CICLO DE CONFERÊNCIAS 10/11
OS LUGARES DA ESCOLA
ESCOLA SECUNDÁRIA PROFESSOR HERCULANO DE CARVALHO

É largamente admitido que a escola tem por finalidade facultar a todos a aquisição dos conhecimentos que a
humanidade foi lentamente construindo, das teorias explicativas gerais e básicas do mundo e dos seres que o
habitam. Lugar de transmissão da cultura, ela é, por isso mesmo, lugar de constituição do humano (OLGA
POMBO).
Explicitado assim o lugar da escola facilmente se depreenderá a relevância que lhe é inerente e, por isso
mesmo, se compreenderá da urgência da reflexão que agora se procura promover a fim de assinalar à escola
os lugares que verdadeiramente a habitam.
A escola, muitas vezes, começa por ser uma obra de arquitectura devendo provocar sempre um modo próprio
de habitar. Trata-se de um espaço onde se constrói e assegura o futuro, onde se cultiva a transmissão do
saber, a paixão pelo conhecimento, o cuidado com a inteligência e a promoção da atenção. Apesar de ser um
lugar em construção contínua, a escola nunca se demitirá de cumprir excelentemente a sua função,
mantendo, inovando, persistindo.

Lugar de arquitectura
Arquitecto Manuel Tainha,
Eng.º Sintra Nunes
Arquitecta Teresa Heitor
17 de Nov. de 2010, 17horas

Lugar do futuro
Dra. Maria Barroso
Dr. Bagão Félix
25 de Nov. de 2010, 17 horas

Lugar de carismas e talentos
Moderadora: Arquitecta Ana Castro Freire
Prof. Doutor Professor Marcelo Rebelo de Sousa
Dr. Juan Ambrósio
Eurodeputado Dr. Diogo Feio
3 de Dezembro de 2010, 18h30m

Lugar de humanidade
Prof.ª Dra. Maria José Vaz Pinto
Prof. Dr. Adelino Cardoso
6 de Janeiro de 2011, 17 horas

Lugar de cultura
Professor Doutor Manuel Patrício

Lugar de transmissão da ciência
Professor Doutor João Caraça
23 de Fevereiro de 2011, 17 horas

Lugar de questionamento sobre o universo
Prof. Dr. Rui Agostinho
17 de Fevereiro de 2011, 17 horas

Lugar em risco
Professora Doutora Olga Pombo

Lugar de inovação
Engº Roberto Carneiro

Lugar ecológico da inteligência
Prof. Dr Viriato Soromenho Marques

Lugar de atenção versus indústrias de programas
Professor Doutor Lopes de Araújo

Lugar de excelência
Professor Doutor Jorge Ávila Lima

.

Lugar da música
Orquestra Metropolitana de Lisboa
Grupo de Percussão da Escola Fernando Pessoa
Grupo de violas da Escola

Comunique-nos a sua presença através do correio electrónico:
espphc@gmail.com

Consulte a página da Escola:
www.esphc.pt
POR UMA ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE, CONSIGO

