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F 
undada em 24/11/2004, a Associação dos Amigos d’o Rainha procura ir ao encontro de um projeto 
apresentado, então, pelo Departamento de Ciências Sociais: “Escola Secundária Rainha Dona Leo-
nor – Um Espaço de Memórias e de Encontro de Culturas e Saberes” 

Tem como objetivos: 

 Recolher e preservar as memórias da Escola; 

 Promover a dinamização de saberes, experiências e atividades artísticas na comunidade educativa, 
onde se inserem antigos e atuais professores, funcionários, alunos e encarregados de educação; 

 Realizar atividades culturais e de lazer para os seus associados e familiares. 
Encontrando-se a Escola Secundária Rainha Dona Leonor integrado num Agrupamento de Escolas, A 

Direção da AAR saúda toda a Comunidade Educativa deste Agrupamento e espera vir a integrar como seus 
associados todos os professores no ativo ou aposentados, funcionários e alunos. 

Cérebro Mais Vasto Que o Céu  

N o dia 11 de Abril de 
2019, pelas 15 horas, um 
grupo de 18 amigos e 

sócios da AAR deslocaram-se à  Fun-
dação Calouste Gulbenkian à Expo-
sição “Cérebro  Mais Vasto que o 
Céu”. Fomos recebidos por uma sim-
pática guia à entrada da Galeria 
Principal do Edifício Sede. As foto-
grafias mostram uma pequena mara-
vilha não comparável como ver ao 
vivo e poder interagir num ambiente 
com muita interatividade. 

 
(…) Cérebro-mais vasto que o céu 

é uma exposição inédita construída 
de raiz para a Galeria Principal da 
sede da Fundação Gulbenkian, e cujo 
título se inspira num poema de 
Emily Dickinson, The Brain is 
Wider than the Sky. Fortemente 
interativa e repleta de janelas abertas 
para o universo da nossa própria 
mente, esta grande exposição celebra 
o cérebro humano nas suas múltiplas 
representações  da ciência à arte e à 
filosofia, apresentando-o como a 
estrutura mais complexa conhecida 
até hoje no universo. Os visitantes 
vão poder ouvir e visualizar a sua 
atividade cerebral e um dos módulos 
terá um ambiente sonoro especifica-
mente composto pelo compositor 
Rodrigo Leão. (...) 

  
(…) Texto do Boletim Mensal da 

Fundação Calouste Gulbenkian 
(#205 –Janeiro    2019, ano para 
celebrar Calouste)  
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N 
o dia 28 de Maio de 
2019, pelas 15 horas, um 
grupo de amigas e sócias 

da AAR deslocaram-se ao Museu da 
Carris. Fomos recebidas por um sim-
pático guia à entrada do Museu. 
Adorámos a visita e recomendamos 
que façam esta viagem ao mundo dos 
transportes na nossa cidade. 

 
(…) O Museu da Carris tem como 

missão não só preservar e conservar 
o seu valioso acervo, mas também 
divulgar o papel do mesmo como 
parte integrante e imprescindível no 
desenvolvimento da cidade de Lis-
boa. (…) 

(…) Desde 1872 que a carris pres-
tou e continua a prestar um forte 
contributo para o crescimento de 
Lisboa, cidade que, ao longo dos tem-
pos, se desenvolveu ao ritmo da evo-
lução do seu sistema de transportes 
públicos. (…) 

(…) Esta memória está patente no 
Museu da Carris que lhe oferece a 
possibilidade de realizar uma viagem 
no tempo, através de um vasto acer-
vo , agora à sua disposição. Este 
acervo integra fotografias, unifor-
mes, títulos de transporte, equipa-
mento oficinal, elétricos e autocarros, 
entre muitos outros documentos e 
objetos de grande interesse histórico. 
(…) 

(…) O Museu integra ainda a his-
tória do Metropolitano de Lisboa, 
expondo diversas peças desde unifor-
mes e outros instrumentos de uso 
quotidiano, a máquinas oficinais e um 
núcleo alusivo à Arte no Metropoli-
tano de Lisboa. (…)  

(…) Os programas de índole cul-
tural e educativa do Museu visam 
encontrar no universo artístico uma 
oportunidade de ajudar a desenhar 
um futuro sustentável, através da 
arte e inovação pela criatividade. (…) 

 
 
 
(…) Texto do Museu da Carris  

Museu da Carris  
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Prémio do Melhor Aluno 9º Ano 

2016 / 2017 

 (...)   A Associação dos Amigos do Rainha (A.A.R.) 
atribuirá um Prémio ao (à) aluno(a) finalista do 9º ano de 
escolaridade que se distinga na avaliação feita pela Dire-
ção da AAR, orientada por critérios por ela definidos. (...) 

 
O Prémio consiste em um Diploma e um Cheque 

segundo o Regulamento da (AAR). E também como reco-
nhecimento pelo trabalho realizado e atitude demonstra-
da para com a Comunidade Educativa. 

 
Pedimos desculpa de, por lapso, não ter divulgado a 

atribuição dos Prémios em Jornais anteriores.  No Ano 
Letivo de 2016 / 2017 o Prémio foi atribuído aos Alunos 
do 9º Ano de Escolaridade Ex aequo;  

                               
MARTA VALE DE ALMEIDA NORTE 
AFONSO MARIA M. ILHARCO ARÊDE DUARTE 
 
 
(…) Texto do Regulamento da AAR- Associação dos 

Amigos do Rainha 


