
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DRA. LAURA AYRES, Ano XII, Edição III, janeiro/fevereiro 2016 



02 

   100comentarios@esla.edu.pt 
 

 

 

Coordenadora: Iolanda Antunes     
 

Equipa: Amélia Rocha, Fátima Joaquim, Stella Fer -
reira 

 

Colaboradores nesta edição: Miguel Silva, Inês 
Aguiar 
  
Capa:  Rafaela Leal,  10º I (Curso de Fotografia ) 
Layout: Fátima Joaquim 

Arranjo Gráfico: Fátima Joaquim e Iolanda Antu-
nes 

 

Editorial 

Iolanda Antunes 

Não precisa a retórica de conhecer a natureza das 

coisas, mas tão somente de encontrar um meio 

qualquer de persuasão que a faça aparecer aos 

olhos dos ignorantes como mais entendida do que 

os entendidos. 

 Platão, Górgias 

Um pensamento medíocre sustentado com a máxi-

ma eloquência é mais eficaz do que o melhor dos 

pensamentos desprovido dessa mesma eloquência. 

 Quintiliano 

O homem eloquente deve sobretudo fazer prova de 

sagacidade que lhe permita adaptar-se às circuns-

tâncias e às pessoas. Penso, com efeito, que não 

devemos falar sempre, di-

ante de todos, contra todos, 

a favor de todos, nem a 

todos, da mesma maneira. 

Só será eloquente quem for 

capaz de adaptar a lingua-

gem ao que convém em 

cada caso. 

Cícero 

As frases supracita-
das patenteiam o conflito 
que opôs a Filosofia à Re-
tórica desde os seus pri-
mórdios. Platão apresentou a Filosofia como uma 
alternativa ao discurso retórico; a primeira seria a 
procura da verdade, por oposição à opinião e à per-
suasão do interlocutor promovidas pela segunda. 
No entanto, o mestre ateniense só se debateu com 
esta questão porque, na sociedade grega do século 
IV, o exercício da cidadania apelava à participação 
em assembleias, onde as contendas eram debeladas 
mediante o recurso à persuasão e à consequente 
adesão do auditório. Assim, logo na sua origem, o 
termo “Retórica” designa a arte do rethor, isto é, 
do “orador”. O estudo desta disciplina exige, por-
tanto, o aprofundamento das técnicas do ato de 
comunicação, tanto no que respeita a uma maior 

eloquência do discurso, como no que concerne às 
questões de estilo ou adesão dos interlocutores. 
Num regime político não autocrático, como o da 
Atenas de então, o poder já não era obtido pelo 
recurso à força, mas pelo assentimento dos cida-
dãos à palavra proferida pelo orador. A eloquência 
torna-se uma arma, na medida em que age eficaz-
mente sobre os seus recetores. Ora, um tal poder 
foi reconhecido logo por Aristóteles, que viu na 
Retórica não uma inimiga da verdade, mas antes 
um meio útil à sua comunicação, encontrando-se, 
deste modo, ao serviço da Filosofia.  

Nas sociedades hodiernas, o estatuto con-
ferido à Retórica não se 
alterou e a frase de Cícero é 
hoje tão pertinente como o 
era no tempo do império 
romano. Nos meios de co-
municação de massa, nas 
assembleias, nos tribunais, 
nas escolas, na publicidade 
ou no marketing, a eficácia 
do ato de comunicação, a 
apetência para “tocar no 
outro”, estão dependentes 
da eloquência, do cultivo 

da forma e também da capacidade de ler psicologi-
camente o auditório, fazer sentido para aqueles a 
quem o discurso se dirige.  

Enquanto meio de comunicação, o 100co-
mentários não poderia deixar de refletir sobre um 
tema como este. Por essa razão, esta edição é dedi-
cada à Retórica na sua relação com a argumenta-
ção, com a imagem e com o amor. 
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Direitos 

Humanos 

Relembrar todos os dias os direitos de todos nós, 
algo intrínseco à nossa dimensão humana, alcança-
dos no passado e tornados universais com a Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos, a 10 de 
dezembro de 1948, eis o mote através do qual sina-
lizámos na nossa escola a importância da celebra-
ção e valorização desta efeméride. A iniciativa par-
tiu dos alunos do 7º/8º PCA, na aula de HGP. Com 
a colaboração das professoras Lia Lamarão, Ana 
Pereira e Michaela Joaquim, a atividade foi dina-
mizada pelos alunos e pela comunidade escolar da 
escola EB 2,3 de Quarteira. 
Aos alunos foi dada a oportunidade de se exprimi-
rem de forma artística e de responderem a um 
questionário, desconstruindo a complexidade ine-
rente à Declaração e com recurso à liberdade indi-
vidual com que se expressaram. De realçar que o 
sentido educativo inerente à atividade acabou por 
levá-los à apropriação efetiva dos seus direitos. 

Os membros desta comunidade escolar são discriminados 
devido à raça, sexo, meio familiar, deficiência, religião 
ou estilo de vida? 

- Devemos respeitar todos os alunos independentemente 
das diferenças culturais e das suas caraterísticas físicas e 
psicológicas. 

7º/8º PCA 
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 Almiro Lemos, João Lopes 

Bibliotecas 

Escolares 

Como já é habitual, nos meses de janeiro e 
fevereiro as Bibliotecas Escolares desenvolvem vários 
eventos. Além das atividades específicas, tivemos vá-
rias parcerias internas e externas que enriqueceram as 
experiências de todos quantos nos visitaram. 

Na Escola Secundária, con-
tinuámos com a formação de utiliza-
dores em Bibliotecas. Também tive-
mos sessões de formação no âmbito 
de “como realizar um trabalho es-
crito” e “Como elaborar um CV, 
modelo Europass”.  

No dia 18 de janeiro, tive-
mos uma palestra sobre “A física do 
som e da música”, destinada aos 
alunos de 10º ano, que decorreu no 
dia 18 de janeiro, pelo prof. Jorge 
Semião (Universidade do Algarve), 
que demonstrou vários princípios 
físicos presentes no quotidiano e que 
nos afetam a todos. 

Ainda durante o mês de 
janeiro, fizemos o apuramento dos 
alunos para o Concurso Nacional de 
Leitura. Na escola secundária, sagra-
ram-se vencedores os alunos: Adria-
na Popuiac (10ºB), Pedro Pedrosa (11ºA) e Catarina 
Cavaleiro (11ºA), que leram as obras “Auto da Feira” 
de Gil Vicente e “O triunfo dos Porcos”, de George 
Orwell. Já na EB23, apuraram-se os alunos: Inês Lopes
( 7ºC), Luana Teixeira( 7ºD) e Laura Lopes( 8ºA), que 
leram as “obras”: “O Cavaleiro da Dinamarca” e “O 
Diário de Anne Frank”. Aguarda-se agora a fase regio-
nal, a decorrer numa Biblioteca Municipal do Algarve. 

As novidades editoriais continuam a chegar às 
bibliotecas do agrupamento e, desta feita, destacamos: 
“Um milionário em Lisboa”, de José Rodrigues dos 
Santos; “Memórias de uma gueixa”, de Arthur Golden; 

“O sangue dos outros”, de Simone de Beauvoir; “O 
túnel”, de Ernesto Sabato; “Portugueses no holocausto”, 
de Esther Mucznik.  

Em fevereiro, continuámos com o concurso de 
escrita “A mais bela carta de Amor” e, após cerrada 
disputa, sagrou-se vencedora a aluna Margarida Mello 
Moreira, do 11ºA, que, perante cerrada concorrência, 
conquistou um jantar romântico para duas pessoas no 
restaurante La Venitia (na Avenida Infante de Sagres) 
no Dia dos Namorados. As Bibliotecas aproveitam para 
agradecer ao restaurante La Venitia o patrocínio dado a 
este evento. Nesta semana, foi também dado destaque a 
livros subordinados ao tema e tivemos um mural com 
mensagens de amor em várias línguas. 

Na escola secundária, está a decorrer também 
o concurso “…amente”, que versa todas as disciplinas. 
O prémio final, para o aluno que tiver melhor desempe-
nho, será um tablet novinho em folha…  Implica ter 
100% de participação nos desafios semanais e acertá-

los na totalidade, sendo ainda o mais rápido. Quem ven-
cerá? 

Na EB23 decorreram duas exposi-
ções: Montagens fotográficas e Más-
caras Cénicas organizada pelo 
7º/8ºPCA e Um olhar pela Ciência… 
Substâncias elementares, Substâncias 
compostas e Mistura de Substâncias 
com as turmas A,B, C, D e E do 8º 
ano, organizada pelas professoras de 
Físico- Química- Ana Luísa Gonçal-
ves e Anabela Machado. Na Escola 
Secundária, temos em exposição, nas 
laterais, obras das turmas de 9º ano 
da disciplina de Educação Visual. 
Decorre ainda o nosso desafio “7 
dias, 7 dicas com os media”. Temos 
já várias turmas interessadas e a pro-
duzir materiais e esperamos ter resul-
tados do apuramento local já na pró-
xima edição do jornal, pois o prazo 
limite para envio dos trabalhos é 8 de 

abril. Assim, todas as turmas que pretendam participar, 
deverão consultar o regulamento nas bibliotecas do 
agrupamento e entregar os seus trabalhos até ao dia 4 de 
abril. 

As Bibliotecas Escolares desejam a toda a co-
munidade escolar um bom resto de 2º período. 

Para atravessar contigo o deserto do mundo 

Para enfrentarmos juntos o terror da morte 

Para ver a verdade para perder o medo 

Ao lado dos teus passos caminhei […] 
 

Cá fora à luz sem véu do dia duro 

Sem os espelhos vi que estava nua 

E ao descampado se chamava tempo 

 

Por isso com teus gestos me vestiste 

E aprendi a viver em pleno vento 

 

Sophia de Mello Breyner Andresen, Para 
Atravessar Contigo o Deserto do Mundo in 'Livro Sexto' 
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Com a contribuição dos alunos das turmas C, D e E do 7º ano de escolaridade 
e das turmas B e C do 8º ano de escolaridade, em colaboração com a respetiva 
professora de Físico-Química, foi elaborado, com criatividade, este magnífico 
presépio químico, que se encontrou exposto na entrada principal Escola Bási-
ca 2,3 São Pedro do Mar.  
Muito obrigada pela colaboração! 

 Ana Luísa Gonçalves 

A exposição “Um Olhar pela Ciência…” esteve 
presente, entre os dias 02 e 15 de fevereiro de 
2016, na Biblioteca Escolar da Escola Básica 2,3 
São Pedro do Mar. Esta exposição foi dinamizada 
pelos alunos das turmas A,B, C, D e E, do 8º ano 
de escolaridade e orientada pelas professoras Ana 
Luísa Gonçalves e Anabela Machado, no âmbito da 
Disciplina de Físico-Química. Assim, foram cons-
truídos e ilustrados exemplos de substâncias ele-
mentares e compostas e misturas de substâncias.  

Os alunos de todas as turmas do 7º ano de escolaridade, 
da escola EB 2,3 São Pedro do Mar, realizaram uma 
visita de estudo ao Planetário e ao museu da Fundação 
Calouste Gulbenkian. Os alunos das turmas A e D ainda 
puderam visitar a cinemateca júnior.  
Esta visita de estudo foi organizada pelas professoras da 
disciplina de Físico-Química e pelos professores das 
disciplinas de História e de Cinema, Ana Luísa Gonçal-
ves e Judite Rebelo, Rogério Rocha e Pedro Felix, res-
petivamente. 
Durante a visita, os alunos puderam conhecer e compre-
ender a constituição do Universo, localizar a Terra e 
reconhecer o papel da observação e dos instrumentos na 

nossa perceção do Universo; consolidar os conhecimen-
tos sobre o domínio “Das sociedades recoletoras às pri-
meiras civilizações – Egito”; e puderam, ainda, relacio-
nar a evolução histórica de mecanismos óticos com o 
surgimento do cinema.  
Um agradecimento às professoras acompanhantes An-
drea Rego e Cristina Fonseca. 
A vista de estudo também permitiu uma boa interação e 
relação entre os alunos e professores e permitiu desen-
volver um bom trabalho em equipa.  

Visita de estudo a Lisboa 

 Um presépio Químico… 

Exposição “ Um Olhar pela Ciência…” 

A     nossa  

Escola 
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A     nossa  

Escola 

 No passado dia 5 de fevereiro de 2016, a 
Escola EB1 JI da Abelheira comemorou o Carna-
val com muita alegria.  
 Pela manhã, toda a comunidade escolar 
participou no desfile carnavalesco, com a temática 
“Era uma vez…”, organizado pela Junta de Fre-
guesia de Quarteira e com a parceria da Câmara 
Municipal de Loulé. 
 A nossa escola optou pelas abelhas e zan-
gões, com as quais preencheram toda a Avenida.  
Um belíssimo enxame em redor da sua colmeia 
pôde aí ser visto. 
 À tarde, houve a apresentação do grupo 
Brasil Latino Show (orientado por Mary Di Bahia, 
mãe do aluno Fred, do 1º A), que muito animou as 
nossas crianças, um desfile de fantasias e um con-
curso para eleger a fantasia mais original.  
 A escola agradece aos patrocinadores Cen-
tro Terapêutico Ricardo Rosa, Restaurante Sasha 
Sushi e Pastelaria Eurolatina pelos prémios ofere-

cidos aos três primeiros lugares do concurso. 
 Agradecemos também a participação e o 
envolvimento das mães e das avós na confecção 
das saias, do pai Márcio Caniço, que prestou uma 
ajuda fundamental na produção das asas e da col-
meia, e às mães e pais que se mascararam e acom-
panharam a escola no desfile, mascarados a rigor 
de Abelhas (Ana Martinse e Célia Cristina) e de 
Zangão (Paulo Joaquim). 
 Agradecemos ainda às auxiliares e anima-
doras da nossa escola o apoio prestado na decora-
ção da instituição, todo o seu envolvimento e dedi-
cação. 
 Aos professores, auxiliares, alunos e famí-
lias que participaram afincadamente, os nossos 
parabéns. 

Carnaval na Escola EB 1 JI da Abelheira 
Sónia Alves 
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Em Análise 

Após uma aula de Filosofia a propósito do problema da 
liberdade, o Pedro e o Ricardo, alunos atentos e, muito 
por essa razão, considerados pela professora, saíram de 
lá intrigados com essa problemática. 
Durante a hora de almoço, enquanto Pedro saboreava a 
comida, Ricardo fixava o prato, sem dizer nada. Pedro, 
estranhando a atitude de Ricardo, pergunta-lhe: 
- Ó Ricardo, não estás a gostar da comida? 

- Não, não é isso. Estou muito confuso. – Responde. 
- Estás confuso com o quê? – Pergunta Pedro. 
- Com a questão da liberdade, do livre-arbítrio… Há 
tantas teorias que já nem sei se, afinal, a liberdade é , ou 
não, essencial ao ser humano. 
- O quê? Não me digas que estás do lado daqueles radi-
calistas que defendem que não temos livre-arbítrio, que 
devemos ficar encurralados e sem liberdade para o resto 
da vida? – Pergunta Pedro muito indignado. 
- Nada disso. Ser falacioso fica-te muito mal! Sabes 
muito bem que não era isso que eu estava a tentar dizer. 
Os deterministas radicais defendem que não existe livre
-arbítrio, uma vez que os acontecimentos estão determi-
nados e que é possível preverem-se acontecimentos 
futuros.  
- Então, sendo assim, se nós pudermos prever os aconte-
cimentos futuros, poderemos saber o que vai acontecer 
connosco. Se soubermos o que vai acontecer connosco, 
então poderemos adivinhar a data da nossa morte. Se 
pudermos adivinhar a data da nossa morte, o medo vai 
apoderar-se de nós, e, com ela, o mais certo será vir a 
depressão, a doença. Por esta via de coisas, a previsão 
de acontecimentos futuros é geradora de males, de do-
enças. 
- Ó Pedro, não comeces com as tuas derrapagens. Searle 
defende o compatibilismo. O ser humano, apesar de 

estar sujeito à causalidade natural, faz uso do seu livre-

arbítrio. Esta teoria é, por isso, a correta.  
- É um bom apelo à autoridade, mas repara, Ricardo: 
segundo os compatibilistas, nós estamos condicionados. 
E se assim é, como é que podemos sê-lo? 

- Pedro, estás a brincar comigo, certo? Com teste de 
Filosofia amanhã e ainda não sabes as condicionantes 
da ação humana. 
- É verdade que ainda não as sei, mas podias explicar-
mas.  
- Ora, as condicionantes biológicas dizem que o ser 
humano está condicionado pelos limites impostos pelo 
seu organismo. Por exemplo, não podes decidir escolher 
viver debaixo de água porque não tens guelras que te 
permitam respirar debaixo de água. Uma pessoa obesa, 
por seu turno, também dificilmente será campeã de salto 
em altura. 
- Ó Ricardo, estás a imaginar o gordo do Chico ser cam-
peão de salto em altura? - Diz Pedro, rindo.  
- Impossível! Se todos os campeões de salto em altura 
não são obesos, então o próximo campeão de salto em 
altura não será gordo. […] 
- Obrigado, Ricardo. Estava, com efeito, esquecido des-
sa matéria. – Confessa Pedro, envergonhado. 
No dia seguinte, antes de entrarem na aula de Filosofia, 
Pedro comenta com Ricardo: 
- Ricardo, outra turma já fez teste e foi-me dito que é 
provável que possamos vir a ser perguntados sobre qual 
a teoria que defendemos e porquê. Eu não sei se devo 
escolher o libertismo ou o compatibilismo. Podes-me 
dar uma ajuda? 

 - Tenta estruturar as coisas da seguinte maneira: se 
defenderes o libertismo, então defendes que o ser huma-
no tem domínio, controle sobre os seus próprios atos. 
Se o ser humano tem domínio sobre os seus próprios 
atos, então é responsável por aquilo que faz. Logo, se 
defenderes o libertismo, estás a defender que o ser hu-
mano é responsável por aquilo que faz. – Explica Ricar-
do. 
- Obrigado. Depois das tuas orientações, acho que o 
teste vai ser agora mais fácil de se fazer.  

Retórica e Argumentação  
Pedro Moreira, 11ºB 



Em Análise 

Certo dia, no decorrer de uma aula de Filosofia do 10º 
ano onde se falava sobre o problema da liberdade, o 
Marcelo e a Marisa começaram um diálogo escrito, 
debatendo o livre-arbítrio. A professora intersetou o 
papel e detetou nele conteúdos do programa de 11º ano 
da disciplina. Decidiu, por essa razão, partilhá-lo com 
toda a turma, de forma a tornar clara de forma breve e 
interativa a aplicação real desses conteúdos.  
“Marcelo: Estás a perceber isto do problema da liberda-
de, do livre-arbítrio? 

Marisa: Sim. Tu não estás? 

Marcelo: Mais ou menos. Sabes que eu tenho algumas 
dificuldades em Filosofia. 
Marisa: Sim, Marcelo, eu compreendo. Só não estou a 
compreender a razão que te leva a vires falar comigo e 
não com a professora... 
Marcelo: Não me sinto à 
vontade. Para além de eu 
ser tímido, a professora 
intimida-me muito. 
Marisa: Intimida? Então? 

Marcelo: Ela argumenta de 
uma forma muito complexa 
e eu perco-me. Se ela me 
perguntar alguma coisa en-
tretanto, sei que não vou 
saber o que responder. Esse 
é o meu medo. Não quero 
sair daqui envergonhado. 
Marisa: Está bem, meu ami-
go. É óbvio que eu te ajudo 
embora eu não ache que esta seja a altura apropriada. 
Vá, diz-me, então, o que é que queres saber? 

Marcelo: Gostava de saber a tua opinião. Achas que 
temos livre-arbítrio? 

Marisa: Bem, essa pergunta tem em conta três teorias, 
que suponho que saibas quais são, certo? 

Marcelo: Ah! Sim, é verdade! As teorias são o determi-
nismo radical, o libertismo e o determinismo moderado, 
correto? 

Marcelo: Então, resumidamente, o determinismo radi-
cal defende que, se tudo está causalmente determinado, 
o livre-arbítrio não existe. Tudo está causalmente deter-
minado, logo, o livre-arbítrio não existe. 
Marisa: Sim, não te esqueças é de ter em conta os argu-
mentos que defendem essa teoria. E sobre o libertismo 
o que é que sabes?  
Marcelo. Ora, o libertismo defende que, se tudo está 
determinado, nós não temos livre-arbítrio. Todavia, nós 
temos livre-arbítrio, logo, nem tudo está determinado. 
Marisa: Bem, estou a ver que afinal tu até estás por 

dentro da matéria; és é muito pessimista. 
Marcelo: Não sou nada pessimista! Nem tu nem nin-
guém podem afirmar que eu sou pessimista. 
Marisa: Ai é? Se tu não me tivesses perguntado se eu te 
podia ajudar, nós nem tínhamos começado a falar. Se 
nós não tivéssemos começado a falar, não estaríamos 
aqui a discutir a matéria da aula. Se nós não estivésse-
mos aqui a discutir a matéria da aula, não estaríamos a 
divagar; logo, se tu não me tivesses perguntado se te 
podia ajudar, nós não estaríamos, em última instância, a 
dissertar. 
Marcelo: Voltando à minha pergunta inicial: achas que 
temos, ou não, livre-arbítrio? 

Marisa: Eu acho que temos. Concordo com o determi-
nismo moderado, que estabelece um consenso acerca da 
existência do livre-arbítrio e por ser a única teoria que 

defende a compatibilidade 
entre o livre-arbítrio e o fac-
to de estar tudo determinado. 
Marcelo: Eu não sei nada! 
Em filosofia, eu ou sou ex-
celente ou sou péssimo. Se 
não sou excelente, só posso 
concluir que sou péssimo. 
Marisa: Tu és é um pessi-
mista. No que respeita à 
liberdade, tu  não fazes uso 
dela. Deixas-te determinar 
pelos acontecimentos que 
acontecem ao longo do tem-
po. 

Marcelo: Obrigado por me fazeres sentir melhor... 
Marisa: Cresce e aparece, Marcelo! Segue o exemplo 
do Emanuel e faz-te um homem com dois H’s!  
Marcelo: Pois, pois; cá para mim, tu gostas é dele....” 

A professora analisou o diálogo e concluiu que o assun-
to predominante era o mesmo abordado na aula, e, co-
mo utilizava regras de inferência válida, argumentos 
informais e falácias informais, partilhou-o com o resto 
da turma. Essa partilha trouxe grande tristeza a Marisa, 
que estava a cometer erros sem ela própria o saber, e 
grande felicidade do Marcelo, que, apesar de não com-
preender bem o problema do livre-arbítrio, era levado a 
crer, que se iria dar bastante bem com as regras de infe-
rência válidas, conteúdo de 11º ano. 

Retórica e Argumentação  
Emanuel Paulo, 11º D 
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Artes 

Estudo das obras da pinta forte de Paula Rego. Uso da técnica da 
tinta da china com caneta com aparo e aguadas. 
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Artes 

 

 

Homenagem a chichorro: ‘’A alegria da passagem’’ Homenagem a Júlio pomar:’’ Os 3 P’s’’ 

Homenagem a José de Guimarães : ‘’The lady 
and the tramp’’ 

Homenagem a Vieira da Silva: ‘’Perspetivas’’ 

Homenagem a Graça Morais:’’ Entre a vida e a 
morte’’ 

Homenagem a Paula Rego: ‘’As Histórias’’ 

Quadros em homenagem as pintores portugueses:  

Esculturas com redes  

Homenagem a Cargaleiro: “Urbano Português’’ 
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Em Análise 

Retórica  

E  

Imagem 

10º I 
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Em Análise 

Quarteira, 04 de fevereiro de 2016 

Meu amado Órion, 

Como pode tal sentimento ser descrito em carta tão simples?  

Nem mil palavras, nem mil estrelas serviriam para descrever o sentimento que aqui te 

confesso. 

Desde que te conheci, a tua presença desperta em mim reações que nunca antes tive: o meu 

coração fica tão grande que não cabe no meu peito, os meus olhos desejam ser maiores pa-

ra conseguirem captar toda a grandeza e luminosidade… Quando ando ao teu lado é co-

mo se um manto de proteção, conforto e carinho se dispusesse delicadamente sobre mim, 

prometendo-me o céu e a terra. 

Mas eu! Eu que te amo tanto e de tal forma vivo numa constante agonia, porque sei que 

apesar de todo este mundo de emoções que eu desconhecia e que em mim despertaste, a tua 

alma nunca me pertencerá. 

Que posso eu então fazer quando o meu mundo é abatido pelo facto de tu me veres como um 

humano, quando eu te vejo como um Deus… 

Aquela que te espera eternamente, Mararta 

Retórica e Amor 

Carta vencedora  

do concurso  

“A mais bela carta de 
amor”,  

dinamizado pela  

biblioteca. 

Margarida Melo, 11ºA 
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Crónica 

Todos os dias são diferentes numa escola, mas há 
coisas que nunca mudam. O rodopio nos corredo-
res, os sorrisos, os desabafos sobre as aulas, a 
quantidade de matéria para estudar, as trocas de 
olhares com amigos são disso exemplo.  
Houve um dia que foi, contudo, diferente. O bor-
burinho era sobre três colegas: a Daniela e a Joana 
do 11.º ano e o Rodrigo do 12.º. 
Pelo que percebi, a Joana disponibilizou-se para 
ajudar a Daniela a colocar umas fotos no Face-
book. Porque eram muito amigas, e porque Danie-
la confiava cegamente em Joana, deu-lhe a sua 
palavra-passe e nunca mais pensou no assunto. 
Afinal de contas, partilhavam tudo uma com a ou-
tra; até mesmo os pormenores entre o seu namoro 
com Rodrigo. 
A descoberta de alguns 
momentos mais íntimos 
entre o seu namorado e a 
amiga deixou Daniela fora 
de si e deu lugar a uma 
grande briga entre elas. A 
amizade entre ambas ter-
minou, mas o pior ainda 
estava por vir. A Joana não 
gostou do que ouviu da 
parte da Daniela e resolveu 
vingar-se. Utilizando a 
palavra-passe da amiga, e 
fazendo-se passar por ela, 
colocou fotografias a par de uma linguagem pouco 
abonatórias no mural do Rodrigo. Como é óbvio, o 
Rodrigo, além incomodado com, não acreditou na 
namorada depois de esta lhe ter dito que nada tinha 
a ver com o assunto. 
A escola estava ao rubro com este assunto. Era o 
tema do dia, que nem dia de eleições: a lista A de-
fendia a Daniela, a rapariga inocente que confiou 
na amiga; a lista B defendia o coitado do rapaz que 
estava rodeado de raparigas imaturas, e, por fim, a 
lista C, constituída pelos apoiantes da Joana, que 
achava que esta tinha estado muito bem, pois a 
Daniela não devia ter gritado com a amiga. 
A confusão estava instalada e era já de tal ordem 
que a Diretora se viu na necessidade de intervir. 
No dia seguinte, e na presença de todos, a Diretora, 

com a frontalidade que a carateriza, colocou-lhes 
uma questão: 
- Qual de vós empresta a sua escova de dentes aos 
amigos que passam pelas vossas casas? 

Ninguém se manifestou. 
- Quer-me parecer que ninguém. O mesmo se apli-
ca às palavras-passe de qualquer aplicação que 
tenhamos na Internet. Porque dão acesso a infor-
mações pessoais, não podem, nem devem, ser di-
vulgadas a ninguém. A par disso, devem também 
ser mudadas com regularidade. Agradeço, portan-
to, que este assunto se fique por aqui. 
A nossa Diretora era simpática, afável e generosa, 
mas, quando tinha de ser incisiva, sabia sê-lo. 
Para finalizar, pediu para falar com os três alunos 

em particular. Nada se 
soube a propósito do que 
lhes terá a Diretora dito, 
mas o que é certo é que a 
conversa surtiu o efeito 
desejado. Apesar da ami-
zade entre ambas nunca 
mais ter sido a mesma, 
nunca mais foram conheci-
dos conflitos e pôs-se fim, 
em pouco tempo, ao bor-
burinho que havia sido 
instalado. 
Ainda hoje penso na ima-
gem da escova de dentes, 

no paralelismo invocado pela Diretora da escola.  
Há coisas que são nossas, que são pessoais e que, 
por essa natureza, não devem ser passadas a nin-
guém. Por outro lado, há conteúdos que hoje nos 
parecem ser inofensivos, mas que, com o passar 
dos anos, são capazes de gerar consequências desa-
gradáveis nas nossas vidas. Devemos, pois, ter pru-
dência extrema quando publicamos ou partilhamos 
informações  nas redes sociais. 

Um dia diferente 
Carolina Figueiras, 11ºE 
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A     nossa  

Escola 

Realizou-se, no passado dia 5 de Fevereiro, na 
Pista das Açoteias, em Albufeira, o Corta-Mato Regional 
do Desporto Escolar. Participaram na prova cerca de 2000 
alunos. 36 foram os alunos que estiveram em representa-
ção do nosso agrupamento e foram acompanhados por 
alunos do 10º ano de Fotografia, responsáveis por aí reali-
zarem a reportagem fotográfica.  

A prova incluiu também uma marcha destinada 
aos alunos com Necessidades Educativas Especiais, muito 
bem representado pelos alunos João Martins e António 
Carriço. 

Este ano, a aluna Catarina Marques voltou a estar 
em grande destaque, alcançando, mais uma vez, o lugar 
cimeiro do pódio na categoria de Juniores Femininos. De 
realçar ainda as excelentes classificações coletivas da 
equipa masculina de infantis B (1º lugar) e da equipa femi-
nina de Infantis A (3º lugar). A parabenizar-se o grande 
esforço, desempenho e espírito de equipa de todos os en-
volvidos na atividade.   

 

Corta - Mato Regional do Desporto Escolar 
Filipa Duarte 

Uma Aventura em Londres 

A 5 de Fevereiro partimos em busca de 
uma aventura na cidade Londrina. Instalámo-nos 
num Hostel juvenil muito simpático, que se situava 
numa das franjas da cidade. Rapidamente nos ha-
bituámos ao “Stand on the Right, please!”. Ao lon-
go do tempo, visitámos 
diversos museus entre os 
quais: o British Museum, 
o Science Museum, The 
National Gallery, Tate 

Modern e o National His-

tory Museum, que foi o 
que mais gostámos. Para 
além disso, vimos o Big 
Ben and the Houses of 

Parliament, o London 

Eye, a Tower of London, passámos a Tower Brid-
ge e fizemos um passeio de barco ao longo do rio 
Tamisa. Ainda tivemos oportunidade de passear 
por Portobello Road, por Carnaby Street e pela 
Regent’s Street onde se encontra a maior loja de 
brinquedos de Londres - Hamleys - a nossa loja 

favorita. Vimos também o Buckingham Palace, 
passeámos pelo Green e pelo St. James Parks e 
chegámos a ir ao Harrods. Parámos em Leicester 
Square para assistir aos espetáculos de rua que 
estão sempre a acontecer, tirámos fotos em Picca-

dilly Circus, fomos à 
M&M’s, à Nickelodeon, 
ao Forest Caffé… 

Não pudemos deixar de 
reparar na  grande diver-
sidade de culturas que 
existe em Londres e con-
firmámos, no passeio por 
Chinatown, a decoração 

para receber o novo ano 
do Macaco. A visita de 

estudo contribuiu para relaxar, fazer novas amiza-
des e enriquecer a nossa cultura e conhecimento do 
mundo. Por fim, em nome de todos, gostaríamos 
de agradecer à professora de Inglês, Maria João 
Soares, por esta viagem inesquecível!    

 

Carolina Figueiras, Débora Crispim e Raquel Veloso, 11º E 
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Parabéns a todos os alunos da Educação 
Especial, os primeiros eco-voluntários do 
Agrupamento de Escolas Drª Laura 
Ayres. 
No dia 21 de Janeiro, nós, alunos, com a 
ajuda dos nossos professores, fomos re-
colher o lixo de todos os ecopontos do 
bloco A da Escola Secundária Dra. Laura 
Ayres e fomos colocá-lo no ecoponto 
comum, o qual está situado em frente à 
entrada principal da escola. Para além de 
estarmos a ajudar no programa da eco-

escolas da nossa escola, estamos a apren-
der a como separar os resíduos 
(embalagens / papel / vidro). Gostámos 
muito do que aprendemos com essa ati-
vidade. 
 

BIODIVERSIDADE 

(5ºE e 5ºF) 

 

Já no período anterior, as turmas E e F do 5º ano haviam visitado o Centro de Ciência Viva de Lagos. Com 
essa visita puderam aprender com a exposição interativa e 
vieram, depois, a realizar uma atividade sobre a biodiversi-
dade e o seu contributo em termos de prevenção da extinção 
das espécies. Visitaram também a Herdade do Descampadi-
nho, onde funciona o Burro Ville, centro de abrigo e prote-
ção do burro-lanudo-de-Miranda, raça autóctone portuguesa 
em vias de extinção. Aqui ficam alguns comentários dos 
nossos alunos: 

“Nós, quando fomos ao Burro Ville, fizemos uma caminha-
da, vimos colmeias de abelhas, uma barragem e andámos de 
burro!” 

- “Eu gostei muito da visita. Andei de burro e sentei-me em 
cima de uma colmeia. E eu nem sabia!” 

- “Esta visita foi muito divertida. Andei de burro, vi uma 
barragem, porcos pretos, aprendi coisas que desconhecia e 
alimentei os burros.” 

- “Estes burros de Miranda estão em vias de extinção. Só 
existem cerca de 900 em Portugal.” 

- “ Eu andei de burro com as minhas amigas e diverti-me 
muito. Foi um 

dos melhores passeios da minha vida. O mais divertido foi que 
pude ver e tocar num burro e nunca pensei poder fazer isso! O 
Burro Ville é o maior!” 

- “Adorei a visita de estudo. Aprendemos muitas coisas e anda-
mos de burro. E, eu aviso, ajudem os burros da raça Mirandesa 
porque eles estão em vias de extinção!” 

Brigada da Reciclagem da Educação Especial 

ECO  

  Escolas 
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ECO  

  Escolas 

JI – Fonte Santa 

Este ano, a “Cientista Magnólia” veio à nossa sala realizar várias experiên-
cias. Ela foi connosco à horta e ensinou-nos a semear algumas sementes de 
favas e ervilhas. Passado algum tempo, fomos visitar a “nossa” horta e, pa-
ra nosso espanto, percebemos que as favas e as ervilhas já tinham germina-
do e crescido muito. 
Sabiam que as ervilhas têm flores brancas e violeta e as favas têm flores 
brancas e pretas? Nós observámos ao pormenor as flores… Também fomos 
medir os pés-de-ervilha e eles eram muito, muito altos. Eram maiores do 
que nós.  
 

 

Agricultura Biológica 

Nas aulas de Agricultura Bioló-
gica estivemos a construir um 
novo compostor na nossa horta 
biológica. Esta atividade está 
integrada na gestão de resíduos 
da nossa escola, dado que a 
compostagem é um processo 
biológico em que os microorga-
nismos transformam a matéria 
orgânica (folhas, papel, restos 
de comida) num composto na-
tural que pode ser utilizado co-
mo adubo. O próximo passo é 
recolhermos, semanalmente, 
resíduos orgânicos da nossa 
cantina para serem depositados 
no compostor. 

Voc. 2 – AGRIBIO  
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Fotografia 

Ana Esteves e Catarina Brito, a 
partir de Paula Rego. 

Bruna Veiga e Maria Luísa, a partir de Klimt. 

Nirvana Miranda e Rafaela Leal, a 
partir de Paula Rego. 

Ruben Cabrita, a partir de 
Dali. 
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Fotografia 

Alexandra Mic, a partir de Paula Rego. 

Kiah Llewelyn e Jéssica Al-
meida, a partir de Chagall. 

Lara Araújo e Sónia Silva a partir de Caravaggio. 

Fotografia ou  
                   Pintura? 

10ºI 



Cultura 

Em 37 DC nasceu em Antium 
(atualmente a vila piscatória 
de Anzio, a 50 Km a sul de 
Roma) um menino de nome 
Lucius Domitius Ahenobar-
bus. Quando tinha 3 anos, a 
sua mãe Agripina, recente-
mente viúva, casou com o im-
perador Cláudio (que, devido 

a ser coxo, viria a dar o nome à palavra claudicar, 
que significa coxear ou hesitar) e o seu filho edu-
cado pelo eminente filósofo romano Lucius An-
naeus Seneca. O jovem Lucius adotou depois o 
nome Nero Claudius Drusus Germanicus. 
   Em 54 DC, Nero tornou-se imperador e, inicial-
mente, o seu reinado foi marcado pela sensatez e 
pelo apelo à legalidade. Mas Nero era uma perso-
nalidade de facetas contrastantes: simultaneamen-
te artística, desportiva, brutal, fraca, errática, ex-
travagante e sádica. Inicialmente os seus extre-
mos eram suavizados pelos seus tutores Séneca e 
Burrus. Mas, aos poucos, Nero foi perdendo o 
interesse na governação e dedicou-se aos prazeres 
mundanos (por exemplo, tomou como amante a 
bela Poppaea Sabina, casada com o amigo de Ne-
ro Marcus Salvius Otho.  Em 58 DC, Otho foi 
enviado como Governador para a distante provín-
cia da Lusitânia. 
   Nero tinha também um gosto pela arquitetura 
monumental. Após o Grande Incêndio de Roma, 

em 64 DC, iniciou a construção da sua Domus 

Aurea («Casa Dourada»), que se estendia pelas 
colinas Palatina, Esquilina e ainda Ciliana 
(ocupava um terço da dimensão total da cidade). 
Relatos contemporâneos e evidências arqueológi-

cas permitem dar uma ideia da grandiosidade do 
palácio, que incomodava os cidadãos romanos. 
Numa das suas paredes, alguém escreveu ROMA 

DOMUS FIET: VELOS MIGRATE QUIRITES 

SINON ET VEIOS OCCUPET ISTA DOMUS. 
Roma inteira tornar-se-á uma casa. Quirites mu-
dem-se para Veii antes que esta casa a engula 
também). Quirites eram os moradores da colina 
Quirinal. 
   No exterior da casa foi 
construído um grande lago 
artificial e uma estátua do 
próprio Imperador Nero, 
com 37 metros de altura, o 
Colossus Neronis. O Colos-
so de Rodes tinha 33 metros 
de altura. Após a morte de Nero o lago foi drena-
do e, na bacia formada pelo lago seco, foi cons-
truído um enorme anfiteatro a que foi dado o no-
me de Flavium Amphitheatrum, uma estrutura 
elíptica com aproximadamente 188m por 156m, 
que, mais tarde, foi movida para junto do anfitea-
tro de Flávio. Este passaria a ser conhecido pelo 
colosso que se encontrava às suas portas e o nome 
perdurou.  
O anfiteatro de Flávio seria para sempre conheci-
do como Coliseu. 

Anfiteatro Colossal 
Mauro Maia 


