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ESCOLA SECUNDÁRIA ADOLFO PORTELA 

Aguedense conquistou medalha de prata
p Competição foi participada por alunos de 24 países europeus p Menção honrosa no CanSat

Guilherme Oliveira, estudante do 11.ºA da 
Escola Secundária Adolfo Portela ganhou uma 
medalha de prata na 17.ª edição da Olimpíada 
da Ciência da União Europeia, que decorreu 
em Almada, de 4 a 11 de Maio. 

Durante uma semana, os 
alunos participantes, oriun-
dos de 24 países da União 
Europeia, competiram em 
duas provas experimentais, 
com conteúdos das áreas da 
Biologia, Física e Química, que 
decorreram nos laboratórios 
da FCT Nova, em Almada. 
Cada uma das 50 equipas 
participantes (duas por país 
e quatro por Portugal, por ser 
país organizador) participou, 
além das provas, em diversas 
actividades culturais, científi-
cas, desportivas e recreativas 
no distrito de Lisboa, com 
destaque para o concelho de 
Almada.

Das quatro equipas portu-
guesas, duas receberam meda-
lhas de bronze e outras duas 
receberam medalhas de prata.

Para o director da ESAP, 
Henrique Coelho, “é gratifi-

cante ver alunos a classifica-
rem-se para competições de 
nível internacional e a terem 
um desempenho ao nível dos 
melhores. Esta notícia é um 
estímulo, um incentivo para 
continuar a trabalhar, com 
vista a resultados ainda me-
lhores”, referiu.

ESAP obteve menção honrosa 
na final do CanSat

A ESAP obteve, através 
da sua equipa, uma menção 
honrosa na final nacional do 
concurso CanSat, realizado 
nos Açores, entre 2 e 5 de Maio. 

A equipa cumpriu com êxi-
to todas as missões inerentes 
ao concurso e tal como nos 
anos anteriores foi orientada 
pelo docente João Cera e in-
tegrada pelos alunos Samuel 
Santos, Guilherme Oliveira, 
Jorge Branco e Lucas Soares. 
O colectivo contou, ainda, com 
o apoio do departmento de 

Física e do Instituto de Teleco-
municações da Universidade 
de Aveiro. 

O CanSat Portugal é um 
projecto educativo do ESERO 
Portugal, organizado pela 
Ciência Viva e pela Agência 
Espacial Europeia. A iniciativa 
desafia alunos do ensino se-
cundário de todo o país a pro-
jetar e construir um modelo 
funcional de um micro-satélite 
(CanSat) cujos sistemas-base 
(antena, bateria e sensores) 
têm de estar integrados num 
volume equivalente ao de uma 
lata de refrigerante.



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 4,88 x 3,81 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 80671028 22-05-2019

Director
Jorge Costa

Director Honorário
Manuel José H. Mello

Fundador
Albano de Mello R. Pinto

Quarta-feira, 22 Maio 2019
Ano CXLI | Número 9085

Preço: 0,70€
O semanário mais antigo de Portugal

     /soberaniadopovo      15.649

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE MOURISCA DO VOUGA | P7

Pioneiros 
há 33 anos

ENGENHARIA
Nova distinção 
para André 
Furtado P8

ADOLFO PORTELA
Prata para 
Guilherme 
Oliveira em 
Olimpíada P10

Esta edição 
vale mais de 
80 euros em 
descontos!
Vouchers na página 9

DOMINGO, DIA 26
“Por Falar 
em Cancro” 
no CAA P2

PEDOFILIA
Monstro da 
Cheira em 
Tribunal P5


