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Antes da Ordem do dia – Voto de Louvor

Deliberação | Presente, pela Senhora Vereadora Anabela Graça, voto de louvor:
Ao Rafael Soares, aluno do 12.º ano da Escola Secundária Domingos Sequeira, que conquistou o 1.º
lugar na competição nacional que decorreu nos dias 17 e 18 de maio, em Coimbra. Este jovem participa em
representação de Portugal na 13.ª edição da Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, de 2
a 10 de agosto, em Keszthely na Hungria.
As Olimpíadas Internacionais de Astronomia e Astrofísica (IOAA) realizam-se anualmente desde 2007. A
primeira edição das IOAA realizou-se na Tailândia, em 2007, uma vez que a ideia para a criação das IOAA
surgiu entre os representantes da Tailândia, Indonésia, Irão, China e Polónia presentes nas Olimpíadas
Internacionais da Física. Esta é uma competição internacional para alunos do ensino secundário, cujo objetivo
foi criar uma competição de alto nível para os estudantes que promovesse o ensino e os conhecimentos de
astronomia e a astrofísica.
No mês de setembro também irá participar nas Olimpíadas Ibero-Americanas de Física, em El Salvador,
tendo sido selecionado em 2018 pela Sociedade Portuguesa de Física e em 2019 frequentou a Escola QUARK, na
Universidade de Coimbra, com a finalidade de se preparar para as Olimpíadas.
O Rafael Soares nos anos letivos 2017/2018 e 2018/2019 em equipa foi finalista do concurso SanSat,
promovido pela Agência Espacial Europeia e coordenado em Portugal pela Ciência Viva. A sua participação foi de
enorme valor.
Este aluno revela-se detentor de uma forte sensibilidade ao outro, de ver para além de si. Por exemplo, tem
participado em vários concursos de cinema onde algumas das suas curtas metragens têm sido premiadas. A
última das quais muito aplaudida pela crítica, intitula-se "A Besta" onde põe em destaque a enorme
responsabilidade do Homem nos problemas ambientais existentes.

Deliberação | A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por ______________, conceder
um voto de louvor ao aluno Rafael Soares.
A presente deliberação foi aprovada em minuta.
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