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Editorial 

Iolanda Antunes 

Vai nascer esta noite à meia-noite em ponto 

Num sótão num porão numa cave inundada 

Vai nascer esta noite à meia-noite em ponto 

Dentro de um foguetão reduzido a sucata 

Vai nascer esta noite à meia-noite em ponto 

Numa casa de Hanói ontem bombardeada 

 

Vai nascer esta noite à meia-noite em ponto 

Num presépio de lama e de sangue e de cisco 

Vai nascer esta noite à meia-noite em ponto 

Para ter amanhã a suspeita que existe 

Vai nascer esta noite à meia-noite em ponto 

Tem no ano dois mil a idade de Cristo 

 

Vai nascer esta noite à meia-noite em ponto 

Vê-lo-emos depois de chicote no templo 

Vai nascer esta noite à meia-noite em ponto 

E anda já um terror no látego do vento 

Vai nascer esta noite à meia-noite em ponto 

Para nos vir pedir contas do nosso tempo 

 

David Mourão-Ferreira, Litania para este Natal 

 

Refletia eu sobre o que escrever, num edi-

torial sobre o Natal, que não soasse a “lugar co-

mum”, quando me deparei com este poema do Da-

vid Mourão-Ferreira.  

Recordo-me do poeta, sempre sorridente e 

acompanhado pelos seus alunos, pelos corredores 

da Faculdade de Letras de Lisboa, e não pude evi-

tar a ideia de que a obra de um autor vai sempre 

mais longe do que qualquer imagem que possamos 

construir a partir do seu quotidiano. A avaliar pelas 

aparências, o poeta estaria mais próximo de Sócra-

tes, no Banquete de Platão, do que propriamente 

do profeta do Apocalipse que, uma leitura apressa-

da deste poema, nos suscitaria. No entanto, só um 

incauto não perceberá que, a reflexão, apanágio 

dos diálogos entre mestres e discípulos, e a consci-

encialização das implicações de quaisquer convic-

ções religiosas, são princípios complementares e 

não contraditórios. 

 Não é impunemente que festejamos o Na-

tal, não é impunemente que acreditamos no meni-

no que nasceu há dois mil anos. Crentes, agnósti-

cos, ateus ou adeptos de outros credos, todos nós, 

que celebramos o Natal, temos o dever moral de 

pensar sobre as consequências das nossas ações, de 

analisar em que medida damos testemunho dos 

valores que fundaram a nossa civilização ociden-

tal, que se afirma judaico-cristã. Num ano em que 

as imagens, que mais entraram pelas nossas casas 

adentro, foram as dos refugiados que vieram pedir 

asilo às portas da Europa, talvez não seja supérfluo 

nos confrontarmos com as questões que o poeta 

nos coloca com estes versos.  

 Assim, e porque afinal é Natal, o 100co-

mentários dedica esta edição aos valores desta 

quadra e à divulgação de organizações de solidari-

edade que não traem este espírito. 

 E, já agora, um excelente Natal para toda a 

comunidade escolar! 
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Mensagem 

Diretora 

Porque a vida humana é o supremo valor 

Porque o amor vivido e partilhado afasta a intolerância e a segregação 

Porque o natal não é um tempo, mas uma afirmação 

Sejamos verdadeiros, façamos em cada momento, um Natal maior. 

Bem hajam! 
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 Almiro Lemos, João Lopes 

Bibliotecas 

Escolares 

Aproximando-se o Natal, começam a chegar às Biblio-

tecas os primeiros sinais de decorações da época… E 

desde a última edição do 100Comentários, as Bibliote-

cas do agrupamento não tiveram mãos a medir... 

As bibliotecas também decidiram, como vem sendo 

hábito, marcar presença no Concurso Nacional de Lei-

tura. Assim, na EB23 (destinados aos alunos dos 7º e 

8º anos), os títulos escolhidos foram: O Cavaleiro da 

Dinamarca, de Sophia de Mello Breyner Andresen e O 

Diário de Anne Frank. Já na ESLA, para os alunos do 

9º ano, os títulos escolhidos foram: Auto da Índia, de 

Gil Vicente e Contos, de Eça de Queirós. Para o ensino 

secundário, a escolha recaiu sobre: Auto da Feira, de 

Gil Vicente e O Triunfo dos Porcos, de George 

Orwell. Aguardamos as vossas inscrições e a vossa 

presença no teste de avaliação de leitura, que terá lugar 

na segunda semana de janeiro. As datas específicas 

serão anunciadas no início de janeiro. 

Além de termos recebido novos títulos (que já se en-

contram disponíveis), na Biblioteca da ESLA conta-

mos já com um expositor para destaques e na Bibliote-

ca da E.B. 2,3 um expositor para as novidades. 

Para divulgar o fundo documental das bibliotecas do 

agrupamento e incentivar o seu consumo por parte de 

toda a comunidade educativa, continuamos com o ran-

king de leitores em três categorias: Pessoal Docente, 

Pessoal Não Docente e Pais e Encarregados de Educa-

ção. Os resultados parciais são divulgados mensalmen-

te nas bibliotecas do agrupamento e a contagem será 

considerada até ao dia 31 de maio de 2015. Os prémios 

serão entregues aos respetivos vencedores no jantar de 

final do ano letivo. 

Internamente, além de termos levado a cabo em algu-

mas turmas a formação em Utilizadores da Biblioteca 

(destinada a alunos), temos vigentes outras formações: 

Citações e Referências Bibliográficas (50 minutos), 

Como redigir um trabalho escrito (40 minutos), Como 

elaborar um CV (50 minutos), Como se comportar 

numa entrevista de Emprego (50 minutos), Como ma-

ximizar motores de busca (50 minutos). Neste primeiro 

período, verifica-se a utilização regular, por parte dos 

alunos, do catálogo eletrónico disponibilizado na Bi-

blioteca da ESLA.   

Este ano, lançámos também um desafio semanal para a 

Biblioteca da ESLA, para premiar os mais atentos ao 

espaço da Biblioteca. Os que participarem (e acerta-

rem) com maior frequência, terão um prémio maior no 

final do ano letivo. 

Está também patente, através das Bibliotecas, o con-

curso “7 dias, 7 dicas com os media”, que já vai na sua 

3ª edição. Com uma imagem renovada, a iniciativa 

pretende fomentar o uso crítico e criativo dos media, 

uma utilização mais segura da Internet e o respeito 

pelos direitos de autor, bem como estimular a colabo-

ração entre professores, alunos, jornais, rádios, televi-

sões e bibliotecas escolares no âmbito da Literacia dos 

Media. Não é necessária inscrição prévia; basta o en-

vio dos trabalhos para o endereço indicado no regula-

mento até ao dia 15 de março de 2015. Qualquer escla-

recimento pode ser solicitado nas bibliotecas do agru-

pamento.  

Tu que dormes a noite na calçada de relento 

Numa cama de chuva com lençóis feitos de vento 

Tu que tens o Natal da solidão, do sofrimento 

És meu irmão amigo 

És meu irmão 

 

E tu que dormes só no pesadelo do ciúme 

Numa cama de raiva com lençóis feitos de lume 

E sofres o Natal da solidão sem um queixume 

És meu irmão amigo 

És meu irmão 

 

Natal é em Dezembro 

Mas em Maio pode ser 

Natal é em Setembro 

É quando um homem quiser 

Natal é quando nasce uma vida a amanhecer 

Natal é sempre o fruto que há no ventre da Mulher 

Ary dos Santos 
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Bibliotecas 

Escolares 

Os autores do trabalho vencedor de cada categoria 

serão distinguidos individualmente com um tablet ou 

um cartão oferta de valor equivalente. Os temas podem 

versar 7 Dicas sobre o uso dos media na sala de aula e 

na biblioteca; 7 Dicas sobre a segurança nos telemó-

veis e nas redes sociais; 7 Dicas sobre como evitar o 

plágio. As Dicas podem ser dirigidas a: outros alunos; 

professores; pais e encarregados de educação; público 

sénior. Os trabalhos podem ser apresentados em for-

mato vídeo, apresentação eletrónica ou cartaz, deles 

devendo constar ficha técnica com identificação da 

escola; tema do trabalho; nome e ano do(s) aluno(s); 

nome do professor orientador; e ano de edição do tra-

balho. 

Na Biblioteca da E.B. 2,3 tivemos exposições 

de trabalhos, tais como a do Dia Mundial da Alimenta-

ção e a do São Martinho. Dias históricos tais como a 

instauração da República no dia 5 de Outubro e a res-

tauração da independência no dia 1 de Dezembro fo-

ram igualmente recordados. Regressou também a Hora 

do Conto, pela professora Madalena Valente, com os 

Contos da Avô. Foi igualmente iniciado o Concurso 

Quem Sou Eu, que versa sobre uma personagem histó-

rica.  

Os alunos da Educação Especial continuam a 

merecer uma atenção especial por parte da equipa da 

Biblioteca e como tal recebem um apoio personaliza-

do. No dia 3 de dezembro passou um vídeo relativo ao 

Dia internacional da Pessoa com Deficiência elaborado 

pelo grupo de Educação Especial. 

Regressando à ESLA, estamos ainda a prepa-

rar-nos para afixar a nova imagem da Biblioteca, que 

substituirá a anterior. Em jeito de evolução também, 

iremos lançar um concurso para um novo logotipo para 

a Biblioteca da ESLA, com regras específicas, para 

estimular a participação dos alunos com vocação para 

o desenho. 

No entanto, estamos sempre recetivos a sugestões 

(para atividades, aquisições ou dinâmicas de atuação). 

Cá ficam algumas sugestões de cultura e entretenimen-

to para esta época festiva: 

Aproveitamos para desejar a todos um Bom Natal para 

todos e que o Ano Novo traga a concretização de todos 

os vossos desejos! 
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A     nossa  

Escola 

Os alunos da Unidade de Apoio Especi-

alizado para a Educação de Alunos com 

Multideficiência e Surdocegueira Con-

génita (UAEEAMSC) da Escola Secun-

dária Dra. Laura Ayres elaboraram pin-

turas, recortes e colagens relacionadas 

com o Halloween, para decorarem a sua 

sala. 

Decoração da Sala de UAEEAMSC 

Pedro Silva 

A Escola EB1 JI da Abelheira comemorou o 

Halloween com a articulação entre ciclos.  

A Escola foi decorada a rigor com a colabo-

ração de todos (professores, auxiliares e alu-

nos), os quais se envolveram afincadamente. 

Nas atividades realizadas há a destacar o tra-

balho voluntariado dos pais, que, em colabo-

ração com os professores, decoraram as abó-

boras e fizeram o doce de abóbora, muito 

apreciado por todos. A iniciativa das auxilia-

res na decoração da escola e as surpresas as-

sustadoras que a Coordenadora de Escola 

preparou para os alunos constituíram tam-

bém momentos de euforia, divertimento e 

alegria. As crianças vieram todas fardadas a 

rigor.  

Pela envolvência e dedicação de todos, o 

Halloween na Abelheira foi um sucesso.  

Parabéns! 

Halloween Abelheira 
Sónia Alves 
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Em Análise 

www.facebook.com/projetosocialuz/ 

Amélia Cunha 

Turma EFA - B3 - B   

Voluntária do Projeto Social Luz 

Uma história do Projeto Social Luz 

No dia 12 de outubro de 2015, às 3:45 horas da 

manhã o Projeto Social Luz recebeu uma chama-

da de pedido de ajuda de uma jovem mãe de 18 

anos com três filhos, com idades compreendidas 

entre os 7 meses e os 3 anos de idade. 

Esta mãe viu-se desesperada, sozinha e abando-

nada pelo companheiro. Com os três filhos com 

febres altas, sem nenhum apoio e sem ninguém 

que a socorresse, viu no Projeto Social Luz online 

a ajuda tão necessitada. 

A voluntária que atendeu o pedido de ajuda acio-

nou todos os meios para prestar auxílio a essa 

jovem família, levando as crianças ao hospital e 

comprando os medicamentos prescritos e neces-

sários para os três. 

Quando os voluntários entraram na casa desta 

jovem família, viram que a ajuda não se podia 

ficar só pelo médico e pelos medicamentos, pois 

esta família estava a viver em condições desuma-

nas. Não tinham gás, não tinham luz e dormiam 

todos num colchão no chão com pouca roupa pa-

ra os abrigar do frio. Foi necessário agir rapida-

mente e encontrar uma forma de ajudar esta famí-

lia. 

 

 

 

 

 

 

 

O Projeto Social Luz, sendo uma comunidade de 

jovens paroquianos, não tem qualquer tipo de 

ajuda do Estado, pelo que depende da solidarie-

dade de todos (designadamente dos próprios vo-

luntários), que, para além do tempo, também aju-

dam monetariamente. Era preciso ainda assegurar 

a alimentação desta família que, como tantas ou-

tras, chegam ao Projeto Social Luz sem esse sus-

tento elementar assegurado. 

Neste momento, esta jovem família foi realojada 

e possuía já todas as condições básicas necessá-

rias. Foi conseguida escola para as três crianças e 

ainda trabalho para a mãe. 

 

Projeto Social Luz 

Esta jovem mãe acredita agora que é possível viver com dig-

nidade. Agradece não só ao Projeto, mas também a todos os 

que, direta ou indiretamente, contribuíram para que esta e 

outras causas tivessem tido um desfecho feliz.  

http://www.facebook.com/projetosocialuz/
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Em Análise 

                        

www.narizvermelho.pt 

Miguel Madeira 

Turma EFA - B3 - B   

Voluntário 

 
O Nariz Vermelho é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social oficialmente constituída no dia 

4 de Junho de 2002. 

Esta instituição faz visitas semanais (42 vezes por 

ano) aos 13 hospitais abrangidos pelo programa. O 

IPO de Lisboa, o Hospital Garcia de Horta e o Hos-

pital S. João do Porto são alguns desses hospitais. 

O principal objetivo desta IPSS é levar a alegria às 

crianças e às respetivas famílias através de brinca-

deiras. Tudo isto é feito por profissionais que se 

põem na pele de palhaços com um nariz vermelho. 

O grupo de doutores palhaços foi constituído sobre-

tudo por atores de teatro que tiveram esta iniciativa 

de forma voluntária e que conseguem arrancar sorri-

sos até às crianças em maiores sofrimentos. As cri-

anças conseguem recuperar mais rapidamente se 

alegres. 

Em resultado deste esforço, a operação nariz verme-

lho ganhou inúmeros prémios entre eles o Prémio 

Marca Social 2014 e o Prémio dos Direitos Huma-

nos 2014, entre outros. 

As inundações de 1 de novembro 

afetaram a cave do armazém da 

Associação de Solidariedade Mão 

de Esperança (ASME), em Boli-

queime. Ficou inundada com cer-

ca de meio metro de água. Em 

consequência deste facto, aquela 

associação viu-se forçada a arran-

jar um outro espaço onde colocar 

tudo o que ficou 

bom. Infelizmente, não se conse-

guiu salvar tudo o que lá estava. Deitaram-se fora 

4 carrinhas cheias de vários arti-

gos estragados pela água. 

Entretanto, na semana a seguir à 

inundação, veio um camião da 

Alemanha com vários materiais: 

camas hospitalares, cadeiras de 

rodas, roupa, alguns móveis e 

utensílios vários de cozinha. Pôde-

se, deste modo, reforçar o stock de 

materiais para apoio às pessoas. 

Aliona Bogatiriova 

Turma Efa-B3 - B 

Voluntária 

Associação de Solidariedade Mão de Esperança 

A solidariedade inundada 

http://www.narizvermelho.pt
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Artes 

A tolerância 

 

Todos diferentes, todos 

iguais. 



11 

Artes 

Os alunos do 11º do Curso de Artes Visuais realizaram o projeto 

de desenho cego, criando, acentuando e nivelando figuras huma-

nas e utilizando a técnica mista do recorte e colagem de papel de 

revista com pastel a óleo. 
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O turismo faz parte da nossa vida. Os alunos de 12º ano do Curso de Artes Visu-

ais realizaram um projeto sobre temas diversos.   

    Leandro Rodrigues, O Guarda-Sol e a Vela                   Daniela Brtio, O Churrasco 

         Diana Maia, As Garrafas e as Latas              Liliane Guerreiro, Os Copos e os Talheres 

Jéssica Reis, O Peixe e o Marisco 

Artes 
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Participação do 11º I (Curso Profissional de Apoio à Infância) na decoraçāo do hall de entrada do 

cine-teatro de Loulé para a palestra sobre os Direitos da Criança, organizada pela CPCJ e com a 

colaboração da Enfermeira Cristina Farrajota - . 

O estudo do volume através do claro-escuro a grafite e a tinta da china 

com pincel . Foi o trabalho realizado pelos alunos do 10ºF do curso de Ar-

tes Visuais 

Artes 
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Crónica 

 Tive alguma dificuldade em entender a 

minha irmãzinha de nove anos e o seu protesto 

sobre determinado assunto. Hoje, consigo entendê-

-la na perfeição. Devia ser ao contrário, isto é, eu a 

ensinar-lhe alguma coisa nova, como boa irmã 

mais velha, mas, nesta situação que irei relatar, foi 

ela quem me deu uma lição. 

Vou então começar pelo início. Há uns meses 

atrás, mudou-se para a casa ao lado um senhor 

com os seus 65 anos. Nada de novo, pensava eu.  

Muitas vezes vemos pessoas a mudar de casa, e, 

sinceramente, nem eu nem a minha mãe tínhamos 

reparado nele. A minha irmã, por outro lado, repa-

rou naquele velhote 

solitário, na sua tris-

teza, na mágoa nos 

seus olhos, na amar-

gura com que falava 

e, por fim, reparou 

que ninguém o visita-

va uma única vez. 

Podia ser um velhote 

triste, mas esforçava-

se sempre por sorrir. 

A minha irmã ganhou 

empatia pelo senhor. 

Gostava de ir para o 

quintal brincar para o 

observar, contudo, nunca tentou aproximar-se dele 

pois a minha mãe fê-la prometer que nunca iria 

aproximar-se de estranhos. 

 Até que um dia ela decidiu falar no assun-

to. Estávamos todos sentados à mesa. Faltava pre-

cisamente um mês para o Natal. Disse-nos que 

tinha observado o seu futuro amigo, que o queria 

ajudar, que sabia que ele era uma pessoa triste e 

que iria passar o Natal sozinho. A minha mãe des-

viou o assunto dizendo que iria pensar numa alter-

nativa e a minha irmã começou a chorar pois sabia 

que nunca mais iriam tocar no assunto. Ao vê-la 

nesse estado, o meu pai prometeu ter uma conver-

sa com a minha mãe. Na altura pensei que fosse 

uma birra habitual, mas, hoje, vejo que não era. 

Tive oportunidade de lhe perguntar sobre o porquê 

de tanta compaixão para com uma pessoa que ela 

não conhecia e ela surpreendeu-me, ensinando-me 

umas quantas coisas. Não devemos apenas ter 

amor e compaixão pela nossa família e amigos; o 

resto das pessoas, disse-me, também têm senti-

mentos e merecem ser amadas, merecem ter al-

guém com quem partilhar a felicidade, o Natal, as 

prendas, o amor, o respeito. Fiquei boquiaberta e 

perguntei-lhe como é que ela tinha chegado a todas 

aquelas conclusões sozinha. E foi aí que ela me 

disse:  

 - “Mana, não cheguei a nada sozinha. Cá 

em casa sempre me 

ensinaram que deve-

mos ajudar os outros 

para tornar o mundo 

melhor. Pena é que 

não o ponham em 

prática. Por favor, 

ajuda-me a tornar o 

sorriso daquele se-

nhor verdadeiro.” 

Fiquei sem saber o 

que dizer. A minha 

irmãzinha tinha-me 

ensinado uma lição 

daquelas que todos 

devemos ter em mente. Prometi-lhe tornar o seu 

sonho realidade e fui falar com os meus pais. 

 Hoje, dia de Natal, não podia estar mais 

alegre. Tenho a família toda reunida e temos um 

novo amigo, o senhor João, o nosso vizinho. A 

minha irmã sorri. Oferecemos ao senhor João um 

cão, flores e plantas para fazer o seu jardim e a 

minha irmã conseguiu a sua melhor prenda de Na-

tal. Percebi, então, que o melhor da vida está no 

bem que fazemos, está no nosso coração. Aprendi 

ainda que nem sempre são os mais velhos a nos 

ensinarem algo e que as crianças também devem 

ser ouvidas. 

 

Blog: http:/simplesspalavrass.blogspot.pt/2015/11/

O Vizinho 
Carolina Figueiras, 11ºE 

http://simplesspalavrass.blogspot.pt/2015/11/o-vizinho.html
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A     nossa  

Escola 

Dia da Filosofia 
Grupo de Filosofia 

Todos os anos, sempre na terceira quinta feira do 

mês de Novembro, tem lugar a comemoração do dia 

da Filosofia. Com o intuito de participar nesta efe-

méride, o grupo de Filosofia da ESLA promoveu 

uma atividade na qual os alunos foram os principais 

protagonistas.  

Munidos de fitas de seda de todas as cores, com cita-

ções das obras dos grandes filósofos da tradição, os 

discentes colocaram-se, logo pela manhã, junto ao 

portão da escola para distribuírem um pouco de Fi-

losofia pela comunidade escolar. Com isto pretendi-

am dar a conhecer excertos de tratados filosóficos, 

mas também sensibilizar para o sentido que o saber 

pode trazer à nossa vida, bem como para a beleza 

literária que a maior parte das obras dos gigantes da 

Filosofia encerra. 

Os alunos gostaram do desafio e a comunidade esco-

lar agradeceu o saber partilhado. 

No âmbito do Curso de Educação e Formação de 

Adultos, os formadores da turma EFA - B3 - A da 

Escola Secundária Drª Laura Ayres dinamizaram 

um ciclo de três palestras alusivas à temática da 

"Saúde", por forma a irem ao encontro do 5º, e 

último, Tema de Vida em estudo. Dado contínuo, 

toda a comunidade escolar teve ao seu dispor 

(mediante convite tornado público) as sessões de 

esclarecimento que abaixo surgem listadas: 

1ª - "Saúde e vida saudável", dinamizada pelo Dr. 

Joel Monteiro, no dia 09 de novembro, às 21 ho-

ras; 

 

2ª - "Cuidados de enfermagem: o dia a dia num 

centro de saúde", pela enfermeira Sara Zurrinha, 

realizada no dia 30 de novembro, pelas 20 horas; 

3ª - "A Eutanásia", pelos enfermeiros Vítor Mar-

tins e Cristina Farrajota, da UCC Gentes de Loulé, 

no dia 03 de dezembro, pelas 20 horas. 

Foi com elevado entusiasmo que os formandos 

acolheram as palestras dinamizadas, colhendo de-

las informações que entenderam como úteis e ge-

radoras de conhecimento acrescido sobre assuntos 

de indiscutível atualidade. 

Palestras - Curso EFA - B3 - A 
Amélia Rocha 
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A     nossa  

Escola 

Os alunos com Currículo Específico Individual que 

frequentam a EB 2,3 e a Secundária participaram com duas 

obras (pintura com tinta acrílica), sendo que uma delas  foi 

intitulada Imagine e a outra Cidadãos do Universo. O 

objetivo passa por participar no VIII Concurso Nacional de 

Pintura/Escultura e Fotografia Para Todos - Reabilitar 

através da Arte, promovido pela Associação de Apoio à 

Pessoa Excecional do Algarve (APEXA). O Agrupamento 

de Escolas Dra. Laura Ayres foi agraciado com uma Men-

ção Honrosa pelo seu trabalho Cidadãos do Universo – A 

Fantasia. 

Reabilitar através da Arte 
 

Foi no passado dia 7 de novembro que se realizou 

no Teatro das Figuras, em Faro, uma pequena 

cerimónia para a entrega dos Diplomas DELF, os 

quais atestam o nível de proficiência na língua 

francesa, de acordo com os parâmetros do Quadro 

Europeu Comum de Referência para as Línguas. 

Cinco alunos do nosso Agrupamento realizaram o 

exame, em maio de 2015. Obtiveram todos exce-

lentes resultados. Acrescenta-se ainda que a aluna 

do 10ºano, Nicoleta Nechifor, obteve o melhor 

resultado a nível nacional do DELF A2, tendo sido 

premiada pela APPF (Associação de Professores 

de Francês). Todos receberam o respetivo diplo-

ma das mãos da vice-presidente do Júri Nacional 

do DELF/DALF, Barbara Channelière.  

Parabéns a todos!  

Remise des diplômes 
Manuela Encarnação 

Nicoleta Nechifor (A2), 

melhor aluna do país.                            

Ihail Popescu (A2); Sofia Urbano (B2); 

Nicoleta Rosca (A2), Nicoleta Nechifor 

(A2) e Adriana Vaz (A2). 
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ECO  

  Escolas 

Plano de Gestão dos Resíduos do Agrupamento 

7º/8º PCA; 5ºE; 7ºB; 9ºE; 8ºA; 8ºD 

Continuamos a recolher os resíduos da nossa escola através das Briga-

das dos 3 R´s. É uma atividade divertida em que gostamos de partici-

par!  

Nos dias 9 e 18 de Novembro, a ALGAR esteve no Agrupamento de 

Escolas Drª Laura Ayres numa ação de sensibilização para a importân-

cia da política dos 3 R´s, da reciclagem, (até porque estamos a partici-

par no concurso: “Vamos dar vida aos resíduos”) e da preservação do 

meio ambiente. Aprendemos muitas coisas e até ganhámos t-shirts! 

A nossa escola recebeu vários ecopontos e ecobags, 

que estivemos a distribuir pelos diferentes espaços 

escolares no âmbito do tema Resíduos, integrado no 

Programa Ecoescolas e do concurso da ALGAR. 

Separem corretamente os diferentes resíduos nos 

diferentes ecopontos por nós distribuídos! Participa! 

Reduz! Reutiliza! Recicla! 

Vocacional 2 - Agribio 

Durante o 1º período, a turma PIEF de-

senvolveu o projeto Natal à tua Maneira. 

Para a consecução deste projeto reutiliza-

ram-se materiais reciclados. O resultado 

deste trabalho está exposto na nossa es-

cola. Esperamos que gostem! 

PIEF 
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História 

A I Guerra Mundial foi um conflito militar (1914-

1918) que teve origem quando o arquiduque Fran-

cisco Fernando, herdeiro ao trono austro-húngaro, 

efetuou uma visita a Sarajevo, na Bósnia. Durante 

essa visita, concretamente no dia 28 de Junho de 

1914, o príncipe herdeiro foi assassinado por um 

estudante nacionalista sérvio. Isso levou a que a 

Áustria declarasse guerra à Sérvia e a acusasse de 

homicídio.   

Quando a Áustria declarou guerra à Sérvia, os seus 

aliados responderam-lhe em auxílio (a Rússia e a 

França). As tropas alemãs cruzaram a fronteira do 

Luxemburgo, a 2 de agosto, e no dia seguinte, a 3 

de agosto, a Alemanha declarou guerra à França. A 

Itália permaneceria neutra até 23 de maio de 1915, 

altura em que declarou guerra à Áustria-Hungria. 

O Japão declarou guerra à Alemanha em 23 de 

agosto de 1914 e, em 6 de abril de 1917, os Esta-

dos Unidos fizeram o mesmo.  

 Os sérvios ocuparam posições defensivas no lado 

sul do rio Drina. Nas duas primeiras semanas os 

ataques austro-húngaros foram repelidos causando 

grandes perdas ao exército das Potências Centrais. 

Essa foi a primeira grande vitória da Tríplice En-

tente na guerra. As expetativas austro-húngaras de 

uma vitória fácil e rápida não saíram goradas e, 

como resultado, o Império Austro-Húngaro foi 

obrigado a manter uma grande força na fronteira 

sérvia, enfraquecendo as tropas que lutavam contra 

a Rússia. 

 

 

A I Guerra Mundial  
Mário Viegas, 11º E 

Ilustração - Assassinato do arquiduque Francisco Fernando, em Sarajevo 
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Mauro Maia 

Cultura 

   Esta lata tem esta lista de ingredientes: 

água, dióxido de carbono, corante E150, 

emulsionantes E950, E951 e E952, acidifi-

cantes E330 e E338, conservante E211. 

Este conjunto de E’s seguidos de números. 

Serão avisos relacionados com substâncias químicas 

potencialmente tóxicas? 

   Estes números estão ligados à unificação europeia, ao 

sonho da construção de um espaço seguro para todos os 

seus 508 milhões de habitantes (2015), para responder à 

necessidade da criação de um Mercado Único europeu e 

para uma normalização das designações, das proprieda-

des e da segurança dos aditivos alimentares. Para tal, 

têm de ser avaliados e a sua segurança estabelecida pela 

Autoridade Europeia 

para a Segurança Ali-

mentar (EFSA). 

   Os considerados 

seguros pela Comissão Europeia recebem uma designa-

ção específica, com a letra E, seguida do número de 

série respetivo. Os números E são divididos em 8 gru-

pos. De 100 a 199: colorantes; de 200 a 299: conservan-

tes; de 300 a 399: antioxidantes e reguladores de acidez; 

de 400 a 499: espessantes e estabilizadores; de 500 a 

599: reguladores de pH e anticoagulantes; de 600 a 699: 

intensificadores de sabor; de 900 a 999: miscelâneos 

que não se inserem nas categorias anteriores; de 1100 a 

1599: novas substâncias não categorizáveis. 

   Os números E não são perigosos. São, na verdade, 

substâncias que foram devidamente testadas e cuja se-

gurança, para a generalidade da população, foi assegu-

rada pela União Europeia. Algumas das substâncias 

(poucas) poderão causar alergias específicas em deter-

minadas doenças, daí a obrigatoriedade da sua inclusão 

nos rótulos alimentares. Há substâncias tão díspares, 

como caramelo (do 150a ao 150d), caroteno (160a), 

dióxido de carbono (E290), vitamina C (E300), gelatina 

(E441), glutamato de sódio (E621), cera de abelhas 

(E901), oxigénio (E948), aspartame (E951), entre mui-

tas outras. 

 

  Os números E não são tóxicos ou perigosos. Na verda-

de, apesar de haver alguma controvérsia sobre a inclu-

são de algumas substâncias na lista de números E, são a 

parte mais segura e testada de um produto alimentar. 

Estão assim explicados os ingredientes na lata: E150 

caramelo; E211 benzoato de sódio; E330 ácido cítrico; 

E338 ácido fosfórico; E952 aspartame. Já fico mais 

descansado... 

   Para mais informações sobre os números E dos ali-

mentos, veja-se a interessante página Food info, que 

tem uma lista exaustiva dos números E atribuídos pela 

UE aos aditivos alimentares e a substância a que corres-

pondem. Algumas dúvidas sobre alimentos e a sua se-

gurança podem também ser aí encontrados. Uma página 

que vale a pena ser explorada. 

E ou não E: eis a questão 



Natal 

“Existem dois tipos de Natal, o rico e o pobre, mas de uma 

coisa eu tenho a certeza.... amor existe em ambos.” 

Dizem as pessoas que, nos Natais mais pobres, há mais amor 

entre as famílias enquanto nos Natais mais ricos não se valo-

riza muito a família, mas sim as prendas. Eu não concordo 

com essa afirmação, há amor entre as famílias, sejam elas 

pobres ou ricas, é verdade que há muitas famílias que vivem 

bem e que preferem as prendas e valorizam menos os famili-

ares. No entanto, existe uma grande percentagem de famílias 

ricas que preferem muito mais a união, o amor partilhado 

entre família do que um presente. 

  O Natal significa uma época para estarmos juntos da nossa 

família, termos o amor uns dos outros, união, felicidade.  

Há muitas famílias que não têm possibilidade para comprar 

presentes devido ao desemprego, a crise, factores económi-

cos fazem com que algumas pessoas não tenham dinheiro, 

para pôr sequer comida na mesa, então, dão amor, o que é 

mais do que suficiente e mais importante do que um presen-

te. 

Concluindo, no Natal é para estar com os que mais amamos, 

pode haver, ou não, presentes mas de uma coisa eu sei, a 

família é o melhor presente que podemos ter no Natal.  

                                                                                                                                       

Bruna Veiga, 10ºI 

Fotografias dos alunos 

do 10ºI 


