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 Só duas experiências tornam os seres 
humanos capazes de participar na verdade-ficção, 
na metáfora pragmática da eternidade, da liberta-
ção dos decretos de dissolução do tempo biológico 
e histórico ou, por outras palavras, da morte. O 
primeiro caminho é o das crenças religiosas 
autênticas para os que a elas se encontram aber-
tos. O outro é a via estética. São a produção e a 
receção de obras de arte que nos per-
mitem participar na experiência da 
duração, do tempo libertado. Sem a 
arte, a psique humana teria de enfren-
tar na nudez a extinção pessoal, dando 
lugar a uma lógica da loucura e do 
desespero. É a poiésis que autoriza a 
desrazão da esperança.  

[…] A criação nas artes e na 
atividade filosófica é, no que se refere 
à sobrevivência da consciência, de 
uma ordem diferente da da invenção 
nas ciências. Somos animais cujo 
sopro vital é o dos sonhos contados, 
pintados, esculpidos ou cantados. 
 STEINER, George, Gramáti-
cas da Criação, Lisboa, Relógio d’Á-
gua, 2002, pp. 287-288 
 
 Anterior à escrita e à própria consciência 
de ser do homem, a arte acompanhou-nos desde os 
primórdios. Da arte rupestre com o seu sentido 
misterioso, entre o mágico e o funcional, à arte 
sacra, expressão de uma relação com a transcen-
dência, da arte ostentadora de riquezas, irmã do 
poder e da glória, à arte gratuita, puramente lúdica, 
da arte mimética, representativa da natureza e 
simulacro dela, à arte não figurativa, das possibili-

dades e alternativas ilimitadas de interpretação, a 
Arte sempre se assumiu como ontológica à nossa 
humanidade, como rastro do nosso desejo de pere-
nidade.  
 No Gilgamesh, a primeira epopeia escrita 
que chegou até nós, o herói não consegue da lei da 
morte se libertar, mas grava numa pedra a sua his-
tória. Platão expulsa os artistas da sua República, 

como amantes das aparências, todavia, 
redime-se no Íon ao referir a possessão 
dos artistas como uma capacidade 
mediúnica ou no Timeu onde identifica 
o Belo com o Bem, consolidando assim 
a sua estética metafísica, precursora de 
toda a reflexão ocidental sobre a Bele-
za e a Arte. 
 No entanto, se a filosofia plató-
nica ameaçou o caráter epistemológico 
da arte, ela não vingou, a arte persistiu 
no sagrado e no profano da vida huma-
na. Acossado pela extinção, o homem 
permaneceu fiel ao seu duplo. Nele 
projetou os seus anseios, os seus 
sonhos e pesadelos, o seu assombro 

perante o mistério da morte, da solidão e da perda, 
e, mediante este duplo, imortalizou-se.  

Ironicamente, o paradoxo da arte continua 
a não satisfazer a ambição humana e disto são tes-
temunhas as palavras de Walter Benjamin: a Arte 
ilumina a nossa noite, mas não a salva. 

Sobre a questão da Arte se propõe esta 
edição do 100comentários debruçar-se.  As res-
tantes páginas abrigam as nossas rubricas habi-
tuais, as atividades realizadas no nosso agrupa-
mento, os artigos sobre ciência, cultura, leitura, 
poesia, crónica, e passatempos. 
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 Bem- vindos a mais um ano 
letivo no Agrupamento 

de Escolas Drª Laura Ayres.  
 
 O ano de 2014/2015 é especial, pois come-
moramos os 25 anos da criação da então Escola 
Secundária de Quarteira, hoje de nome Drª Laura 
Ayres, escola sede do Agrupamento e a mais anti-
ga das que o constituem.  
 
 Muitos desafios foram enfrentados e mui-
tas conquistas conseguidas, no propósito de educar 
e formar pessoas mais qualificadas, humanas e 
comprometidas com o conhecimento.  
 
 Os professores e alunos que aqui deixaram 
sua marca merecem a nossa eterna gratidão; os que 
agora estão ao nosso lado são dignos de nossa con-
fiança e respeito.  
 
 Num contexto social em que as incertezas 

e as dificuldades são inevitáveis, a escola – na 

medida em que é o ponto de convergência entre os 

efeitos negativos da crise e a necessidade de os 

superar pelo sucesso – precisa de estar atenta e 

determinada para que os problemas não influen-

ciem negativamente a qualidade do ensino e da 

aprendizagem. O nosso Agrupamento tem dado 

provas de grande capacidade na preparação dos 

seus alunos para o sucesso. Ao nível da avaliação 

externa, de uma forma geral, temos superado 

resultados, de ano para ano, o que muito dignifica 

os nossos profissionais. Num ambiente de coope-

ração efetiva entre todos os elemento da comuni-

dade educativa, estamos a transformar o Agrupa-

mento num projeto comum de melhoria das apren-

dizagens dos nossos alunos – futuros cidadãos, 

seres humanos dotados de uma formação integral, 

em que o saber e o ser se completem. Não é fácil 

contrariar a tendência para o facilitismo, despertar 

o interesse dos alunos para o conhecimento, incutir 

comportamentos disciplinados. Porque somos uma 

equipa coesa, constituída por assistentes operacio-

nais dedicados, pais interventivos e exigentes e 

professores competentes, colaboradores e determi-

nados, vamos atingir níveis de sucesso à altura do 

nosso trabalho e dedicação.  

 
 Portanto, não existe mágica. O esforço 
pessoal, a dedicação, a persistência e o companhei-
rismo são fatores que contribuem para que a apren-
dizagem ocorra de maneira significativa, na busca 
de um projeto de vida rumo ao sucesso.  
 
 Aos professores, fica o convite para que 
não descuidem de sua missão de educar, nem 
desanimem diante dos desafios, nem deixem de 
educar as pessoas para serem “águias” e não 
apenas “galinhas”. Pois, se a educação sozinha 
não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a 
sociedade muda. (Paulo Freire) 
 
 Aos alunos, peço-vos que “tenham em 
mente que tudo aquilo que aprendem na escola é 
trabalho de muitas gerações. Recebam essa heran-
ça, honrem-na, acrescentem-na e, um dia, fielmen-
te, depositem-na nas mãos dos vossos 
filhos." (Albert Einstein)  
 
(…) Importante na escola não é só estudar, não é 

só trabalhar, 
É também criar laços de amizade, 

É criar ambiente de camaradagem, 
É conviver, é se "amarrar nela"! 

Ora é lógico... 
Numa escola assim vai ser fácil! 

Estudar, trabalhar, crescer, 
Fazer amigos, educar-se, ser feliz. 

É por aqui que podemos começar a melhorar o 
mundo.  

(Paulo Freire) 
 
Um bom ano para todos  
Conceição Bernardes 

BEM VINDOS À ESLA 
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Adriano Aires, Almiro Lemos, João Lopes 

BIBLIOTECAS ESCOLARES 

Há momentos na vida em que sentimos tanto 
a falta de alguém que o que mais queremos 
é tirar esta pessoa de nossos sonhos e abraçá-la. 
 
Sonhe com aquilo que você quiser. 
Seja o que você quer ser, 
porque você possui apenas uma vida e nela só 
se tem uma chance de fazer aquilo que se quer. 
 
Tenha felicidade bastante para fazê-la doce. 
Dificuldades para fazê-la forte. 
Tristeza para fazê-la humana. 
E esperança suficiente para fazê-la feliz. 
As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. 
Elas sabem fazer o melhor das oportunidades 
que aparecem em seus caminhos. 
 
A felicidade aparece para aqueles que choram. 
Para aqueles que se machucam. 
Para aqueles que buscam e tentam sempre. 
E para aqueles que reconhecem a importância 
das pessoas que passam por suas vidas. 
 
O futuro mais brilhante é baseado num passado 
intensamente vivido. 
Você só terá sucesso na vida quando perdoar 
os erros e as deceções do passado. 
 
A vida é curta, mas as emoções que podemos deixar 
duram uma eternidade. 
A vida não é de se brincar porque um belo dia se 
morre. 

Clarisse Lispector, O sonho  

 Chegados a um novo ano letivo, 
“sonhar” é a palavra de ordem. Nas Bibliotecas 
escolares do nosso agrupamento, preparam-se as 
atividades. Para além de toda a burocracia ine-
rente à gestão da informação e do espaço, desta-
camos, desde já, a recente eleição do nosso Pro-
fessor Bibliotecário, Almiro Lemos (EB2,3), 
para Coordenador da Rede Concelhia de Biblio-
tecas de Loulé (Parabéns, Almiro!!). 
 Outubro é tradicional e internacional-
mente dedicado às Bibliotecas Escolares. Este 
ano, o mote da celebração do Mês Internacional 
das Bibliotecas Escolares é “A Tua Biblioteca 
Escolar: um mapa de ideias”. Em rede, decidiu-
se recolher as opiniões dos alunos acerca das 
suas Bibliotecas Escolares e aplicá-las num soft-
ware que as transforma numa nuvem de pala-
vras com o formato desejado. Basicamente, trata
-se de um anagrama que transforma em tama-
nho, cor e orientação, em relevância proporcio-
nal, as palavras de qualquer texto que lhe é 
introduzido. 
 O resultado final? Abaixo, podemos ver 
o produto dos textos criados pelos alunos do 4º 
ano do Agrupamento: 

 Procuramos também, neste início de ano letivo, proporcionar a todos os alunos informação sobre 
o melhor modo de rentabilizar as bibliotecas escolares. Por isso, em todos os níveis de ensino do agrupa-
mento (desde o primeiro ciclo até ao ensino secundário), decorrem ações de formação de utilizadores. 
Os docentes que, pela primeira vez, integram equipas das bibliotecas escolares, também irão receber for-
mação sobre o modo de funcionamento das bibliotecas, o seu regulamento e particularmente o programa 
de gestão de bibliotecas: o Bibliobase. 
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 No dia 16 de outubro- Dia Mundial da 
Alimentação vão realizar-se na Biblioteca da 
EB2,3 algumas atividades diversificadas e uma 
exposição organizadas pela disciplina de Ciências 
da Natureza. 
Na Biblioteca da ESLA, iniciámos o ano com o 
pedido de colaboração do Departamento de Lín-
guas para a exposição subordinada ao Dia Euro-
peu das Línguas. A exposição consistiu na afixa-
ção de pendões no teto da Biblioteca com mensa-
gens em todas as línguas do mundo, além de um 
placar com poemas e mensagens alusivos à data e 
a Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. 

 Lançámos também, em todo o agrupa-
mento, um pedido aos coordenadores de departa-
mento no sentido de colaborarem com sugestões 
de atividades, articulando as várias disciplinas 
com as Bibliotecas Escolares; alargámos esse 
pedido também a sugestões de aquisição por parte 
dessas mesmas disciplinas. 
 No que se refere ao desenvolvimento da 
coleção, continuamos as conversões de fundo 
documental de suporte analógico (cassetes) para 
suporte digital (CD e DVD), o que nos tem per-
mitido aumentar o fundo documental disponível 
sem dispêndio relevante de verbas. 

Na Biblioteca da ESLA, iniciámos um projeto 
com as disciplinas de Desenho e de Educação 
Visual, a quem solicitámos o contributo para a 
alteração de alguns elementos permanentes 
(Obrigado aos colegas de Artes que aceitaram 
este desafio). Brevemente, teremos uma nova 
perspetiva visual na Biblioteca… 
 Recentemente, foi tornado público o 
nome de Patrick Modiano (Boulogne-Billancourt, 
França – 30 de julho de 1945) como vencedor do 
Prémio Nobel da Literatura 2014. Deste autor, 
dispomos, na ESLA, da sua obra traduzida “Um 
circo que passa”, que se encontra em destaque. 
 Este ano, mantemos os prémios para o 
maior requisitante de cada um dos três escalões 
de fundo documental nas bibliotecas do agrupa-
mento (Pessoal Docente, Pessoal Não Docente e 
Pais e Encarregados de Educação), à semelhança 
do ano anterior. Com esta iniciativa, pretende-se 
que a comunidade educativa tenha um conheci-
mento mais aprofundado dos recursos existentes 
nas Bibliotecas do Agrupamento e que, com isso, 
consiga contagiar quem os rodeia para o consumo 
de elementos culturais diversificados. Os prémios 
serão anunciados na próxima edição deste jornal. 
Aguardamos então a vossa visita e as vossas 
sugestões! 
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 Foi com boa disposição e energias renovadas que os 
professores da ESLA compareceram na receção ao professor 
que teve lugar no passado dia 12 de setembro. 
 Com ponto de encontro marcado na escola sede do 
agrupamento, os professores reuniram-se para saudar os anti-
gos colegas e dar as boas-vindas aos que agora chegaram. De 
seguida procedeu-se a um passeio pedestre que teve como 
objetivo dar a conhecer algumas das escolas que integram o 
Agrupamento de Escolas Dra. Laura Ayres. As atividades 
culminaram com um beberete no bar “Gaivota Beach Bar” 
que proporcionou um ambiente tranquilo e descontraído à 
beira-mar, onde todos deram largas à conversa e aos sorrisos 
até serem brindados com um belíssimo pôr-do-sol. 
 Que as energias positivas, com que se iniciou este 
ano, se mantenham até ao final. 
 Bom trabalho para todos! 

BOAS VINDAS AOS PROFESSORES 
Zenaida Lima 

 Em 1999 as Nações Unidas declararam a 
Semana Mundial do Espaço (World Space Week) 
como forma de celebrar os benefícios da investiga-
ção nas ciências e tecnologias espaciais. 
 Esta semana ocorre anualmente entre 4 e 
10 de outubro e este ano o nosso Agrupamento 
promoveu atividades neste âmbi-
to. 
 No dia 7 de outubro, a 
Margarida Dimas Santiago, alu-
na do 12º ano de outra escola, 
veio falar a colegas de duas tur-
mas do secundário sobre a expe-
riência pessoal que teve, durante 
o Verão passado, aquando da sua participação no 
AstroCamp 2014, um campo de férias de dicado à 
astronomia, que é anualmente organizado pelo 
Centro de Astrofísica da Universidade do Porto. 
 No AstroCamp são promovidas diversas 
atividades práticas e palestras, nem todas de astro-
nomia, durante as duas semanas em que o pequeno 
grupo de alunos fica alojado no Minho, perto de 
Paredes de Coura. Para participar neste acampa-

mento é necessário concorrer e 
passar as duas fases de escolha. 
 No dia seguinte, 8 de 
outubro, o investigador Dário 
Passos, atualmente a realizar um 
pós-doutoramento, falou para as 

três turmas de ciências do 11º 
ano acerca do ‘Clima do Espaço’. 
Na investigação que desenvolve 
para o Centro Multidisciplinar de 
Astrofísica do Instituto Superior 
Técnico, este investigador abor-
dou alguns aspetos da Física 

Solar, campos 
magnét icos , 
manchas sola-
res, atividade 
solar ao longo 
dos séculos, 
estrutura do 

Sol, e a descrição dos problemas que as tempesta-
des solares (geomagnéticas) podem provocar em 
satélites, sistemas de navegação, etc. 

PALESTRAS NA SEMANA MUNDIAL DO ESPAÇO 
Miguel Neta 
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Caique Izaqueu 

Jéssica Romão, 12ºG 

 Será a arte apenas para eruditos e inicia-

dos? 

 A arte é anterior à civilização. Desde os 

primórdios da humanidade que os seres huma-

nos utilizam a arte, nas suas mais variadas 

modalidades, para interagir com os seus seme-

lhantes, para explicar ou controlar as forças da 

natureza tornando a imaginação natureza e vice 

versa. 

 A obra de arte é concebida para ser sen-

tida. “Ver” uma obra de arte é, acima de tudo, 

um ato de contemplação, que nos permite anali-

sá-la, compreendê-la e frui-la, ou simplesmente 

senti-la. A obra de arte é concebida a partir do 

universo expressivo e imaginário do artista, por 

sua própria vontade, mobilizando a sua sensibi-

lidade e destreza para lhe conferir uma forma 

que traduz intenções conscientes, ou impulsos 

instintivos que exteriorizam a natureza profunda 

do seu espírito. É um meio de expressão, uma 

forma de comunicação que estabelece uma dia-

lética permanente entre artista e observador, 

recriando-se e transcendendo-se. Cada ser 

humano é único e produz objetos artísticos úni-

cos. A obra de arte pode atrair-nos ou repelir-

nos mas não nos deixa indiferentes, porque 

reflete uma visão do mundo que a viu nascer 

com a qual nos identificamos ou que rejeitamos. 

O processo criativo é como uma metamorfose 

do Homem num deus criador, que tudo pode, 

tudo sabe e a fruição da obra de arte permite a 

partilha da nossa existência com essa divindade, 

logo a arte é de todos e para todos e conhecer o 

património cultural e artístico da Humanidade é 

essencial para a plena realização do ser humano 

bem como uma componente essencial da educa-

ção para a cidadania empenhada e para a partici-

pação na vida coletiva. 

ARTE: O ESPELHO DO MUNDO 
Eliana Ferreira 
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TIAGO  

 

ARINA   BERNARDO  

INÊS  

IOLANDA  

JOÃO  

RIBEIRO 

GONÇALVES 

MENDONÇA 

KECHAYEVA 

FILIPA 
FARIA 12ºG 

PETRA  

FERNANDES 

GONÇALO  

CEVADINHA 
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Os alunos do 12º ano, turma F, realizaram um projeto em composição abstrata 
sobre o tema ‘’O restaurante’’. Foi o primeiro feito a pastel e depois em colagem.  

O projeto das caras, 
utilizando só frutos 
e vegetais à maneira 
de Arcimboldo, 
ilustra um poema de 
Cesário Verde. 
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 Os alunos do 11º ano, da turma de Artes Visuais, realizaram um projeto  
de desenho cego a lapís 6B, seguido da colagem de materiais reciclá-
veis, sobre o tema de ‘’Os Monstros de Halloween’’. 
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 Há uns anos atrás tive a oportunidade de 
ler uma obra literária do filósofo espanhol, Fernan-
do Savater, a propósito de um dos temas mais den-
sos e ambíguos das sociedades contemporâneas, a 
saber, a educação. A obra, cujo título resgata o 
tema para o seu terreno de sempre - o axiológico e 
moral - revela-se, ainda hoje, face ao desgoverno 
das políticas educativas, uma reflexão acutilante e 
atual pelo que tomei a 
ousadia de vos propor 
como leitura de cabeceira.  
 O que é a educa-
ção e o que representa nos 
dias atuais? A quem per-
tence a responsabilidade 
de educar e donde emana 
essa autoridade? Ela deve-
rá desenvolver a autono-
mia do sujeito ou a coesão 
social? Como deve a edu-
cação lidar com a tensão 
entre a disciplina e a liber-
dade? É moralmente obri-
gatório educar? 

 Estas e outras 
interrogações perpassam a 
obra “O Valor de Educar” 
de Fernando Savater, filó-
sofo e professor catedráti-
co de Ética da Universida-
de Complutense de Madrid. 
 Os seis capítulos que constituem a obra 
traduzem o diagnóstico e a reflexão filosófica do 
autor relativamente aos moldes em que a crise da 
educação se manifesta na contemporaneidade, bem 
como as vias da sua superação. 
 Se, por um lado, a problemática em si não 
nos oferece qualquer perplexidade, em virtude da 
sua banalização assaz perpetuada, quer pelas 
sucessivas reformas educativas, quer pelo descon-
certo dos docentes no exercício da sua atividade; 
por outro – e esse aspeto é deveras marcante na 
explanação argumentativa de Savater – a crise é 

entendida não do ponto de vista do cumprimento 
deficiente dos objetivos sociais tradicionalmente 
reservados às instituições educativas, mas do pon-
to de vista da falência global de sentido do próprio 
paradigma educacional no contexto de uma civili-
zação progressivamente globalizada.   
 Num mundo pautado pela universalização 
da computação e da informação, da ubiquidade da 

Internet e da rede global, a 
par do eclipse paulatino da 
família e do esvaziamento 
da instituição escolar, urge 
repensar a natureza e os 
alicerces da educação. Tal 
é, no entender do autor, 
uma das principais tarefas 
da filosofia, dado que de 
todas as manifestações 
humanas a educação é a 
mais humana e humaniza-
dora. 
  Em oposição à 
visão pessimista da educa-
ção, a obra em apreço faz 
a apologia de uma visão 
otimista e entusiasta da 
tarefa de educar, realçan-
do, quer a valorosidade e a 
validade da educação na 
edificação do género 

humano, quer a coragem e a bravura da atividade 
docente.  
  Por via da sua dimensão filosófica e da sua 
amplitude social, O Valor de Educar não é somen-
te uma obra destinada aos muitos homens e mulhe-
res que fazem do ensino a sua principal vocação, 
mas a toda comunidade de pessoas envolvidas e 
preocupadas com o fenómeno educativo. É um 
livro que abre com uma carta endereçada a uma 
professora e termina com uma outra dirigida à 
ministra de educação. Completa a obra uma anto-
logia de textos de filósofos sobre a educação. 

António Júnior 

O VALOR DE EDUCAR de Fernando Savater 

100100100100 comentários 
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Rafael, rapaz português. 

No retrato que me faço 

-traço a traço - 

Ás vezes, pinto-me numa nuvem 

Ás vezes, pinto-me numa árvore 

Ás vezes, pinto-me em coisas 

que nem existem... 

Luto por aquilo que quero e anseio 

- pouco a pouco - 

No final o que restará? 

 

Um louco desenho de um rapaz. 

Rafael Miranda, 10º H 
Sou uma rapariga simples que não gosta do exagerado, 

Uma vida de aventuras, para mim é bem pensado. 

Tento focar-me no presente e olhar para o futuro, 

Não gosto de arrependimentos nem de pensar no passado. 

 

Tento sempre ver mais além, 

Ver coisas que outros não podem imaginar, 

Pode ser uma maneira estranha de interpretar, 

Mas é a minha maneira de me expressar. 

Jordana Gasparinho, 10ºH 

Olhos verdes, como floresta, 

Lábios curtos, desdenhosos, 

Altura média, sempre alerta. 

Não gostam os invejosos. 

 

Encantador nato, 

Como o meu pai me ensinou. 

Português do peito, 

O homem que sou. 

Ricardo Mil – Homens, 10ºH 

Magro, de olhos verdes, 

Alto, moreno, 

Cabelo com classe. 

 

Humilde por natureza, 

Sempre com muito respeito, 

Vem da minha existência 

O amor que eu tenho no peito. 

 

Não sou perfeito, 

Nem imperfeito, 

Mas sim o homem 

Que o meu pai tem feito. 

Diogo Marques, 10ºH 

De olhos castanho mel, morena, 

Não muito pequena, 

Os olhos podem emitir insegurança e tristeza, 

Mas revelam-se sempre com clareza. 

 

Nunca admite ser enganada, 

Pessoas falsas não lhe dizem nada. 

Quer aproveitar a vida e ser feliz, 

Apesar de a julgarem pequena, 

Pensa grande e luta por aquilo que sempre quis. 

Carolina Milho, 10º H 
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A ARTE 
Diana Oliveira, Liliane Guerreiro, Tatiana Valente, 11º G 

 Como definir a arte? 

 Não há como definir o indefinível. 

 A arte está nos olhos de quem a vê, 

ainda que nem todos a vejam da mesma for-

ma. É uma linguagem universal, que não 

necessita de tradução. Comunica com cada 

um através de emoções. 

 A arte evoluiu ao longo dos tempos 

tal como o pensamento humano. Cria formas 

e altera mentalidades, abre horizontes. A arte 

é intrínseca aos seres humanos, visto que 

existe desde os primórdios da humanidade, e 

existirá até ao final dos nossos dias, já que é 

uma expressão da alma. 

 Existem sete formas: a pintura, a 

escultura, o drama, a música, a literatura, a 

dança e o cinema, todas elas relevantes, no 

entanto, a controvérsia no mundo das artes é 

grande, já que a sua importância difere de 

pessoa para pessoa. 

 Como estudantes de arte, como seus 

apreciadores e admiradores, encontramos 

significados diferentes para cada uma das 

artes, pensamos que ela está em constante 

mutação e é nosso desejo fazer parte dessa 

mudança, gravando a nossa marca no mundo. 

 A arte é complexa, exige 5% de ins-

piração e 95 % de transpiração, ou seja, é 

preciso trabalhar para atingir o sucesso neste 

mundo. 

MARYANA STETS 

Imagens do 12º F  
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 Em julho, alunos da turma do 9ºA concluí-
ram da melhor forma o ciclo de três anos na SELF 
(Secção Europeia em Língua Francesa)! Foram até 
Paris, passear pelos intermináveis corredores do 
Louvre, cheios de arte e de cultura. Visitaram o 
Palais de Versailles, palco de tantos momentos 
importantes da História de França. Navegaram 
pelo Sena num famoso “Bateau-Mouche”. Percor-
reram as ruas pitorescas do Quartier Latim e apre-
ciaram a arte dos famosos pintores da Place du 
Tertre… Viram o Sacré Cœur, pisaram o 
ponto zero na praça da Cathédrale de Notre

-Dame… Descobriram Paris do alto da Tour Eif-
fel… Fotografaram a inesquecível Pyramide du 
Louvre, imortalizada no Código Da Vinci… Riram 
da confusão do trânsito, provaram crepes e 
“croissants”, tentaram falar Francês e até festeja-
ram um aniversário… Para alguns, foi a primeira 
viagem de avião, para outros, a primeira ida a Pa-
ris, mas para todos ficaram as saudades de uns dias 
cansativos mas cheios de luz e de diversão… 

NOTÍCIAS DE FRANCÊS… 
Manuela Encarnação 

 Desde o ano letivo passado que foram iniciadas obser-
vações noturnas regulares, com organização do Agrupamento 
de Escolas Drª Laura Ayres. 
 Estas observações têm como objetivo iniciar o maior 
número de pessoas na astronomia, tendo como público-alvo 
toda a comunidade, permitindo o acesso a observações de 
carácter simples e lúdico, num ambiente descontraído. 
 As observações decorrem em dias perto do equinócios 
e dos solstícios, aproveitando assim para comemorar o início 
das estações do ano. 
 Esta atividade já tem um sítio na Internet onde podem 
ser consultadas informações relativas a observações já realiza-
das e onde irão sendo publicadas as próximas datas de obser-
vação. 
 Sítio na Internet: www.esla.edu.pt/verestrelas 
Email de contacto: verestrelas@esla.edu.pt 

VER ESTRELAS 
Miguel Neta 

Sessão de observação de 20 de junho de 2014 
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 Era  um rapazinho, com pouco 
mais de dez anos, que passava 

todos os dias pelas sete e cinquenta na minha rua, 
talvez fosse para a escola, ou não…a curiosidade 
matava! Era baixo, magro, com um ar sempre 
triste e só. Levava quase sempre a mesma indu-
mentária, calções rotos, uma camisola demasiado 
pequena para o seu tamanho e uns ténis com ar 
de quem já tinham sido de vários jovens como 
ele.  

 Cada dia que passava, ele vinha mais tris-
te e isolado, até começar a ter várias manchas 
negras pelo seu corpo.  

 Eu continuava a vê-lo e a admirá-lo sem 
nada dizer! Tinha pena, queria ajudá-lo, saber o 
que se passava, mas perdia a coragem sempre que 
o via da janela. 

 Dias mais tarde soube, novamente pela 
vizinhança, que aquele rapaz que contemplava 
sofria de bullying. Estava decidida a ir falar com 
ele na manhã seguinte, queria ajudá-lo! Mas ele 
não apareceu naquele dia nem nos outros dias, 
durante uma semana. Esperei.  

 Foi então que soube que a sua família se 
mudara.   

 Ainda hoje não sou capaz de andar de 
comboio, (consequências de uma ocorrência da 
qual não gosto de falar…) 

 No entanto, todas as manhãs vou até à 
janela e espero até às sete e cinquenta, imagino 
aquele rapazinho a passar.  

Se um dia pudesse eliminar algo deste mundo 
seria o bullying. 

 Foi no passado sábado, dia 25 de outubro, que se realizou a entrega 
dos Diplomas DELF, no teatro das Figuras, em Faro.  

 O DELF é um diploma oficial emitido pelo Ministério francês da 
Educação Nacional, para certificar das competências em francês dos candida-
tos estrangeiros. É composto por 6 diplomas independentes, correspondentes 
aos seis níveis do Quadro europeu de referência. 

 Depois de uma sessão de cinema francês, onde assistimos ao filme 
“Les vacances du Petit Nicolas”, a Diretora da Alliance Française entregou  

os Diplomas aos alunos que, em maio, realizaram com  

sucesso o DELF.      

  Este ano, duas alunas do ESLA prestaram 
provas, (Delf A2) tendo conseguido excelentes 
resultados.  

100100100100 comentários 

ENTREGA DOS DIPLOMAS DELF 
Manuela  Encarnação 

Carolina Figueiras, 10ºF 
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Irritado batia o mar nas penhas, 
necrófaga roía a noite a luz, 
uivava o vento sob o breu capuz 
tudo ecoava em vozes roufenhas. 
  
As portadas tremiam de receio, 
os animais calavam-se em respeito, 
as paredes bailavam no seu leito 
e aguardavam a calma que não veio. 
  
Um trovão repentino ressoou, 
uma árvore tombou num rouco triste. 
Impiedosa a chuva não parou. 
  
Estava o céu com ar de quem resiste. 
Mas então vi-te e tudo se alterou: 
tudo clareou porque me sorriste. 

Mauro Maia, Na Tempestade 

Se um dia o meu cantar 

ao teu ouvido fosse parar 

escreverias um poema 

só para me agradar. 

 

Inventarias notas novas 

só para o musicar, 

dançaríamos a noite inteira, 

dançaríamos sem parar 

até o dia raiar! 

 

E essa música tão linda 

e essa dança tão bela 

embala os corações 

de quem nos vê pela janela! 

        Seni Sepol, Melodia        

Outono de 2014 

Meu amor, 

 Hoje, quero que saibas que, o que sinto por 
ti, vai para além dos meus limites, e que este amor 
não é algo simples, que se sente por qualquer pes-
soa. É um sentimento especial, de natureza pura e 
inexplicável.  

 Amor meu, não duvides de mim e, quando 
estivermos juntos, olha-me nos olhos, e sente tam-
bém o que eu sinto por ti. 

 Conhecer-te, foi descobrir o que significa a 
palavra felicidade. 

 Transformaste a minha vida em algo muito 
mais puro e sólido, fizeste com que tudo à minha 
volta ganhasse mais sentido. 

 Um beijo cheio de amor e carinho. 

Rafael Miranda e Gonçalo Duarte, 10º H 

Jéssica Romão, 12ºG 
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    A Matemática é, na sua essência, a procura da 
estrutura que define a realidade. 

    Um dos (muitos) aspetos da vida quotidiana que 
foi analisado usando a lente matemática foi (e é 
ainda) o dos padrões esteticamente apelativos aos 
seres humanos. Parece fazer parte da nossa nature-
za procurar esses padrões a que chamamos «belos» 
ou «harmoniosos». 

    Entre eles, encontra-se o da Música e a constata-
ção, por parte dos pitagóricos da Grécia Antiga, de 
que as notas musicais têm uma estreita ligação 
com os números racionais (as frações): os únicos 
sons que percebemos como não sendo ruído são os 
que têm um padrão fracionário (as sirenes, por 
exemplo, emitem sons fora do padrão fracionário. 
Dessa forma, o incómodo auditivo por elas provo-
cado realça o sentido de urgência).  

     Um outro padrão que alia a beleza estética à 
funcionalidade é o das proporções dos objetos que 
produzimos/usamos. Uma dessas célebres propor-
ções é a chamada «razão de ouro», a que se atri-
buem várias propriedades «matemágicas». 

    Mas os conceitos do que é belo/apelativo têm 
mudado ao longo das gerações. As propriedades 
matemáticas de ϕ são incontornáveis (parte do ape-
lo da Matemática é este caráter profundo e inalte-
rável) mas as suas propriedades estéticas serão 
mais subjetivas e o que seria considerado «belo» 
numa altura pode mudar depois. A título de exem-
plo, considere-se os seguintes 3 retângulos. Um 
deles é um «retângulo de ouro» e os outros dois 

não são. 

     Qualquer um 
deles tem razões 
diferentes para ser 
considerado 
«belo». A noção 

estética moderna poderá preferir a figura que tem 
as mesmas proporções das folhas de papel que 
rotineiramente se usam nas impressões. Mas esta 
proporção «moderna» não é a razão de ouro privi-
legiada desde os antigos gregos. É conhecida como 
«razão de prata» e tem as suas (boas) razões para 

ser a proporção eleita para os tamanhos de papel 
atuais. As suas dimensões foram definidas pelo 
acordo internacional para a normalização do tama-
nho das folhas de papel ISO 216. A «razão de 
prata» tem a invejável qualidade de retângulos 
que a tenham como proporção dos seus 
lados  poderem ser divididos ao meio produzindo 
dois retângulos com a mesma proporção! 

    Daqui resulta que uma folha A3 corresponda a 
duas folhas A4, que uma folha A4 corresponda a 
duas folhas A5 e assim sucessivamente ao longo 
da série. 

    Para se conseguir esta permanência de propor-
ção ao longo de cortes equitativos, os retângulos 
têm de ter uma proporção de 1 para √2. 

     A ideia de ser usada a proporção 1 para √2 para 
a normalização dos tamanhos de papel foi primeira 
registada, no século XVIII, pelo cientista alemão 
Georg Lichtenberg, conhecido no seu tempo 
como vigoroso oponente a pseudo-ciências e con-
ceitos diáfonos e não testados sobre a realidade, 
tendo sido um dos fundadores do moderno método 
científico de experimentação como forma de 
conhecer o real. Colocou as suas descobertas e 
ideias numa conjunto de cadernos que lhe granjea-
ram a admiração de personalidades (suas contem-
porâneas ou não) como os filósofos Schopenhauer, 
Nietzsche e Wittgenstein ou do pai da Psicologia 
Freud, o escritor russo Leon Tolstoy ou mesmo o 
estudioso chinês Qian Zhongshu. 

    Além da «criação» da razão de prata para as 
dimensões das folhas de papel , Lichtenberg é 
também conhecido pelas figuras radiadas e ramifi-
cadas com características fratais que observou em 
fenómenos naturais em que descargas elétricas de 
alta voltagem percorrem a superfície ou o interior 
de materiais isolantes. Formas semelhantes podem 
ser encontradas na natureza na formação dos deltas 
de rios ou na estrutura dos pul-
mões. Foi dada, a uma cratera 
na Lua, o nome Lichtenberg em 
sua homenagem. 

RAZÃO DIVIDIDA 
Mauro Maia 
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Secção Europeia de Língua Francesa (7ºA e 9ºA) 
SELF 

ENIGMES 
 

Numéro surprise 

1,  8,   81,  1024,   ?  
 
Question : Quel nombre est le prochain? 

Réponse: 

Tartelettes  

Marc-André fait huit tartelettes en quaran-

te minutes. 

 

Question : Combien de temps prendra-t-il 

pour faire cent-soixante tartelettes? 

15 625 

(Il y a progression: 1 exposant2, 2exposant3, 3 expo-
sant4…) 

Réponse: 

800 minutes (13 heures et 20 minutes) 

Cinq 

En utilisant les symboles mathématiques 

+,   -,   /,   x  et les  parenthèses ( ) 

 

Complétez le problème suivant: 

5 5 5 5 5 5 = 55 

Réponse:  

(55 / 55) x 55 = 55  

mais d’ autres réponses sont possibles 

Félix a maintenant un sixième de l'âge de 

Geneviève.  

Dans quatre ans, il aura trois huitième de 

l'âge de Geneviève.  

Dans huit ans, il aura la moitié de l'âge de 

Geneviève. 

  

Question : Quel âge ont Félix et 

Geneviève? 

Réponse:  

Félix = 2 ans,  Geneviève = 12  

Félix 
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ALEGORIA DA CAVERNA 
Inês Aguiar 

 A Alegoria da Caverna de Pla-
tão continua a ser uma referência e moti-
vação estratégicas para definir a nossa 
condição de prisioneiros, enquanto os 
grilhões de um pseudoconhecimento nos 
amarram em dogmas eternos e velados, 
face à ausência de um questionamento 
interrogativo do que somos e do que 
sabemos, interrogação esta tão própria da 
atitude filosófica … desafio lançado à 
turma G, de 10º ano, que ilustrou em 
imagens metafóricas, o significado deste 
texto perene da obra do mestre de Aristó-
teles. 

 No final do ano letivo, o desafio 
será o mesmo. E as ilustrações agora 
apresentadas, serão elas idênticas? 

Mariana 
Bento 

Julian Oliveira 

Joana Viegas 

Beatriz Costa 

Alina Mikhelyeva 

Marcos Gregório 


