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Existe uma espécie de feitiçaria em todo o 

trabalho culinário: na escolha dos ingredientes, 

no processo de misturar, raspar, derreter, mace-

rar e aromatizar, nas receitas retiradas de livros 

antigos, nos utensílios tradicionais – o pilão e o 

almofariz, a mistura com que a minha mãe fazia o 

seu incenso convertidos a um propósito mais 

caseiro, as suas especiarias e ervas aromáticas 

cedendo as subtilezas a uma magia mais básica e 

sensual. E é em parte a efemeridade de tudo que 

me delicia: tanta preparação 

amorosa, tanta arte e expe-

riência aplicada num prazer 

que não dura mais do que um 

momento e que só poucos 

apreciarão plenamente. 

HARRIS, Joanne, 
Chocolate, tradução de Tere-
sa Casal, 20ª edição, Lisboa, 
Edições ASA, p.52. 

A alimentação, mais do que um elemento 
incontornável na vida humana, sempre foi um 
ritual em que se jogou a própria humanidade do 
homem, a sua capacidade de humanizar o mundo e 
de criar cultura a partir de uma exigência mera-
mente natural. 

Da época em que o homem era nómada, e 
desafiava a sua sobrevivência nos perigos que 
enfrentava na caça, à civilização neolítica da pas-
torícia e da agricultura, dos grandes banquetes 
romanos, cujos comensais partilhavam largas 
horas, às festividades atuais, nas celebrações do 

nascimento, do casamento ou mesmo na cerimónia 
do adeus, a comida foi um elemento sempre pre-
sente nas horas que habitamos.  

Todavia, se cada civilização criou os seus 
códigos próprios de alimentação, a sua gastrono-
mia específica e única, o certo é que o prazer da 
degustação dos alimentos e os rituais do cuidado 
na sua preparação são universais. Como Joanne 
Harris refere, há uma espécie de alquimia, de sorti-

légio, no modo como os ges-
tos, os objetos, os ingredien-
tes, e os odores, se fundem 
dando origem a um prazer 
sensual marcado, como tudo 
o resto na vida humana, pelo 
selo do efémero. Nesta sen-
sualidade viu a Igreja o peca-
do da Gula, do excesso, e a 
época atual não é mais bene-
volente quando se trata de 

nomear o desregramento na alimentação como 
“distúrbios alimentares”. 

Em tempo de celebração do Natal, não é 
coisa descabida refletir sobre a alimentação, os 
seus prazeres e os seus excessos, por esta razão, o 
100comentários dedicou-se nesta edição à sua aná-
lise.  

Mas porque o Natal é essencialmente amor 
e partilha, reiteramos aqui os votos de Boas Festas 
para toda a comunidade escolar. 

Imagem: Natureza Morta, Paul Cézanne 
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Adriano Aires, Almiro Lemos, João Lopes 

BIBLIOTECAS ESCOLARES 

  
 Aproximando-se o Natal, começam a che-
gar às Bibliotecas os primeiros sinais de decora-
ções da época… E desde a última edição do 100 
Comentários, as Bibliotecas do agrupamento não 
tiveram mãos a medir... 
 As bibliotecas também decidiram, como 
vem sendo hábito, marcar presença no Concurso 
Nacional de Leitura. Assim, na EB23 (destinados 
aos alunos dos 7º e 8º anos), os títulos escolhidos 
foram: o conto A Saga, de Sophia de Mello Brey-
ner Andresen e História de uma gaivota e do gato 

que a ensinou a voar, de Luís Sepúlveda. Já na 
ESLA, para os alunos do 9º ano, os títulos escolhi-
dos foram: Bichos, de Miguel Torga e Sonho de 

uma noite de verão, de William Shakespeare. Para 
o ensino secundário, a escolha recaiu sobre: A 

cidade e as Serras, de Eça de Queirós e Siddhar-

tha, de Hermann Hesse. Aguardamos as vossas 
inscrições e a vossa presença no teste de avaliação 
de leitura, que terá lugar na primeira semana de 
janeiro (para os alunos da ESLA) e no dia 14 de 
janeiro, às 14.30h, para os alunos da EB23. Os 
vencedores têm viagem marcada para a final regio-
nal. 
 No dia 14 de Novembro, a escritora Vera 
de Vilhena esteve presente na E.B. 2,3 de Quartei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ra no âmbito de uma atividade realizada entre a 
Biblioteca e a professora de Português Cristina 
Barbosa. As turmas B e C do 7º ano deslocaram-se 
ao Auditório para conhecer e ouvir a convidada a 
falar das suas obras. 
 Foram momentos muito agradáveis, subli-
nhando-se a importância da literatura portuguesa. 
 A data de nascimento de António Pina, 
jornalista e escritor (18 de novembro) foi recorda-
da. Nunca é demais prestar homenagem a este 
escritor cuja obra incidiu principalmente na poesia 
e na literatura infanto-juvenil, mas que também 
escreveu diversas peças de teatro e de obras de 
ficção e crónicas. Convém 
recordar que António Pina 
foi galardoado com o Pré-
mio Camões. 
 Desde meados de 
novembro, na ESLA, con-
tamos com a exposição 
“Märchenwelten”, levada a 
cabo pelo grupo de Ale-
mão. Algumas turmas 
exploraram-na através de 
guiões preparados pelas 
suas docentes de alemão apesar de se ter mantida 
aberta a todos os utilizadores da Biblioteca. 
 No dia 20 de novembro, o grupo de Filo-
sofia dinamizou na Biblioteca a comemoração do 
Dia Mundial da Filosofia. Em vez de se ter pedido 
aos alunos que realizassem trabalhos, foram os 
docentes os “trabalhadores”, tendo entoado can-
ções com mensagens universais, em que o “artista” 
principal foi o prof. António Júnior. 

Natal… Na província neva. 
Nos lares aconchegados, 
Um sentimento conserva 
Os sentimentos passados. 
 
Coração oposto ao mundo, 
Como a família é verdade! 
Meu pensamento é profundo 
Estou só e sonho saudade. 
 
E como é branca de graça 
A paisagem que não sei, 
Vista de trás da vidraça 
Do lar que nunca terei! 

Fernando Pessoa, Natal. 
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  Além de ter-
mos recebido novos 
títulos (que já se 
encontram disponí-
veis), oferta de algu-
mas editoras e de 
leitores, comemorá-
mos o Dia Mundial 
de Luta contra a SIDA (1 de dezembro). Na 
Biblioteca da E.B 2,3, em articulação com a Equi-
pa de Saúde Escolar, foram expostos trabalhos 
realizados pelos alunos do 7ºF (P.C.A) e foi pro-
jetado um power point referente ao tema. Na 
ESLA, a Equipa de Saúde Escolar trouxe à biblio-
teca a drª Maria Esteves, da Delegação Regional 
de Educação do Algarve, uma especialista sobre o 
tema, que elucidou alguns alunos do 9º e 10º anos 
sobre algumas questões que se seguiram a uma 
palestra de 50 minutos. Para terminar, assistiu-se 
ao filme “Philadelphia”, com Tom Hanks, Anto-
nio Banderas e Denzel Washington. 
 No mesmo dia tam-
bém se comemorou a Restau-
ração da Independência, data 
que é celebrada desde 1640. 
Na biblioteca da EB23 foi 
projetado um power point 
alusivo ao tema. 
Para divulgar o fundo docu-
mental das bibliotecas do agrupamento e incenti-
var o seu consumo por parte de toda a comunida-
de educativa, continuamos com o ranking de lei-
tores em três categorias: Pessoal Docente, Pessoal 
Não Docente e Pais e Encarregados de Educação. 
Este ano, os prémios são patrocinados pelo Hotel 
D. José e o Hotel Hilton Vilamoura, com o apoio 
o Rotary Clube de Loulé. O vencedor de cada 
uma das categorias terá direito a uma noite para 
duas pessoas em regime de alojamento e pequeno
-almoço (APA) no Hotel D. José ou no Hotel Hil-
ton Vilamoura (em condições definidas pelos 
patrocinadores). Espera-se uma adesão em massa. 
Os resultados parciais serão divulgados mensal-
mente nas bibliotecas do agrupamento e a conta-
gem será considerada até ao dia 31 de maio de 

2015. Os prémios serão entregues aos respetivos 
vencedores no jantar de final do ano letivo. 
 Quanto à organização interna, na ESLA, 
o Centro de Aprendizagem encontra-se agora 
também sob a responsabilidade da Biblioteca. 
Assim, foi ali implementado o mesmo sistema de 
quotas em vigor nas bibliotecas, tendo-se concen-
trado por lá todos os dossiês temáticos e os 
manuais. É um local, por excelência, para traba-
lhos de grupo e de pesquisa. A seu tempo, o equi-
pamento informático também será melhorado. 
Até à data, foi feito o levantamento das necessi-
dades, com a colaboração de um estagiário de 
Informática. 
 Internamente, continuámos a formação da 
equipa da Biblioteca no programa Bibliobase. 
Também contamos, este ano, com uma estagiária, 
na biblioteca da ESLA. Além de termos concluí-
do a formação em utilizadores da Biblioteca 
(destinada a alunos), temos agora vigentes duas 
outras formações: Citações e Referências Biblio-

gráficas (50 minutos) e Como 

redigir um trabalho escrito 
(30 minutos). As solicitações 
para as dinamizarmos em tur-
mas (na sala de aula, no audi-
tório e na biblioteca) têm sido 
frequentes. No segundo perío-
do, iremos disponibilizar na 

ESLA uma nova formação: “Como maximizar 
motores de busca”. 
 Foi feita uma criteriosa verificação e 
depuração das estantes para se corrigirem alguns 
erros detetados, sobretudo pela colocação de 
livros fora do seu lugar. Essa verificação tem ago-
ra lugar semanalmente. 
 Tudo isto nos deixa muito felizes, pois a 
adesão dos alunos às atividades por nós propostas 
parece-nos cada vez maior. No entanto, estamos 
sempre recetivos a sugestões (para atividades ou 
aquisições). 
 Tratando-se da época Natalícia, deseja-
mos a todos um Bom Natal para todos e que o 
Ano Novo traga a concretização de todos os vos-
sos desejos! 
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FESTA DA ENTREGA DOS DIPLOMAS 

 Outubro despediu-se com a festa da entrega 
dos diplomas, relativos aos prémios de Valor, Mérito e 
Excelência. 

 A festa, que este ano contou com a presença 
do Sr. presidente da Câmara de Loulé, e outras entida-
des ilustres do nosso município, teve como fito reco-
nhecer o trabalho e  o esforço dos alunos, tanto nas 
atividades letivas quanto em causas desportivas ou 
sociais. 

 Assim, à semelhança do que aconteceu no ano 
letivo transato, não faltou animação uma vez que a 
entrega dos diplomas foi acompanhada por atividades 
como dança, teatro (Imitose e 2574), canto (com o alu-
no Rui Fortes) e a atuação do Coro São Pedro do Mar e 
do Conservatório de Música de Albufeira. 

 Entrevistados durante a festa, os alunos foram 
unânimes em confirmar a pertinência de uma festa que 
“é uma recompensa muito boa pelo trabalho de um ano 
inteiro”. Já a professora coordenadora do evento, a 
docente Conceição Silva, salientou o entusiasmo dos 
pais em virem à escola nesta data e o facto deste ano 
tudo ter decorrido com maior fluidez. As palavras 
finais foram para a professora Conceição Bernardes, 
Diretora do Agrupamento que considerou que “só 
poderemos elevar-nos pelo trabalho e pela Excelên-
cia”. 

Olga Pokotylo, 11º B 
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 “Transtorno alimentar” é um termo amplo, usado para 

designar qualquer padrão de comportamentos alimentar que cause 

prejuízos severos à saúde de um indivíduo. Geralmente apresenta 

as suas primeiras manifestações na infância e na adolescência, por 

isso o diagnóstico precoce e uma abordagem terapêutica adequada 

dos transtornos alimentares são fundamentais para o manejo clíni-

co e o prognóstico destas condições. 

 Aproximadamente, 90% dos casos são de mulheres 

jovens, porém, recentemente, houve um aumento no número de 

transtornos em homens e em adultos de ambos os sexos.  

Catarina Costa, 12ºG 

 Somos aquilo que comemos. A frase não foi 
inventada recentemente por nenhum publicitário, pelo 
contrário, Hipócrates, pai da medicina, divulgou a ideia 
há mais de 2500 anos e acrescentou: "Que o vosso ali-
mento seja o vosso primeiro medicamento". 
 O que nós ingerimos diariamente reflete-se no 
nosso corpo, uma boa alimentação traz benefícios, ao 
ingerir legumes, fruta, beber água e não comer fritos, o 
nosso organismo altera-se, passamos a sentir-nos mais 
leves e com mais energia.  
 Com uma má alimentação tudo muda, o nosso 
corpo sente-se mais cansado, mais pesado e com pouca 
energia. A ingestão de fast food, sumos artificiais, 
excesso de sal e açúcar, sedentarismo, traz consequên-
cias drásticas para o no nosso corpo e  saúde.  
 O corpo é como uma “máquina” se não trata-
mos dele irá estragar-se. 

Laura Garcia, 12º G 

 É como se nós 
(humanos) fossemos o 
alimento dos animais e 
trocássemos de papéis.  

Jéssica Romão, 12ºG 
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 Na maioria das sociedades contemporâ-
neas, as pessoas consomem fast food em massa, 
muitas vezes devido ao preço baixo dos alimentos.  

 No entanto, nestas sociedades a religião 
não está ausente, nomeadamente a religião cristã e 
esta refere que não devemos praticar os setes peca-
dos mortais ao longo da nossa vida.  

 Na fotografia unem-se estes dois univer-
sos paradoxais, porque no momento em que a 
comida é trabalhada, alterada para que o ser huma-
no a consuma em excesso, pratica a gula. 

Helena Bernardo, 12ºG 

 O mundo de hoje apresenta, com 
ironia e contraste, duas realidades, dois 
mundos diferentes. 

 Há um mundo em que, como se 
sabe, há milhões de pessoas a passar fome 
e que dariam tudo para ter uma boa refei-
ção, e outro no qual milhões de pessoas, 
com imenso dinheiro, que preferem comer 
pouco ou nada. Esta é a ironia. 

 Numa família em que o dinheiro é 
contado ao pormenor, a sobrevivência é 
difícil, numa família rica não haverá essa 
dificuldade e, por isso mesmo, a questão da 
quantidade é-lhe indiferente, apenas lhe 
interessa a qualidade, no primeiro caso a 
questão da quantidade é fundamental. 

Tatiana Brito, 12ºG 
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Conta-me uma história... 
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Os monstros de Goya  
 

Os alunos do 11ºG ano realizaram um trabalho a tinta da china com caneta de  
aparo e aguadas sobre papel.  
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ANNA KARÉNINA de Lev Tolstoi 
Anna Grytsak, 11ºC 

Imagen  in  https://www.google.pt/search?
q=anna+karenina+relógio+d%27água&rlz 

 Anna Karénina é um dos clássicos da lite-
ratura ocidental, não só porque foi escrita por um 
dos mais fascinantes escritores de sempre, o conde 
Lev Tolstoi, mas também porque nela se abordam 
as grandes questões da condição humana. 
 A história é simples, Anna é uma mulher 
na casa dos 30, prisioneira de um casamento de 
convenções e mãe de Seryoja, que se apaixona por 
Vronski, um solteiro, cobiçado pelas donzelas da 
alta sociedade, que fazia carreira militar. 
  Contudo, aquilo que parece uma história  
comum nos romances da época, a história de um 
adultério, (lembremos Madame Bovary de Gustave 
Fleubert ou Os Maias de Eça de Queirós), neste 
romance é único, uma vez que remete para questões 
fundamentais sobre a vida. 
  Por um lado, é mais um romance que se 
insere na temática do amor paixão, aquilo a que o 
autor francês, Rougemont, denominou “o amor do 
amor”, isto é, o desassossego de um amor proibido 
cuja paixão não se consome e que, por conseguinte, 
se prolonga na clandestinidade dos amantes, como 
o de Tristão e Isolda. 
 Por outro lado, Tolstoi apresenta-nos nele 
toda a sua capacidade de análise dos interstícios da 
alma humana, permitindo-nos observar ao porme-
nor o mundo interior das personagens, o que as tor-
na demasiadamente humanas e reais. 
 Ora, esta análise da alma humana encami-
nha-nos para o modo como Tolstoi reflete sobre o 
mal e como ele se introduz na vida dos homens, 
mesmo naqueles que são íntegros e genuínos. Ao 
acompanharmos os pensamentos de Anna, a cami-
nho do suicídio, é possível compreender todo o 
desalento e absurdo que conduz um ser humano à 
autodestruição. 
 Todavia, estes temas não esgotam ainda 
esta obra magistral,  nela podemos encontrar outros 
momentos de reflexão, nomeadamente sobre as 
relações familiares e o valor que lhes devemos dar 
porque "Todas as famílias felizes se parecem umas 
com as outras, e cada família infeliz é infeliz à sua 
maneira". 
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    No século 3 AC, o matemático gre-
go Euclides de Alexandria escreveu a sua obra 
«Elementos». Nesta importante obra, Euclides par-
te de 5 axiomas básicos e incontestáveis e, com 
base neles, construía uma série de demonstrações. 
    Euclides usou-os para demonstrar uma 
série de propriedades sobre várias figuras, fundan-
do assim a Geometria como hoje a conhecemos. 
Partindo dos axiomas, demonstrava outras afirma-
ções, usando-as também para demonstrações pos-
teriores, uma construção de um imenso edifício 
com base em apenas 5 alicerces. 
    Por exem-
plo, suponhamos 
que tínhamos estes 
axiomas, referentes 
a uma sala com 5 
crianças e 10 brin-
quedos: Ana, Bea-
triz, Carla, Dário e 
Élio;  
 1) Cada criança 
tem, pelo menos, 
um brinquedo; 
 2) Cada criança demora o mesmo tempo a arru-
mar um brinquedo; 
 3) As crianças só podem lanchar depois de arru-
marem os brinquedos; 
4) O Dário tem 4 brinquedos; 
5) O último a chegar come pão com manteiga e 
não bolachas; 
 Daqui podemos fazer a seguinte afirmação 
(teorema): O Dário não comerá bolachas. 
 Demonstração: Há 5 crianças e, 
pelo axioma 4, o Dário tem 4 brinquedos. Assim, 
as outras crianças têm necessariamente menos de 4 
brinquedos. Se outra tivesse também 4 brinquedos, 
então ela e o Dário teriam 8 brinquedos, no total. 
Mas assim só sobrariam 2 brinquedos para as 
outras 3 crianças. Mas, pelo axioma 1, cada crian-
ça tem, pelo menos um brinquedo. Assim, as 
outras crianças têm todas menos de 4 brinquedos e 
o Dário é o que tem mais brinquedos. Como, 
pelo axioma 2, cada criança demora o mesmo 
tempo a arrumar cada brinquedo, o Dário, sendo o 
que tem mais brinquedos, é o que demorará mais 
tempo a arrumá-los. Assim, como pelo axioma 3, 
só poderá ir lanchar depois de arrumar todos os 
brinquedos, sendo o último. Pelo axioma 5, isso 
significa que comerá pão com manteiga. 

    A diferença entre este simples exemplo de 
deduções lógicas (como Sherlock Holmes faria, 
tendo o seu autor, Arthur Conan Doyle sido, como 
a generalidade dos seus contemporâneos letrados, 
fortemente influenciado pelas demonstrações de 
Euclides) e os Elementos de Euclides é grande: o 
exemplo refere apenas uma sala com condições 
especiais, enquanto Euclides se refere há totalida-
de das figuras geométricas. Os 5 axiomas que 
Euclides usa para fundar toda a Geometria (plana) 
são: 
1) Dois pontos podem ser unidos por uma recta; 
2) Um segmento de reta pode ser estendido tanto 
quanto se deseje; 
3) Em qualquer segmento de reta, uma circunfe-
rência pode ser traçada, tendo o segmento de reta 
como raio e o seu centro como um dos extremos 
do segmento; 
4) Todos os ângulos retos são iguais; 
5) Se duas retas intersectam uma terceira e um 
dos ângulos for menor do que a soma de dois 
ângulos retos, as duas retas intersectam-se se 
estendidas suficientemente. 
    Ao longo da História, muitos procuraram 
em vão tornar o 5.º axioma desnecessário e prova-
do usando os outros 4. Mas o 5.º axioma prende-se 
com uma característica própria do espaço em que 
se está a concretizar a Geometria. Há outras Geo-
metrias, em espaços que não são planos 
(Geometrias não-Euclidianas). Se o espaço for 
côncavo, retas paralelas têm a distância entre si 
sempre a diminuir e cruzam-se em infinitos pontos 
enquanto que, se o espaço for convexo, retas para-
lelas têm a distância entre si sempre a aumentar e 
nunca se cruzam.   Desde Einstein e a sua Relativi-
dade Geral que se sabe que a matéria encurva o 
espaço-plano e que não vivemos num Mundo pla-
no. 
     

 A mente humana é como o nosso Mun-
do: só localmente é que pode dar a aparência de 
ser plana. Mas a nossa mente é elíptica e as 
retas que traça para a vida cruzam-se infinitas 
vezes no espaço da sua vida... E infinitamente 
com os meridianos dos outros... 

ELEMENTAR, MEU CARO EUCLIDES! 
Mauro Maia 

100100100100 comentários 
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 As pessoas estão habituadas a dar nomes 
às coisas, na verdade, em muitas situações, é óti-
mo. Mas fazem-no como uma obrigação. Acabam 
por rotular as coisas/pessoas como se elas fossem 
uma simples garrafa de água. Para quê tudo isso?  

Não entendo.  

 Compreendo que tenhamos de dar nomes 
aos objetos, para podermos saber que aquele obje-
to é aquele e não outro, até aí tudo bem, daí cha-
marmos a uma maçã, maçã, e não outra coisa qual-
quer. Se não cada um dava o nome que queria às 
suas coisas. Contudo, o caso muda de figura quan-
do passamos às pessoas.   

 Pensem comigo, vale a pena inferiorizar 
alguém por ser mais “gordo” ou mais “magro” do 
que estamos habitados? Não, não vale a pena. Por 
dentro somos todos iguais, é apenas o aspeto exte-
rior que estamos a pôr em causa.  

 Pensem, se fossemos todos iguais tinha 
alguma piada?  

 Mais uma vez, não!  

 Não inferiorizem os outros, pois não 
sabem como vão ser amanhã. 

 Tudo isto acaba por ser discriminação. 
Somos, todos, pessoas que pretendem unicamente 
viver, todos queremos apenas ser felizes e, mere-
cemo-lo, então, para que servem todos estes 
"estúpidos" rótulos que não fazem ninguém feliz?  

 Somos todos seres humanos, por isso, não 
é necessário dar rótulos às pessoas. Isto tornará 
tudo mais simples. Que importância poderá ter esta 
diferença como a da forma do corpo ser mais larga 
ou mais estreita? 

 São apenas detalhes.  

 Não nos deixemos rebaixar, nem por nada 
nem por ninguém. Não deixemos que as nossas 
vidas sejam reduzidas a um rótulo, tal como uma 
garrafa. O rótulo esgota toda a informação sobre o 
objeto em questão, sobre o ser humano não esgota-
mos nunca o seu "conteúdo".  

 Há que ousar ser diferente, não criar rótu-
los. 

Carolina Figueiras, 10ºF 

 Numa sociedade em que 
se impõem determinados valores 
relativamente ao corpo, sobretudo 
para a adolescência, a reconstru-
ção da imagem corporal é uma 
realidade que corresponde às nor-
mas sociais impostas.  O desejo 
de ter um corpo “perfeito” faz 
com que o adolescente tenha pen-
samentos, comportamentos e ati-
tudes que irão influenciar o seu 
estilo de vida e cuja consequência 
poderá ser a anorexia. Esta é um 
distúrbio de imagem, no qual a 
pessoa não consegue aceitar o seu 
corpo como ele é realmente. 

 Rita Cardoso, 12ºG 

RÓTULOS 
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 A Escola EB1JI da Abelheira comemorou 
o DIA MUNDIAL DA ALIMENTACÃO com 
um conjunto de atividades realizadas ao longo do 
dia. 
 
 No início da manhã, realizou-se uma sen-
sibilização temática com os professores titulares 
de turma em contexto de sala de aula. Após o 
intervalo, os alunos assistiram a um vídeo que 
pretendia sensibilizar os alunos para a importân-
cia de uma alimentação saudável e também para a 
prática regular do exercício físico. 
 
 Em seguida os alunos realizaram alguns 
jogos pré-desportivos relacionados com a temáti-
ca da alimentação. Os alunos realizaram estafetas, 
gincanas e outros jogos sempre com auxílio de 

suportes didáticos relacionados com a alimenta-
ção (alimentos, roda dos alimentos entre outros). 
 
 Na parte da tarde os alunos e as professo-
ras fizeram batidos, saladas e espetadas de fruta, 
na sala de aula.  
 
 A atividade física, os jogos, uma alimen-
tação variada e equilibrada, a hidratação, a higie-
ne e os hábitos que promovam uma boa saúde 
geral são, todos eles, aspetos relevantes para que 
as crianças desenvolvam um estilo de vida ativo e 
saudável. 
 
 Parabéns a TODOS!  

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 
Filipa Duarte 
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 No passado dia 11 de Novembro comemorou
-se o S.Martinho, na Escola EB1JI da Abelheira. 
Todas as turmas do 1ºciclo foram responsáveis por 
dinamizar uma atividade com o objetivo de a parti-
lhar por todos os alunos das outras turmas. Os alunos 
contaram histórias e lendas alusivas ao S.Martinho, 
construíram cartuchos para as castanhas, produziram 
acrósticos e realizaram pinturas relacionadas com a 
história da “Maria Castanha”. Todos os alunos do Pré
-Escolar pintaram um grande cartaz, com o 
S.Martinho, que ficou fantástico! 

 Na parte da manhã os alunos do 1ºciclo ainda 
realizaram diversos Jogos tradicionais. Na parte da 
tarde foi a vez dos mais novos experimentarem 
alguns desses jogos. No final do dia realizou-se ainda 
um lanche de confraternização e partilha de casta-
nhas. 

DIA DA FILOSOFIA 
Grupo de Filosofia 

 Sempre, na terceira quinta feira do mês 
de novembro, comemora-se “O Dia Da Filoso-
fia”. Imbuídos do mesmo fito, os professores des-
ta disciplina não quiseram 
deixar de lembrar ao agru-
pamento este dia e, por 
conseguinte, promoveram, 
na Biblioteca, uma ativida-
de com música e declama-
ção do poema de Álvaro 
Campos, “Tabacaria”.   

 A efeméride, cujos objetivos eram os de  
sensibilizar os alunos para Filosofia, enquanto 
atividade libertadora de preconceitos e promotora 

de uma consciência crítica, proporcionou ainda a 
audição de canções alusivas à temática citada, 
entre elas, “A Pedra Filosofal” de António 

Gedeão e o “Imagine” de 
John Lennon, canções que, 
pela sua carga simbólica, 
apelam para a intervenção 
no mundo e para a impor-
tância que o sonho humano 
assume nesta demanda. 

 Os alunos aceita-
ram o repto e congratularam-se por verem os pro-
fessores a levar a cabo este tipo de atividade. 

S. MARTINHO NA EB1 JI DA ABELHEIRA 
Filipa Duarte 
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EDUARDO GAGEIRO NA ESLA 
100comentários 

 Integrado no ciclo de atividades alusivas às come-
morações dos quarenta anos do 25 de abril, a ESLA rece-
beu, no dia vinte de novembro, o fotógrafo  Eduardo 
Gageiro. Recebido com palavras de reconhecimento por 
parte da Diretora do agrupamento, que se referiu à sua 
presença como “um privilégio, porque Quarteira não é 
uma terra muito fértil neste tipo de contactos culturais”, a 
obra do fotojornalista foi ainda apresentada pelo professor 
Luís Cruz, nas suas palavras “um trabalho interventivo, 
que não se limita a registar um momento ou uma época, 
mas que faz uma utilização da luz à maneira do cinema”.  

 Neste sentido, todos os que estiveram presentes 
no auditório ouviram a história das circunstâncias de vida 
que levaram Eduardo Gageiro aos caminhos da Fotografia 
como arma de intervenção social, desde a infância e ado-
lescência na Fábrica de louça de Sacavém, onde contactou 
com artistas, que o orientaram sobre composição, à toma-
da de consciência da injustiça das assimetrias sociais, sua 
denúncia, e consequente prisão pela PIDE, sob a acusação 
de “dar uma má imagem de Portugal”. 

 Assim, exortando os alunos à crítica e à atividade 
cívica, o fotojornalista concluiu a sua palestra chamando a 
atenção para a situação atual do país e para a necessidade 
de recuperar os valores de abril que estão a esmorecer. 

 Por parte daqueles que  ouviram a narrativa pes-
soal deste galardoado fotógrafo português, agraciado com 
o título de Comendador da Grã Cruz da Ordem do Infante, 
o sentimento foi de sincero agradecimento pela disponibi-
lidade, humildade e generosidade de carácter de um 
homem cujos ideias não definharam com o tempo. 



18 

Nilton Mendes, 8ºD  

 Era uma vez um menino queria ser jogador 
de futebol. 
 O nome do menino era Ricardo. 
 Mas o Ricardo era um menino pobre e os 
país do Ricardo não podiam pôr o Ricardo a jogar 
nos clubes grandes porque eram muitos caros. O 
Ricardo estava a ficar um pou-
co triste. Contudo, um dia um 
amigo  disse-lhe: 
  - Queres ir jogar no 
clube que eu jogo? 
  O Ricardo respondeu:  
 - Mas os meus pais não 
têm dinheiro para pagar ao clu-
be.  
  Marco disse-lhe:  
 - Não se paga, é grátis.  
 O Ricardo foi logo para 
casa a correr, chegou a casa todo a suar, estava 
muito cansado. 
  O pai disse-lhe:  
 - Filho, está tudo bem?  
 Ricardo estava tão cansado que não se per-
cebia o que dizia. 
  E a mãe disse-lhe:  

 - Filho, fala devagar.  
 Ricardo falava, mas os pais não percebiam 
nada do que o filho dizia. Então, passados 10 
minutos, já podia falar porque já não estava cansa-
do. O Ricardo falou com os pais e estes disseram-
lhe que tinham que ir falar com o seu amigo  e 

com o treinador para ver se ele 
poderia ir jogar para o tal clube. 
 O nome do tal clube era Benfi-
ca. Assim, passadas duas sema-
nas, já o Ricardo jogava no 
Benfica. Tempos depois, era o 
melhor marcador do campeona-
to nacional, muitos clubes que-
riam o rapaz, o Ricardo.  
 O Ricardo acabou por 
assinar um contrato para jogar 
no Real Madrid.  

 Passado algum tempo as pessoas estavam 
a gritar e a chamar: Ricardo, Ricardo!  
 O Ricardo era agora o melhor jogador do 
mundo, ajudava a família, os amigos e os meninos 
que eram pobres. O Ricardo era agora o melhor 
jogador do mundo. 

O MENINO QUE SONHAVA SER JOGADOR DE FUTEBOL 

100100100100 comentários 

 Decorreu no dia 8 de Dezembro, em Quar-
teira, a procissão por terra e por mar  da Nossa 
Senhora da Conceição.  
 Durante toda a tarde comeu-se e bebeu-se 
até à chegada das duas Santas, a grande e a peque-
na, ao porto de pesca onde, de seguida, o senhor 
padre proferiu o sermão. 
 No final, a Santa pequena foi levada por 
terra para a sua capela, que fica no molhe entre a 
praia dos pescadores e o porto e a outra Santa, a 
grande, foi levada para a igreja de Nossa Senhora 
da Conceição, onde tiveram lugar os agradecimen-
tos à banda por ter tocado durante a procissão, aos 
escuteiros, aos pescadores e aos homens do andor. 
 Até os golfinhos acompanharam a cerimó-
nia. 

FESTA DA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
Catarina Cruz, Andreia Torrão, 12ºG 
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Men’s and 
women’s 

 accessories 

1– c) 

2– a) 

3– c) 

4– b) 

5– b)  

6– b) 

7– a) 

8– b) 

9– c) 

10– a) 

Soluções: 
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