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Agrupamento de Escolas de Ribeirão

Novidades na maqueta!
Como previsto, a nossa maqueta avança a bom ritmo, apresentando diversas
novidades para todos os que a têm visitado. Estas melhorias abrangem quase todas as
áreas: estabilização do traçado, “envelhecimento” dos edifícios, modelação do
terreno, etc.

Visita aos Encontros de Módulos em Lousado
Nos passados dias 5 de março e 16 de abril os elementos deste Clube deslocaram-se ao
Museu Ferroviário de Lousado para participar em mais dois encontros organizados
pelo grupo de Módulos de Comboios do Norte.
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Para além de poderem observar diverso material a circular, alguns dos membros
tiveram mesmo a possibilidade de “manobrarem” algumas composições. Como
responsável pelo nosso Clube venho por este meio agradecer esta fantástica
oportunidade proporcionada pelos organizadores, que permitiu a familiarização com
os sistemas digitais e as aplicações informáticas de controlemais populares.

De destacar que o encontro de abril foi, pela primeira vez, temático. Dedicado à série
1500 produzida pela ALCO (AmericanLocomotiveCompany), permitiu observar exímios
trabalhos de transformação e envelhecimento do material rolante, revelando um
colorido leque de variantes desta popular série de locomotivas diesel.

A Série 1500 refere-se a uma família de locomotivas a tração diesel-elétrica e de bitola
ibérica, que esteve ao serviço da Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses, e da
sua sucessora, os Caminhos de Ferro Portugueses, tendo algumas unidades sido
vendidas às operadoras de construção Fergrupo, Neopul,Ferrovias, e SOMAFEL.

Peças dos membros do clube
Alguns dos mais “sortudos” membros deste clube começaram a adquiri algumas peças
com as quais procuram entrar no fantástico mundo do ferromodelismo.
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Enquanto os mais “saudosistas” preferem os clássicos conjunto da LIMA e MARKLIN
dos anos 60 e 70, outros optam por lançamentos mais recentes. Ficam aqui algumas da
imagens que ilustram a sua dedicação

Dia do Agrupamento
Aproveitando a oportunidade concedida pela direção da escola, o nosso Clube
participou ativamente na celebração do Dia do Agrupamento. Organizamos assim dois
núcleos com objetivos distintos. No primeiro recebemos todas as turmas do 4.º ano de
escolaridade, que tiveram assim a possibilidade de conhecer as atividades
desenvolvidas pelo Clube e ver algum do nosso material em circulação.
O segundo grupo de membros responsabilizou-se por uma barraca onde se venderam
diversos materiais. Com o lucro obtido pudemos adquirir, na loja MINITREM, algum
material em falta para a maqueta.

O Clube no Jornal da Escola
Com o objetivo de divulgar a atividade do Clube à comunidade educativa e
proporcionar alguma visibilidade aos nossos patrocinadores, o clube responsabilizouse por uma das páginas do nosso jornal escolar.
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Nessa página divulgar-se-ão algumas das atividades mais relevantes desenvolvidas ao
longo do ano letivo.
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