escolas e municípios de todo o país e contou com

a presença do Sr. Secretário de Estado do

Ambiente. A Bandeira Verde, este ano hasteada

em 622 escolas de 154 municípios do continente

e regiões autónomas, simboliza o

reconhecimento da existência de um empenhado

trabalho na área da educação ambiental/

educação para a sustentabilidade segundo a

metodologia do Programa Eco-Escolas. No quarto
ano da Década da Educação para o

Desenvolvimento Sustentável este Programa (há

12 anos implementado em Portugal), desde 2003
reconhecido pela UNEP (United Nations
Environmeental Program) como um dos

instrumentos fundamentais  para trabalhar o

Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 21
Local, emprega uma metodologia que constitui

um consistente caminho de educação para a

cidadania desenvolvendo nos estudantes a

capacidade de agir e intervir no sentido de

melhorar o ambiente envolvente.

Em Setembro de 2007, o Colégio de São

Teotónio candidatou-se pela primeira vez a este

Programa e passou a integrar a rede Eco-Escolas

nacional (mais de 750 escolas) desenvolvendo o

seu  Plano de Acção em sintonia com o lema

“Ecolegium.com a nossa natureza” que marca

toda a nossa actividade ao longo do biénio

2007/2009. É de referir que no ano lectivo

2007/08 pudemos  contar também com o apoio
da Autarquia nomeadamente com o

Departamento do Ambiente e Qualidade de Vida.

O trabalho desenvolvido por todos os sectores da
comunidade escolar sem excepção, conduziu à

atribuição do Galardão “Bandeira Verde Eco-

Escolas” reconhecendo-o assim como um

contributo válido para a melhoria da gestão
ambiental dentro do espaço escolar, bem como

12ª Edição do Galardão Eco-Escolas 

Dia Bandeiras Verdes 2008

Já na dinâmica deste ano, em
Janeiro de 2009 estivemos presentes em Seia
nos dias 16, 17 e 18 participando no Seminário
Nacional Eco-Escolas. 

Em número superior a 400 encontramo-
nos professores coordenadores do Programa,
técnicos de municípios envolvidos no
Programa e outros profissionais ligados à
educação ambiental e/ou educação para a
sustentabilidade. Divulgar novos projectos e

iniciativas, fornecer informação específica,
científica e pedagógica relacionada com o tema
do ano e outros temas de trabalho,
proporcionar participação em ateliers de
carácter prático, possibilitar a troca de
experiências e de boas práticas, debater a
metodologia e as estratégias do Programa Eco-
Escolas e favorecer o intercambio de
experiências através da participação em Fóruns
de Debate, foram os principais objectivos desta

iniciativa, amplamente alcançados.
Muitos e intensos são os desafios que se

nos colocam mas acreditamos que este é um
caminho positivo e válido para, juntos,
contribuirmos para uma melhoria do nosso
desempenho ambiental e para a adopção de
comportamentos sustentáveis no quotidiano.

Maria Alice Rocha
Professora

Coordenadora Eco-Escola

◆ 2008-2009: Programa Eco-Escola
para a mudança de atitudes relativamente ao
ambiente, dos alunos, pais, professores e 
restante comunidade.

Nesse dia festivo, na EXPOTORRES, o
programa foi variado e a organização excelente:
ateliers, stands, exposições, jogos, animações e a
criativa Feira das Eco-Escolas, preencheram a
manhã.     

O nosso Colégio participou na Feira das
Escolas dinamizando uma banca, muito
concorrida aliás, graças aos inéditos e fantásticos
instrumentos musicais manufacturados no Clube
Ecotoque com resíduos reaproveitados! Estes e
outros trabalhos desenvolvidos no âmbito dos
projectos curriculares de turma e/ou AEC (CD do
rap ambientalista, power points sobre temáticas
ambientais, mascote o Teco, …) despertaram
verdadeiro interesse nos visitantes. Já no período
da tarde teve lugar a Sessão Galardão Eco-Escolas.
Após a Abertura e boas-vindas por representantes
de/a ABAE, Ministério da Educação, Ministério do
Ambiente, Município de Torres Vedras, seguiram-

se alguns momentos recreativos a cargo de

estudantes de Eco-Escolas (expressão corporal,

música, teatro), entrega de prémios, actuação de

André Sardet e por fim, entrega das Bandeiras

Verdes 2008.

O Colégio de São Teotónio fez-se presente

com uma pequena comissão integrada por
representantes de alunos (2º, 3º ciclos e Sec.),

professores, funcionários não docentes e o Sr.

Director. Aqui fica também o nosso

agradecimento à Câmara Municipal de Coimbra

que disponibilizou o transporte para esse dia
possibilitando esta representação.

Receber a Bandeira Verde é simultaneamente

um prémio e um compromisso que a escola

assume, na continuidade de um trabalho no

sentido de um desenvolvimento sustentável.
O tema do ano será em 2008/09  “Alterações

Climáticas e Biodiversidade” . Nós, Colégio de

São Teotónio, novamente inscritos para este ano
lectivo, iremos abordá-lo em conjunto com
outros já estabelecidos (água, resíduos, energia –

temas base; e ainda transportes e espaços
exteriores – temas complementares).

Seia nos dias 16, 17 e 18 de Janeiro

Seminário Nacional Eco-Escolas



6
Ev

en
to

s 
cu

ltu
ra

is

Colégio de São Teotónio: o humanismo cristão, um projecto educativo, uma escola plural 

Durante o mês de Outubro, realizou-
se a 9ª Festa do Cinema Francês organizada pela
“Alliance Française”.

O Colégio participou nesta iniciativa através
da ida à sessão destinada aos alunos da região
centro, no dia 15 de Outubro, pelas 10h30. As
turmas que se deslocaram ao Teatro Gil Vicente
foram as do 8ºano, tendo assistindo ao filme de

animação infantil “La Reine Soleil”, do realizador

Philippe Leclerc.
O filme desenrolava-se na 18ª dinastia, no

Antigo Egipto, e incidia sobre a história de uma
princesa, Akhesa, filha do faraó Akhenaton, que,
sendo impetuosa e rebelde, decide fugir, com a

ajuda do príncipe Thout, para encontrar a sua
mãe, encetando uma viagem cheia de peripécias e
aventuras.

A participação neste evento revelou-se muito

proveitosa, pois proporcionou aos alunos o
contacto da língua francesa fora do contexto de

sala, e aos professores-estagiários a primeira
experiência enquanto visita de estudo, o que
permitiu estabelecer contacto com mais alunos e
professores do Colégio. 

Anabela Campina e Sérgio Curto
Núcleo de Estágio de Português/Francês

Surgindo de uma ideia de professores
do colégio, realizou-se na noite de 1 de Janeiro,
no bar do CST, um café-concerto do secundário e

para todos os que a ele estão ligados.

Assim sendo, os protagonistas foram os

alunos do 10º ao 12º ano… com destaque para os

apresentadores, Catarina e «Jacó» e também para

a Banda de Cá).

A expectativa era a de uma noite onde se

fundisse teatro, poesia, música e, como o próprio

nome indica, café. Claro que atendendo ao

programa, o distinto público preparava-se para

uma noite apenas mediana, mas que o glamour

dos apresentadores elevou a um estádio superior,
compensando até a prestação da referida banda.

Isto, somos nós a dizer, claro.

O grupo não foi, contudo, o único elemento
fora do corpo estudantil a participar no evento: a
professora de Teatro proporcionou um monólogo

criativo e surpreendente, repartido pelo
espectáculo. Igualmente surpreendente, foi a
participação do nosso director: uma presença no

piano equiparável à do aluno da Escola de Música
Pedro Mesquita; como ele estiveram outros

integrantes da Escola, numa diversidade de

instrumentos da guitarra à flauta transversal,

passando pelo saxofone. Não esquecendo a

actuação dos Entruders que emprestaram à noite

momentos ricos de música portuguesa.

Alternando com estes momentos, houve

também lugar para a declamação de vários

poemas de autores como Álvaro de Campos,

António Gedeão ou Florbela Espanca e outros até
de língua inglesa, dando um toque de refinada

intelectualidade ao nosso serão.

Fazendo o balanço deste evento em estreia,
qualquer presente pôde assegurar que a posição
de destaque foi para os eloquentes, senão mesmo

irrepreensíveis apresentadores. Foi sem dúvida

uma noite a recordar e uma experiência a repetir,
com tanto humor como esta notícia. Fica também
o agradecimento ao público em geral e aos
envolvidos na organização em particular.

Catarina Farinha (12/3) 
João Carlos Borges (11/3)

Participação na Festa do Cinema Francês

Café-concerto do secundário

Ritmo, Amor 
e Palavras
No dia 9 de Janeiro, entre as 21H e 22H30, teve lugar

um Café Concerto do Secundário, no Bar desta

instituição.

Esta actividade, destinada a Encarregados de

Educação e familiares dos alunos, contou com

momentos de música, poesia e de interacção entre os

diversos intervenientes do processo educativo. A

actividade foi dinamizada pelos alunos e assim, de um

modo informal, pretendeu-se reforçar a relação

Escola/Família.
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Um desafio 
ao iniciar o ano

O grupo de Língua Portuguesa/ Português do
Colégio de S. Teotónio iniciou o ano lectivo com
um desafio lançado por uma citação da autoria de
um professor universitário e reconhecido crítico
de literatura portuguesa, Eduardo Prado Coelho,
desaparecido do nosso convívio em Agosto de
2007: 

“ A ciência do número institui o homem
médio – essa “fracção da espécie” que tem por
função representá-la como um todo.[...]A minha
tese é a de que assistimos hoje a um enorme
confronto silencioso e decisivo, entre o homem
do provável e o homem do possível. O homem
do provável é o homem médio, o homem do
possível é na sua singularidade irredutível, o
melhor de cada um de nós. Ora a sociedade da
informação traz-nos esse apelo: ela  é o risco de

reforçarmos a ditadura do homem médio, mas é

também a oportunidade de conseguirmos impor

o homem do possível. Isso depende do projecto

político que enquadrar essa imensa mutação

contemporânea. E podemos estar certos de que

aquilo que conseguirmos inventar a partir de uma

mudança que nos inventa a nós próprios será

decisivo no próximo milénio.” 
Eduardo Prado Coelho, Situações de Infinito, 

Campo das Letras, 2004.

Assumindo uma participação
activa numa reinvenção de nós próprios como
escola, decidimos proporcionar aos nossos
alunos uma mudança pela palavra, pela arte, pela
construção de um ser em interacção com o
mundo que nos rodeia. A abertura ao exterior
tem sido, assim, uma realidade no nosso trabalho,
durante o 1º Período, tentando sempre dar
cumprimento ao nosso Plano Anual de
Actividades. 

Regista-se, pois, a participação em actividades
que pretendem motivar para o contacto com o
espectáculo teatral, nos diferentes ciclos de
ensino, promovendo interacção com as
companhias de teatro profissional da nossa cidade.
Assim, enquanto os alunos do 2º Ciclo se
deslocaram à Oficina Municipal de Teatro, para
participar no espectáculo O Mistério da Cidade de
Hic-Hec-Hoc, um texto inédito escrito para O

Teatrão por António Torrado, os alunos do

secundário foram assistir no Teatro da Cerca de S.

Bernardo a TNT, Tumulto no Teatro, a partir de

textos de Raul Brandão, pela Escola da Noite, e, já

no início de Janeiro à Instalação Teatral 700

Máscaras à procura de um rosto ou, um artista da

fome, a partir de um texto de Kafka. 
Também para os alunos do 2º Ciclo têm sido

uma novidade as visitas guiadas à Casa Museu

Miguel Torga, respondendo ao um desafio

Mas não fomos só nós que nos
projectámos no espaço exterior para Viajar,
perder países!, também recebemos pessoas
que nos trouxeram conhecimento e reflexão
sobre o mundo, ensinando-nos que a
disponibilidade para partilhar com os outros os
nossos talentos é também uma máxima de
vida. Deixámo-nos cativar pela simplicidade da
poesia de Ana Luísa Amaral que esteve na
nossa Biblioteca, no dia 20 de Novembro, para
apresentar a sua obra e emprestar a sua voz às
palavras que constituem a riqueza da sua obra,
única no universo contemporâneo português e
que lhe valeu o Grande Prémio de Poesia da
Associação Portuguesa de Escritores, com o
livro Entre dois rios e outras noites (2007),
numa actividade direccionada para os alunos
do Ensino Secundário. Nesta sessão esteve
também presente o Prof. Doutor Osvaldo
Silvestre, da FLUC, autor de ensaios sobre a
poesia de Ana Luísa Amaral a quem coube a
apresentação da Professora da faculdade de
Letras do Porto. 

lançado pela divisão cultural da autarquia
conimbricense, dar a conhecer o autor que
escolheu Coimbra como cidade para viver,
trabalhar e criar, mas também o homem e o seu
reduto familiar, o seu universo de intimidade
possível. Foi ainda um desafio para os alunos de
Literatura Portuguesa viajar até Lisboa em
Intercidades com o objectivo de visitar a
exposição Weltliterature na Fundação Calouste
Gulbenkian e descobrir todas as ligações
contextuais, temáticas e estéticas que a obra de
Fernando Pessoa pode entretecer além e aquém
fronteiras, no seu tempo e fora dele. 

O contacto com o espectáculo teatral

No início de Janeiro, recebemos,
também na Biblioteca do Colégio, o Professor
Apolinário Lourenço que publicou em 2008
uma edição de Mensagem, de Fernando
Pessoa, sob a chancela da editora de Coimbra,
Angelus Novus. Os alunos de 12º Ano
apresentaram o editor Apolinário Lourenço e o
autor Fernando Pessoa, leram textos
seleccionados da obra épico-lírica de Pessoa e
puderam ouvir o reconhecido especialista em
Fernando Pessoa.

Proporcionar mudanças e reinvenções,
preparando-nos, a nós a aos nossos alunos e
alunas, como homens e mulheres do possível,
foi o nosso repto e é a nossa missão neste e nos
próximos anos, enquanto professores e
professoras de Língua e de Literatura
Portuguesa, no Colégio de S. Teotónio, uma
escola para este milénio.

Isabel Lopes Delgado
Delegada de Língua Portuguesa e Português

Professora de Literatura

Na Biblioteca do Colégio

O Professor Apolinário Lourenço e Fernando Pessoa

Poesia na Biblioteca
com Ana Luísa Amaral
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◆ Na Creche e no Jardim de Infância◆ Pelo ambiente
A nossa mascote

O Júnior

Viagem ao mundo submarino

O Natal no fundo do mar

Com o Júnior, a nossa mascote,
iniciámos mais um ano lectivo… 

Lançámos mãos à obra e procurámos

descobrir tudo acerca de um dos elementos da
Natureza: a Água! As suas propriedades, o seu
ciclo e a sua importância. 

Pertinho do Natal, viajámos para o
fundo do mar, lindo e sem poluição, para

descobrir como se vivencia esta quadra no

meio aquático… 
É tudo muito semelhante! 
O polvo escreve a carta ao Pai Natal… Os

pedidos das Sereias e dos Tritões só são
realizados se tiverem tido um bom
comportamento. As raias levam a carta ao Pai
Natal, cujo trenó não é puxado por renas mas
por cavalos-marinhos! Os seus ajudantes são

pinguins e não duendes… 
Mas o Natal também é passado em família,

num grande Baile de Natal organizado pelo Rei
Tritão e para o qual também as nossas famílias
foram convidadas a assistir!

Planeamos continuar a investigar os
restantes elementos do meio-ambiente: a terra,
o ar e o sol.

Vamos dando notícias,
Os pequenotes do CSST e CST

Descobrir a Água
No Jardim de Infância, os grupos de

4 e 5 anos estão a descobrir tudo sobre o
elemento do meio ambiente: a água.

Já falámos do seu ciclo, das suas
propriedades, da sua utilidade e, aprendemos
onde é que a água está presente… Por

exemplo… Nos oceanos! 
Sabemos que são cinco, até nomeamos os

seus nomes e com as nossas pesquisas,

descobrimos que a lua é a responsável pela
subida e descida da maré. 

Depois vestimos a pele de cientistas, com
direito a laboratório e tudo!!

A Professora Sónia ensinou-nos muito

vocabulário de cientista: goblés e varetas, tubos
de ensaio, pipetas… Também fizemos
experiências com elementos que se dissolvem ou

não na água e descobrimos que existem três
estados diferentes da água: sólido, no gelo,
liquido, no mar e gasoso, nas nuvens!

Protege o teu mundo

No 1º Período, a professora de Educação
Visual do 9ºAno, Benvinda Araújo, propôs-nos
um projecto diferente, a pintura de um muro.
Foram realizados vários estudos e seleccionámos

os que melhor representavam o tema do colégio

“Ecolegium.com -A Nossa Natureza”. Vestimos as

batas, pegámos nas trinchas e dirigimo-nos para

o local onde futuramente será feita a horta do

nosso colégio, demorou cerca de quatro

semanas a ser finalizado. Durante este projecto

houve muita animação e roupa suja de tinta. 

Após a realização do trabalho, a professora

propôs-nos também a participação no Concurso

Unilever International Schools Art Project 2009.

Esperamos que todos passem por lá,
apreciem e que fiquem sensibilizados para o

problema que está a afectar o nosso planeta.
Ana Rita Lobo, Fátima Fernandes,

Ana Margarida Jorge (9/B)
Vanessa Mateiro (9/A)
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◆ No 1º Ciclo

9

A nossa Festa de Natal

“Saber ouvir o Natal...”

No dia 15 de Dezembro, todo o
1ºCiclo subiu ao palco  do TAGV para recordar
que todos temosde estar bem atentos e procurar

ouvir bem o Verdadeiro Natal! Pois, Natal não é só

presente. É espírito também!!!
Desde Luzinhas de Natal , Renas e Pais Natais,

Pastores,  Anjos, Menina, Boneca,  até Meninos
pobres e  Brinquedos todos cantaram ,dançaram
e cheios de alegria transmitiram a esperança e

confiança tão próprias desta época natalícia!

O 1º Ciclo

O verdadeiro sentido
O Natal está a chegar.
Já se vive em ansiedade.
Há mais luz a cintilar
No coração da cidade.

Montras, lojas, muita gente.
Nas ruas, agitação.
É Natal e já se sente
O ruído e a confusão.

Nas ruas, gente apressada,
Andando num frenesim.
É dia de consoada.
Todos levam para casa,
Presentes, sonhos sem fim.

Mas… e o Natal dos mais pobres?
E dos que sofrem também?
E onde está afinal
O verdadeiro sentido

Dessa palavra Natal?
Maria Claudina Barros

Professora

Festejámos o Dia de São Martinho,
como todos os anos, com um magusto e
castanhas assadas. O magusto do nosso
Colégio realizou-se na Quarta –feira, dia 12 de
Novembro, da parte da tarde.

O senhor Relvão preparou a fogueira
juntando a caruma num monte e colocando as
castanhas por cima. Depois, acendeu a
fogueira. Quando as castanhas já estavam
assadas, os professores recolheram-nas em
tabuleiros. A seguir, distribuíram-nas por todos
os alunos. Os meninos fizeram cartuchos onde
colocaram as castanhas.

Então, comemos e brincámos até fartar!
Até o tempo melhorou!

João Pedro Vieira (3ºA)

O nosso magusto

No dia 21 de Outubro de 2008, os
alunos A e B do 4º ano realizaram uma visita de
estudo realizada no âmbito da área de Estudo
do Meio/História de Portugal.

Iniciaram a visita pelo Museu Monográfico
onde apreciaram uma variada colecção de
artefactos romanos e pré-romanos
relacionados coma agricultura, olaria,
tecelagem, ourivesaria e outros que foram
encontrados nas escavações do exterior.

Seguidamente, dirigiram-se para as ruínas
propriamente ditas. Ali encontraram a estrada
romana que dava ligação à cidade de
Conímbriga. Viram a muralha, as casas e os
jardins onde a água predominava. Depararam-

se também com as termas, com a piscina e com
os balneários.

Apreciaram o Fórum e o Teatro com o seu
anfiteatro e também viram um espaço para
jogos ao ar livre. Afinal eles cultivavam o
princípio de mente sã em corpo são. Para eles a
higiene era fundamental.

Os alunos gostaram muito desta visita de
estudo que, efectivamente, valeu a pena.

Tratou-se de uma actividade muito
interessante para os alunos que demonstraram
interesse pela vida deste povo (Romano) nesta
cidade.

Luís Trindade e Maria Claudina Barros
Professores

Visita de estudo a Conímbriga
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No dia 18 de Dezembro, os alunos do 10º
ano do Colégio de São Teotónio acolheram os
utentes da APPACDM de Montemor-o-Velho, a

fim de lhe proporcionar um dia diferente.
Por volta das 10h30 chegaram ao átrio

onde foram recebidos e acompanhados até ao

A APPACDM de visita ao Colégio
auditório onde ocorreu a apresentação e a
formação de duas equipas para o jogo que
decorreu ao longo da manhã. O jogo consistiu
em duas actividades: o atelier de pintura (no
recreio) e uma actividade desportiva (no
pavilhão). Os utentes participaram também
numa aula de matemática do 7ºC. Após o jogo,
seguiu-se o almoço no refeitório, bastante
apreciado por todos.

Para finalizar a sua visita, preparámos-lhes
uma surpresa com a visualização de todas as
fotografias tiradas ao longo do dia e com a
oferta de um jogo didáctico. Eles retribuíram,
oferecendo-nos uma caixa pintada por eles
próprios, utilizando uma técnica aprendida.

Este foi um dia de partilha de emoções,
que marcou todos os alunos que nele
participaram e nos demonstrou, mais uma vez,
a importância de fazer os outros felizes,
mesmo através de simples gestos!

Ana Isabel Delgado e Margarida Silva (10/1A)

Nos dias 29 e 30 de Novembro, o Colégio
de São Teotónio participou, novamente, na
campanha do Banco Alimentar Contra a Fome,
uma Instituição Particular de Solidariedade
Social (sem fins lucrativos) que tem como
objectivo distribuir alimentos a pessoas
carenciadas. É com grande satisfação que
anuncio que os cerca de 35 alunos e 10
membros da Associação de Pais que estiveram
disponíveis nesse fim-de-semana conseguiram
2603 kg de comida. 

Mais uma vez, o nosso Colégio mostrou
estar à altura, revelando os princípios de
solidariedade em que se baseia e que procura
desenvolver nos alunos.

Inês Moreira (12/1)

Banco Alimentar 
Contra a Fome

Com o iniciar de um novo ano é
altura de “olhar” para trás e rever o que foi
feito. Para o NEC (Núcleo de Escolas Católicas
da diocese de Coimbra), 2007/08 foi um ano
principalmente marcado pela campanha de
apoio à Casa dos Pobres de Coimbra,
campanha que teve o seu culminar oficial no
passado dia 21 de Outubro de 2008, com uma
sessão solene nas novas instalações, em São
Martinho do Bispo.

Nesta sessão estiveram presentes várias
entidades, nomeadamente o Senhor Bispo de
Coimbra D. Albino Cleto, o vereador da cultura
da CMC Dr. Mário Nunes, assim como
representantes do Governo Civil e da DREC.
Mas também marcaram presença vários utentes
e amigos da Casa dos Pobres, representantes
das instituições apoiadas nos anos anteriores,
nomeadamente a ACREDITAR e a APPACDM,
assim como uma forte representação de alunos
e professores das escolas católicas.

A sessão iniciou-se com um momento
cultural proporcionado por alunos do 1º ciclo.
Depois seguiram-se os discursos realizados por
todos os membros que estavam na mesa, mas
também por aqueles que nem sequer se
encontravam no local, como foi o caso da
madrinha da campanha Dra. Maria de Jesus
Barroso Soares, em que deixou uma mensagem

de felicitação pelo fundo angariado mas
também uma mensagem de esperança nestes
futuros adultos da sociedade portuguesa que
tanto contribuíram para esta campanha.

Também o Senhor Bispo se mostrava
satisfeito com os resultados obtidos na
campanha e não só a nível monetário mas
também em nível educacional, pois esta
campanha serviu também para chamar a
atenção aos jovens do respeito e carinho que
deve haver para com os idosos. Após todos os
oradores realizarem a sua intervenção foi
entregue o donativo (mais de onze mil euros) e
dada por encerrada a campanha da Casa dos
Pobres, dando de imediato inicio à nova
campanha que está a guiar o NEC no presente
ano lectivo, desta vez dedicado aos jovens da
Comunidade Juvenil de S. Francisco de Assis,
em Eiras. Este projecto foi lançado na altura
com uma pequena intervenção da Irmã Teresa
Granado, responsável pela instituição. 

A sessão terminou com mais um momento
cultural, desta vez protagonizado pelo grupo
de alunos do CAIC.

Agora contamos contigo para a campanha
deste ano cujo lema é: “ASSIS-TE! Dá tudo o
que tens! Recebe o que te falta!”

Catarina C. Branco e Francisco Góis (9/B)

Encerramento da campanha 
a favor da Casa dos Pobres
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“P’ra Frente todos juntos!”. Foi este
o lema que pais, alunos e funcionários do
Colégio gritaram no dia 24 de Outubro de 2008,
no parque de estacionamento do Colégio,
antes de nos fazermos à estrada rumo ao
Santuário de Fátima no âmbito da XV
Peregrinação a Fátima.

Pais, alunos e funcionários do Colégio Ao
final do 1º dia já havia muita dor e dificuldade

em manter um andar normal à chegada a
Ansião. 

Foi com espírito de grande sacrifício, muita
entrega ao outro, muita fé e muita lágrima à
mistura que fomos chegando, ao tão aguardado
Parque dois do Santuário de Fátima onde
almoçámos.

Antes de sairmos de Fátima ainda tivemos a
celebração da Eucaristia na nova Igreja da

Santíssima Trindade presidida pelo Sr Padre
Manuel Carvalheiro. A liturgia da Eucaristia
ficou a cargo dos alunos do Colégio de São
Teotónio.

Resta, ainda, agradecer a todos aqueles que
se disponibilizaram a prestar apoio aos
peregrinos durante estes três dias. O nosso
muito obrigado.

Paulo Jorge e Paulo Felício 
Prefeitos

XV Peregrinação a Fátima

“P’ra Frente todos juntos!”

Pela quarta vez consecutiva, alunos do
Colégio de São Teotónio associaram-se a um
grupo de alunos do 11º ano das Escolas Católicas

diocesanas, para, acompanhados de professores,
irem  em “romaria” ao Santuário do Divino
Senhor da Serra. Toda a caminhada, percorrida

A devoção das Escolas Católicas diocesanas ao Divino Senhor da Serra

11º ano em romaria ao Senhor da Serra
em cinco etapas e ao anoitecer, foi subordinada
ao tema “Pão repartido”, alusivo ao valor da

Eucaristia como “fonte e cume” da vida da Igreja

e do cristão.
Esta IV Romaria culminou com uma missa

celebrada no santuário, presidida pelo Padre

Jorge da Silva Santos, seguindo-se de um jantar
partilhado e uma visita ao monumento que,
embora de pequenas dimensões, possui uma

história e tradição marcantes. Também houve
oportunidade para lembrar o saudoso Padre
António Pedro dos Santos, anterior capelão e
antigo director do Colégio de S. Teotónio, que,
desde a I Romaria, sempre acompanhou esta

iniciativa partilhando muito do seu saber sobre a
devoção ao Divino Senhor da Serra.

Esta iniciativa insere-se num conjunto de

actividades programadas com alunos das Escolas
Católicas diocesanas, visando a sua formação
integral e o estreitamento de laços entre as seis

instituições educativas que compõem o NEC.
Jorge Cotovio

Professor
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Para consolidar a matéria aprendida a
Ciências da Natureza, foi-nos proposta a
participação num concurso inter-turmas (6º
ano de escolaridade), subordinado ao tema "A
Nova Roda dos Alimentos", organizado pelo
grupo disciplinar de Ciências Naturais/Biologia.

O Concurso consistia em elaborar, em
grupo ou individualmente, uma roda dos
alimentos o mais original possível, recorrendo
a diversos materiais.

Sagraram-se vencedores deste concurso os
alunos: Diana Cunha, Joana Rodrigues e Joana
Cunha do 6º B em primeiro lugar; Maria Leonor
Gonçalves do 6ºB em segundo lugar; 

Andreia Simões e Inês Roseiro do 6º C em
terceiro lugar.

Foi muito divertido projectar e realizar este

trabalho,
v a l e n d o
p e l a
participação em
si.

Ana Jorge Brito e Beatriz Santos (6/B)

Nos dias 15 e 16 de Novembro de
2008, 64 alunos do 5º e 6º anos estiveram
presentes no Fim-de-Semana-Fora, que
decorreu na Qinta da Fonte Quente, no
Rovisco Pais, na Tocha.  Como responsáveis
por esta actividade estiveram os professores
António Semião, Joana Ladeiro e Susana Dias e
o ex-aluno do colégio Rui Vila Nova.  Partimos
por volta das nove horas da manhã de Sábado
e regressámos às catorze horas e trinta
minutos de Domingo.

O tema do nosso Fim-de-Semana foi A
União Faz a Força e, por isso, todos nós nos
transformámos, por dois dias, em Indíos.
Como Indios brincámos, jogámos e
convivemos alegremente. À noite realizámos o
"Fogo da Tribo" onde podemos partilhar
experiências e onde se revelaram alguns dotes
para o Teatro e para a Música.

No Domingo, depois do almoço, tivemos o
momento alto desta nossa experiência, a
Eucaristia. Esta foi muito participada até pelos
nossos pais que acorreram em força à Quinta.

Gostei muito deste tempo de convívio
com os meus colegas e professores.  Espero
que se repita para o ano.

Joana Rodrigues (6/B)

Quinta da Fonte Quente na Tocha

Fim-de-Semana-Fora
dos 5º e 6º anos

Realizou-se no Colégio de São
Teotónio, no passado dia 15 de Janeiro, a 5ª
Edição do Laboratório Aberto, integrando um
conjunto de actividades denomindas “FQ4U”.

A iniciativa que contou com cerca de 350
alunos, do Pré – Escolar ao 1º e 2º Ciclos de
Escolaridade, incluindo professores e

funcionários, concretizou-se na apresentação
de diversas experiências no âmbito da Física e
da Química, dinamizadas por um conjunto de
alunos do 9º ano de escolaridade.

A dinamização da actividade esteve a cargo
do grupo disciplinar de Físico-Química.

V Laboratório Aberto

Físico-Química FOR YOU

Concurso 
A Nova Roda
dos Alimentos
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Um evento que se realiza todos os
anos, mas apesar disto tentamos sempre fazer
algo diferente, sem nos afastarmos desse
grande tema que é o Natal. E todos os anos
contamos com a presença de todas as pessoas
que nos são queridas (o Senhor Director, os
nossos professores, familiares e amigos).

Um projecto que por um lado exigiu muito
de nós, nomeadamente os inúmeros ensaios e
a concentração, mas que, por outro lado, o
fizemos com alegria para reforçarmos a ideia de
que não era apenas um espectáculo, mas

também uma festa de Natal. Como tal, tivemos
que nos entregar à sua preparação,

aprendendo a gerir o tempo de estudo com o
horário dos ensaios e a não nos limitarmos a
ensaiar porque assim tinha de ser: era
necessário trazer alegria para os ensaios e fazer
deles algo divertido e nosso.

Finalmente o grande dia chegou. Ao
princípio, parecia um dia normal, mas à medida
que as horas passavam mais aumentavam os
nervos. Enquanto nos preparávamos, houve
risos e brincadeiras, mas quando nos

anunciavam “vocês são os próximos” por mais
que quiséssemos e soubéssemos as falas na
ponta da língua, eram inevitáveis o nervosismo
e o receio de errar. Mas, quando subimos ao
palco, entregámo-nos ao que estávamos a fazer
e tudo isso desapareceu como que por magia.

Por fim, quero dizer que esperamos que
tenham gostado. Foi algo feito por todos em
conjunto, pois o Natal representa isso mesmo:
a união, a felicidade, a mizade, o amor, a
entrega aos outros.

Leonilsa Pitra
Internato Feminino 

Internatos Masculino e Feminino: a nossa Festa de Natal

Natal… um Nome… um Menino

No passado dia 23 de Dezembro , um
grupinho de  alunas do Clube do Estudante
Solidário, acompanhadas pelo Eng. Cotovio,
deslocou-se à Comunidade Juvenil de S.
Francisco de Assis, no âmbito do Projecto
SolNEC.

Sendo uma data tão próxima do Natal, não
encontrámos muitos jovens, embora, por
motivos vários, alguns, infelizmente, ainda lá
permanecessem. Foram estes que nos
mostraram onde vivem, auxiliados por duas
técnicas da Comunidade.

O seu contributo foi precioso para que
cumpríssemos o objectivo desta breve visita:
conhecer as verdadeiras necessidades para os
podermos ajudar a ultrapassá-las.

Deste primeiro contacto, surgiram algumas
ideias que, com a generosa colaboração de toda
a comunidade educativa, esperamos realizar
em breve.

Queremos, assim, fazer brilhar o Sol no
futuro destas crianças e jovens.

Colaboremos, pois, na campanha que se
vai fazer no 2º período, adquirindo rifas.
Queremos juntar pelo menos 2 500? e comprar
algumas peças de mobiliário para equipar os
quartos, tornando-os mais acolhedores. E
queremos ver se lá mais para a Primavera
vamos pintar umas janelas e substituir as que
estão estragadas. Pode ser que haja algum pai
ou mãe que queira oferecer a madeira…

Catarina Farinha e Débora Duarte (12/3)

Em férias de Natal

Um passeio à Comunidade Juvenil de São Francisco de Assis
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◆ Escola de Música

◆ Desporto Escolar

20 a 22/Março masterclasse de piano; 

23 de Março aula aberta; 

24 de Março concerto de professores; 

25 de Março concerto das classes de 
conjunto; 

26 de Março “Pedro e o Lobo”; 

27 de Março Audição Final.  

Audição de Natal

Ao longo do 1º período, tivemos dez
apresentações públicas de alunos da escola,
número que traduz o trabalho de mais de uma

centena de jovens músicos que se esforçaram
para que tal sucedesse. Destaque para a
Audição de Natal e para a deslocação ao
Serviço de Oncologia do Hospital Pediátrico
onde os nossos alunos levaram presentes e,
claro está, música para a sua festa de Natal.

1001 Músicos no CCB
Iniciou-se o ano lectivo com a participação

do Pedro Xavier e do Ruben Cardoso na
iniciativa 1001 Músicos que decorreu no CCB,
em Lisboa. 

Mais uma vez estes alunos prestigiaram o
nome da  escola  com excelentes performances
sob o ponto de vista técnico e da interpretação
musical mas também pela maneira de  ser e
estar num evento destes, no palco e fora dele.

Em Março

Semana Cultural na EMST

Depois de sete títulos nacionais no desporto escolar e de um ano
de interregno, voltámos a ter BASQUETEBOL como modalidade de
enriquecimento curricular. Este ano a modalidade funciona a nível federado
e já participámos em três torneios durante o primeiro período. 

Durante o segundo período vamos jogar nos dias:
11/ Janeiro: 10h00 — pavilhão dos Olivais 
24/ Janeiro:- 10h00 — pav. Multidesportos;15h00  — pavilhão do Colégio
07/Fevereiro: 10h00 — pavilhão Municipal de Montemor-o-Velho
07/Março: 10h00 — pav. Multidesportos
21/Março: 10h00 — pavilhão da PT; 15h00 — pavilhão do Colégio.
Já somos mais de 50 mas ainda temos espaço para ti. 

Se nasceste em 1998 ou 1997 aparece.”
Rui Marques

Professor

Se 2008 foi um ano em que se pôde
confirmar o sucesso da escola de música,  2009

parece trazer consigo algumas surpresas. Senão
vejamos: há mais alunos a tocar, alunos que
tocam cada vez melhor e, sobretudo, alunos
que principiam mais cedo a sua caminhada
pelo mundo dos sons organizados. 

Neste segundo período, para além das

diversas  audições das classes instrumentais
vamos, professores e alunos, realizar na última
semana de Março uma Semana Cultural —  sete
dias dedicados à música. Motivos para sorrir,
portanto. Bom trabalho.

Direcção Pedagógica EMST

Surpresas para este ano

Actividade de Enriquecimento Curricular

Basquetebol



Tertúlia

Gestão do Tempo
No dia 30 de Outubro de 2008, a

Associação de Pais e Encarregados de Educação
promoveu uma Tertúlia que versou o tema
“Gestão do Tempo”, tendo por convidado o
Doutor Jorge Bernardino, Presidente do
Conselho Directivo do Instituto Superior de
Engenharia de Coimbra.

Actividades 
para este ano lectivo

No âmbito do Plano de Actividades da
Associação para o corrente ano lectivo, foram
aprovadas as seguintes actividades:

• Realização de um concurso transversal a
todos os níveis de ensino, centrado no tema
“Energia e Ambiente”, cuja avaliação final será
feita por um júri constituído pela Direcção do
CST, pelos professores e pela Associação de
Pais. Os trabalhos a realizar, serão distintos
consoante a faixa etária, sendo atribuídos
prémios aos três melhores trabalhos de cada
um dos níveis;

• Ateliê de fornos solares e produção de
biodiesel;

• Conclusão do processo relativo à
alteração dos Estatutos da Associação, aprovada
em Fevereiro de 2008;

• Articulação com a Direcção do Colégio
no sentido de colaborar em acções, tendo em
vista a satisfação das necessidades, por ambas
consideradas relevantes;

• Participação no Banco Alimentar contra a
Fome (Dezembro e Maio);

• Participação nas actividades do Programa
SOLNEC ( Junho);

• Participação em acções da CONFAP;
• Participação em acções da FNAPEC; 
• Recolha de bens para entrega numa

instituição de caridade;
• Apresentação do relatório anual de

contas;
• Realizar eleições, de acordo com os

novos Estatutos, no mês de Maio/ Junho de
2009.

A Associação convida todos os Pais e
Encarregados de Educação a participar, quer
directamente quer por via do endereço de
correioelectrónico:

Os contributos/ideias/actividades que
gostariam de ver desenvolvidas por esta
Associação serão benvindos.

Carlos José de Oliveira Pereira
e Jorge Alcobia

Assembleia Geral Ordinária 
da Associação

Também no dia 30 de Outubro, teve lugar a
Assembleia Geral Ordinária da Associação,
tendo em vista a apreciação do Plano de Contas
do ano lectivo 2007/2008, que foi aprovado por
unanimidade, bem como a eleição de Lista para
constituição dos Órgãos Sociais da Associação
para o ano lectivo 2008/2009, tendo da mesma
resultado a seguinte composição:

Assembleia Geral
Presidente: Ana Lúcia Gordinho
Vice-Presidente: 

Luís Manuel Ferreira Roseiro
Secretário: Manuel Assunção Mendonça

Direcção
Presidente: Carlos José de Oliveira Pereira 

e Jorge Alcobia
Vice-Presidente: 

António Luís Coelho Cortês Arnaut
Tesoureiro/Secretário: 

Rui Manuel Pacheco Duarte
Vogal: António Manuel Pais Pereira
Vogal: Maria Manuela B. S. Correia Veloso

Conselho Fiscal
Presidente: Edmundo Jorge Dias
Vice-Presidente: José Paulo Barreiros
Secretário: 

Paula Alexandra C. Trindade B. Queirós
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◆ Associação de Pais

◆ Educação para a Cidadania
Solidariedade e voluntariado

A A.M.I. voltou ao Colégio

associacao.pais@steotonio.pt

No dia 16 de Outubro, os alunos do 9º
ano assistiram a uma palestra sob a

responsabilidade da Enf. Maria Ercília Bilro,
subordinada ao tema AMI: Assistência Médica
Internacional.

Ficámos a conhecer melhor esta organização
internacional, constituída, fundamentalmente,
por voluntários.

Fundada em 1984, por Fernando La Vieter
Nobre, esta organização realiza várias missões a
nível mundial: missões de emergência, missões
de desenvolvimento e micro projectos.

Num só ano, a AMI fez 607 missões, tendo

ajudado 74 países, fez um investimento de 32
milhões de euros e contou com o apoio de 1850
voluntários.

Em Portugal, a AMI construiu 8 Centros Porta
Amiga e está a prever construir outro ainda este
ano. Só em 2008, o Centro Porta Amiga atendeu

300 000 sem-abrigo, serviu 4 310 000 refeições, fez
um investimento de 15 milhões de euros e
contou com o apoio de 3 090 voluntários (equipas

de rua; psicólogos; médicos; enfermeiros e
empresas de reinserção social).

Os recursos que a AMI utiliza para ajudar

todas estas pessoas são: as campanhas nacionais,
os donativos, os AMIgos (sócios), os peditórios
anuais e o IRS e IRC.

Compete-nos a todos contribuir para esta
causa tão solidária!

Mariana Sousa Ferreira (9/C)  

Peditório Nacional 
da A.M.I.

A palestra sobre a A.M.I., enquadrada no
âmbito da Educação para a Cidadania  e da
disciplina de Geografia do 9º ano, antecedeu o
Peditório Nacional daquela organização que
teve lugar entre 23 e 26 de Outubro e ao qual
aderiram alunos do 7º C, 8º B e 9º B e 9º C. 

Foi assim uma oportunidade de os nossos

alunos experenciarem o carácter solidário da
actuação da AMI e poderem transmitir a
mensagem do voluntariado, do espírito de
justiça necessário numa sociedade cada vez
mais desigual e da luta por ideais.

Os Direitos Humanos
No dia 10 de Dezembro, assinalou-se

o 60º Aniversário da Declaração Universal dos
Direitos Humanos com a realização de algumas
actividades comemorativas estendidas às
turmas do Básico e do Secundário.

Ao nível da aula, todos os alunos tiveram
oportunidade de reflectir sobre o significado
dos Direitos Humanos mediante propostas de
trabalho orientado.

No átrio, esteve patente uma pequena
exposição alusiva à Declaração Universal dos
Direitos Humanos, traduzida para várias
línguas.

Maria da Luz Campos
Educação para a Cidadania
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◆ Alunos premiados em concursos nacionais e internacionais◆ Distinção e prémios 

O dia 30 de Outubro foi dedicado à
Cerimónia de Entrega de Prémios alcançados por
alunos do Colégio no ano lectivo anterior. 

Os prémios vieram de participações em

competições em diferentes áreas, destinadas a

jovens de várias faixas etárias: das artes plásticas

aliadas à leitura, passando pela Matemática e pela

utilização das TIC, os nossos alunos mostraram o

que valem e destacaram-se, tanto a nível nacional

como internacional.

Durante a manhã, realizaram-se duas

sessões, durante as quais foram proferidas

palavras de boas-vindas do Senhor Director

dirigidas a convidados, alunos, professores e

muitos encarregados de educação que não

quiseram deixar de estar presentes.

Do programa constaram alguns momentos

mais significativos: a projecção do vídeo

vencedor a nível nacional na área das TIC/Área de

Projecto (8º ano) promovido pela Texto Editores;
uma palestra proferida sobre “A importância das

TIC no mundo actual” (Dr. João Paiva, da Texto

Editores); a cerimónia de apresentação da
Bandeira Verde atribuída ao nosso Colégio que
assim viu premiado o seu trabalho na área

ambiental com o Galardão Eco-Escola; partilha

de experiências com alunos e professores
envolvidos.

O Colégio continuará a apoiar e a incentivar
os seus alunos no envolvimento em iniciativas
deste género que contribuem para a aquisição de

dinâmicas de grupo, de regras sociais e educação
para o trabalho em espírito de competição
segundo atitudes saudáveis.

Leitura/Artes Plásticas
Maria Inês Santos 6º 1º Lugar “Uma Aventura” – Modalidade  Artes Plásticas
Guilherme Miranda 7º 3º Lugar “Uma Aventura” – Modalidade  Artes Plásticas

Matemática
Miguel Feliciano Duarte 5º 1º Lugar RedeMat (Regional) 
Beatriz Ferreira 5º 1º Lugar RedeMat (Regional) 
Francisco Baeta 6º 1º Lugar Concurso Canguru (Categoria Escolar)
Pedro Bastos 6º 1º Lugar Concurso Canguru (Categoria Escolar)
Joana Vaz 7º 1º Lugar RedeMat (Regional) 
João Francisco Luís 7º 1º Lugar RedeMat (Regional) 
Tiago Guimarães 8º 1º Lugar Canguru (Categoria Benjamim)
Rui Martins 9º 1º Lugar Canguru (Categoria Cadete)
Ana Isabel Delgado 9º 1º Lugar Canguru (Categoria Cadete)
Andreia Dinis 9º 1º Lugar Canguru (Categoria Cadete)
João Alexandre Ferreira 10º 1º Lugar RedeMat (Regional) 

1º Lugar Canguru (Categoria júnior)
Rúben Alexandre 10º 1º Lugar RedeMat (Regional) 
Daniela Soares 12º 1º Lugar RedeMat (Regional) 

3º Lugar pMatE (Nacional) 
Daniel Vaz 12º 1º Lugar Canguru (Categoria Estudante)

1º Lugar RedeMat (Regional)
3º Lugar pMatE (Nacional)
1º Lugar Olimpíadas Portuguesas de Matemática
3º Lugar Olimpíadas Internacionais de Matemática
1º Lugar Olimpíadas Ibero-americanas de Matemática

TIC
Francisco Góis 8º 1º Lugar TIC 8º Ano - Área de Projecto - Texto Editores
Tiago Guimarães 8º 1º Lugar TIC 8º Ano - Área de Projecto - Texto Editores

Dia do Prémio


