
“Apologia à utilização dos transportes ferroviários” 
 
 
 
Curtas-metragens saídas da “Oficina Multimédia”, pela criatividade do 12º D, lançam 
protótipos digitais de comboios ecológicos, em concurso promovido pelo Clube Europeu 
da Escola Básica e Secundária Quinta das Flores, em Coimbra. 
 
 

O Clube Europeu lançou o repto aos alunos do 12º ano, do Curso de Artes 
Visuais, para a criação do “comboio do futuro”. 

Da proposta, que resultou do tema aprovado pela Rede Nacional de Clubes 
Europeus, no âmbito de “2021- Ano Europeu dos Transportes Ferroviários” decretado 
por determinação da Comissão Europeia e Parlamento Europeu, constava de um 
concurso de criação de pequenos vídeos promocionais das viagens em comboio, como 
exemplo do meio de transporte mais ecológico, em virtude da utilização de sistemas de 
energias inovadores, que saindo de Coimbra percorresse toda a União Europeia, 
aproximando povos e lugares. 

O concurso que obedecia a critérios de avaliação como: relevância da 
mensagem presente no trabalho, originalidade na abordagem da dimensão nacional e 
europeia do tema, capacidade de síntese e coerência entre a mensagem e a forma 
apelativa da criação gráfica, estabelecia a atribuição de prémios aos três melhores 
projetos e diplomas de participação a todos os participantes. 

Impulsionados pelos elementos da turma pertencentes ao Clube Europeu, 
apoiados e supervisionados pela Professora da Disciplina, Marina Pacheco, também 
ela, colaboradora permanente do Clube Europeu, os projetos ganharam forma, com as 
primeiras tentativas ou esboços a ser apresentados por via digital em 26 de março. 

O júri de avaliação, que reuniu no passado dia oito, não teve a escolha facilitada, 
devido à excelente qualidade de muitos dos projetos.  

Os nossos “jovens artistas” estão, de facto, de parabéns. Acreditamos que, pelo 
génio criativo de que já deram provas, alcançarão voos mais altos no próximo degrau 
da sua vida académica. 

Na próxima semana serão entregues os prémios aos mais pontuados e os 
diplomas de participação, assinados pelo diretor da escola, Engenheiro Lúcio Prata, a 
todos os participantes. 

O Clube Europeu agradece o empenho dos alunos e a preciosa colaboração da 
Professora Marina Pacheco, imprescindível na concretização desta atividade. 

 
A equipa do Clube Europeu 
 
 

 


