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In  this text I'm going to talk about the per-

fect school in my opinion.  

 For me the perfect school is a school whe-

re you learn what you need and what you like ins-

tead of what they want you to know. Imagine I'm 

studying in Portugal and I love math and arts, why 

do I have to choose one? Why can't I have both? 

 For me in the perfect school you don't 

have classes every day since 08:30 till 18:00, you 

have free time as well, because if you are a lot of 

hours every day, doing the same thing, you will 

not have motivation, you need time to do your per-

sonal things.  

 In the perfect school  you are treated as a 

person not as student, because in the school where 

i am the students word doesn't have any value.  

 In the Perfect School you don't need to 

have rules, because everyone loves what they are 

doing/studying and everyone respects each other, 

so there no bad behaviors (in case you don't know 

people behave bad because they're not happy with 

what is going on).  

 In the perfect school the students help the 

teachers and the teachers help the students, it's like 

a community. And imagine some people prefers to 

do tests others prefer to do works, so the ones that 

prefer to do tests they do works and vice-versa, 

because if they want to do tests it's because it's 

easier for them so they do works with the teacher 

helping, because in this case they are being taught 

to overcome obstacles instead of choosing the easy 

way which is in the most cases the key to success. 

 And if all this was possible everyone will 

be much more happier and you wouldn't have so 

much people failing school, you wouldn't need the 

“cursos profissionais” and the “cursos vocacio-

nais” because all these students would never have 

failed a year.  

THE PERFECT SCHOOL 
Annónimo, VOC. 4 
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Iolanda Antunes 

O povo francês, convencido de que o 

esquecimento e o desprezo dos direitos naturais 

do homem são as únicas causas das desgraças do 

mundo, resolveu expor numa declaração solene 

esses direitos sagrados e inalienáveis a fim de que 

todos os cidadãos podendo comparar incessante-

mente os atos do governo com o objetivo de toda 

a instituição social não se deixem jamais oprimir, 

aviltar pela tirania; a fim de que o povo tenha 

sempre perante os olhos as bases da sua liberda-

de e da sua felicidade; o 

magistrado a regra dos seus 

deveres; o legislador o obje-

to da sua missão. Conse-

quentemente, o povo francês 

proclama, na presença do 

Ser Supremo, a seguinte 

declaração dos direitos do 

homem e do cidadão. 

Art.1º - O objetivo da socie-

dade é a felicidade comum. 

O governo é instituído para 

garantir ao homem o usu-

fruto dos seus direitos natu-

rais imprescindíveis. 

Art.2º - Esses direitos são a 

igualdade, a liberdade, a 

segurança, a propriedade. 

Art. 3º - Todos os homens são iguais pela nature-

za perante a lei. […] 

 Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão da Constituição Francesa de 24 de Junho 
de 1793 in MARQUES, Viriato Soromenho, Direi-
tos Humanos e Revolução, Edições Colibri, p.105. 

 Alicerçados na tradição teórica do raciona-
lismo iluminista, que imputava ao homem a res-
ponsabilidade pela sua menoridade intelectual 
(Kant) e o incitava a fazer uso da razão, cuja luz 
poderia conduzir ao progresso, os Direitos Huma-
nos expressam o elo íntimo entre a exigência da 
liberdade e a reivindicação de justiça.  

No entanto, se o século XVIII foi profícuo 

em revoluções e declarações de direitos, umas que 
colocaram a tónica nos direitos inalienáveis do 
indivíduo perante o Estado, como foi o caso dos 
principais documentos da revolução americana, 
outras que deram ênfase ao contrato entre o povo e 
o seu monarca, de que é testemunho o texto que 
está na origem da constituição inglesa, a verdade é 
que, volvidos mais de duzentos anos, ainda hoje se 
assiste ao atropelo diário dos citados direitos.  

Os Direitos Humanos são 
hoje o baluarte da nossa civi-
lização, o nosso orgulho, 
aquilo que dá legitimidade à 
nossa ação ou, até mesmo, à 
crítica dos atos dos outros 
povos que os não contem-
plam, contudo, nem a Decla-
ração Universal dos Direitos 
Humanos, proclamada pela 
Assembleia geral da ONU 
em 1948 (cujo fito foi o de 
constituir-se como uma refe-
rência para qualquer nação), 
nem as liberdades por ela 
consignadas, foram suficien-
tes para que todos os povos a 
subscrevessem ou incluíssem 
como princípios fundamen-
tais da sua legislação interna.  

 Ironicamente, os europeus professam a 
declaração dos direitos, todavia, no seu quotidiano 
diário, os seus interesses particulares sobrepõem-
se constantemente à defesa da integridade física e 
moral de outros seres humanos, que não europeus, 
o que é um paradoxo. 

 Assim, porque a violação dos direitos 
humanos não é apenas a violação da liberdade de 
expressão, patente nos atentados em França, mas 
também a indiferença perante a fome, a miséria, o 
comércio de seres humanos e do seu corpo e outras 
tantas novas formas de esclavagismo, presentes no 
mundo atual,  ela é motivo de uma reflexão atura-
da nesta edição do 100comentários. 

comentários 100100100100 
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Adriano Aires, Almiro Lemos, João Lopes 

BIBLIOTECAS ESCOLARES 

Os meses de janeiro e fevereiro foram férteis 
em eventos nas Bibliotecas do agrupamento. Além das 
atividades específicas, tivemos várias parcerias internas 
e externas que enriqueceram as experiências de todos 
quantos nos visitam. 

Ao longo de todo o agrupamento, decorre o 
passatempo “Ranking de leitores”, com os resultados 
mensais a serem afixados nas portas das bibliotecas e 
nos seus blogues. Aos vencedores em cada escalão 
(pessoal docente, pessoal não docente e encarregados de 
educação) espera-os uma noite para duas pessoas, em 
regime de alojamento e pequeno-almoço, no Hotel Hil-
ton Vilamoura ou no Hotel D. José, a gozar na época 
baixa, entre setembro e dezembro de 2015. 

No âmbito da organização do espaço das 
bibliotecas, para facilitar o acesso às prateleiras e à 
informação, foram colocadas as etiquetas identificado-
ras de cores para daltónicos, concebidas pelo projeto 
Coloradd, nas Bibliotecas do Agrupamento. 

Na Biblioteca da EB23, decorre com regulari-
dade a Hora do Conto na Biblioteca. Desde o primeiro 
período que a Prof. Madalena Valente tem vindo a dina-
mizar na Biblioteca os "Contos da Avó". 

Na Biblioteca da EB23, em janeiro, esteve 
patente a exposição dos trabalhos que o 7º A, Turma 
SELF, fez sobre o antigo Egito em articulação com as 
disciplinas de Francês, História e Matemática. As pro-
fessoras Manuela Encarnação e Eliana Ferreira expuse-

ram os trabalhos dos seus alu-
nos. 

Decorreu, no dia 21 de 
janeiro, pelas 10.30h, na Biblio-
teca da EB23, a atividade 
“Momentos de leitura entre 
gerações”. Alunos, pais e encarregados de educação 
partilharam momentos de leitura e convívio. Tivemos, 
ainda, José Bolotinha a representar a Associação de 
Pais do Agrupamento. Representando a Frapal 
(Federação Regional das Associações de Pais do Algar-
ve), a sua presidente, Fátima Custódio que, mais uma 
vez, gentilmente se disponibilizou a participar com um 
significativo trecho da obra “História de uma gaivota e 
do gato que a ensinou a voar”, de Luís Sepúlveda. Para 
além da Biblioteca, esta atividade foi também articulada 
com a aula de Português. Contámos, ainda, com a visita 
da Diretora do Agrupamento, Prof. Conceição Bernar-
des e da Diretora de Turma, Prof. Mónica Barros. 

Nesse mesmo dia, 
apuraram-se os finalistas da 
fase local do Concurso 
Nacional de Leitura. No 
escalão 7º e 8º anos, sagra-
ram-se vencedores os alunos 
Eduardo Santo, Gonçalo 
Batista e Ivo Fernandes, do 
8º D. No escalão 9º ano, 
foram vencedores Marcelo 
Lemos, João Pedro Gonçal-
ves e Mihail Popescu, todos 
do 9ºA. No escalão referente ao ensino secundário, 
ganharam os alunos Catarina Cavaleiro, Rita Leonardo 
e Pedro Pedrosa, todos 10ºA. O Concurso Nacional de 
Leitura terá a sua final regional em finais de Abril na 
Biblioteca Municipal de Lagos. 

A turma do 11ºF, coordenada pelo pro-
fessor Serafim Moreira, aderiu à inicia-
tiva global "Je suis Charlie", na sequên-
cia do atentado terrorista à sede daquele 
periódico francês e compuseram um 
expositor com cartazes alusivos ao tris-

te momento, cuja mostra solicitaram que fosse feita na 
Biblioteca da ESLA. Paralelamente, os alunos do 12º 
ano do curso de Artes Visuais também elaboraram 
alguns trabalhos que ficaram em destaque nas paredes 
da Biblioteca entre 19 de janeiro e 6 de fevereiro. 

Não posso adiar o amor para outro século  
não posso  
ainda que o grito sufoque na garganta  
ainda que o ódio estale e crepite e arda  
sob montanhas cinzentas  
e montanhas cinzentas  
          Não posso adiar este abraço  
          que é uma arma de dois gumes  
          amor e ódio  
Não posso adiar  
ainda que a noite pese séculos sobre as costas  
e a aurora indecisa demore  
não posso adiar para outro século a minha vida  
nem o meu amor  
nem o meu grito de libertação  
          Não posso adiar o coração 
        António Ramos Rosa, in Viagem Atra-
vés de uma Nebulosa 
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No passado dia 15 de janeiro, o ator, músico e 
declamador de poesia Afonso Dias esteve presente na 
Biblioteca da ESLA. A sua presença deveu-se à promo-
ção local do concurso literário Sophia de Mello Brey-
ner, da responsabilidade das Bibliotecas Municipais de 
Loulé e de Lagos. Algumas turmas puderam ouvir a 
declamação de poemas de Sophia, musicados em alguns 
casos. No final, foram informados acerca do regulamen-
to do dito concurso e incentivados a participar, em qual-
quer uma das suas vertentes. 

No dia 29 de janeiro (5ª feira), pelas 10h30, 
também em patrocínio da Câmara Municipal de Loulé, 
a Biblioteca da ESLA recebeu Afonso Cruz. Escritor, 
realizador de filmes de animação, ilustrador e músico 
português, respondeu às perguntas de várias turmas 
acerca do seu percurso profissional e pessoal. 

Para assinalar o Dia 
Internacional da Internet Mais 
Segura, o Grupo de Informática, 
em articulação com as Bibliote-
cas da ESLA, levou a cabo, no 
dia 10 de fevereiro, a criação de 
uma apresentação sobre os cui-
dados a ter com a Internet desti-
nada a pais e encarregados de 
educação dos alunos do 9º ao 12º ano e na biblioteca da 
eb23 essa apresentação destinou-se a alunos. 
De 9 a 13 de fevereiro, comemorámos a Semana dos 
Afetos. Na EB23, foi criado um mural que os alunos 
preencheram com frases alusivas à data. Também foi 
criado uma apresentação em PowerPoint, que ficou em 
projeção contínua na Biblioteca ao longo dessa semana. 
Na ESLA, esta semana foi comemorada em articulação 
com a Equipa de Saúde Escolar. Durante toda essa 
semana, decorreu o concurso “A mais bela carta de 
amor”. O vencedor foi Francisco Carmo (do 11ºA), que, 
perante cerrada concorrência, conquistou um jantar 
romântico para duas pessoas no restaurante Tira Mi Sú 

(Al Sakia) no Dia dos Namorados. As Bibliotecas apro-
veitam para agradecer ao restaurante Tira Mi Sú o 
patrocínio dado a este evento. Nesta semana, foi tam-
bém dado destaque a livros subordinados ao tema e 
tivemos um mural com mensagens de amor em várias 
línguas. A equipa da Educação para a Saúde (professora 
Célia Nobre e enfermeira Cristina Farrajota) promoveu 
uma ação de sensibilização sobre a violência no namoro 
na biblioteca da Biblioteca da ESLA, na qual os alunos 
tiveram a oportunidade de ouvir conselhos sobre como 
agir face a várias situações que, parecendo normais no 
namoro, não o são. 

 
No passado dia 21 

de fevereiro, comemorou-
se o Dia Internacional da 
Língua Materna. Na EB23, 
a professora Célia Carneiro 
e a sua turma de 7º ano 
PCA montaram na Biblio-
teca a exposição alusiva à 
data que se celebra a 21 de 
fevereiro. Na Escola 
Secundária, deu-se desta-
que livros de várias línguas 
e a transcrição de mensa-
gens/poemas na língua materna de vários alunos estran-
geiros da escola, que ficaram expostos na semana que 
precedeu a data. 

Na ESLA, continuaram a ter lugar as sessões 
de formação “ “Como elaborar um CV e enfrentar a 
primeira entrevista de emprego” e também “Como ela-
borar um trabalho escrito”, no âmbito do apoio curricu-
lar que a Biblioteca Escolar dá a alguns grupos discipli-
nares da escola. Encontram-se também disponíveis dois 
painéis com a listagem dos concursos literários e as 
sessões internas de formação, desenhadas a pedido de 
vários grupos disciplinares. 
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MOMENTOS DE LEITURA ENTRE GERAÇÕES 

 Decorreu, no dia 21 de janeiro, na Biblio-
teca da escola, a atividade “Momentos de Leitura 
entre Gerações”. Alunos, pais e encarregados de 
educação partilharam momentos de leitura e con-
vívio. O evento contou com a presença de José 
Bolotinha, representante da Associação de Pais 
do Agrupamento, e de Fátima Custódio, presiden-
te da Federação Regional das Associações de Pais 
do Algarve que, mais uma vez, gentilmente se 
disponibilizou para participar com um significati-

vo trecho da “História de uma gaivota e do gato 
que a ensinou a voar”, de Luís Sepúlveda. Entre 
os presentes, contaram-se ainda a Diretora do 
Agrupamento, a professora Conceição Bernardes, 
e a diretora de turma Mónica Barros. 

 Para além da Biblioteca, esta atividade 
foi também articulada com a aula de Português.  

 A todos/as, muito obrigado por estes 
momentos partilhados em leituras (s)! 

Ana Pereira 
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um exemplo ilustrativo de que há interesses e 
valores comuns a várias culturas e países e isto está patente no facto de ser o documento mais traduzido do 
mundo. 

Todavia, apesar da existência deste documento, os direitos humanos nem sempre são respeitados, 
um deles é o da liberdade de expressão. Este direito tem sido posto em causa nos últimos tempos, como 
podemos verificar pelas notícias que nos chegam de Paris. Os Muçulmanos consideram os Ocidentais 
infiéis, discordam dos seus valores, no entanto, ninguém tem o direito de matar em nome da religião, cada 
pessoa deve ser considerada na sua dignidade e integridade moral e física, deve ter o direito de exprimir as 
suas opiniões. Como diz a frase, que erroneamente costuma ser atribuída ao filósofo Voltaire, ” Posso não 
concordar com o que dizes, mas farei tudo para que o possas dizer”. 

 Catarina Emídio, Érica Gomes, 10ºB 

Acabámos de sair de 2014, entra-
mos em 2015 recheados de esperança, 
liberdade, paz e amor, e deparamo-nos 
com um atentado aos direitos de cada um, 
uma “ invasão “ à mente das pessoas. 

Estamos perante um país que foi 
palco da implementação de Direitos 
Humanos, através da Revolução e agora, 
anos mais tarde, sofre um atentado a isso 
mesmo… Trabalho em vão, diríamos nós. 

A liberdade de expressão foi uma 
conquista e resultou de uma grande bata-
lha, que ainda faz sentido. Uma tal invasão 
é uma falta de respeito pela luta e trabalho 
que outrora alguém teve, e esse esforço e 
essa luta deveriam servir para valorizar 
aquilo que se alcançou. 

Recusamos constantemente a reli-
gião dos outros, a língua dos outros, a 
etnia dos outros, sem sequer pensarmos 
que os sentimentos são comuns a todo o 
ser humano. 

Por isso, lutemos pelo dia em que 
as raças se sorriam, as religiões troquem 
olhares de conforto, o respeito seja comum 
a todos, a aceitação aceite! 

Catarina Correia,  
Inês Santos, 10ºB 

Arina Miller, 12ºF 

Inês Filipa,  12ºF 

Chiara Serradimigni , 12ºF 



ESCRAVIDÃO POR DIVIDA 
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BARRIGA DE ALUGUER 

HELENA BERNARDO, 12ºF 

TATIANA BRITO, 12ºF 

SAMUEL COSTA, 12ºF 

FILIPE GUERREIRO, 12ºF 

TRÁFICO DE ÓRGÃOS 

ESCRAVATURA SEXUAL 

 INFANTIL 

BULLYING  

JÉSSICA ROMÃO, 12ºF 

Uma menina encostada à parede, curvada, a proteger-se 
de uma sombra, o medo, alguém que a agride. A parede 
como limite. 

O trabalho como moeda de troca, o ser humano 
tratado como coisa. 

A barriga de aluguer, um modo de 
escravizar o corpo, antinatural, não 
procriar os seus próprios filhos, mas a 
barriga em troca de capital. 
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Paula Rego à Miró 

Alunos do 12ª ano, de Artes Visuais, realizaram um trabalho 
a pastel a óleo abstraindo os quadros de Paula Rego. 

Animalia, trabalho realizado  a pastel  a óleo  pela turma do 11ºG do curso de 
Artes visuais  
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 A escravatura humana é um sistema eco-
nómico em que as pessoas são tratadas como pro-
priedade de alguém, sem direito à liberdade. 
 Apesar de alguns pensarem que a escrava-
tura foi abolida há muito tempo atrás, continua a 
ser um dos problemas do mundo atual, aparente-
mente, oculto da passada imperfeição da nossa 
História. 
 São hoje cerca de 29.8 milhões os escra-
vos existentes no mundo, entre os quais crianças e 
mulheres. 
 A desumanidade e a suposta superioridade 
de certos indivíduos, relativamente a esta situação, 
pode ultrapassar a nossa capacidade de intervir de 
forma a dizimar esta prática mundial. Contudo, 
podemos triunfar nesta batalha: Juntos podemos 
fazer a diferença e ver o planeta crescer. 

 

A ESCRAVIDÃO NO NOSSO PLANETA 
Nicoleta Nechifor, 9ºA 

Trabalhos da disciplina de 
Inglês dos 9º A, B e C 



               TRÁFICO DE MULHERES 
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TRÁFICO DE PESSOAS 

       

 RITA CARDOSO, 12ºF 

ABANDONO INFANTIL 

 

 

                              

                                                                      ANDREIA TORRÃO, 12ºF 

 

O tráfico de seres humanos, o transporte ilegal de 
pessoas de um lugar para o outro, o trabalho escravo.  

O tráfico de mulheres, a escravidão sexual, a venda de 
mulheres como objeto sexual contra a sua vontade. 

CATARINA COSTA, 12ºF 

Países pobres, crianças vendidas pelos próprios pais, trafico, 
prostituição, escravatura, pedofilia. 

ESCRAVATURA INFANTIL 

 

 

    CRISTIANA PATRIARCA, 12ºF 
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Levantei-me de manhã, como habitual-
mente faço, para trabalhar. Infelizmente, estou 
dependente de um homem, mas consegui arranjar 
um emprego. Está calor como quase sempre no 
Sudão.  

Hoje, sinto-me diferente, acho que é o dia 
certo para fazer aquilo que já quero fazer há muito 
tempo. Arranjei umas calças há alguns dias e pen-
so que é o dia ideal para usá-las. Não tenho o dese-
jo de mudar o mundo radicalmente, mas quero, 
pelo menos, melhorá-lo e lutar pelos direitos das 
mulheres. As notícias correm depressa e há pelo 
menos 700 mulheres presas por usar calças, eu vou 
ser apenas mais uma. No entanto, mais uma pode 
fazer a diferença.  

Sei que noutros países do mundo usar cal-
ças é tão usual como usar uma saia. Não concordo 
nem aceito, somos todos iguais, aqui é regra usar 
saia, e eu tenho tanto direito de usar calças como 
qualquer outra mulher do mundo.  

Vou lutar pelas mulheres que têm medo do 
que lhes possa acontecer, vou lutar pelas mulheres 

que já estão a lutar nas prisões todos os dias e tam-
bém vou lutar por todas as mulheres que estão em 
piores condições que eu, que vivem miseravelmen-
te, que são tratadas como lixo, abusadas sexual-
mente e que são obrigadas a fazer coisas repugnan-
tes. Vou lutar por um mundo melhor porque não 
perdi a esperança.  

Sei que vou ter de enfrentar todos, fá-lo-ei 
de cabeça erguida, com a minha determinação que 
é maior do que tudo. Sei bem as repercussões que 
isto pode ter, as habituais quarenta chicotadas, um 
mês na prisão, os olhares de desapontamento ou de 
condenação.  

Já as vesti, sinto-me tão leve e confortável, 
estou pronta para sair de casa. Estou pronta para 
enfrentar o mundo. Agora, será difícil, contudo, 
um dia a vitória irá prevalecer e tudo isto que vou 
passar, eu e todas as mulheres, valerá a pena! Por-
que nós também merecemos uma vida! 

 

DETERMINAÇÃO 
Carolina  Figueiras 

Ana Pedro, 12º F 

Petra Fernandes, 12º F 
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  O Núcleo do Algarve da Associação de 
Professores de Matemática (APM), promoveu no 
auditório da Escola Secundária/3 Dr.ª Laura Ayres, 
o evento “Fim de Tarde com… José Duarte”, no 
passado dia 23 de janeiro. “Pensamento Algébrico: 
Tarefas e Recursos” foi o motivo da reunião que 
juntou 55 professores de todos os níveis de ensino 
e de diversas escolas do Algarve. 
 Os temas abordados A prática de ensino e 
O ensino e aprendizagem da Álgebra focaram 
muitos aspetos práticos do ensino na sala de aula e 
o papel de recursos tecnológicos no ensino da 
Álgebra. A escolha de tarefas para desenvolver o 
pensamento algébrico e a adequação das questões 
em função do nível de ensino foram outros dos 
tópicos explorados, tendo sido utilizado o “Wallet 
problem(1)” como exemplo. 
 Este fim de tarde promoveu “uma reflexão 
sobre o ensino e permitiu clarificar aspetos do pen-
samento algébrico, antecipar o pensamento dos 

alunos e pensar/adequar as 
tarefas e o ensino”, tal como 
referiu o Professor José Duar-
te. 
 O evento foi enrique-
cido pelo coffee break da res-

ponsabilidade 
dos professo-
res Margarida 
Rodrigues e 
Ricardo 
Encarnação e 
dos alunos do 
10.ºJ e 11.ºI 

dos cursos profissionais de cozinha e  restaurante e 
bar, respetivamente. 
 (1) Carraher D., Schliemann, A. e 
Schwartz, J. (2008). Early Algebra is not the same 
as Algebra Early. 

“FIM DE TARDE COM…” 

Diana Santos 

 O Voc. de Artes & Vitri-
nismo tem vindo a realizar decora-
ções de vitrines no exterior da 
escola. Esta experiência tem sido 
bastante gratificante, não só 
pela desafio que envolve a decora-
ção de uma vitrine, como também 
pelos contactos que os alunos 
estabelecem com os proprietários 
dos estabelecimentos e outros 
clientes que se mostram satisfeitos 
com o trabalho pelos alunos realizado.  
 Esta turma criou o cenário para o evento 
da entrega dos diplomas realizado este ano em 
outubro de 2014 tendo em simultâneo decorado 
todo o espaço envolvente com o logotipo, e outros 
efeitos. Outro desafio foi lançado em dezembro: os 
alunos começaram a trabalhar sobre o tema do 
Natal projetaram e definiram ideias para a decora-
ção de uma vitrine  de uma pastelaria, onde todos 

os materiais utilizados tais como (esferovite, 
tintas, rendas de papel, formas de papel 
etc.)  foram recolhidos e reutilizados para o 
efeito. Fevereiro aproximava-se, e o ante 
projeto bem como o projeto execução para a 
decoração da vitrine de mais uma pastelaria 
tomava corpo, o tema do dia dos namora-
dos/carnaval fez sucesso!  Ambas as ativi-

dades decorreram na pas-
telaria "SPOL", tendo pos-
teriormente se alargado 
à pastelaria "Gavaia". Os 
alunos foram bastante 
empenhados e criativos e 
estão neste momento a 
preparar a sua próxima 
execução alusivo ao tema 
da Páscoa."  

15 

Lia Lamarão 

DECORAÇÕES DE VITRINES NA ESLA 
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 No passado dia quinze de Janeiro realizou-
se, em Lagoa (ESPAMOL), o I Encontro de Volei-
bol Feminino, no escalão de juvenis. A equipa da 
Escola Secundária Drª Laura Ayres, sob o comando 
do professor Nuno Filipe, venceu o encontro 
ganhando por 2-0 à Escola Secundária de Albufeira 
e, pelo mesmo resultado, à ESPAMOL.  
 Mantendo o mesmo nível de empenho e 
companheirismo, a que já nos habituou no ano tran-
sato,  a equipa da ESLA manifestou serenidade e 
técnica aliadas a um espírito de confiança e profis-
sionalismo, tão necessários a quem pretende manter 
as vitórias. Assim, a corrida para a revalidação do 
título de Campeãs Regionais começou de forma bas-
tante positiva. 
 O próximo encontro realiza-se na nossa 
escola, pelo que o apelo fica aqui:  
 VEM APOIAR A EQUIPA DA TUA 
ESCOLA.  
 Se tiveres vontade de integrar este projeto, 
podes ainda fazer parte desta equipa, os treinos são à 
terça-feira, às 17:25 e sexta-feira, às 16:30. 

I ENCONTRO DE VOLEIBOL FEMININO 
Nuno Filipe 

 Os alunos do curso Técnico de Apoio à 
Gestão Desportiva (11.º J e 10.ºH) estiveram pre-
sentes na Cerimónia de Abertura Loulé, Cidade 
Europeia do Desporto 2015. Um ano que será mar-
cante para o Concelho de Loulé, pelo reconheci-
mento desportivo de todos os que estão ligados de 
uma forma ou de outra ao Desporto, estes alunos 
iniciaram o desfile, representando o Agrupamento 
de Escolas Dr.ª Laura Ayres, criando assim um 
cordão humano por onde passaram todas as coleti-
vidades desportivas do Concelho. Realça-se ainda 
a participação dos mesmos na organização do 
evento, dando suporte a toda a logística necessária 
para o seu sucesso . Os alunos foram orientados 
pela professora Lisa Soeiro na disciplina de Gestão 
de Programas e Projetos Desportivos.  

A ESLA NA CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 
Lisa Soeiro 
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 Com o objetivo de visitar a adega da Car-
tuxa saímos, no  dia 16 de Janeiro, pelas 7:00h , 
em direção à cidade histórica de Évora. 
 Na adega, a guia deu-nos a conhecer a 
história da fundação Eugénio de Almeida e expli-
cou o processo de produção dos vinhos, desde a 
apanha da uva até ao engarrafamento e rotulagem. 
A fundação também se dedica à produção de azei-
tes e à  criação de gado-  cavalo lusitano, bovino e  
porco preto. 
 O último Eugénio de Almeida, não tendo 
herdeiros, deixou um testamento escrito onde pre-
via a criação e gestão da fundação. Assim, cabe 
ao reitor da Universidade de Évora, a um membro 
do seminário e ao arcebispo a gestão da mesma. 
 Ficámos a saber que os vinhos rosés são 
feitos a partir de casta tinta e a cor depende do 
tempo da fermentação e do tempo de contacto 
com a pelicula da uva. A fundação vende cerca de 
3 milhões de garrafas por ano e exporta 50% da 
sua produção para os EUA, Angola, Brasil e 
Ucrânia.  
 Uma das suas herdades está ligada ao 
Convento da Cartuxa, ainda ativo, daí o nome 
dado aos vinhos aí produzidos.  

 Em Vila Viçosa, visitámos o Paço Ducal, 
um edifício monumental cuja construção se ini-
ciou em 1501.Com a ascensão da Casa de Bra-
gança ao trono de Portugal em 1640, Vila Viçosa 
passa de residência permanente a mais uma das 
residências reais espalhadas pelo reino. No século 
XIX as visitas da Família Real tornam-se fre-
quentes, sendo o Paço arranjado sucessivamente 
nos reinados de D. Luís e D. Carlos para, com 
maior conforto, receber a família e a larga comiti-
va. Em 1910, com a implantação da República, o 
Paço encerra as portas, que serão reabertas nos 
anos quarenta, após a criação da Fundação da 
Casa de Bragança. Percorremos o andar nobre, 
piso onde estão as coleções de pintura, escultura, 
mobiliário, tapeçarias, cerâmica e ourivesaria. O 
imponente espaço inclui frescos e azulejos seis-
centistas, tetos pintados e lareiras em mármore. 
Visitámos também a parte menos nobre onde 
viviam os criados. A cozinha impressiona pelas 
suas dimensões e pela quantidade de utensílios 
em cobre. 
  A visita terminou com a coleção de 
coches e vimos berlindas, mas não “estivemos na 
berlinda”. 

VISITA DE ESTUDO À ADEGA DA CARTUXA E AO PAÇO DUCAL DE VILA VIÇOSAVISITA DE ESTUDO À ADEGA DA CARTUXA E AO PAÇO DUCAL DE VILA VIÇOSAVISITA DE ESTUDO À ADEGA DA CARTUXA E AO PAÇO DUCAL DE VILA VIÇOSAVISITA DE ESTUDO À ADEGA DA CARTUXA E AO PAÇO DUCAL DE VILA VIÇOSA    
Texto coletivo 11º I/ I1 
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   A Theobroma cacao é uma 
árvore de porte médio de cujos 
frutos se extrai a Teobromina, 
uma metilxantina, da mesma 
família química da Cafeína. A 
etimologia da palavra é grega, 
sendo composta por duas pala-

vras: Theo «Deus» e Broma «Comida». A Teobromina, 
e mais especificamente o fruto que a produz, é 
a Comida dos deuses e assim era conhecida e aprecia-
da pelos Maias e pelos Aztecas. A teobromina está pre-
sente no Chocolate. São as propriedades químicas 
da Teobromina e da sua família química que conferem 
ao chocolate as suas muito apreciadas qualidades esti-
mulantes e elevadoras do espírito. 
   Mas, apesar de pertencerem à mesma família e terem 
algumas propriedades comuns, a Teobromina e 
a Cafeína são diferentes no modo de atuação: 
a Teobromina é um estimulante suave com efeitos pro-
longados enquanto a Cafeína é um estimulante forte 
com efeitos breves. A Cafeína é uma trimetilxantina, 
enquanto a Teobromina é uma dimetilxantina. Isto sig-
nifica que, em vez de ter 3 grupos metilos na sua com-
posição química, só tem 2. O grupo metilo é um com-
posto químico formado por um carbo-
no e 3 hidrogénios que só existe ligado 
a uma molécula (só por si o CH-3 não 
é estável, apenas o CH4, o metano). A 
diferença num grupo metilo explica 
algumas das diferenças entre as duas.  

   As primeiras evidências históricas 
do consumo de chocolate vêm de 
antes de 500 AC na América Central. 
Os Maias, inventores do zero, astró-
nomos, construtores exímios com 
apenas ferramentas de pedra, desco-
briram o cacau na cordilheira dos 
Andes, na América do Sul, e levaram
-no para a América Central mas a sua 
civilização decresceu de importância 
e desapareceu antes do ano 1000 DC, 
antes da chegada dos Espanhóis em 

1519. Os Aztecas assumiram depois algumas das tradi-
ções maias, sendo uma delas o consumo de uma bebida 
feita com sementes de cacau (sementes de cacau dissol-
vidos em água). Os Aztecas chamavam a essa bebi-
da xocolatl, das palavras aztecas xocolli «amargo» 
e atl «água». O chocolate não era adoçado com açúcar 

(como se faz modernamente) e era dissolvido em água 
(daí o seu nome de «água amarga»). Esta bebida era 
muito apreciada pelas suas propriedades estimulantes 
(fornecidas pela teobromina) quer pelos Maias quer 
depois pelos Aztecas, que a tomavam ritualmente antes 
de uma guerra. Ao xocolatl eram, por vezes, adiciona-
dos pimentos picantes. 
   Quando Colombo chegou 
à América levou, aos reis 
espanhóis, algumas semen-
tes de cacau mas a bebida de 
que era feito não ficou 
conhecida na Europa ime-
diatamente. Só mais tarde 
chegou ao «velho» continen-
te, porque a bebida azteca 
era amarga e diferente dos 
gostos adocicados dos euro-
peus. Somente em 1585 foi 
enviado o primeiro carrega-
mento de chocolate para a 
Europa. Os Europeus tam-
bém a bebiam como «chá de 
café» (água quente com 
grãos de cacau muito dissolvidos) mas substituíram o 
pimento picante por baunilha e acrescentaram açúcar e 
leite para disfarçar o sabor amargo da bebida. No século 
XVII, Turinby Doret criou o primeiro chocolate sólido; 
em 1819 Cailler criou a primeira fábrica de chocolate 
suíço e em 1828 Van Houten inventou um processo 
pelo qual o sabor amargo era retirado ao chocolate. Mas 
foi o inglês Joseph Fry que, em 1847, criou a primeira 
barra de chocolate e pouco depois o mesmo fizeram os 
irmãos Cadbury (cujo nome dispensa apresentações). 
Finalmente, em 1867, os suíços Daniel Peter e Henri 
Nestlé criaram o primeiro chocolate de leite. 
   Curiosamente, tendo em conta a sua origem sul-
americana, a Theobroma cacao é agora principalmente 
plantada em África: 40% da produção mundial vem da 
Costa do Marfim, o Gana (também em África) produz 
15%, a Indonésia (entre a Ásia e a Austrália) produz 
outros 15% e os restantes 30% dividem-se por alguns 
outros países (Brasil, Nigéria, Camarões,...). 
   Tem-se falado das propriedades benéficas para o 
coração do vinho tinto, devido ao seu teor de flavo-
nóides (anti-oxidantes) mas o chocolate tem mais 
flavonóides do que o vinho tinto. Conclusão? Se con-
duzir não beba, coma um chocolate. 

A COMIDA DOS DEUSES 
Mauro Maia 
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Secção Europeia de Língua Francesa (7ºA e 9ºA) 

SELF ENIGMES 

Un fermier embauche Denyse et Alcide pour construire une clôture.  
Il paye Denyse douze euros pour chaque poteau qu'elle installe.  
Il paye Alcide huit euros pour chaque poteau qu'il installe.  
Il faut installer quarante poteaux.  
Il veut payer le même montant d'argent à Denyse et Alcide.  
 
Question : Combien payera le fermier pour la clôture? 

1. Fermier 

Des poules et des chevaux sont dans la grange.  
Le nombre total de têtes et d'ailes est égal au nombre total de pattes des poules et des chevaux.  
Les vingt-quatre animaux sont tous en bon état!  
 
Question : Combien de poules sont dans la grange? 

2. Poules 

Cheryl et Justin marchent en direction opposée près des rails de train.  
Chaque personne marchent à une vitesse de 3 kmph. 
Le train dépasse Cheryl en cinq secondes et dépasse Justin en six secondes.  
Le train roule à vitesse constante.  
 
Question : Quelle est la longueur du train? 

3. Train 

Solutions 

Réponse 1:                                                                   Réponse 2:                                                                  Réponse 3: 

384 euros                                                                      9 heures                                                                      50 mètres 



100100100100 comentários 

Cursos Profissionais, 10ºJ 

 One thing that all African people have in 
common, is our passion for football, whether it’s a 
national or international competion, whether it’s 
the World Cup or the European Cup, whether it’s 
the champions league or the European League, we 
love all of it. But there is one football competition 
that we love the most, and that is the African Cup 
of Nations (CAN) and the passion by the support-
ers can be crazy sometimes. 

 Many people 
who know the football 
history of Africa, will 
say that in Africa, foot-
ball is a religion. I have 
never been to other 
countries in Africa, ex-
cept my own country, 
but I know exactly how 
things go there during 
an African Cup, be-
cause the atmosphere in 
all qualified countries is 
the same. The African 
Cup brings joy in countries, it allows people in 
difficult situations to laugh and to forget about 
their troubles, that is the beauty of this competi-
tion.  

 For example, the national team of Guinea, 
my country, they borough smile back to people 
faces after being qualified for the African Cup, this 
was very special because the country was and still 
is suffering due to the disease “Ebola”. All things 
were stopped in the country because of Ebola, peo-
ple were not able to go to school since last august, 
others couldn’t go to their jobs, it wasn’t aloud in 
the country to have places with a lot of people to-
gether, all this to prevent the disease to riche more 
and more people. So, people were not happy, they 
were living in misery, but then, the Sily National 

de Guinee, wish is the nickname of the national 
team, meaning “the national elephant of Guinea” 
qualified for the African cup in very difficult cir-
cumstances. This gave a smile back to all people, 
people could go out and party for the first time in a 
very long period. The team is now playing the 
Cup, and the entire country is supporting them 
every single day, just like all the others countries.  

 But for me the 
greatest example of 
what football means in 
Africa happened in 
Ivory Coast. In 2006, 
there was a war going 
on in the country, be-
tween government and 
rebels. The national ten 
was able to qualify for 
the World Cup for the 
very first time in their 
history. After the quali-
fication, the players 
went to the country and 

sate around a table with government members and 
also members of the rebellion, the players asked 
both side to lower their weapons and to start mak-
ing conversation with each other, they sayed that 
the war had to end, because many innocent people 
already died for no reason. For the very first time 
in a long period, the government and rebels ac-
cepted to talk and eventually they founded a solu-
tion. Few weeks after that the war stopped, and the 
rebuilding started, all that because of the love that 
African people have for football. Well if that is not 
a great achievement, I don’t know what is? 

Football is maybe not a religion in Africa, but it’s 
one of the most loved things by us. 

THE AFRICAN PASSION:  

THE AFRICAN CUP OF NATIONS 


