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Vieira, Sónia Alves 

 

Capa: Foto da aluna Nirvana, 11ºF, do curso de Foto-

Editorial 

Iolanda Antunes 

Autorretrato da Nirvana, 11ºF - Sou, definitivamente, uma confusão. Sou indeci-

são, alegria, mulher e menina, que procura o cor de rosa, mas aceita o amarelo. 

No quotidiano, porém, é o palco que me define. Porquê o palco?! Porque no decorrer 

do meu dia a dia acabo sempre por exercer as funções que são reproduzidas em cena: 

deixar transparecer ao público que tudo é lindo, que as coisas acontecem do modo 

mais perfeito, como se fosse de ferro. Mas somos feitos de carne e osso, e, por isso, 

muitas vezes temos que fingir não sentir dor, desconforto, esconder tudo para cumprir 

o papel final, pois a missão é contagiar as pessoas com a alegria da alma e, por isso 

dizemos que a profissão nos escolheu por amor. Assim, é a minha arte que me define. 

Desde sempre, o Homem sentiu necessidade de se 

eximir às amarras da fugacidade do tempo e do 

esquecimento irremediável que ele traz consigo, 

por essa razão, procurou deixar de si um registo 

perene, um testemunho da sua passagem pela Ter-

ra, que contivesse a marca da sua identidade, o 

cunho inviolável do seu estilo pessoal.  

Já na antiguidade egípcia, se podem encontrar ves-

tígios desse desejo de auto representação por parte 

dos artistas. Na cultura grega, é conhecido o caso 

do escultor Fídias que teria esculpido a sua auto 

imagem no Parténon, ou, cronologicamente mais 

próximo de nós, na época medieval, a existência 

de autorretratos de artistas que os teriam reprodu-

zido nas iluminuras religiosas. No entanto, é a par-

tir do Renascimento italiano que o autorretrato se 

constitui na pintura como um género reconhecido, 

porém, é o século XX o século mais prolixo nesta 

matéria, uma vez que poucos foram os artistas que 

não o elaboraram. 

A ideia de “Autorretrato” evoca, pois, irremedia-

velmente, a ideia que um artista tem ou pretende 

mostrar de si, remete-nos para uma auto represen-

tação da sua aparência física ou psicológica, mani-

festa através de diferentes linguagens, como a pin-

tura, a escultura ou a fotografia. O autorretrato 

caminha, portanto, na esteira daquilo que se pode-

ria chamar o reflexo do artista, não um retrato fiel, 

uma imagem real do seu ser, mas a revelação do 

seu olhar sobre si próprio.  

É este esforço de reflexão do artista sobre si mes-

mo, e o que ela implica, que o 100comentários 

deste mês pretende dar testemunho. 

 

Uma palavra de agra-

decimento aos meus 

colegas, pela generosi-

dade da surpresa que 

me prepararam, (o 

Suplemento L) cuja 

imerecida homena-

gem tanto me como-

veu: à Diretora deste 

agrupamento, de 

quem partiu a ideia; à 

Iolanda Semião e à 

Fátima Joaquim, a 

quem coube a difícil tarefa de materializar tal 

propósito; à Ana Gonçalves, que ofereceu o tex-

to da sua apresentação, aos colegas Iolanda Se-

mião, (mais uma vez), Diana Santos, Inês Agui-

ar e João Lopes, cujos textos lançam um olhar 

benigno e cheio de carinho ao meu livro, à Ade-

milde Trindade, Ana Bela Conceição e Luís da 

Cruz, pelas sugestões e correções… Pela vossa 

amizade, para todos, o meu muito obrigado! 
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A experiência de autorretratar-nos é próxima da-

quela que faríamos se vivêssemos sem proteção. 

Todavia, na sociedade atual, é difícil fazê-lo já que 

há que se encaixar nela, só a máscara é socialmen-

te aceite… 

Na verdade, vivemos numa sociedade preconceitu-

osa, por isso aprendemos a sobreviver e a defender

-nos, negando aquilo que somos, evidenciando 

qualidades que nunca existiram em nós, mas sa-

bendo que, com elas, seremos bem aceites e por 

isso, gritamos, para que todos nos ouçam, EU 

SOU… bla, bla e simpática,  EU SOU bla, bla e 

amiga, EU SOU bla, bla e sensível aos problemas 

dos outros e EU SOU bla, bla…e EU SOU bla, 

bla! 

Com efeito, fazer o autorretrato físico é fácil, não 

podemos negar o nosso aspeto, então dizemos: Eu 

sou alta, eu sou morena, eu tenho olhos azuis e 

cabelo preto, eu sou nariguda, eu tenho orelhas 

grandes. Tal como na história do capuchinho ver-

melho, quão facilmente descobrimos pela informa-

ção dada, que na frente do capuchinho está o lobo 

mau e não a sua avozinha. 

O problema surge quando o autorretrato pretende 

decifrar  aquilo que eu sou, aquilo  que eu desejo, 

por outras palavras,  a minha essência, como se 

poderá falar sobre isto numa sociedade como a 

nossa, onde todos se sentem no direito de opinar, 

criticar e julgar? 

Fácil, vivendo num mundo do faz de conta, por 

isso apenas se diz aquilo que o outro quer ouvir! 

Aos pais dizemos: “Eu sou muito verdadeira, eu 

nunca minto”, aos amigos e colegas: “eu guardo 

segredo, podes contar, podes desabafar…”, aos 

professores: “eu estudo muito, eu faço os trabalhos 

de casa todos”, e à sociedade “eu não sou corrup-

to, eu protejo a natureza, eu ajudo os necessitados, 

eu aceito a diferença eu sou muito trabalhado-

ra!”… 

Este é o autorretrato que encaixa sempre bem. 

 

O problema são as atitudes e comportamentos e, 

então, nada se encaixa com o autorretrato que fa-

zemos de nós próprios, assim “não bate a bota 

com a perdigota”. 

O que fazer? Talvez tomar o papel do capuchinho 

vermelho e não se deixar enganar pela voz melosa 

do lobo mau, esse é o maior desafio! Descobrir o 

que está para além das aparências, pois, na verda-

de não é apenas no Carnaval que se usam másca-

ras!  

O autorretrato que a todos fica bem! 

Carolina Figueiras, 12º E 

Frida Khalo Albrecht Durer Van Gogh 

Em Análise 
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Bibliotecas 

Escolares 
Os professores bibliotecários: João Lopes, Almiro Lemos, Madalena Mendes 

O Carnaval chegou. E 

com ele uma merecida 

pausa para que a ale-

gria contagie a nossa 

vida. 

As bibliotecas não po-

deriam deixar de pedir 

que aproveitem tam-

bém para ler um pouco.  

Na ESLA, encontram livros em destaque que se 

leem em uma hora ou menos.  

No entanto, além das sugestões de leitura, a Bibli-

oteca da ESLA também se manteve bastante dinâ-

mica com outras atividades.  

Assim, desde o início de 2017, apurámos os alunos 

vencedores do Concurso Nacional de Leitura – 

fase Local. No Ensino Secundário, os vencedores 

foram, por ordem decrescente: a Jéssica Botelho 

(12ºE), a Ana Beatriz Serafim e o Pedro Pedrosa 

(ambos 12ºA). Estes alunos irão agora disputar a 

final regional, em 9 de maio próximo, na Bibliote-

ca Municipal de Olhão. 

Os alunos da E.B. 2,3 serão o Tiago Pereira e o 

Alexandre Vieru do 8ºD e a Lara Bernardo do 7ºD. 

Contamos, a cada quinze dias, com uma sugestão 

de autor, expondo toda a sua obra. Até agora, des-

tacámos José de Almada Negreiros, Mário de Car-

valho, Sophia 

de Mello 

Breyner An-

dresen e Dos-

toievski. 

Aproximando

-se o dia 14 de 

fevereiro, 

mais conheci-

do como Dia de S. Valentim (ou Dia dos Namora-

dos), tivemos um Mural na Biblioteca para que, 

em várias línguas, os alunos se manifestassem 

acerca desse sentimento, que é o amor. Na E.B. 2,3 

também no Dia dos Namorados tivemos uma ex-

posição dinamizada pelo grupo de Inglês-2º Ciclo.  

Além disso, auxiliámos o Grupo de Inglês a expor 

o trabalho dos alunos de 9º ano, com mensagens 

alusiva são tema. Também contámos com o con-

curso “A mais bela carta de amor”, cuja vencedora 

foi a aluna Maria Luz, do 10ºD, premiada com um 

jantar romântico para duas pessoas no Restaurante 

Tira Mi Su, no Al Sakia, a quem agradecemos o 

patrocínio. O Departamento de Línguas Estrangei-

ras também solicitou o espaço da Biblioteca para 

celebrar o novo ano lunar, que corresponde à cele-

bração do Ano Novo Chinês. 

Os alunos do 1º ciclo, participam agora na campa-

nha eleitoral de “Miúdos a votos: Quais os livros 

mais fixes?”. Escolheram os livros preferidos de 

entre a lista das obras para o 1º ciclo publicada 

pela revista Visão Júnior e passaram à execução 

dos materiais para a campanha eleitoral. Esta inici-

ativa tem vindo a merecer uma especial aceitação 

por parte dos utilizadores da biblioteca da Abelhei-

ra, com o grande incentivo e apoio por parte da 

nossa assistente de biblioteca, Alexandrina Gon-

çalves. Os leitores que aderiram a este projeto de-

ram especial destaque à elaboração de cartazes 

com uma argumentação convincente acerca do seu 

livro candidato, para que os colegas eleitores pro-

cedam à votação no livro mais fixe, durante a vota-

ção marcada para o dia 17 de março.  

Durante o início de fevereiro, ocorreram, nas bibli-

otecas do 1º ciclo, encontros com o autor e ilustra-

dor Pedro Leitão, que contaram com a participação 

de todos os alunos. Durante estas sessões foram 

apresentadas as diversas obras de banda desenhada 

publicada pelo autor, como “A viagem no carro 

encarnado”; “ O Super leitão cor de laranja”, “As 

misteriosas bolas brancas”, “A praia da rocha ama-

rela”, “Os artistas da almofadinha verde” ou “O 

capitão barrigudo castanho”. No final de cada en-

contro, o autor e ilustrador procedeu à criação de 

um enorme cartaz de banda desenhada que ofere-

ceu aos alunos das escolas para exposição e empe-

nhou-se na criativi-

dade dos autógrafos 

personalizados que 

fez questão de dese-

nhar em cada livro 

adquirido. 
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Bibliotecas 

Escolares 

Tivemos ainda o 

privilégio de usu-

fruir da presença do 

cantor, músico, po-

eta e ator Afonso 

Dias que se deslo-

cou a todas as bibli-

otecas do 1º ciclo 

deste Agrupamento com o apoio da Divisão da 

Educação da CML, proporcionando sessões de 

poesia e música a todos os alunos, desde o pré-

escolar ao 4ºano de escolaridade. Foi declamada 

poesia de José Fanha, (As linhas paralelas); Luísa 

Ducla Soares, (O planeta Azul); José de Almada 

Negreiros (Rondel do Alentejo); etc e tocadas e 

cantadas muitas músicas infantis que fazem parte 

do nosso património cultural: “Eu perdi o dó da 

minha viola”, “As pombinhas da Catrina”, “Foi na 

loja do Mestre André”, “A saia da carolina” e tam-

bém “Balada do sino” de Zeca Afonso.  

 Esta iniciativa enquadrou-se numa homenagem ao 

trigésimo aniversário da morte de Zeca Afonso 

(02/08/1929 - 23/02/1987), conhecido ativista de-

vido ao papel que a sua música desempenhou con-

tra o regime ditatorial anterior a 1974. 

Em termos de concursos internos, temos na ESLA 

o concurso multidisciplinar “Cognoscere”, que 

conta com a participação de todos os departamen-

tos curriculares. Semanalmente lança-se um desa-

fio. No final, o aluno que tiver acertado no maior 

número de problemas (e no menor intervalo de 

tempo) ganha um tablet novinho em folha!! 

Falando em tablets, recordamos que a Biblioteca 

da ESLA conta já com cinco destes equipamentos, 

que podem ser requisitados para trabalhos ou leitu-

ras autónomas. Para que consigam ler em todo o 

lado, a biblioteca digital da ESLA já se encontra a 

trabalhar. Deverão solicitar o endereço e as cre-

denciais de acesso na biblioteca da ESLA. Ficarão 

com 150 títulos (neste momento) em formato digi-

tal para lerem onde quiserem. Conta-se a adição de 

mais títulos mensalmente, mediante a disponibili-

dade dos mesmos no mercado. 

Outro dos concursos ativos é a Caça ao Livro: se-

rás capaz de identificar os livros a que dizem res-

peito as pistas? No final, terás um prémio bastante 

desejável... 

Na E.B. 2,3 tivemos uma exposição do Clube de 

Arqueologia dinamizada pelos professores Miguel 

Silva e pela professora Manuela Bento. 

A professora 

Teresa Roque 

(com a Turma do 

5º F) organizou 

uma exposição 

com os materiais 

riscadores. No 

que toca a expo-

sições, na ESLA 

tivemos Fotografias e esculturas de Gárgulas, a 

cargo da turma de Fotografia, além da Exposição 

de Turismo, da responsabilidade do 12ºF. 

Apesar de muito desfasada no tempo, os alunos 

vencedores do passatempo “Espaços de ler a Euro-

pa” receberam o seu prémio por parte da Europe 

Direct, no passado dia 15 de fevereiro. Nessa data, 

também se deu a assinatura do protocolo entre o 

Agrupamento e a Europe Direct. Neste mês, contá-

mos também com a segunda edição da palestra “Pé 

Descalço”, em que Ricardo Freire nos relatou as 

suas aventuras desde a Suécia até Portugal sem 

despender dinheiro, provando que é possível al-

cançar os nossos objetivos sem depender do vil 

metal. Em termos trabalhos mais formais, a Biblio-

teca da ESLA continuou as suas formações em 

Citações e Referências Bibliográficas, Como Ela-

borar um Trabalho Escrito e Como enfrentar a pri-

meira entrevista de emprego. 

E depois deste Carnaval, resta-nos desejar-vos bo-

as leitura e, sobretudo, divertidas!!! 
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A     nossa  

Escola 

Corta Mato 

Fábio Fragoso  No dia 12 de janeiro, cerca de 300 alunos do 

Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres parti-

ciparam no corta mato escolar. As condições fo-

ram ótimas, uma manhã solarenga com a tempe-

ratura a rondar os 15ºc. O 12º ano do curso profis-

sional de Apoio à Gestão Desportiva, com super-

visão do grupo de Educação Física, foi incansável 

na organização e consecução deste evento. Em 

nome destes alunos, fica o agradecimento a todos 

aqueles que contribuíram para que a realização 

desta edição fosse um sucesso, quer ao nível de 

participantes, quer a nível de apoios, parcerias e 

sinergias. Passamos a enumerar, as entidades pú-

blicas e privadas envolvidas: Junta de Freguesia 

de Quarteira; Câmara Municipal de Loulé; GNR; 

Cruz Vermelha; Spol; Joca Desporto; Ass. Dina-

mika; Sul Sport;             

Um agradecimento também, em particular, aos 

voluntários das turmas dos cursos profissionais de 

Desporto e Salvamento em Meio aquático. 

 

 

No âmbito do projeto “Leitura em Vai e 

Vem” do PNL, o Pré-escolar da Fonte 

Santa promove e desenvolve junto das 

família este projeto. Todas as semanas três 

crianças de cada sala levam à sua escolha, 

um livro para ser trabalhado em família.  

Na escola recontam a história ao grupo e 

mostram o registo feito em família. Desta 

forma  criam-se bons hábitos de leitura!  

Ana Luísa 

Leitura em “Vai e Vem” 
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Autorretrato: Sou como a água, transparente, 

se alguma coisa acontece, que não gosto, não 

consigo esconder. Desenho e não me imagino 

continuar a viver sem o fazer, é como beber 

água, água é vida, precisamos dela.  

Catarina Brito 

Autorretrato: eu a olhar para a janela, com as 

persianas entreabertas (eu posso ver, ninguém 

me pode ver a 

mim). Poder ver 

as pessoas na 

rua, a viverem a 

sua vida, sem 

perceberem que 

alguém as obser-

va. Sentirmo-nos 

sozinhos, mas 

ter companhia.  

 

Jéssica Almeida 

 

Autorretrato: descontraída, a sorridente, 

aventureira e cheia de energia,  adoro adrena-

lina e festas. 

Escorpião de signo, sou emotiva, decidida, 

poderosa e até apaixonada. Mas também ciu-

menta, compulsiva, obsessiva e, por vezes, 

teimosa. Na vida, sou como um livro aberto, 

quando tenho algo a dizer, digo-o na cara, 

sem medos, por isso, ainda que possa parecer 

calma, tenho alguma agressividade e magne-

tismo. 

Rafaela Diogo  

Autorretrato: eu e a minha gata. Gosto de ani-

mais, são melhores do que as pessoas, mais fieis, 

mais sensíveis, mais sinceros… 

Sou uma pessoa tímida, raramente sabem o que 

estou a sentir ou a pensar, odeio confusões, tal-

vez por isso não goste de me exprimir. 

                                                          Sónia Silva                  

 

11ºF 

Fotografia 
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Como me descreve a cidade de Lisboa? É uma cida-

de que recebe  milhares de pessoas, eu sou uma pes-

soa aberta a conhecer novas pessoas, sociável, ado-

ro conhecer e saber sobre culturas diferentes da mi-

nha. Somos ambas portuguesas. Tal como o Chiado 

sobreviveu ao incêndio de 1988, e  reconstruiu-se, 

também eu tenho que ultrapassar obstáculos, superá

-los, não desistir, para conseguir o que quero. Na 

baixa de Lisboa, só há retas, não há subidas nem 

descidas, a minha personalidade é semelhante, sou  

de ideias fixas, tento ir sempre em frente, rumo ao 

objetivo, só me arrependo do que não faço.  

É uma capital voltada para a área da moda e, esta, é 

a área que quero levar comigo pela  vida fora. Final-

mente, o Cookie, meu cão, é Lisboeta. Sou estra-

nha? Talvez 

Bruna Veiga,  

Autorretrato: tímida, um pouco reservada, talvez 

um pouco antissocial, amante dos animais, não sou 

o tipo de pessoa que fala de si própria, mas mais 

como uma pessoa de observação e quieta, (ranquila, 

calada. 

Kiah Llewellyn 

Autorretrato: eu 

refletida no espe-

lho com a minha 

máquina fotográfi-

ca.  Oferecida pe-

los meus pais, ela é 

“a minha cara”, o 

que quero dizer, 

com ela observo e 

gravo aquilo que 

vejo.  

Lara Araújo 

Autorretrato: tímida, na presença de desconhecidos, 

mas extrovertida entre amigos ou familiares, preo-

cupada e interessada com o que é preciso fazer, gos-

to muito de entreter as pessoas. 

Saudosa, sofro por causa dos amigos e família que 

deixei no Brasil. Assim, eles estão em mim como 

nas minhas fotografias.  

Maria Luísa Pego  

Fotografia 
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Artes 

Os alunos do 10º ano realizaram um trabalho de desenho de observação sobre  “a obra de arte” com pinturas 

do séc. XX,  utilizando a técnica do pastel a óleo sobre cartão.  

Alunos do 11º ano, realiza-

ram um trabalho de dese-

nho de observação, com 

foco no estudo do corpo 

humano,  através do claro 

escuro, volume e textura, 

utilizando a técnica da san-

guínea. A imagem utilizada 

foi a escultura milenária de 

“Diana”.  



Artes 
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Descarte, enfim, conformes já as fermosas 

Ninfas cos seus amados navegantes, 

Os ornam de capelas deleitosas 

De louro e de ouro e flores abundantes. 

As mãos alvas lhe davam como esposas; 

Com palavras formais e estipulantes se prometem em 

eterna companhia, 

Em vida e morte, de honra e alegria. 

                            

LUÍS DE CAMÕES, Os Lusíadas, A ilha dos  amores, 

Canto IX,  Micaela Gonçalves, nº20, 12ºF 

Mas com buscae, co seu forçoso braço, 

As honras que ele chame própria suas; 

Vigiando  e vestindo o forjado aço, 

Sofrendo tempestades e ondas cruas, 

Vencendo os torpes frios no regaço 

Do Sul, e regiões de abrigo nuas, 

Engolindo o corrupto mantimento 

Temperado com um árdua sofrimento;                            

LUÍS DE CAMÕES, Os Lusíadas, A Glória, 

Canto VI, Catarina Gil, nº7, 12ºF 

 Dá Veloso, espantado, um grande grito: 

-«Senhores, caça estranha (disse) é esta ! 

Se inda dura o Gentio antigo rito, 

A Deusas é sagrada esta floresta. 

                              […] 

LUÍS DE CAMÕES, Os lusiadas, A ilha 

dos Amores, Canto IX 

Alina Mikhelyeva, nº1, 12ºF 

Os alunos do 12º ano, depois de terem realizado um traba-

lho, a lápis grafite, sobre os animais selvagens de grande 

porte, utilizaram somente linhas para criar uma paisagem 

que refletisse estrofes da Ilha dos Amores e da Glória, dos 

Lusíadas de Camões - Disciplina de  Português 

A Paisagem Abstrata 
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Conto 

 

Era uma vez um casal muito unido. Progra-

mavam sempre tudo juntos. Falavam em construir, 

crescer, viajar... Ao acordar, ao deitar, faziam pro-

messas de amor para sempre... 

O tempo foi passando e eles continuavam 

sempre muito unidos. Já tinham a sua casa, já ti-

nham viajado bastante. A sua 

vida parecia um verdadeiro 

conto de fadas.  

Certo dia, a felicidade de 

ambos aumenta com a notícia 

duma gravidez. Unidos pela 

nova experiência, contam os 

dias, as semanas e os meses até 

que nasce uma linda menina. A 

partir daqui, passa a rodeá-los 

uma felicidade pura.  

No entanto, algo muda 

nessa relação, pois a jovem per-

de a disposição para acompa-

nhar seu marido, a bebé, as noi-

tes mal dormidas, alguma falta 

de paciência para estar com o 

seu amor. […] Contudo, mesmo 

tentando agradar à sua esposa, 

levando-lhe flores, bombons e 

sendo carinhoso e compreensi-

vo, ela estava cada vez mais distante dele, focada 

apenas na menina. 

Um dia, ele sai do trabalho muito triste com a 

situação e encontra um velho amigo que o desafia 

para beber um copo. Era um homem sem vícios, 

mas aceitou, pois sentia-se desiludido. […] Quan-

do chega a casa, completamente embriagado, a sua 

esposa, preocupada, reclama do seu estado e da 

demora. Ele responde que a culpa é dela; desde 

que a filha tinha nascido, ela mudara. […] Foi tra-

balhar com um grande desgosto estampado no ros-

to. Ao fim do dia, volta para o bar, tentando, com a 

bebida, esquecer este problema que aumentava de 

dia para dia. Estava a tornar-se um problema de-

masiado doloroso para si e, por isso, sentia neces-

sidade de esquecer mesmo tudo.  

Assim se foram passando semanas, meses, 

entre bebida e discussões. 

  Passado algum tempo, a sua esposa, de-

pois de muito refletir sobre o assunto e relembrar 

como era antes, decide que tem 

de haver mudanças e chama o 

seu marido para conversar. 

Que se passa? – disse ela – Pa-

recemos dois estranhos! Está a 

fazer um ano que a nossa filha 

nasceu e nós perdemo-nos. On-

de ficou o amor que nos unia?  

Diz-me tu - respondeu ele – 

pois eu pensei que a nossa filha 

iria aumentar a nossa cumplici-

dade e felicidade, mas tu dei-

xaste de ter olhos para mim. 

[…] - Nunca deixei de te amar! 

Mas a menina é tão pequenina e 

indefesa que talvez me tenha 

descuidado de ti e do nosso 

amor. Mas agora chegas sempre 

bêbedo e agressivo, já não te 

reconheço! 

Sim, eu sei. Desculpa! Prometo 

tentar mudar, mas preciso de apoio. A jovem espo-

sa diz-lhe que lhe dará todo o apoio possível. 

Unidos como antes, travam uma grande bata-

lha e, alguns meses mais tarde, depois de muitos 

momentos difíceis, vem a boa notícia: ele está li-

vre do vício. 

Entretanto, já a menina estava prestes a fazer dois 

anos quando uma notícia uniu ainda mais o casal: 

a família iria de novo crescer. E foi assim, que a 

felicidade regressou com mais força a este lar. 

Vera Cunha, EFA, B3-C 

O Amor 

Imagem: pormenor de “O Ciúme” de Edward Munch 
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Carnaval, tempo de alegria e folia e, como 

sempre, por esta época, procedeu-se ao habi-

tual desfile carnavalesco pelas ruas de Quar-

teira. Os protagonistas foram os alunos das 

escolas do nosso agrupamento. Neste ano, as 

flores e os jardineiros foram as temáticas, 

num cortejo cheio de cor e boa disposição. 

O Carnaval no Agrupamento 

A nossa  

  Escola 
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Clube de  

Arqueologia 

Sexta-feira, 13 de janeiro, foi um dia de sorte para 

os alunos do 10º ano de Humanidades que assisti-

ram a uma palestra sobre arqueologia subaquática, 

no auditório. 

No âmbito da introdução à arqueologia subaquáti-

ca, do trabalho de um arqueólogo no terreno e da 

divulgação da informação, pretendeu-se mostrar 

não só a importância da história no Algarve como 

a pesquisa e os locais que podem ser visitados. 

Pretendeu-se assim, que os jovens percebessem a 

importância da fixação de outros povos em terras 

algarvias (por exemplo, pelos os recursos naturais 

aí disponíveis) e do material agora encontrado pa-

ra que seja valorizado e preservado como patrimó-

nio cultural. Tendo por objetivo transmitir-lhes as 

ideias essenciais, como estudantes de História nu-

ma área tão abrangente como o sul. 

Na palestra, os alunos puderam aprender as mu-

danças, em tempo histórico longo, no Algarve, a 

propósito dos projetos desenvolvidos na área da 

arqueologia subaquática (ex: A busca do naufrágio 

de Pedro Dias, o estudo de 4 naufrágios encontra-

dos em Lagos e mais de 130 âncoras), onde encon-

trar os vestígios mouros (ex: o castelo de Silves e 

os banhos islâmicos em Loulé), vestígios romanos 

(No cerro da vila) e os materiais utilizados na 

construção dos castelos mouros (Como a taipa no 

castelo de Paderne) e ainda sobre o equipamento 

utilizado pelos arqueólogos nas profundezas do 

mar. 

Foi assim que a palestra despertou interesse quer 

nos alunos quer mesmo nos professores das várias 

disciplinas. Além de ter sido dinâmica, com várias 

questões esclarecidas durante a apresentação, os 

temas foram tratados com um ritmo acessível, um 

ambiente animador e abundância de material audi-

ovisual. A arqueóloga Joana Baço teve uma boa 

relação com os alunos, que participaram ativamen-

te.  

Já no final, sobrou tempo para algumas curiosida-

des e várias perguntas pertinentes como: “O que 

fazem os arqueólogos com os tesouros encontra-

dos?” 

Em síntese, uma palestra que não só esclareceu o 

que é a arqueologia subaquática; quem a faz; co-

mo; porquê; e o papel da sociedade atual nesta 

vertente, levando a especular que teremos futuros 

historiados ou arqueólogos nesta escola. 

A palestra sobre Arqueologia Subaquática 

Algarve é região de grande dinâmica histórica pelo passado e no presente 

Jéssica Botelho, 

12º E 
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Clube    de 

Arqueologia   

A visita das arqueólogas 
 

No dia 19 de janeiro recebemos, com muito agrado, a visita das 

arqueólogas que, segundo a nossa professora, nos ajudariam a 

compreender o significado da arqueologia e o que é ser arqueólo-

go. (…) A arqueóloga explicou-nos que a sua profissão não con-

siste somente em escavar e fazer obras! É também relacionar e 

estudar o objeto encontrado e isso é o que a entusiasma mais . 

Eu adorei a visita das arqueólogas, pois foi mais uma situação de 

aprendizagem e eu adoro aprender. Descobrimos que os arqueólo-

gos estudam o passado, enviam todo o material encontrado para um museu 

para que o possamos ver. Espero que continue assim… 

           Sara Paula Batista, 5ºE 

Após saberem o que é a arqueologia e a 

principal função e contributo dos arqueólo-

gos, os alunos da turma do 6º PCA fre-

quentaram um workshop de restauração, 

sentindo-se como verdadeiros 

técnicos de conservação e res-

tauro dos artefactos encontra-

dos na arqueologia, num ani-

mado trabalho de equipa.  

Visitem a nossa exposição sobre as aldei-

as neolíticas, que se encontra na Bibliote-

ca da escola EB 2,3 São Pedro do Mar, 

realizadas pelos alunos do 5ºE, após a vi-

sita ao núcleo de ar-

queologia do Neolíti-

co do Museu de Ar-

queologia de Loulé.  
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ECO  

  Escolas 

A nossa escola integrou, no presente ano letivo, o Programa  

EcoEscolas 

Este projeto visa essencialmente uma prática consequente de Educação para a 

Sustentabilidade. 

No passado dia 15 de dezembro, os alunos foram convidados a trazer para a 

escola os seus patins, trotinetes, bicicletas etc.; para uma atividade na escola, 

no âmbito do projeto EcoEscolas. Inicialmente os alunos assistiram a uma 

palestra, ministrada pelas professoras Sónia Alves e Ana Alexandre, sobre o 

desenvolvimento sustentável, a precisão de utilizarmos transportes que não 

poluam a atmosfera, a necessidade de reciclarmos, para termos um MUNDO 

melhor, mais saudável!  

Em seguida, toda a comunidade escolar foi para o pátio utilizar os equipa-

mentos sobre Rodas, que para além de nos incentivar para a prática do exer-

cício físico, são transportes que não poluem o ar e consequentemente promo-

vem uma ambiente puro e saudável!  

Dia da Bicicleta 
Sempre ao dia 9 

de cada mês 

E não te esqueças: 

Manhã sobre Rodas – EB 1/ JI da Abelheira 
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Reciclagem – EB1/JI da Fonte Santa 

Nas salas do Jardim de Infância da Fonte Santa faz-se a separação do lixo e 

as crianças estão motivadas e empenhadas em cumprir esta tarefa, assim 

como em fiscalizar aqueles que não a cumprem. Também já podemos efe-

tuar o processo completo da separação do lixo, uma vez que já temos ao 

nosso dispor o ECO PONTO, que a Autarquia gentilmente cedeu a nosso 

pedido.  

Nas salas do pré-escolar, reutilizamos o material para fazermos os nossos trabalhos: construções, 

projetos, fantoches, entre outros. Assim damos nova vida ao material reciclado. 

Política dos 3 R´s – Jardim de Infância nº 3 Quarteira 

O Jardim de Infância nº3 de Quarteira aderiu este ano letivo (2016/17) ao projeto EcoEscolas. Durante 

este mês trabalhamos os 3 R´s: Reduzir, Reutilizar e Reciclar. 
Com caixas coloridas construí-

mos uma bela sapateira para colo-

carmos as nossas galochas para 

trabalhar na horta.  
Visitamos um ecoponto e passa-

mos a separar os resíduos, na es-

cola, e a depositar no ecoponto 

correspondente, sempre que ne-

cessário. 

Germinação de Azinheiras – EB 2,3 Quarteira 
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Ciência 

Nos dias 19 e 20 de dezembro de 2016 tive a 

oportunidade de participar num workshop de ro-

bótica na agência espacial europeia (ESA-

European Space Agency), na pequena localidade 

de Redu, no sul da Bélgica. […] O evento é orga-

nizado pela coordenação dos programas de educa-

ção da agência e tem como objetivo promover o 

ensino das ciências, tecnologias, engenharias e 

matemáticas (do acrónimo em Inglês STEM) ten-

do como pano de fundo o contexto espacial. O 

grupo é constituído por 20 professores provenien-

tes de vários países europeus que colaboram fi-

nanceiramente com a ESA. 

Uma viagem até Marte demora entre 150 a 300 

dias, dependendo da velocidade de lançamento e 

do alinhamento do planeta Terra e de Marte. Para 

além do tempo de viajem, ficaria também extre-

mamente dispendioso transportar 20 pessoas para 

o planeta vermelho. Como não tenho tempo para 

tal odisseia e a ESA certamente não dispõe dos 

recursos para a mesma, acabei por aterrar em Bru-

xelas, numa viajem que demorou cerca de 3 ho-

ras. No e-robotics lab da ESA aguarda-nos ao 

centro da sala, uma plataforma em maquete da 

superfície do tão esperado planeta e LEGOS, 

muitos LEGOS. Para já a viajem fica por aqui… 

O programa para os dois dias consiste essencial-

mente no seguinte: i) construir em LEGO um 

Mars rover (veículo motorizado automatizado 

para explorar o planeta Marte); ii) programar o 

rover para se deslocar de forma autónoma; iii) 

verificar a existência de água em Marte; iv) esta-

belecer comunicação com o planeta terra a partir 

de Marte. 

Começamos por conhecer o LEGO mindstorms 

ev3, um Kit, para construir robôs. Primeiro fami-

liarizamo-nos com o brick, o cérebro do robô que 

controla todos os componentes do mesmo. […] 

No final do dia visitamos o Euro Space Center, 

onde pudemos ver um modelo à escala do famoso 

space shuttle da NASA que desbravou o espaço 

na década de 90. O centro oferece várias simula-

ções interessantes, tais como um ambiente de gra-

vidade descontrolada, o moonwalk com VR (um 

passeio na lua com realidade virtual), um tanque 

de ausência de gravidade, entre outras. Visitamos 

também o Columbus, um módulo da estação es-

pacial internacional, onde ficamos a conhecer o 

dia-a-dia dos astronautas que habitam na órbita 

terrestre. […] Depois fomos ao templo dos plane-

tas, uma sala onde podemos ver todo o nosso sis-

tema solar. No centro tivemos também oportuni-

dade de ver vários materiais e rockets utilizados 

nos lançamentos para o espaço. […] 

O tempo passou depressa, como  acontece sempre  

que fazemos algo de que gostamos. Foi uma ex-

periência bastante enriquecedora, os conhecimen-

tos adquiridos nestas atividades dão ideias para 

enriquecermos o currículo e para despertar a curi-

osidade para aprender. A robótica está cada vez 

mais presente em muitas áreas da nossa socieda-

de, as escolas porém, ainda não lhe dedicam mui-

ta atenção. Mas se não for agora, acredito que 

num futuro não muito distante vamos acabar por 

"brincar" com robôs nas escolas. E quem não qui-

ser, que se cuide, pois eles já andam ai... 

A brincar com legos em Marte 
Hugo Mártires 
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Cultura 

Pergunte-se à maioria das pessoas o que é «uma 

caloria» e não saberão o que responder exactamen-

te. A maioria das pessoas provavelmente respon-

derá com uma definição dúbia, algo como 

«aquelas coisas na comida que fazem engordar.» 

Um pouco como se as calorias fossem algo que o 

organismo «queima», uma estrutura física, como 

as proteínas ou as gorduras, que fazem parte da 

estrutura dos alimentos orgânicos. 

   Mas uma caloria é 

uma unidade de me-

dida térmica, da mes-

ma forma que os me-

tros são unidades de 

medida de compri-

mento ou os litros unidades de medida de volume. 

Geralmente associa-se calorias à comida, mas tudo 

quanto seja usado para produzir energia pode ser 

medido em calorias. 5 litros de gasolina têm apro-

ximadamente 40 milhões e 950 mil calorias (mas é 

tóxica). 

   Há três definições internacionalmente 

aceites para caloria: 1) é a energia neces-

sária para fazer subir dos 14,5 para os 

15,5 graus Celsius a temperatura de 1 

grama de água (à pressão de 1 atmosfe-

ra). Corresponde a 4,1855 Joules (O Jou-

le é a unidade de medida internacional de 

energia); 2) é exactamente 4,1868 Joules 

(ou 1,163 kWh), como definido pela 

Quinta Conferência Internacional sobre 

As Propriedades do Vapor) em Julho de 

1956; 3) é exactamente 4,184 Joules (sendo conhe-

cida como caloria termoquímica); 

   Em nutrição, chama-se geralmente 1 caloria a 1 

000 calorias (1 quilocaloria ou 1 kcal). As indica-

ções nos produtos alimentares poderão conter as 

indicações «caloria», «cal» ou «kcal. As três de-

signações são equivalentes na comida e, em todas, 

1 só corresponde à energia suficiente para fazer 

subir 1 grau 1 quilograma de água (supondo que 

toda a energia era usada somente para aquecer). 

Tudo quanto se relaciona com as calorias alimen-

tares é referente a esta medida em particular. Se 

um produto light tem 80 calorias, tem energia sufi-

ciente para aquecer 1 grau oitenta quilogramas de 

água. Equivalentemente se, num exercício, é refe-

rido que o mesmo consome 800 calorias, estas 

equivalem à energia necessária para elevar 1 grau 

800 Kg de água. 

   Tudo quando é digerível pelo 

organismo tem calorias O organis-

mo tem, como fonte de energia imediata, os açúca-

res que possui diluídos no sangue. Quando esses 

se esgotam (ou, por não serem usados, forem ar-

mazenados na forma de gordura) as reservas lipí-

dicas são usadas. Após esta reserva ser esgotada, o 

organismo inicia o consumo das proteínas que 

compõem os músculos (e todo o corpo). Os nutri-

entes são levados para as mitocôndrias, onde são 

«queimados» com o oxigénio inspirado e a sua 

energia é libertada e transportada pelo corpo sob a 

forma de ATP (adenosina trifosfato).  

As mitocôndrias fazem parte de todas 

as células do corpo e têm o seu próprio 

e independente código genético, trans-

mitido exclusivamente pela mãe. No 

início da vida na Terra, juntaram-se ao núcleo 

para formarem a célula. São muito ineficientes na 

produção de energia mas são nossas companhei-

ras desde o começo! 

   Um grama de gordura tem 9 calorias alimenta-

res, um grama de álcool tem 7 calorias alimenta-

res, um grama de hidratos de carbono tem 4 calo-

rias alimentares, um grama de proteínas tem 4 

calorias alimentares. Por exemplo, um iogurte que 

tenha: valor energético: 77 kcal; proteínas: 3,9 g; 

hidratos de carbono (incluindo açúcares): 12,6 g; 

lípidos (gorduras): 1,2 g; Vejamos as contas das 

calorias: 3,9×4 + 12,6×4 + 1,2×9 = 15,6 + 50,4 + 

10,8 = 76,8 kcal. São as 77 que referem (76,8 arre-

dondados às unidades).  

Calorias Desmedidas 

Mauro Maia 



A nossa  

  Escola 

No passado dia 21 de fevereiro, o grupo de Inglês do 2º ciclo, 

dinamizou a atividade “Pancake day race”, no âmbito das cele-

brações do “Shrove Tuesday”.  

Participaram nesta atividade 2 turmas do 2º/3º anos da Escola 

Básica nº 1, três turmas de quarto ano  da Abelheira, todas as 

turmas do 2º ciclo e três turmas do 7º ano,  

Todos os alunos participaram de forma bastante ativa e entusias-

mante,  

A atividade consistia numa corrida de panquecas, a pares, de 

perna atada, enquanto os alunos atiravam a panqueca ao ar e apa-

nhavam-na com uma frigideira. 

"Shrove Tuesday", uma celebração Britânica, surge anualmente 

no dia antes da quarta feira de cinzas. As panquecas foram uma 

maneira simples dos Cristãos poderem utilizar o leite, ovos e 

açúcar, antes dos 40 dias de jejum, durante a Quaresma, que im-

plicava que adotassem uma dieta mais simples, sem o luxo de 

comidas que engordam.  

“Pancake day race” 
Amanda Cruz 

Realizou-se no passado dia 10 de fevereiro, 

na pista das Açoteias em Albufeira, o Corta

-Mato Regional promovido e dinamizado 

pelo Desporto Escolar do Algarve. Partici-

param nesta prova os alunos apurados nas 

diferentes fases escolares que se realizaram 

nos meses de dezembro e janeiro por todos 

os agrupamentos algarvios. Apesar da chu-

va que se fez sentir, a prova correu muito 

bem e todos os alunos deram o seu melhor 

num ambiente de grande festa. O nosso 

agrupamento conquistou várias medalhas e 

subiu ao pódio por quatro vezes. A nível 

individual o aluno Manuel Casado, do 7ºA, 

conquistou o 1º lugar no escalão de Inicia-

dos Masculinos e a aluna Sofia Urbano, do 

12ºD, o 3º lugar no escalão de Juniores Fe-

mininos. Por equipas, também subimos ao 

pódio, conseguindo um feliz 3º lugar, no 

escalão de Infantis A Femininos, e um bri-

lhante 2º lugar no escalão de Iniciados 

Masculinos.  

Estão todos de Parabéns!!!!  Bora ESLA!! 

Corta Mato Regional 
Filipa Duarte 


