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Editorial 

Iolanda Antunes 

O tema da liberdade apresenta sérias di-

ficuldades considerado em si e na sua história. 

Em primeiro lugar, a liberdade vista do lado do 

sujeito, é uma experiência irredutível à represen-

tação; por isso ela tem sido entendida como pos-

sibilidade de autodeterminação e de escolha, ato 

voluntário, espontaneidade, indeterminação, au-

sência de interferência, libertação de impedimen-

tos, […]propriedade de todos ou alguns atos psi-

cológicos, ideal de maturidade, autonomia sapi-

encial e ética, razão de ser da própria moralida-

de, etc. Vista do lado do 

objeto, temos a liberdade 

privada ou pessoal, a liber-

dade pública, política, mo-

ral, social, a liberdade de 

ação, de ideias, de pensa-

mento, de circulação, de 

comércio, de palavra, de 

culto, de associação, etc. 

TEIXEIRA, Joaquim de 

Sousa, Liberdade, in Logos, 

Enciclopédia Luso Brasilei-

ra de Filosofia, Lisboa, Editorial Verbo, 1991, p. 

352 

As palavras supracitadas remetem-nos 

para a complexidade filosófica do conceito de 

Liberdade e para a polissemia do termo. Contudo, 

se nos detivermos um pouco na arqueologia do 

conceito, encontraremos a sua origem na Grécia, 

com uma significação política e social: só é livre 

o cidadão, aquele que participa nas questões da 

polis, direito negado aos escravos, estrangeiros, 

mulheres e crianças. Com o império romano, a 

liberdade vai ganhando, cada vez mais, um senti-

do interior e espiritual, aparece como uma liberta-

ção relativamente às paixões do corpo, uma con-

quista individual, mas é sobretudo com o cristia-

nismo que o termo adquire os contornos que ainda 

hoje lhe reconhecemos, a liberdade como livre 

arbítrio, como uma propriedade inerente à vonta-

de humana, cujo efeito é o poder de escolher o 

bem ou o mal e, consequentemente, a responsabi-

lização do agente, a imputabilidade das ações, a 

possibilidade da culpa e do castigo ou da inocên-

cia e da redenção. 

Com o advento da sociedade moderna, a 

reflexão sobre as relações 

entre o indivíduo e o estado, 

trouxe uma nova luz à ques-

tão da liberdade, a tónica 

passa agora a ser colocada 

nas liberdades do indivíduo. 

Uma boa parte dos filóso-

fos, a partir do século XVII, 

atribui ao estado o dever de 

considerar as liberdades 

individuais como um direito 

natural, cujo pacto civil de-

ve acautelar. Assim, nas sociedades hodiernas e 

democráticas, a liberdade é entendida como um 

conjunto de “liberdades fundamentais”, consigna-

das na declaração dos Direitos Humanos e nas 

constituições dos vários países ocidentais. 

Num mês em que, nós portugueses, cele-

bramos a liberdade, o 100comentários não poderia 

ficar indiferente a tal tema, neste sentido, a pre-

sente edição pretende refletir sobre este assunto 

tão complexo e continuar a dar voz às rubricas 

habituais. 

 Imagem: Delacroix, A Liberdade guian-

do o povo 



03 

Cultura 

Desde a Idade Média que se usa a expres-

são “ver-se grego” como sinónimo de algo difícil e 

que não se entende. Aliás, nesse tempo, quando 

algo aparecia escrito nessa língua, costumava em-

pregar-se a expressão latina “Graecum est, non 

legitur”. Será que foi por isso que mudaram o no-

me a uma estátua que descobriram, no início do 

séc. XIX, numa ilha grega, Milos, quando a leva-

ram para França? Vénus de Milo? Não deveria 

chamar-se Afrodite de Milo? 

A língua grega será assim tão difícil?! Não 

sei se se poderá comparar à dura guerra que os gre-

gos venceram em Troia; ou à atribulada viagem de 

regresso de Ulisses a Ítaca; ou ainda à enovelada 

teia que a sua esposa, Penélope, teceu enquanto 

aguardava o seu regresso; ou também ao intrincado 

labirinto que o rei Minos construiu em Creta para 

enclausurar o horrendo minotauro; ou ao ousado 

voo de Ícaro; ou aos hercúleos trabalhos de Hércu-

les (passo o pleonasmo); ou aos pacientes suplícios 

de Tântalo, de Sísifo e de Prometeu…  

De facto, para o estudo da língua helénica 

necessita-se, umas vezes, duma educação 

“ateniense”, cultivando a génese da democracia e, 

outras, duma educação “espartana”, cultivando a 

dureza do treino e do rigor. Realmente, a língua e a 

cultura da Hélade não são simples. Também Ho-

mero não terá tido uma tarefa fácil ao escrever as 

suas soberbas epopeias: A Ilíada e a Odisseia com 

uma estrutura e métrica tão rigorosas. 

Na verdade, o povo helénico legou-nos 

uma herança demasiado opulenta: foi berço da de-

mocracia; foi pátria de grandes matemáticos (Tales 

de Mileto, Arquimedes, Pitágoras, Euclides), filó-

sofos (Sócrates, Platão, Aristóteles), geógrafos 

(Estrabão e Ptolomeu), historiadores (Heródoto e 

Xenofonte) e muitos outros. Algumas destas perso-

nalidades foram simultaneamente filósofos, astró-

nomos e matemáticos…  

Temos ainda o escultor Fídias, que proje-

tou as duas mais famosas estátuas da antiguidade - 

Atena do Pártenon e Zeus de Olímpia. Também o 

pai da medicina (Hipócrates) foi grego. Além do já 

Estou a ver-me Grego... 
Luís Reis 

referido Homero, temos ou-

tros nomes na literatura grega 

(Aristófanes, Ésquilo, Eurípi-

des e Sófocles). Aliás, este 

último criou, segundo Aristó-

teles, o exemplo mais perfeito 

duma tragédia – Édipo Rei. 

Não é por acaso que é das 

tragédias mais lidas e estuda-

das em todo o mundo. Além 

do mais, Sigmund Freud ins-
pirou-se nessa tragédia para 
nos mostrar como é 
“complexo” um determinado 
período da infância das cri-
anças. 

1 Monte situado na Grécia junto ao sopé do Santuário de Del-
fos, lugar de peregrinação onde, na antiguidade, muitas pesso-
as procuravam o oráculo que lhes previa o futuro, através da 
inebriação da pitonisa ao serviço do deus Apolo. 

Podemos ver-nos  gregos  com muitas  pala-
vras portuguesas com origem helénica, mas, se 
olharmos, por exemplo, para as cores daquela 
língua, perceberemos mais facilmente a sua liga-
ção à nossa cultura: λԑukόϛ [leukós] significa bran-

co, daí os leucócitos ou glóbulos brancos; 

ἐρuθρό ϛ [eritrós] significa vermelho, daí os eritró-

citos ou glóbulos vermelhos, ou até a própria Eri-

treia, país situado a norte da Etiópia, nas margens 

do mar vermelho; γλαuκόϛ [glaukós] significa 

azul, daí os glaucomas oculares terem a coloração 

azul; χλωρόϛ [klourós] significa verde, e de facto, 

o cloro tem essa coloração, ou podemos ainda con-

frontá-la com a clorofila (amigo do verde); e 

μέλαϛ [mélas] significa negro, daí a melanina ser 

um composto que confere uma coloração escura à 

nossa pele. 

               Estará,  porventura,  a  língua  grega  assim 
tão  distante  de  nós?  Para  muitos  não  será 
propriamente uma fonte onde se poderá beber das 
águas  do  Parnaso [1];  apesar  disso,  os  nossos 
computadores  continuarão  a  ser  invadidos  por 
cavalos de Troia (Trojans). 
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 O Coordenador das Bibliotecas João Lopes 

Bibliotecas 

Escolares 

As Bibliotecas Escolares tiveram, em 

março e abril, dois meses bastante profícuos de 

promoção da leitura. 

Na ESLA, iniciámos o mês de março ce-

lebrando o Dia da Mulher (8 de março), através 

da mostra de vários excertos de autoras de reno-

me nacionais e internacionais. Logo de seguida, 

numa articulação entre as Bibliotecas Escolares 

do Agrupamento e o Departamento de Matemáti-

ca, tivemos uma exposição dedicada ao Dia do Pi 

(dia 14/3 – no formato inglês: 3/14), através da 

qual se pretendeu entender a importância deste 

número e a sua presença diária na nossa vida. 

Algumas turmas visitaram a biblioteca para ve-

rem os trabalhos alusivos ao tema que a turma 

PIEF realizou, para assistirem a episódios da série 

“Isto é Matemática” e também para operacionali-

zarem este famoso número em jogos lógicos 

construídos para o efeito. 

Nesse mesmo dia, tivemos a sessão inau-

gural da Semana Nacional de Leitura que se cele-

brou nas escolas EB23 e Escola Secundária do 

nosso agrupamento (as escolas do primeiro ciclo 

optaram, por questões de logística, em celebrar a 

SNL no 3º período). 

Assim, na ESLA, abrimos a semana com 

um convidado da Universidade do Algarve, o 

prof J.J. Dias Marques, que nos brindou com uma 

sessão dedicada às “Lendas de Mouras Encanta-

das”. Este reputado especialista em literatura tra-

dicional e oral atendeu o nosso pedido e deslocou

-se à escola, tendo dissertado acerca das lendas de 

mouras, concentrando-se nas variações algarvias 

de uma determinada narrativa, que também se 

repercute por vários locais da europa, sofrendo as 

alterações por aculturação local que lhe são carac-

terísticas. Surpreendentemente, para aumentar o 

acevo de recolha da Universidade do Algarve - 

que já vai em mais de 30.000 narrativas curtas - 

uma das alunas da nossa escola contribuiu, nos 

dias seguintes, com outra versão, que será incluí-

da no referido acervo. O professor  Dias Marques 

já agradeceu publicamente o contributo. 

Na quarta-feira recebemos nas duas esco-

las (EB23 e ESLA) sessões de declamação de 

poesia e narrativa de contos por parte de João 

Pedro Caliço, uma cortesia da Biblioteca Munici-

pal de Loulé. Várias foram as turmas envolvidas 

nestas sessões, que tiveram a oportunidade de 

sentir a literatura de um modo diferente ajudadas 

por um profissional desta área. 

Nesse mesmo dia, os alunos de artes do 

11º F tiveram a oportunidade de mostrar o seu 

trabalho realizados nas aulas das docentes Stella 

Ferreira e Ângela Gonçalves: a criação de contos 

e fábulas e a sua ilustração. Os destinatários fo-

ram os alunos de uma turma do 1º ciclo da EB1 

da Fonte Santa, que se deslocaram à BESLA para 

ver e ouvir estes trabalhos.  

 

Saudade - O que será... não sei... procurei sabê-lo 

em dicionários antigos e poeirentos 

e noutros livros onde não achei o sentido 

desta doce palavra de perfis ambíguos. 

 

Dizem que azuis são as montanhas como ela, 

que nela se obscurecem os amores longínquos, 

e um bom e nobre amigo meu (e das estrelas) 

a nomeia num tremor de cabelos e mãos. 

 

Hoje em Eça de Queiroz sem cuidar a descubro, 

seu segredo se evade, sua doçura me obceca 

como uma mariposa de estranho e fino corpo 

sempre longe - tão longe! - de minhas redes tranquilas. 

 

Saudade... Oiça, vizinho, sabe o significado 

desta palavra branca que se evade como um peixe? 

Não... e me treme na boca seu tremor delicado... 

Saudade... 

 

Saudade, Pablo Neruda, in "Crepusculário" 

Tradução de Rui Lage 
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Bibliotecas 

Escolares 

Na quarta-feira a Biblioteca da E.B.2,3 e 

na quinta-feira, a ESLA recebeu Afonso Dias nu-

ma sessão de poesia musicada. Um dos mais repu-

tados cantores a residir no Algarve deleitou-nos 

com poemas musicados de autores do programa de 

Português, interagindo com as turmas que se des-

locaram à biblioteca para ouvi-lo. 

Paralelamente, ao longo de toda a semana, 

na ESLA, tivemos uma exposição de conceituados 

autores literários, com excertos das suas criações, 

no sentido de se apelar à leitura. 

Destacamos ainda as sessões de formação 

disponibilizadas pela BESLA. Tivemos na escola a 

presença do presidente da Associação de Empresá-

rios de Quarteira e Vilamoura, o sr João Guerreiro, 

que veio sensibilizar algumas turmas para o modo 

como deverão comportar-se em entrevistas de em-

prego e alargar os seus horizontes relativamente à 

empregabilidade na freguesia de Quarteira. Este 

empresário felicitou as turmas do ensino Profissio-

nal da ESLA, destacando positivamente o seu grau 

de preparação para o mercado de trabalho.  

Na sexta- feira, para encerrar a SNL, entre 

as 10h e as 10h10 decorreu a III edição da ativida-

de Todos a Ler no Agrupamento. 

Ainda no nosso âmbito, em abril, a Biblio-

teca da ESLA inscreveu a nossa escola no Concur-

so “Espaços de Ler a Europa”. O roll up vencedor 

pertence à ESLA que, através do André Ramos 

(12ºB), mentor do projeto, levou a turma de Foto-

grafia (10ºI), com o apoio da Professora Fátima 

Joaquim, ao lugar mais alto do pódio. Parabéns! 

Em articulação com o Departamento de 

Educação Física, recebemos também uma palestra 

sobre Atividade Física e Saúde, pelo prof. Luís 

Pedro Ribeiro, da Universidade do Algarve.  

Recentemente, a EB23 e a ESLA enviaram 

os seus representantes à fase Distrital do Concurso 

Na-

cional de Leitura (Inês Lopes – 7ºC, Adriana Po-

puiac e Pedro Pedrosa), que decorreu na Biblioteca 

Municipal de Loulé. Foram uns valentes!! 

Em todo o agrupamento, decorre o passa-

tempo “Ranking de leitores”, com os resultados 

mensais a serem afixados nas portas das bibliote-

cas e nos seus blogues.   

Na BESLA, estão patentes três exposições: 

uma, do grupo de Francês, sobre Personalidades 

Francesas; ainda em colaboração com o Departa-

mento de Línguas, temos outra para comemorar o 

Dia da Europa; e uma terceira, alusiva ao 25 de 

abril, pela importância que esse momento teve na 

história de Portugal, da autoria da Equipa da Bibli-

oteca. Por seu lado, na Biblioteca da E.B,2,3 está 

patente uma exposição relativa à obra” O Rapaz de 

Bronze” de Sophia de Mello Breyner Andresen 

com trabalhos elaborados pelos turmas 5º A, 5ºE e 

5ºF. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontram várias sugestões semanais de 

leitura e destaques na sala principal das Bibliote-

cas. 

As Bibliotecas do agrupamento agradecem 

a todos a vossa colaboração. Sem essas parcerias, 

não conseguiríamos atingir o nosso objetivo!! De-

sejamos a todos um bom resto de 3º período. 
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A     nossa  

Escola 

No passado dia 18 de março de 2016, a Escola EB1 JI da 

Abelheira comemorou o Dia do Pai e deu as boas vin-

das à Primavera.  

 

No período da manhã, os alunos realizaram diversas ati-

vidades desportivas. Colaboraram nestas atividades os 

professores da Associação “Ensinar a Sorrir”. Os alunos 

realizaram jogos diversificados relacionados com as mo-

dalidades de Ténis, Atletismo, Tiro, Skate entre outras.   

Ainda no período da manhã, alunos, professoras e auxili-

ares inauguraram a horta pedagógica e plantaram uma 

laranjeira, um limoeiro e uma tangerineira, gentilmente 

cedidas pela Câmara Municipal de Loulé. Desta forma, 

os alunos deram as boas vindas à Primavera. O cuidado 

diário da horta ficará a cargo do porteiro António Mes-

quita, que é fascinado pela natureza. 

No período da tarde, os pais foram recebidos com uma 

canção em sua homenagem, seguindo-se um jogo de Fu-

tebol: Pais contra Pais. O Jogo correu muito bem e tanto 

pais como alunos divertiram-se bastante. (Contámos com 

a participação de cerca de 70 pais). 

A atividade terminou com a degustação de uma salada 

de frutas para toda a comunidade educativa e o sorteio, 

na presença de todos, do Cabaz da Páscoa.  

A grande vencedora do cabaz foi a Senhora Giovana de 

Almeida, mãe do aluno Alecsander Rodrigues, do 2º A.   

A emoção, o empenho, a participação, a diversão e a de-

dicação de todos marcaram este dia inesquecível.  

Obrigada a todos!  

Dia do Pai - Abelheira 
Sónia Alves 
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Em Análise 

A minha interpretação da pintura de 

Delacroix baseia-se no conceito da 

Ascensão da Mulher, ou vitória da 

mulher sobre o homem. Apesar de 

vivermos no séc. XXI, a mulher con-

tinua a ter um papel secundário na 

sociedade, é continuamente discrimi-

nada e julgada pela sua aparência, 

pressionada por “ideais” de beleza e 

comportamento inalcançáveis, cuja 

consequência é tornar as mulheres 

insatisfeitas. 

Nesta interpretação, utilizei fotogra-

fias de Barbies, símbolo mundial do 

ideal de beleza, e Kens, o príncipe 

encantado que salva a donzela, neste 

caso, Ken sai derrotado, como forma 

de mostrar que a mulher não necessi-

ta de ser salva por um homem e que é 

mais do que apenas a sua aparência.  

 

Liliana Guerreiro, 12ºF 

Quando pensei sobre a temática do quadro, ponderei utilizar a 

“ridicularização” das personagem como forma de crítica, utili-

zando figuras míticas/imaginárias. Contudo, o conceito de liber-

dade é imaginário, uma vez que para tudo no mundo existem 

regras e limitações, até mesmo na área mais expressiva, a das 

artes. A liberdade é um ilusão na nossa sociedade e sempre as-

sim foi, em todos os séculos.  

Essa ilusão está também expres-

sa no quadro de Delacroix pois, 

a personagem central (a Liberda-

de) é imaginária, a guerra na 

França não teve realmente uma 

mulher a guiar o povo para a 

libertação, trata-se apenas de 

algo simbólico para a emancipa-

ção da mulher e para a nova era 

liberal: a República. Então, te-

mos aqui a relação entre o real e 

o irreal, a ilusão. 

 

Diana Oliveira, 12ºF 

Versões da “Liberté...” de Delacroix  



Em Análise 
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A minha interpretação, da obra 

“Liberté” de Delacroix, pretende 

ser um reflexão sobre a 

“objetificação” da mulher, a ex-

posição a que se submete nas 

redes sociais, sem necessidade 

alguma, particularmente nos dias 

de hoje. Porém, esta crítica não 

incide apenas nas mulheres, mas 

também na sociedade que leva a 

cabo juízos de valor a partir da 

aparência, as pessoas devem 

obedecer a determinadas características físicas para serem consideradas "bonitas", interessantes ou atra-

entes. 

Acrescente-se a isto, o facto da sociedade de hoje ser uma sociedade opressora, na qual a mulher é, mui-

tas vezes, enganada com o que vê na média, ora, as consequências mais óbvias desta situação são uma 

visão deturpada da realidade e um empobrecimento da sua auto-estima e amor próprios, sobretudo, atra-

vés das trends, como as famosas selfies, criadas em locais multi-culturais, que se tornam virais. 

A minha reflexão é, portanto, uma chamada de atenção aos jovens da minha geração, um grito de alerta 

para os perigos de uma vida mergulhada em opressão, sexismo e futilidades. 

Daniela Ferreira, 12ºF 

Versões da “Liberté...” de Delacroix (continuação) 

“A Liberdade Guiando o Povo”, do 

artista francês Eugène Delacroix, come-

mora a Revolução de julho de 1830, 

com a queda de Carlos X. A minha in-

terpretação adota o tema da guerra, o 

Terrorismo do Estado Islâmico, que é 

um tema da atualidade. O Terrorismo 

usa a violência física e psicológica, 

através de ataques cujo fito é infligir 

medo e pânico. Assim, este trabalho faz 

ressonância do que está a acontecer no 

mundo e que nos chega por meio dos 

meios de comunicação de massas: ame-

aças, sequestros, massacres, bombas, 

decapitações a inocentes, mortes violen-

tas . 

Jéssica Reis, 12ºF 
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Artes 

Os alunos do 12º ano realizaram um trabalho a tinta preta, branca e vermelha, em 

papel craft,  tamanho A0, sobre o tema urbano. 

 

A obra de arte em três dimensões 
Os alunos do 10ªano do Curso de Artes Visuais construíram uma maquete apartir de quadros de Pablo 

Picasso 
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Artes 

 

Ilustrações das  Histórias por contar, do 11ºano 

Os alunos do 11ºano realizaram um projeto de ilustração, relacionado com histórias infantis no mundo 

das maravilhas, escritas por cada um, a partir do desenho. 
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Em Análise 

Somos livres quando obedecemos à lei moral. 

Quando li essa afirmação de Kant, por volta dos 

16 anos, fiquei muito espantado. E impressiona-

do. Ser livre é obedecer a uma lei?  

Geralmente as pessoas associam a liberdade à 

ausência de regras ou mesmo à sua desobediên-

cia. Daí a surpresa.  

O nome dado por Kant à lei moral é quase céle-

bre: imperativo categórico. Trata-se de um crité-

rio que permite distinguir as ações certas das 

ações erradas e desse modo descobrir o que deve-

mos e o que não devemos fazer.  

Uma das maneiras de formular a 

lei moral, ou imperativo categó-

rico, é semelhante à célebre re-

gra de ouro: não faças aos outros 

o que não queres que te façam a 

ti. Ou seja: as ações certas são 

aquelas em que as pessoas são 

respeitadas (na linguagem de 

Kant: em que as pessoas são 

consideradas fins em si mesmas) 

e as ações erradas são aquelas 

em que as pessoas são usadas 

como se fossem apenas meios, 

ou seja, são instrumentalizadas. 

A lei moral não é, portanto, uma regra de conduta 

específica, mas um critério, uma espécie de teste 

mental que, em cada situação, nos indica o que 

está certo – tal como uma bússola indica o norte. 

[…] 

Mas como é que isso se relaciona com a liberda-

de?  

Se, através do teste da lei moral, percebemos que 

uma ação é correta então devemos mesmo fazê-la. 

Não para obter qualquer vantagem pessoal, mas 

apenas porque é isso que está certo. Kant achava 

que as ações só têm valor moral quando fazemos 

o dever pelo dever, sem nenhum outro motivo.  

Se percebo o que está certo mas não o faço, por-

que vai contra os meus interesses, desejos ou sen-

timentos, então não sou livre. Sou, pelo contrário, 

um escravo desses interesses, desejos e sentimen-

tos – a que Kant chamava “inclinações”. […] Só 

sou livre quando faço aquilo que tenho a obriga-

ção moral de fazer. Assim, não basta escolher 

para ser realmente livre, é preciso escolher bem.  

Só sou livre quando faço aquilo que tenho a obri-

gação moral de fazer… Já não tenho 16 anos, mas 

continuo a achar esta ideia impressionante.  

Para Kant isso não é contraditório. Somos seres 

racionais e é a razão que nos faz perceber a lei 

moral. Obedecer à razão, e àquilo que ela ordena, 

é obedecer a nós próprios e não a algo exterior. 

Kant pensava que, enquanto se-

res racionais, cada um de nós é 

como se fosse co-autor da lei 

moral. Por isso, se decido não 

fazer a referida ação X revelo 

uma vontade autónoma e livre. 

Autonomia significa, de acordo 

com a sua etimologia, “dar lei a 

si próprio”.  

Talvez paradoxalmente, Kant 

considerava que obedecer aos 

nossos desejos e sentimentos não 

é obedecermos a nós próprios, 

pois, apesar de sermos também 

animais e o nosso corpo ter 

imensa importância, é a racionalidade que nos 

define. Para ele, obedecer às “inclinações” era 

equivalente a obedecer a outra pessoa. Era sinal 

de heteronomia e não de autonomia.  

Uma das muitas críticas que se fazem a Kant é 

que ele desvalorizou os desejos e os sentimentos 

e esqueceu que devemos escutar o corpo e não 

apenas a razão.  

Essa crítica é plausível e precisamos certamente 

de uma maneira de entender as pessoas que não 

oponha a racionalidade e a afetividade, como 

Kant fazia. Mas, ainda assim, continua teimosa-

mente a fazer sentido a ideia de que só somos 

verdadeiramente livres quando conseguimos ter 

força de vontade para escolher o que está certo. 

Ou, pelo menos, o que julgamos estar certo.  

Ser livre é obedecer à lei moral 
Carlos Pires 
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Em Análise 

Desde que a Corte real portuguesa se instalou no 

Brasil, em 1808, depois de ter deixado Portugal no 

ano anterior, na sequência do Ultimato napoleóni-

co ao Príncipe-Regente D. João, devido ao incum-

primento do Bloqueio Continental ao comércio 

com Inglaterra, que o Brasil se desenvolveu extra-

ordinariamente a nível económico, político e cultu-

ral. As mercadorias de países europeus, sobretudo 

inglesas, chegavam em grande quantidade ao Bra-

sil, desde que os seus portos foram abertos à nave-

gação estrangeira, logo em 1808. As indústrias 

prosperaram e o sistema bancário deu os primeiros 

passos. O Brasil foi  elevado à categoria de Reino, 

em 1815, por decreto do Príncipe Regente, e Por-

tugal, Algarve e Brasil passaram a formar um só e 

único reino com o título de Reino Unido de Portu-

gal e do Brasil. O ensino, o teatro, a imprensa flo-

resceram, estes acontecimentos deram à elite brasi-

leira motivos suficientes para querer a independên-

cia do Brasil. Confrontada com esta realidade, as 

Cortes Constituintes de Portugal responderam ne-

gativamente a esse desejo por via de uma política 

claramente antibrasileira. Legislaram, forçando o 

Príncipe Real, D. Pedro de Alcântara, a voltar a 

Lisboa e obrigaram-no a restituir a autoridade go-

vernativa a Portugal, regressando o Brasil à condi-

ção de colónia. No Brasil, os apelos à independên-

cia aumentaram. 

Quando D. João VI saiu do Brasil para regressar a 

Lisboa, em 1821, deixou um conselho ao seu filho: 

“Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti 

que me hás de respeitar, do que para algum desses 

aventureiros”. Pedro permaneceu no Brasil num 

clima de tensão e animosidade contra as Cortes 

portuguesas, chegando-se ao ponto de considerar 

inimigas as tropas portuguesas que aí desembar-

cassem. A independência do Brasil foi declarada 

por D. Pedro, nas margens do rio Ipiranga, em São 

Paulo, a 7 de setembro de 1822. Viria a ser reco-

nhecida por Portugal em 1825. A separação do 

Brasil representou um rude golpe para os revoluci-

onários liberais vintistas, pondo em causa os inte-

resses económicos e financeiros de Portugal. 

O historiador Manuel Villaverde Cabral considera 

a independência do Brasil como o grande fracasso 

da revolução liberal portuguesa.  

A Independência do Brasil 
Mário Viegas, 11º E 

Proclamação da Independência. Representação do célebre episódio do Grito do Ipiranga, em que D. Pe-

dro, ao conhecer as decisões das Cortes portugueses, teria proclamado “Independência”. 
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Crónica 

Querido diário, 

Quarteira, 24 de Junho de 2016 

No outro dia, mudou-se para o meu prédio um ca-

sal. Aparentemente um casal simples e simpático. 

Ela, alta, bonita, loira, com uns grandes olhos 

azuis. Ele, magro, esguio com um sorriso desmedi-

do. Tinham dois filhos e vinham do norte do país. 

A sua simpatia, a mim, parecia-me excessiva, to-

dos aqueles sorrisos e palavras bonitas pareciam-

me apenas uma máscara, algo para que a realidade 

não transparecesse. Nenhuma família vive num 

conto de fadas onde o arco-íris e os unicórnios são 

peças fulcrais do dia a dia.  

Hoje, depois da escola, quando cheguei a casa, 

ouvi gritos no andar de cima, na casa do tal casal. 

A princípio não liguei, fui lanchar enquanto ouvia 

música. De repente, o meu irmão mais novo veio 

ter comigo, muito assustado e a chorar. Desliguei a 

música e pusemo-nos à escuta, os gritos eram de 

uma mulher, horríveis e aterrorizadores, senti uma 

angústia tão grande que decidi ir confirmar. Subi 

as escadas e bati à porta, o silêncio percorria as 

escadas e todo o prédio, nunca eu tinha gostado 

tanto do doce sabor do silêncio. Demoraram mais 

de um minuto a abrir a porta, do outro lado estava 

um homem a trabalhar no computador, os filhos 

sentados à mesa a estudar, e a mulher era quem 

segurava a porta, sorria para mim, como sempre. 

Todos me cumprimentaram e eu tive de arranjar 

uma rápida desculpa, disse que precisava de bata-

tas para fazer o jantar. (Desculpa um bocado parva, 

eu sei, sendo que ainda eram 16:00h da tarde, mas 

não consegui arranjar melhor). A senhora deu-me 

batatas suficientes para fazer um jantar para mais 

de 10 pessoas. Voltei para casa, nada tranquila, 

porque na verdade aquela imagem tinha um erro 

muito grande. Tranquilizei primeiro o meu irmão e 

fui para o meu quarto, deitei-me na cama e fiquei a 

olhar para o teto. Afinal, aqueles gritos tinham 

mesmo água no bico, o problema é que não tinha 

nada a ver com o que eu pensava. Aqueles gritos, 

eram sim da mulher, mas não de dor ou de sofri-

mento, de mágoa ou de terror, eram gritos de uma 

mulher que maltratava os filhos e o próprio mari-

do. Passavam-me na mente todos os relatos da te-

levisão, mas este caso era algo muito pouco co-

mum, uma mulher que pratica violência doméstica 

e não o contrário. Sei que nós, mulheres, sofremos 

mais do que os homens de violência doméstica, há 

estatísticas que o comprovam, mas este caso era 

mais uma exceção.  

Quando a minha mãe chegou a casa, decidi contar-

lhe, depois de muito pensar, no entanto, acabei por 

me arrepender, talvez tivesse visto mal, talvez as 

marcas que vi, nos filhos e no marido, fossem im-

pressão minha. Disse-lhe que não devíamos fazer 

nada e que devíamos esperar para ver se acontecia 

de novo. A minha mãe discordou, fez um discurso 

que me fez ver que, se esperássemos por um ama-

nhã, talvez esse não chegasse para essa família. É 

por não haver denúncias dos vizinhos ou conheci-

dos que as mortes têm aumentado em Portugal. Por 

isso, eu e a minha mãe enchemo-nos de coragem, e 

denunciamos o caso. Tenho a certeza que vou sa-

ber novidades sobre essa família, mas espero que a 

minha denúncia os ajude. Espero que aquelas cri-

anças e aquele pai possam sorrir verdadeiramente e 

possam ser livres, porque todos merecemos ser 

felizes.  

Livres de agressões... 
Carolina Figueiras, 11º E 
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No dia 7 de abril a turma do 9ºE plantou uma árvore autóctone, isto é, típica da 

nossa região, nomeadamente uma amendoeira, à qual os alunos atribuíram o 

nome de Palmira Amaral! Tivemos a oportunidade de ter a ajuda do profes-

sor Rui Rocha que nos deu informação específica acerca desta árvore, tal 

como o seu nome científico – Prunus dulcis, e os cuidados que devemos ter 

para com ela. 

A amêndoa, o fruto da amendoeira tem como utilidade o fabrico de bolos, 

doces tradicionais e na gastronomia em geral e também produtos de higiene 

e beleza.  

MESES DE ABRIL E MAIO: 

CONSCIENCIALIZAÇÃO 

PARA A RACIONALIZA-

ÇÃO DOS CONSUMOS DE 

ENERGIA NA ESCOLA! 

Dicas para poupares energia na escola: 

1 - Desliga a iluminação da sala no final de cada aula. 

2 - Se tens luz natural, desliga a iluminação artificial. 

3 - Desliga o computador sempre que não o utilizas.  

4 - Desliga a iluminação dos corredores quando esta não é necessário. 

5 - Não tenhas o aquecimento ligado e as janelas abertas.  

6 - Garante que ao fim dos dias só ficam ligados os equipamentos essenciais. 

7 - A iluminação dos wc é mesmo necessária? Pede para desligar! 

8 - Utiliza a energia para te deslocares entre casa-escola, a pé ou de bicicleta, é a escolha certa! 

9 - Reduz ao mínimo a qualidade de água que gastas nos banhos da escola. Também aqui podes poupar 

energia!  

ENERGIA 

7º8º PCA;  

Vocacional 1 

 

 DESPORTIC 

ECO  

  Escolas 
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ECO  

  Escolas 

A agricultura biológica é um bem essencial para as populações uma vez que é uma agricultura 

que se desenvolve com práticas e técnicas de cultivo amigas do ambiente. Numa altura em que o meio 

ambiente é um tema muito falado, a educação das mentalidades é essencial, o planeta precisa da nossa 

ajuda no sentido de diminuir a poluição nos subsistemas da litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera. 

Assim, ao estudarmos, no nosso curso, uma forma de produzir alimentos saudáveis a partir da 

agricultura biológica, estamos a contribuir para o nascimento de uma nova consciencialização, a de prote-

germos e preservamos o nosso ambiente. 

Agricultura Biológica 
Vocacional 2 – AGRIBIO 

Ervilhas Batatas 

Alface 

A nossa turma está dividida em dois grupos que desenvolvem atividades 

práticas nas hortas biológicas das escolas EB 2,3 e Secundária, como por 

exemplo: plantamos legumes vários em função das épocas do ano. Nos 

meses de março e abril já temos na nossa horta: batatas, ervilhas, favas, 

couve-flor, cebolas, alfaces entre outros. Temos igualmente um compostor 

que permite obter fertilizante natural para as nossas culturas e um sistema 

de rega gota a gota, como forma de racionalizarmos o consumo de água na 

escola. 

Couve-flôr 

Também os alunos da EB 1/JI da Fonte Santa e os alunos da 

Educação Especial, inclusive os alunos da Unidades de Apoio 

Especializado para a Educação a Alunos com Multideficiência e 

Surdocegueira Congénita, estão a ser educados para a importân-

cia da agricultura biológica e a perceberem melhor o processo de 

crescimento dos legumes desde a semente, à germinação e flora-

ção.  

Para saberem mais sobre a agricultura biológica consultem os 

cartazes que temos vindo a elaborar e que estão no placard Eco-

escolas. 

Visitem e protejam as hortas biológicas da nossa escola!    
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ECO  

  Escolas 

Nós, alunos da turma Vocacional 1 

DESPORTIC, colaboramos e dinamiza-

mos esta atividade com a ajuda dos pro-

fessores, da Câmara Municipal de 

Loulé e da Escola Segura, assim como de outros  

colegas do 5ºE, 6ºD e JI/EB1 da Fonte Santa, através 

da entrega dos testemunhos (Bandeira Ecoescolas, 

Livro dos Testemunhos e Pergaminho com os com-

promissos de promoção da mobilidade sustentável 

na nossa escola). Também nos disponibilizamos para 

ir de bicicleta até à Fonte Santa, onde fomos recebi-

dos pelos mais novos, que nos ofereceram um lan-

che, bolo e fruta. De seguida, fomos à escola de Al-

mancil entregar os testemunhos.  

Esta atividade permitiu-nos trabalhar em grupo,  

convívio com outros alunos e professores, e deu-nos 

mais sentido de responsabilidade. Gostámos da for-

ma como as pessoas nos receberam, demonstrando o 

trabalho de equipa, e como isso contribuiu para a 

proteção do meio ambiente e a sua preservação, en-

quanto responsabilidade de todos nós.  

Lançamos aqui um repto para a organização de uma 

Ecocaminhada na ESLA, aberta a toda a comunidade 

educativa e encarregados de educação, como forma 

de valorizarmos a mobilidade sustentável e os bene-

fícios de um meio ambiente saudável.  
 

Mobilidade Sustentável 
VOC 1 - DESPORTIC; 5º E; 6ºD; EB1-JI Fonte Santa 

No dia 14 de março realizou-se uma iniciativa so-

bre o tema da mobilidade sustentável, integrada na 

celebração dos 20 anos do Programa Ecoescolas – 

“INICIATIVA ROTA DOS 20 – MOBILIDADE 

SUSTENTÁVEL.” Esta iniciativa teve como obje-

tivo alertar e consciencializar os alunos e a popula-

ção para a importância de andarmos de transportes 

não poluentes e que sejam amigos do ambiente.  
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Comecei pela curiosidade e tornou-se uma experiência para a vida!  

O trabalho que tivemos foi cansativo, tardes dedicadas exclusiva-

mente ao Parlamento dos Jovens e o resultado não podia ser me-

lhor: um projeto bem estruturado e organizado, completíssimo. 

Toda esta vontade, confiança e entusiasmo foram graças à profes-

sora Inês e ao professor Gabriel, a sua grande experiência e conhe-

cimento, sem eles, não haveria organização.  

Agradeço aos meus colegas, os meus grandes deputados, João, Io-

nela e Mário, a união e concordância nas decisões do projeto, 

(certamente deixarão saudades os sábados de manhã passados a 

estudar).  

 Assim, não será uma despedida, mas sim, um até para o ano! 

Luís Gomes, 10º D 

   

 

Parlamento dos Jovens 2015/16 

 Desde os meus 14 anos que me interesso por 

política, por isso, o Parlamento dos Jovens foi uma ma-

neira de “alimentar” esse interesse. O projeto deu-me a 

oportunidade de mostrar a minha capacidade argumen-

tativa, de perceber como é a vida política e de conhecer 

muitos colegas com interesses similares aos meus. 

 Além disso, foi mudando a minha mentalidade, 

no início tinha uma mentalidade muito capitalista e as 

medidas que sugeria mostravam essa minha “veia”, no 

entanto, sob a influência dos meus colegas deputados, 

fui formando uma ideologia política mais consistente e 

menos capitalista, cujo foco mudou do lucro para as 

pessoas. A cooperação entre os deputados também me 

ajudou a criar amizades fortes, nomeadamente, com a 

Ionela, o Luís e o Mário. Finalmente, a experiência no 

Parlamento dos Jovens, na Sessão Distrital, onde  dis-

cursei e debati com deputados de outras escolas, permi-

tiu-me o sentimento de realização, do trabalho feito, 

independentemente da suposta “derrota” no final. 

 Quero concluir com um agradecimento, aos 

professores Inês Aguiar e Gabriel Almeida, pelo tempo 

gasto neste projeto, e aos meus fantásticos colegas Luís, 

Ionela e Mário pela dedicação. 

 Espero que a próxima edição seja ainda mais 

produtiva e emocionante! 

João Gonçalves, 10º E 

Parlamento 
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O Projeto “Parlamento dos Jovens”, em geral, dá-nos a ideia de como funciona o Parlamento “real”, o de 

Lisboa. Durante cinco meses, somos pseudo deputados a pesquisar no tempo livre acerca do tema proposto,  

por vezes, até a conversa do vizinho pode ser útil para tirar informações e discutir, no fundo, o objetivo é 

contribuir para uma sessão mais justa e coerente.  

Contudo, só no fim da “corrida” tiramos conclusões sobre o funcionamento do sistema. Sejamos realistas, 

quem vota somos nós, a partir do momento em que, por detrás do nosso voto, há algo que vai além da nossa 

opinião, a sessão passa de justa e coerente, para as conhecidas “alianças”. Mas o lema dos bons perdedores 

é: “Para o ano há mais…”, com pensamento positivo, podemos fazer a diferença. 

Se gostei da experiência? Gostei muito. Valeu totalmente a pena inscrever-me, não só pelo facto de terem 

sido criados laços com os colegas e professores, mas também para tirar o “sapo da garganta” que, há muito 

não saía, quando falava em público. Por isso, para todos aqueles que sofrem de “sapo entalado na gargan-

ta”, pode ser uma boa estratégia para o tirar, quer se queira quer não, desde o momento em que somos elei-

tos para a lista das sessões distritais regionais, é-se obrigado a deixar o sapo em casa. 

Ionela Chiperi, 11º C 

 

Parlamento dos Jovens 2015/16 

“ Uma viagem por vários mundos possíveis: política, ética, direito e filosofia. Uma viagem prometedora de 

sucesso, face ao empenho e dedicação dos participantes, mas anodinamente inconsistente com os objetivos 

do referido programa, ou seja, quais são as condições necessárias e suficientes para que o melhor projeto de 

recomendação vença e para que os melhores deputados na arte da argumentação persuasiva sejam recomen-

dados e louvados? Conhecidos na teoria, na prática exigem mais uma reflexão, mais uma viagem aos mun-

dos possíveis referidos anteriormente. No entanto, este périplo argumentativo só foi possível graças ao ca-

ráter perseverante e ao empenho persistente dos deputados eleitos para as sessões escolar e distrital. Assim, 

não posso deixar de agradecer aos seguintes alunos, pelas razões referidas anteriormente: João Gonçalves, 

10º E; Mário Viegas, 11º E; Luís Alexandre S. Gomes, 10º D; Ionela Chiperi, 11º C; Olga Pokotylo, 12ºA 

(eleita secretária, pela segunda vez, da mesa distrital); Catherine Boryor, 12º A; Jéssica Botelho, 12º D; Lu-

ana Muchacho, 12º A; Rafaela Sancadas, 12º A; Marcelo José B. Lemos, 10º D; Yoan Morgado, 12º H; 

André Ramos, 12º B; Ana Patricia Ruas, 12º A e Mariana Lima, 12º A, bem como ao professor Gabriel Al-

meida. 

A viagem continua no próximo ano, talvez num único mundo possível: o da verdade, o da descoberta con-

ducente à verdade justificada.” 

 Inês Aguiar, coordenadora do programa Parlamento dos Jovens 

Parlamento 



Cultura 

   Neste início de século XXI, a realidade social e 

demográfica de Portugal tem vindo a alterar-se. 

Não só se ultrapassou a marca dos 10 milhões e 

600 mil habitantes, em 2007, como muitos imi-

grantes fizeram do país o seu lar. Vários imigran-

tes de ex-colónias portuguesas e também muitos 

oriundos de países da Europa de Leste.  

   

Várias são as características que diferenciam estes 

países europeus dos restantes da Europa. Sendo 

muitos Cristão-Ortodoxos e tendo passado pela 

experiência comunista, usam também um alfabeto 

bem diferente do usado pela maioria dos outros 

países europeus, o chamado Alfabeto Cirílico. Há 

letras com representação gráfica semelhante às do 

Alfabeto Latino (usado em Portugal) mas com sig-

nificados diferentes (CCCP seria, em caracteres 

latinos, SSSR, aproximando-se assim de URSS/

URSS em Português) e há ainda semelhanças com 

letras 

gregas. 

   Várias 

são as 

línguas 

europei-

as que 

usam 

este alfabeto, mas nem todas usam as mesmas le-

tras (da mesma forma que «k», «y» e «w» não 

eram usadas anteriormente no Alfabeto português, 

apesar de fazerem parte do Alfabeto latino). O 

país que mais facilmente se associa ao Alfabeto 

cirílico é a Rússia, devido à sua importância cultu-

ral e histórica e este Alfabeto é usado em muitos 

países do anterior Pacto de Varsóvia, o Tratado de 

Amizade, Cooperação e Assistência Mútua. 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи em Russo. 

   Não há uma correspondência 

unívoca (isto é, de um para 

um) entre o Alfabeto cirílico e 

o Alfabeto latino: nem todas as 

letras cirílicas correspondem a 

uma só letra latina, há letras 

cirílicas que não têm correspondência latina (sons 

que não se utilizam nas línguas que usam o Alfa-

beto latino) e a correspondência é feita a nível so-

noro e não visual. Por exemplo, uma frase simples 

em Russo: Привет, мое имя Миша. Em caracte-

res latinos, esta frase escreve-se: Privet, moye im'a 

Misha. Em Português, o significado da frase é: 

Olá, o meu nome é Misha. 

   Na Europa Oriental, os povos eslavos não usa-

vam a escrita. («slovo» significava «falar», por 

oposição a «nemi» que significa «mudo». Ou se-

jam, Eslavos eram os povos que partilhavam lín-

guas «entendíveis». A outros povos, como os Ger-

mânicos, chamavam «Nemi». Ainda hoje, o termo 

polaco para Alemanha é «Niemcy». Por volta do 

final do século 9.º, dois irmãos de nomes Cyril e 

Methodius decidiram criar um alfabeto eslavo que 

permitisse traduzir a Bíblia para as línguas eslavas. 

Criaram então o Alfabeto Glagolítico (de «glagol», 

declaração.) No século 10, chegaram, à Europa 

Central, os víquingues, nomeadamente os Rus, 

que viria a emprestar o seu nome ao país que que 

depois aí surgiu. Conquistaram também a Britânia, 

havendo perto de mil palavras do moderno inglês 

que são de origem víquingue, como as iniciadas 

por «sk» (como «sky» céu e «skull» crânio) como 

a origem árabe de muitas palavras portuguesas co-

meçadas por «al». 

Cirílicas expressões 
Mauro Maia 


