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Círculos  de
ulturaultura

No passado dia 25 de Junho, pelas 21:00 horas, 
na Igreja Nossa Senhora do Carmo (vulgo 
Igreja das Freiras), realizou-se o Concerto 
de Professores do Conservatório de Música 
e Artes de Lagos, inserido na actividade “Os 
dias do Conservatório”, assinalando o encer-
ramento do ano lectivo. Apesar da pandemia 

Covid-19, a sala contou com a sua ocupação 
máxima, dentro das contingências impostas 
pelas medidas de segurança. 
No palco, os intérpretes foram os professores 
André Fresco (violino), Francisco Serôdio 
(trombone), Margarida Marreiros (canto), 
Ricardo Batista (guitarra) e Vera Batista 
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(piano), apresentando um programa bastante 
eclético, que abrangeu repertório de diferen-
tes géneros e épocas, contando com obras 
de compositores consagrados, como Bach e 
Bellini, mas também com compositores do 
século XX e da contemporaneidade como 
Launy Grøndahl e Jean-Michel Defaye. 

O Conservatório continua com a sua activi-
dade durante o mês de Julho, com a realização 
dos "VIII Cursos Musicais de Férias", este ano 
dedicados à Flauta Transversal e ao Piano, 
com os Laboratórios Livres de Instrumento, 
bem como com as provas de acesso ao novo 
ano lectivo 2021/2022. 

Marta Ferreira 

Os alunos do 10.º ano do Curso de 
Electricidade da Escola Gil Eanes de 
Lagos participaram recentemente 
no concurso “KCITAR Challenge”, 
de carros auto locomotivos, promo-
vido pelo KCITAR Algarve. Este 
projecto visou promover o gosto 
pelas Tecnologias de Informação, 
Comunicação e Electrónica (TICE), 
estando, inclusive, pensado um 
evento final para cada ano lectivo.
Os alunos participaram em duas 
equipas: a BINOW, constituída 
por Daniel José, Francisco Augus-
to, Martim Conceição e Matheus 
Santos, orientada pelo professor 
Emanuel Baptista, e a Sputnik, cons-
tituída por Dylan Costa, Manuel 
Landeiro, Rodrigo Viana, Miguel 
Chirilov e Egor Kalinin, por seu 
turno orientada pelo professor 
José Fernandes. Marcou também 
presença uma equipa de Faro, a 
JDKCITAR2021, do Agrupamento 
de Escolas João de Deus, formada 
por Afonso Ruivo, Leonardo Costa 
e Diogo Costa, sob orientação da 
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professora Anabela Estudante, no 
âmbito da disciplina de opção de 
Física do 12.º ano.
A equipa BINOW conquistou o 
1.º lugar do concurso, bem como o 
Prémio Design, enquanto a equipa 
Sputnik ficou em 3.º lugar.
O projecto foi desenvolvido e ava-
liado em duas categorias, resultando 
na atribuição das seguintes distin-
ções: “Design”, para o melhor design 
e layout feito para o carro; “Projec-
to”, para os três melhores projec-
tos na sua globalidade. O júri foi 
constituído por António Lacerda, 
António João Silva, Cristiano Ca-
brita, Jorge Semião e Roberto Lam.
Os vencedores deste concurso 
ganharam um relógio-pulseira in-
teligente da marca XIAOMI; os 
segundos classificados uma coluna 
da MARS Gaming, e os terceiros 
classificados uns headphones sem 
fios. Por fim, os vencedores do Pré-
mio Design ganharam uns auscul-
tadores de gaming com microfone 
ESPERANZA.

«Esta vitória é fruto 
do nosso esforço e 

coordenação», 
expressou Daniel José

Segundo Daniel José, representante 
da BINOW, foi «com surpresa» que 
a equipa alcançou o primeiro lugar 
do concurso.
Com a tecnologia electrónica a 
conquistar cada vez mais terreno 
no quotidiano, o jovem vê a ini-
ciativa como «uma oportunidade 

para aprender coisas novas», mas 
também como «uma forma de 
incentivo» para que os alunos 
do Curso de Electricidade con-
tinuem a trabalhar e a provar o 
seu potencial. «Esta vitória é fruto 
do nosso esforço e coordenação. 
Foi muito bom ver quão contente 
ficou o nosso professor quando 
acabámos o projecto e nos disse 
que o carro tinha potencial para 
ganhar o concurso», acrescentou.
A equipa iniciou o projecto em 
Novembro de 2020. Embora nem 
sempre tenha sido fácil chegar 

a consenso em termos de visão, 
o resultado mostrou-se gratifi-
cante: «Todos nós [membros da 
equipa] tínhamos imensas ideias 
válidas e importantes. A parte 
mais difícil foi inserir os códigos 
na placa Arduino, pois era compli-
cado fazer com que o carro conse-
guisse desviar-se dos obstáculos», 
explicou. Além disso, uma das 
grandes preocupações da equipa 
foi para com a estética/design do 
carro, antevendo o momento de 
apresentá-lo aos jurados.


