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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 Leonor – 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.

Prémio do Melhor Aluno 12º Ano—2017/2018

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 Direção 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 reconhecimento pelo trabalho realizado e atitude demonstrada para com a Comunidade Educativa.

No Ano Letivo de 2017 / 2018 o Prémio foi atribuído
ao Aluno do 12º Ano de Escolaridade do Curso de Ciências e Tecnologias com a Média de 18,8 valores;
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Museu da Saúde - Sto. António dos Capuchos

o dia 16 de Outubro de
2019 pelas 15 horas um
grupo de amigas e sócias
da AAR deslocaram-se ao Museu da
Saúde no Hospital dos Capuchos em
Lisboa. Fomos recebidas por uma
simpática guia à entrada do Museu.
Visita que muito apreciámos pela
excelente narrativa exposta pela
Guia que nos acompanhou.
(…) Criado em 2007, o Museu
da Saúde é vocacionado para preservar, estudar e expôr o património
cultural da saúde em toda a sua vari-
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edade tipológica, temporal e geográfica. Destina-se, ainda, à promoção e
difusão de conhecimentos, atitudes e
valores salutares adequados à saúde e
ao bem estar físico, social e mental,
individual e coletivo. Desde Abril de
2017, o Museu da Saúde mostra-se
nas instalações do seu futuro espaçosede, no antigo Serviço de Neurocirurgia do Hospital de Santo António
dos Capuchos, com a exposição “800
Anos de Saúde em Portugal”. (…)
(…) O Museu preserva atualmente perto de 10.000 objetos, orga-

nizados em 6 coleções, provenientes
de diversas instituições e organismos
públicos de saúde, bem como de coleções privadas, doadas ao Museu, ao
longo da última década. Os objetos
mais antigos são do século XVIII e
os mais recentes são elementos do
património contemporâneo da saúde.
(...)
(…) Texto da Internet DGPC –
Museu da Saúde
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Exposição Luxo Asiático - Museu Nacional de Arte Antiga

N

o dia 14 de Novembro de
2019 pelas 15 horas um
grupo de 16 amigas e
sócias da AAR deslocaram-se ao Museu de Arte Antiga em Lisboa à
“Exposição Luxo Asiático - Porcelana, Laca e Seda do Consumo à Apropriação” - Piso 1/Sala 50/Sala do
Tecto Pintado. Visita que muito
apreciámos pela excelente narrativa
exposta pela Curadora da Exposição,

Dra. Conceição Borges de Sousa.
(…) As peças expostas nesta sala
documentam a influência da porcelana Ming dos séculos XVI e XVII na
cerâmica portuguesa (1559-1687), e
em geral, o papel de Lisboa como
recetor de bens do Oriente, quando a
cidade se tornou um importante centro produtor de faiança. (...)
(…) O projeto, desenvolvido a
partir da coleção de porcelanas do

Palácio de Santos, Embaixada de
França em Portugal, propõe ainda
uma seleção de peças que incluem
lacas e sedas orientais, requintados
bens de consumo que promoveram
também, na arte europeia, as mais
variadas expressões plásticas de um
gosto orientalizante. (…)

(…) Texto da Internet MNAA –
Comissário Dr. Rui Trindade.
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Quinta Real de Caxias

N

o dia 3 de Outubro de
2019 pelas 10 horas e 30
minutos um grupo de
amigas e sócias da AAR deslocaramse aos Jardins da Quinta Real de Caxias. Sem Visita Guiada fomos por
nossa auto recriação. Adorámos a
visita e o convívio o qual recomendamos esta pequena viagem mágica.
(…) Situado à beira mar, este
pequeno jardim é bem um exemplo
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da sofisticada vida social do século
XVIII. O principal elemento do jardim é a cascata, da várias galerias
comunicantes e dispostas em trono,
coroada por pavilhão octogonal, tendo em plano médio o tanque de onde
parte da água caía no lago e onde se
salienta o conjunto escultórico de
Machado de Castro. (...)
(…) As estátuas representam
uma cena mitológica, segundo a qual

a Deusa Diana vinha tomar banho
junto da gruta onde o seu amado
pastor Endimião dormia um sono
eterno. Das estátuas partiam vários
jogos de água, emprestando ainda
mais movimento aos figurantes deste
gigantesco palco wagneriano. (...)
(…) Texto da Internet - “Descobrir/
Turismo/Páginas Jardins da Cascata da
Quinta Real de Caxias”

