
Ano Internacional da Luz

Foi com muita luminosidade que se assinalou o Ano Internacional da Luz no Agrupamento de
Escolas Nº2 de Abrantes, no período compreendido entre 5 e 16 de outubro de 2015.

Os alunos participaram com muito entusiasmo na Exposição interativa que decorreu na
Biblioteca da Escola Sede, na semana de 5 a 9 de outubro, e na Biblioteca da Escola Octávio
Duarte Ferreira, na semana de 12 a 16 de outubro.

Puderam ainda construir espectroscópios e utilizá-los nos workshops que decorreram nos dias
7 e 12 de outubro.

E, como a luz também pode estar nas palavras, os alunos do 11ºB apresentaram cenicamente
poesias de Mário Cesariny, António Gedeão e Vinicius de Moraes aos restantes colegas do
ensino secundário.

A Exposição de fotografia “Luz, Lugar e Encanto”, da autoria de João Jerónimo, encheu de luz o
átrio da nossa Escola e foi o pretexto para termos também entre nós, no dia 14 de outubro,
Teresa Aparício, a autora do livro “Memória das Pontes“, e o fotógrafo João Jerónimo. A
apresentação do livro decorreu na biblioteca da ESMF.

Também os nossos alunos do Curso Profissional de Artes do Espetáculo – Interpretação nos
brindaram com momentos de grande beleza, falando-nos da Luz Interior”, através da
expressão corporal, das palavras e da música.

Na escola sede do Agrupamento as atividades comemorativas do AIL terminaram de uma
forma luminosa com a presença do coordenador da comissão nacional, o Professor Doutor e
investigador, Carlos Fiolhais, que nos falou sobre os “Mistérios da Luz”. A conferência teve
lugar na Biblioteca da Escola Sede no dia 9 de outubro pelas 15 horas e destinou-se aos alunos
do Ensino Secundário; também a Comunidade Abrantina pôde desfrutar de momentos de
muita luz pelas 21:12 desse mesmo dia, no “Senhor Chiado”. Foram, sem dúvida, momentos
recheados de boa disposição e muita ciência.

Esta iniciativa foi organizada pelo Departamento de Ciências Exatas e Experimentais, Biblioteca
Escolar, professora Carla Susana Dias e equipa responsável pelas “Conferências do Liceu” e
contou com o apoio da empresa “G.J. Silva materiais elétricos” na cedência de lâmpadas que
contribuíram para embelezar as nossas bibliotecas.


