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Capa: Fotografia de Pedro Barbosa, 11ºJ1 

Cristina Barbosa 

Editorial 

Como o mundo não acabou nas datas previstas por al-

guns, temos mais um ano letivo neste planeta azul cada 

vez menos verde e mais cinzento. Os incêndios continu-

am por todo o lado. Uns são criminosos, outros são fru-

to da junção do sobreaquecimento global e de compor-

tamentos negligentes do ser humano. Até a Amazónia 

ardeu e, pior, pouco lhe acudiram. Cortaram um grande 

pedaço de pulmão à Terra que agora vai respirar com 

balões de oxigénio e colocar máscaras no rosto. A cor-

rupção alastra quase impune, parece empurrada pelos 

ventos que atiçam os incêndios. Os crimes passionais e 

os suicídios vulgarizam-se. É fácil sentir desânimo e 

desalento, sobretudo, se acompanharmos os telejornais 

diários. Felizmente, temos o instinto que nos impulsiona 

a viver, crescer e multiplicar a espécie. Além disso, 

gostamos de amar e de ser amados. Buscamos a felici-

dade ou momentos dela. Então, ainda que sem conse-

guir apagar estas imagens sombrias, vamos à procura do 

que vale a pena, para ganharmos o indispensável ânimo. 

Somos formadores e cumpre-nos formar bem. Aos nos-

sos alunos, mais do que palavras, devemos dar o exem-

plo dos nossos atos. Talvez nos observem já que dificil-

mente nos ouvem. O que vale a pena, afinal? Aqui, vou 

fazer uma enumeração que simplificará a leitura. Vale a 

pena: destacar a força que os jovens estão a colocar nas 

manifestações e greves pelo planeta; dizer aos nossos 

alunos que desportistas a pontapear portas de balneários 

não são ídolos, são exemplos de jovens adultos que não 

sabem lidar com a frustração; respeitar as pessoas e os 

recursos materiais colocados à nossa disposição, graças 

aos impostos que pagamos com o nosso trabalho; exer-

cer os deveres de cidadania; cooperar para melhorar em 

vez de apenas reclamar; e, num plano mais emocional, 

contemplar a natureza; ouvir o silêncio; olhar nos olhos 

do outro e escutar o que tem para nos dizer; ajudar 

quem está ao nosso lado de forma desinteressada. Não 

percamos a esperança nem deixemos de acreditar. Preci-

samos de construir um mundo melhor para nós e para os 

nossos descendentes. Algumas mudanças são tão sim-

ples! Basta retomar alguns hábitos muito saudáveis dos 

avós. Aliás, já há muitos adultos jovens a fazê-lo. Dei-

xam os centros urbanos, depois de experiências profis-

sionais ambiciosas e stressantes, buscam uma vida sim-

ples, cultivando o que comem, encontrando o equilíbrio 

ao ritmo da natureza. Defendendo causas e ideais, sere-

mos cidadãos inteiros, autênticos. Comecemos por pe-

quenos atos do quotidiano. Será a nossa gota de água no 

oceano! Não vivamos como autómatos egocêntricos, 

robots frios de cabeça baixa, de olhos postos nos écrans 

dos nossos andróides. Ó homo sapiens sapiens, que 

fa-

zes 

tu 

com o teu conhecimento?   

https://www.google.com/search?q=evolução+do+homem  

 

Votos de um bom ano letivo. 

Emille Moraes, 11ºJ1 

https://www.google.com/search?q=evolução+do+homem
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A nossa  

  Escola 

Rotary International Youth Exchange  

Programmes  

Lurdes Seidenstricker 

Teve lugar no passado dia 2 de Outubro um jantar no Hotel Conrad, organizado pelo Clube de Rotários de Almancil 

(AIRC), com quem temos o projeto de "Intercâmbio de Jovens" e que contou com a presença de alunos que estiveram 

este verão em Summer Camps em vários países da europa, os pais, a professora Lurdes Seidenstricker e a Diretora do 

agrupamento. 

Durante o jantar, os alunos fizeram as suas apresentações, relataram as experiências vividas e as aprendizagens adqui-

ridas. Foi um momento de convívio que nos deixou a todos orgulhosos do trabalho desenvolvido e da boa prestação 

dos nossos alunos, que vieram dos seus "Summer Camps" mais enriquecidos! Obrigada AIRC! 
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Bibliotecas 

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

Setembro e outubro foram meses bastante trabalhosos 

nas Bibliotecas do Agrupamento.  

A Biblioteca Prof Paula Moreira, no 

dia 26 de setembro, associou-se à 

comemoração do Dia Europeu das 

Línguas, um dia muito importante, 

quando no Agrupamento temos alu-

nos de inúmeras nacionalidades. Na 

ESLA, em articulação com o Depar-

tamento de Línguas, organizou-se 

uma exposição com todas as línguas lecionadas por 

aquele departamento para comemorar aquela data. 

Em Setembro, na biblioteca da Escola E.B.1/J.I. da 

Fonte Santa foi efetuada a formação de utilizadores 

direcionada aos alunos que integraram agora o 1º ciclo. 

 O mês de outubro, celebrado mundialmente como Mês 

Internacional das Bibliotecas Escolares, fez-nos assi-

nalar a efeméride recolhendo visões dos alunos sobre a 

Biblioteca Escolar num enorme painel à entrada da Bi-

blioteca. “Vamos Imaginar…” Neste campo de ação, 

temos desenvolvido diversas atividades, a começar pela 

Formação de Utilizadores dirigida a todos os alunos 

novos da Escola. 

No dia 9 de outubro, a Biblioteca Profª Paula Moreira 

participou na atividade concelhia “Biblioteca Fora de 

Portas”, realizada na Rua 

Vasco da Gama e dirigida 

aos alunos do 4º ano, atra-

vés da dinamização do ate-

liê: “Histórias do Mundo”, 

com a colaboração dos alu-

nos de Português Língua 

Não Materna. 

Entre outros, este evento contou com a participação de 

cerca de 150 alunos do 4º ano de escolaridade, acompa-

nhados dos respetivos professores titulares e de auxilia-

res de ação educativa, provenientes das três escolas do 

primeiro ciclo do nosso agrupamento. Ali, as crianças 

tiveram a oportunida-

de de participar e 

divulgar à comunida-

de as diversas ativi-

dades relacionadas 

com a leitura: ateliê 

de escrita criativa, troca de livros, contos inclusivos, 

teatro de fantoches, restaurante “papa leituras”, biblio-

móvel, oficina de coisas, workshop de fantoches de 

meia e histórias do mundo. O projeto foi apoiado pela 

Rede de Bibliotecas Escolares do Concelho de Loulé, 

Câmara Municipal de Loulé e Junta de Freguesia de 

Quarteira. 

Ainda nesse âmbito, sob o patrocínio da Biblioteca Mu-

nicipal de Loulé (à qual 

agradecemos), tivemos o 

Afonso Dias na nossa 

escola no dia 08 de Outu-

bro. Assistiram as turmas 

9ºA,11ºE e F e 11ºJ e J1, a 

um recital de poesia de 

Sophia declamada e musi-

cada que nos transportou para além das quatro paredes, 

através das imagens que apenas esta poetisa portuguesa 

nos sabe conduzir. 

Além disso, na biblioteca da ESLA, cumprimos a tradi-

ção de proporcionar Formações de Utilizadores para 

os alunos mais recentes do nosso agrupamento. Além 

da formação ministrada pelo professor-bibliotecário aos 

alunos, também os nossos elementos da equipa da Bi-

blioteca se encontram a receber formação no software 

de gestão de bibliotecas, o Bibliobase. Além desta for-

mação, foram igualmente ministradas várias outras, 

direcionadas para os alunos do ensino secundário: Co-

mo realizar um trabalho escrito? Como fazer Citações e 

Referências Bibliográficas? Como maximizar motores 

de busca? Além destas, estão ainda disponíveis, para 

todos os ciclos de ensino, as formações: Como detetar 

desinformação em redes sociais? Como elaborar um 

Currículo? Como se comportar numa entrevista de Em-

prego? Eça de Queirós: temática e estilística; “O Ano 

da Morte de Ricardo Reis”, de José Saramago: síntese 

genérica; Camões: vida e obra. Para requisitá-las, basta 

dirigirem-se à biblioteca e agendar com a nossa fantásti-

ca funcionária, a D. Maria João.  
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Bibliotecas 

Desde o dia 14 de outubro começou a ser dada a todos 

os alunos da Escola, uma 

formação sobre FakeNews, 

temática muito presente na 

atualidade. A Biblioteca está 

com uma enorme afluência, 

o que deixa muito felizes 

todos os que aqui trabalham 

e colaboram nas diversas atividades. Como afirmou D. 

José Tolentino de Mendonça cardeal e responsável 

pela Biblioteca e Arquivos da Santa Sé “ trabalhar 

numa Biblioteca é projetar o futuro.” 

Nas bibliotecas do 2º ciclo ao secundário, no dia 16 de 

outubro, comemorámos o Dia Mundial da Alimenta-

ção. Para isso, tivemos na ESLA a divulgação perma-

nente de um documentário sobre as assimetrias ali-

mentares no planeta, em articulação com o Departa-

mento de Línguas Estrangeiras. A turma PIEF também 

nos solicitou auxílio para organizar uma Roda dos 

Alimentos, que ficou em exposição à entrada da Bibli-

oteca com produtos verídicos pertencentes a todas os 

grupos alimentares. 

Nas bibliotecas da Escola B.1/J.I. da Abelheira e E.B.1 

de Quarteira, à formação de utilizadores foi acrescen-

tada a divulgação do livro em formato digital “A Ma-

gia do Pequeno Almoço”, no sentido de sensibilizar as 

crianças para a importância vital de manter o hábito 

matinal de uma refeição diversificada, equilibrada e 

saudável. 

Com o objetivo de enrique-

cer o nosso espólio, temos 

vindo a promover na bibli-

oteca da Escola E.B.1/J.I. 

da Fonte Santa, durante o 

mês de Outubro, à recolha 

de livros ou jogos doados e 

o resultado da iniciativa 

tem sido muito satisfatório, pelo que aqui agradecemos 

a todos os que têm contribuído com ofertas tão incenti-

vadoras para os nossos utilizadores. 

Entretanto, também já está a decorrer, em todas as 

bibliotecas do primeiro ciclo, a quarta edição de 

«Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?». Esta 

iniciativa promove simultaneamente cidadania e lei-

tura, permitindo aos jovens defender em público as 

suas ideias e perceber como decorre um ato eleito-

ral. O processo é semelhante ao de umas eleições polí-

ticas: haverá recenseamento das escolas, apresentação 

de candidaturas dos livros favoritos, campanha eleito-

ral, votação e escrutínio dos votos, organizados e parti-

cipados por alunos. Durante o mês de outubro, poderão 

ser apresentados e submetidos na aplicação os títulos 

das obras preferidas. 

O Centro de Recursos Educativos da ESLA, no qual se 

integra também a Biblioteca ESLA, organizou ,  para 

pais e encarregados de educação,  uma palestra sobre a 

organização de métodos de estudo pelo prof. Renato 

Paiva, no dia 17 de Outubro, no sentido de sensibilizá-

los e informá-los acerca de técnicas para auxiliarem os 

seus educandos a utilizar o seu tempo e recursos para 

melhorarem o seu rendimento escolar. 

A BESLA encontra-se também a promover vários con-

cursos internos e externos, de que se destacam: desde 

logo, o Cognoscere. Depois, o Concurso Nacional de 

Leitura, o Concurso Literário Sophia de Mello 

Breyner Andresen, o concurso Medi@ção (trabalhos 

relacionem o uso dos media e o atual problema da de-

sinformação com os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável n.º 5 (Igualdade de Género), n.º 13 (Ação 

Climática) ou n.º 16 (Paz, Justiça e Instituições Efica-

zes), a saber, que relacionem os media e a desinforma-

ção com problemas de igualdade/ violência de género, 

questões ambientais ou formas várias do designado 

discurso de ódio); Consumir com Cabeça (um torneio 

radiofónico da Rádio Miúdos, em parceria com a Rede 

de Bibliotecas Escolares e com o apoio do Fundo para 

a Promoção dos Direitos dos Consumidores. Pretende-

se dinamizar a discussão sobre consumos conscientes e 

sustentáveis entre os jovens e ainda encontrar uma 

linguagem ativa para que os miúdos possam intervir 

individual e coletivamente de uma forma mais crítica 

no que consomem). 

Em todo o caso, gostamos de vos ver por cá. Estare-

mos de volta com mais novidades em dezembro…  
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A nossa  

  Escola 

Parlamento dos Jovens 

Inês Aguiar, Gabriel Almeida 

Violência Doméstica e no Namoro: como garantir o res-

peito e a igualdade?  

Um Programa: Parlamento dos Jovens, edição de 

2019/20. 

Uma temática: Violência Doméstica e no Namoro: co-

mo garantir o respeito e a igualdade? 

A mesma organização, o mesmo método, tendo por 

base o regimento do supracitado programa: Vai haver 

na Escola um professor coordenador (professora Inês 

Aguiar), em colaboração com o professor Gabriel Al-

meida, que vão ajudar a estudar o tema, organizando 

reuniões de debate, por exemplo, e que vão estar atentos 

às regras do programa e supervisionar o processo eleito-

ral, incluindo um debate especial com um deputado da 

Assembleia da República, entre outras atividades. 

Várias fases e respetivas sessões de trabalho: escolar, 

distrital e nacional, sendo de entre os deputados da es-

cola que são eleitos aqueles que vão participar nas fases 

seguintes, pela elaboração de um projeto de recomenda-

ção com 3 medidas e respetivos argumentos que as fun-

damentem, no sentido de as colmatar. 

Um conjunto de objetivos: “incentivar o interesse dos 

jovens pela participação cívica e política; sublinhar a 

importância da sua contribuição para a resolução de 

questões que afetam o seu presente e o futuro individual 

e coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto dos 

órgãos do poder político; incentivar as capacidades de 

argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos 

valores da tolerância e da formação da vontade da maio-

ria”, prerrogativas também da estratégia da escola para 

a Cidadania e Desenvolvimento. 

Disposições Gerais: prémios de participação e a possi-

bilidade de a palavra ser uma arma contra aquilo que 

nos continua a incomodar, convertendo a impotência de 

ação em ação efetiva de reversão da mesma, alterando 

um paradigma milenar, garantido, desta forma, o respei-

to e a igualdade, no sentido de esta deixar de ser uma 

quimera meramente especulativa.  
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Quem tem boca vaia Roma… (Sim, vaia, do verbo 

vaiar)  

Luís Reis 

Recusando as insistentes rosas que vendedores es-

trangeiros me impingem, mantenho-me alinhado para 

registar o momento. Enquanto aguardo pela minha vez 

de tirar uma fotografia, lanço um olho ao telemóvel e 

leio, num jornal online, que Salvini continua a não 

deixar atracar em Itália o navio Open Arms com emi-

grantes resgatados no Mediterrâneo.  

Demitidas mais duas rosas, avanço na fila enquanto 

devoro o resto da notícia. Felizmente, Portugal e ou-

tros países europeus disponibilizaram-se já a receber 

aquela gente que se entregou à Fortuna e a Poseidon 

numa Odisseia muitas vezes fatídica. Só já resta um 

casal de americanos à minha frente que tenta parar o 

tempo com uma sequência infindável de fotografias, a 

partir de todos os ângulos. Afastando da minha mente 

o culto a Narciso, mergulho de novo o olhar no tele-

móvel. Constato que o líder da estrema direita ameaça 

romper coligação com o 5 estrelas por estes defende-

rem o atracar da embarcação. Entretanto, o casal conti-

nua a enquadrar-se em todas as estátuas de Nicola Sal-

vi, de Pietro Bracci e de Giuseppe Pannini. 134 pesso-

as aguardam dentro do mar por serem salvas e eu te-

nho à minha volta um mar de gente “matando-se” por 

uma fotografia que registe o momento em que lançam 

para trás uma moeda, passando a mão direita sobre o 

ombro esquerdo como manda a tradição ou a supersti-

ção. 

A mesma Roma que viu nascer em si o direito ro-

mano presente no sistema jurídico de muitos países, a 

mesma Roma que viu Miguel Ângelo pintar «A cria-

ção de Adão» no teto da capela Sistina e esculpir a 

«Pietà», perdeu agora toda a piedade por seres da mes-

ma criação, que apenas fogem de países onde as bases 

do direito romano não chegaram. Finalmente atiro ao 

ar uma moeda que mergulha e enriquece a fonte de 

Trevi. Olho ainda para trás e prendo nas retinas as es-

tátuas de mármore de Carrara onde se destaca o 

“Oceano” e a sua carruagem guiada por dois cavalos 

conduzidos por dois tritões (versão masculina das se-

reias). 

Nos meses de julho e agosto, milhares de turistas 

percorrem a cidade fundada por Rómulo e Remo, des-

de a praça de Navona ao Coliseu, desde a fonte de Tre-

vi ao Vaticano; em qualquer esquina há um monumen-

to, uma igreja, uma fonte; todos procuram beber a cul-

tura da cidade que já foi a capital do império. Todos 

passarão a fazer jus a uma série de ditados aí criados: 

“Em Roma, sê romano”, levando-nos a consumir que 

nem um habitante local; “Roma e Pavia não se fizeram 

num só dia”, mostrando a grandiosidade espacial a 

conhecer; “ir a Roma e não ver o Papa”, paragem obri-

gatória para receber a bênção Vrbi et Orbi; “Quem tem 

boca vai a Roma”, já que esta cidade era o centro do 

mundo à qual todos os cantos do Império estariam 

ligados, mas também porque quem consegue pergun-

tar, 

conseguirá lá chegar facilmente. No entanto, em vez 

de baixarmos os polegares à maneira dos imperadores 

romanos e condenarmos aquela gente num digladio 

marítimo, devemos levantá-los e recordar as glórias e 

méritos passados da cidade eterna. 

Enquanto os dedos indiferentes continuarem vira-

dos para o mar, diremos de viva voz “Quem tem boca 

vaia Roma”, sim, vaia, do verbo vaiar, já que na antiga 

Roma, quem não estivesse de acordo com questões 

políticas, nada podia fazer a não ser apupar, isto é, 

vaiar. 
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Hugo Mártires 

Projeto “Union of Solar System via Geoge-

bra” – Escola Secundária Drª Laura Ayres  

A nossa  

  Escola 

O projeto está agora no seu segundo ano de implemen-

tação e este ano estão previstos intercâmbios de alunos 

na Finlândia, República Checa e por fim na Turquia. Os 

alunos envolvidos têm estado a evoluir na construção 

do Sistema Solar no programa Geogebra.  

A última atividade que realizaram foi a construção du-

ma simulação das órbitas dos planetas Mercúrio, Vénus 

e Terra em 3D. O trabalho dividiu-se nas seguintes fa-

ses: 

Revisões sobre os elementos da elipse; 

Explicação de conceitos astronómicos e matemáti-

cos necessários para a compreensão e desen-

volvimento do trabalho; 

Explicação das equações orbitais dos planetas usa-

dos, assim como exploração da simulação rela-

tiva à excentricidade de uma elipse; 

Construção da órbita do planeta Terra em Geoge-

bra, recorrendo ao cálculo das equações orbi-

tais dos três planetas, raios equatoriais e ângu-

lo de inclinação do planeta relativamente ao 

Sol;  

Aperfeiçoamento da construção e refinamento da 

mesma. 

Esta atividade foi apresentada e trabalhada no intercâm-

bio de alunos realizado na escola MUNKKINIEMEN 

YHTEISKOULU, na cidade de Helsínquia, na Finlân-

dia. 

Os professores Nélida Filipe e Miguel Neta fizeram 

uma apresentação do projeto no Encontro Regional de 

Professores de Matemática, Algarmat 2019: Pontes e 

Conexões” que decorreu nos dias 27 e 28 de setembro 

de 2019. No evento realizaram também um Workshop 

que visava a construção do Sistema Solar com recurso 

ao Geogebra. Para isso, foi feita uma breve abordagem 

ao que já foi realizado no primeiro ano do projeto, com 

destaque a conceitos essenciais relacionados com a físi-

ca, nomeadamente as Leis de Kepler, e os conceitos 

matemáticos relacionados com essa temática e necessá-

rios para a construção do modelo. Participaram nesta 

sessão 18 professores de matemática que deram um 

feedback muito positivo relativamente à temática e à 

metodologia propostas. Esta atividade enquadra-se no 

plano de disseminação do projeto. 

 

O projeto motivou também a proposta de uma ação de 

formação para docentes com o nome “Matemática com 

um ambiente de geometria dinâmico – utilização do 

Geogebra”, na modalidade de Oficina de Formação. 

Esta ação foi proposta no Centro de Formação de Asso-

ciação de Escolas do Litoral à Serra, será dinamizada 

pela professora Nélida Filipe, entre outros professores, e 

terá uma duração de 50 horas. 
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  Escola 

Hugo Mártires 

Projeto “Let`s save the water as a natural resour-

ce” – EB 2,3 São Pedro do Mar  

"Let`s save the water as a natural resource" é um pro-

jeto que procura promover e desenvolver ideias para 

economizar água como recurso natural.  

O projeto tem como objetivo geral envolver os alunos 

na construção de soluções sustentáveis para problemas 

ambientais relacionados com os recursos hídricos (ex.: 

escassez, secas, inundações, poluição), as quais terão 

um efeito a longo prazo. 

Os objetivos específicos são: 

Envolver os alunos na solução sustentável dos proble-

mas dos recursos hídricos causados pelas atividades 

humanas e pelas mudanças climáticas. Consciencializar 

os alunos sobre a globalidade do problema para resolvê-

lo localmente, contribuindo para uma solução global; 

Aumentar o interesse dos alunos pela aprendizagem, 

motivação, iniciativa, conhecimento, e competências 

sobre formas de proteção da água como um fator signi-

ficativo para o equilíbrio ambiental; 

Desenvolver pensamento crítico e criativo dos alunos, a 

responsabilidade, e a interação, num espírito de perten-

ça de grupo. 

As atividades do projeto visam aumentar o conhecimen-

to, as habilidades e competências dos alunos sobre a sua 

pegada ambiental, bem como proteger a água como um 

fator significativo para o equilíbrio ambiental. 

A crise da água não é inevitável se agirmos agora e se 

agirmos juntos. 

Este projeto tem como destinatários os alunos do 6º ao 

9º ano e as atividades decorrem às quartas-feiras das 

14:30 às 16:10 na EB 2, 3 São Pedro do Mar. Funciona 

na modalidade de clube, logo todos os alunos que pre-

tenderem podem frequentar e participar nas atividades 

do projeto. 

As escolas parceiras, para além do nosso agrupamento, 

são as seguintes:  

Escola Cidade, País 

Osnovno uchiliste "Yordan 

Yovkov" 
Varna, Bulgária 

Scuola Secondaria di Primo 

Grado Antonino De Stefano 
Erice, Itália 

Scoala Gimnaziala Nr 12 Tulcea, Roménia 

IES Maestro Padilla Almería, Espanha 

Kardelen Ortaokulu Yalova, Turquia 

Até ao momento as atividades realizadas no clube pren-

deram-se com a sensibilização para a importância da 

água e sua conservação. Depois de apresentado o pro-

jeto, foi lançado o desafio aos alunos para criarem um 

logo para o mesmo. A proposta vencedora em Portugal 

foi seguinte: 

 

 

 

 

 

Em segundo e terceiro lugar, ficaram respetivamente as 

seguintes propostas:  

 

 

 

 

A proposta vencedora será agora apresentada a concur-

so internacional, onde todas as escolas terão a oportuni-

dade de escolher por votação o logotipo final do pro-

jeto.  

Para além desta atividade em sala, realizou-se também 

uma saída de campo à Lagoa 

do Almargem para que os 

alunos pudessem vivenciar in 

situ a 

impor-

tância 

da água nos ecossistemas e o 

papel determinante do Homem 

na sua manutenção e conserva-

ção.  
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O início de um novo ciclo na Abelheira - O 1º ano 

Ana Sena 

No dia 13 de Setembro, no âmbito da Semana do Pol-

vo, a Associação de Empresários de Quarteira e Vila-

moura, nomeadamente 

João Guerreiro, Francis-

ca Sousa e Soraia Rodri-

gues promoveram um 

Atelier de Promoção do 

Pescado Docapesca ao 

1º Ciclo, apresentado 

pela Bióloga Marinha 

Carla Tabaio. 

Esta atividade foi dina-

mizada, na Biblioteca 

Escolar, com as turmas do 1º A, 1º B e Sala Azul-

turquesa. 

Este Atelier tinha como finalidades apresentar às nos-

sas crianças o percurso do pescado do Mar ao prato, 

como respeitar a sazonali-

dade das espécies preser-

vando a biodiversidade 

das espécies marinhas, 

pois a alteração dos hábi-

tos de consumo e de pesca 

à escala global tem posto 

em causa a sobrevivência das espécies. 

As crianças foram distribuídas em pequenos grupos, 

onde puderam estudar algumas espécies de pescado, 

no que respeita ao 

tamanho, ao odor, à 

espécie e distintas 

características de 

cada um. Cada grupo 

possuía uma régua 

para medirem os pei-

xes. Foi explicado que respeitando as regras estabele-

cidas podemos garantir o consumo de um produto de 

qualidade, evitando o consumo de pescado em épocas 

de defeso, isto é, quando as espécies piscícolas estão 

em reprodução ou são espécies juvenis. Os produtos 

do mar possuem períodos de abundância, que corres-

pondem à maturidade das espécies. É durante estes 

períodos que o consumidor assegura a aquisição de um 

produto melhor e a 

preços mais interes-

santes.  

Foi uma atividade 

muito interessante 

que despertou a curi-

osidade dos mais 

novos.  

Do Mar ao Prato - Sazonalidade das espécies 

Sónia Alves 

O primeiro dia de 

aulas foi muito espe-

cial! Tínhamos a 

escola só para nós. 

Conhecemos todos 

os seus espaços, in-

clusive a nossa 

sala, onde arrumámos todos os nossos novos mate-

riais, conversámos muito acerca do que queremos 

aprender e ficámos a conhecer aquela que passará a 

ser a nossa família da escola, a nossa turma. O dia 

passou a correr e apesar das mudanças sentimo-nos 

uns crescidos!  
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Teatro: “Dito por não dito” 

Lurdes Seidenstricker 

Decorreu na nossa escola na primeira semana de aulas 

- de 16 a 20 de setembro. – uma atividade de teatro 

dinamizada pelo grupo “Teatro do Eléctrico”, cujo 

diretor e encenador, Ricardo Neves-Neves, foi nosso 

aluno. 

Contou com a presença de três atores da companhia, 

Catarina Rôlo Salgueiro, Diana Vaz e Rafael Gomes. 

Tratou-se duma coprodução do Cine-Teatro Louletano 

e do Teatro do Eléctrico, com o apoio e financiamento 

da Câmara Municipal de Loulé.  

A atividade teve um enorme impacto junto de alunos e 

professores, pois assistiram à peça "Dito por Não Di-

to" 22 turmas e realizaram os workshops 12 turmas 

maioritariamente do ensino secundário (cada uma divi-

dida em 2 grupos) num total de 505 alunos. 

Os espetáculos decorreram no período da manhã e da 

tarde, seguidos de debate e de workshop de iniciação 

ao teatro, ou seja, um total de 10 espetáculos, 10 deba-

tes, e 20 workshops! 

Esta atividade revelou-se profícua para todos, uma vez 

que, no geral, constituiu-se como um momento de 

aproximação do público juvenil à representação teatral, 

o que possibilitou o aprofundamento do gosto pelo 

teatro; e possibilitou às novas turmas uma oportunida-

de diferente de se conhecerem e de olharem para a 

escola como um espaço de interação e de cultura. Em 

particular, esta peça, para os alunos de 10º ano, vai ser 

o mote para o desenvolvimento de determinados conte-

údos literários na disciplina de português, o que irá 

contribuir para uma maior motivação dos alunos. Para 

os alunos dos restantes anos, foi a possibilidade de 

poderem ver a representação de conteúdos já trabalha-

dos anteriormente, permitindo-lhes consolidar aprendi-

zagens e terem a noção de que os textos selecionados 

para a peça são atuais  em termos temáticos e que po-

dem «ganhar vida e dialogar entre si». É de louvar esta 

iniciativa, que deu aos alunos a oportunidade de ter na  

nossa escola uma peça de teatro profissional e um con-

tacto direto com  os atores da mesma. O resultado mais 

visível é o facto de muitos alunos já mostrarem inte-

resse em ir a um teatro, assistir a uma peça!   
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Departamento de Línguas Estrangeiras 

O Dia Europeu das Línguas comemorou-se a 26 de 

setembro. Esta iniciativa visa fomentar o plurilinguis-

mo e a compreensão intercultural, promover a diversi-

dade linguística e cultural na Europa e encorajar a 

aprendizagem de línguas ao longo da vida dentro e 

fora da escola. 

Para comemorar esta ocasião, os alunos de espanhol, 

francês, inglês e alemão realizaram pequenas pesquisas 

e expuseram os seus trabalhos na biblioteca da escola 

secundária e no átrio de entrada da EB23. Foram ainda 

dinamizadas atividades em sala de aula que visaram 

assinalar esta data.  
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#fazpeloclima  

Paula Cavaco 

Para assinalar o dia 27 de setembro, #fazpeloclima, no jardim de infância n.º 3, foi desenvolvida uma atividade que 

envolveu todas as salas. Debateram-se algumas ideias e comportamentos positivos para proteger o ambiente/planeta 

Terra e em seguida  elaborou-se um grande cartaz com a participação de todas as crianças.  
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Desporto Escolar - Projeto Escola Fit 
Célia Arraiolos 

Desporto Escolar - Gira Vólei 
Célia Arraiolos 

Realizou-se no passado dia 3 de Outubro o Encontro 

de Giravólei do AE Dra. Laura Ayres. O evento, orga-

nizado pelo Departamento de Educação Física e Des-

porto Escolar em parceria com a AVAL, contou com a 

participação de cerca de 220 alunos do 5o ao 12o ano 

de escolaridade. Esta manhã ficou marcada por muita 

animação, desporto e energia com a garantia que o 

Voleibol está a crescer em força no nosso agrupamen-

to.  
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Academia Dos Champs  

Sónia Alves 

Alunos da Escola EB1 JI da Abelheira recebem prémios de Mérito 

 

UM PROJECTO DE VIDA 

"A Academia dos Champs nasce da motivação e vontade dos seus fundadores em partilhar a sua experiência 

pessoal para motivar jovens em situação de vulnerabilidade social a adoptarem desde cedo uma filosofia de 

vida com uma forte ligação à prática desportiva – que por sua vez levará ao sucesso, tanto a nível pessoal co-

mo a nível profissional." 

 

António Champalimaud 

Fundada em 2009 e com o estatuto de IPSS, a Academia dos Champs é um projeto de integração social destinado a 

crianças e jovens entre os 5 e os 18 anos. Através da prática do ténis, o principal objetivo passa por demonstrar todos 

os benefícios de se encarar o desporto como filosofia de vida. 

Muito mais do que um simples projeto de ocupação de tempos livres de carácter lúdico, a Academia dos Champs pre-

tende proporcionar aos seus alunos uma possibilidade real e concreta de superação em relação aos seus próprios limi-

tes, abrindo os seus horizontes para novas, melhores e estruturadas perspetivas de vida. 

Oferecendo às crianças e jovens do projeto o acesso à prática regular de uma modalidade desportiva, a Academia dos 

Champs está ao mesmo tempo a dotar os seus alunos de instrumentos que os ajudarão a evitar comportamentos desvi-

antes, criando uma vida melhor, de horizontes diferentes e com ambições que mais facilmente se poderão tornar uma 

realidade. Através dos valores de trabalho de equipa, da competição saudável e de respeito pelo próximo, o desporto 

tem a capacidade de incutir nas crianças e jovens linhas orientadoras de ação e conduta que podem ter aplicação práti-

ca ao longo da sua vida, nas mais variadas vertentes. 

A prática desportiva e a identificação clara de objetivos que são alcançados por via do treino, com disciplina, persis-

tência e dedicação, potenciam a autoestima, o amor-próprio e a confiança – permitindo alargar horizontes e fazer face 

aos diversos desafios e contrariedades que surgem ao longo da vida. 

Resultados do Ano Letivo 2018-19 – Prémio Anual de Mérito: 

Escolar – Amanda Damasceno 

Técnica – Ibraima Candé 

Comportamento – Ricardo Dionísio 
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Reavivar os jogos tradicionais 

Visita do Campeão de Pião do México   

Ana Sena 

Na última semana de setembro, a EB1 J/I da Abelheira 

teve a visita do Campeão de Pião do Mexicano, durante 

o período das Atividades Enriquecimento Curricular 

promovido pela Ensinar a Sorrir. Esta atividade teve 

como objetivo valorizar/promover os jogos tradicionais, 

que ao longo dos tempos foram esquecidos, como o uso 

do pião. 

Os alunos ficaram fascinados com todas as perícias e 

malabarismos apresentados pelo campeão e desta forma 

o objetivo foi cumprido, pois por todo o Agrupamento 

podemos verificar a afluência do jogo do pião, nos nos-

sos alunos do 1º ciclo.  

Em breve irá realizar-se um campeonato para aferir os 

melhores praticantes da modalidade. Na próxima edição 

iremos apresentar os vencedores. 

Dia do Animal 

2ºE, Fonte Santa 

No dia 4 de outubro celebrou-se o Dia Mundial do Ani-

mal, e a nossa turma não esqueceu estes nossos amigos 

que estão espalhados por todo o planeta. 

Todos sabemos que os animais são muito importantes, e 

nós gostamos muito deles. Contudo, nem sempre o Ho-

mem os trata bem e cuida deles.  

Por isso, neste dia escolhemos cores alegres, recortamos 

as silhuetas de alguns dos nossos animais favoritos e 

construímos um pequeno mural.  

Dia do Animal 

2ºE, Fonte Santa 
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CATAMARÃ  

3ºE, Fonte Santa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 3º ano foi ao Cine-Teatro Louletano ver uma peça de 

teatro chamada “Catamarã”. 

Quando começou o espetáculo apareceu um senhor que 

representava o papel de menino. Esse menino fazia 12 

anos mas estava de castigo no terraço do seu prédio, 

porque tinha tido uma má nota no teste de Português. 

Ele tinha escrito cinco palavras mal, por exemplo, tro-

cou a palavra lobo com bolo. Trocava as sílabas de lu-

gar ou mexia as letras de um lado para o outo. As pala-

vras tornavam-se mesmo num quebra- cabeças! É que 

quando trocámos as letras de sítio as palavras podem 

querer dizer uma coisa diferente. De seguida apareceu 

uma senhora que representava o papel de menina e jun-

tou-se a ele no terraço. Depois de se terem conhecido 

ficaram amigos. 

A mãe da menina vivia no meio do Oceano Pacífico e a 

menina vivia só com o pai na cidade. O menino vivia só 

com a mãe. O menino adorava Matemática porque dava 

muitos erros a escrever e, às vezes, a falar trocava as 

sílabas. Ele sonhava conseguir comunicar só com nú-

meros. 

A menina queria ser capitã de um barco para poder ir 

visitar a sua mãe e poder ir às ilhas Salomão, que são 

umas ilhas incríveis no meio do Oceano Pacífico. O 

menino não queria nada disso, o que ele queria era ser 

maestro para poder dirigir uma orquestra. 

 Numa das partes da peça, a menina e o menino, como 

gostavam um do outro, beijaram-se. Ele achava-a um 

pouco estranha porque ela fazia coleção de bichos exó-

ticos e juntava sempre novos elementos que o seu pai 

lhe trazia das suas viagens. Também ficou impressiona-

do porque ela tinha um telefone por satélite para falar 

com o seu pai quando ele estava muito longe dela. De-

pois de algum tempo, cada um seguiu o seu sonho. 

Passados alguns anos, quando já eram adultos, eles en-

contraram-se. Ele mostrou-lhe uma das músicas da sua 

orquestra e ela adorou. Também ela, finalmente, reali-

zou o seu sonho e foi viajar no seu barco para as ilhas 

Salomão.  

No fim da peça tirámos uma fotografia junto do cenário.  
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VV 

Trabalho intitulado “A Janela”, realizado pelos alunos do 12º de Artes. Criá-

mos uma composição abstrata a partir de recortes de várias obras de arte. 

Composição 

do fundo do 

mar feito a 

pastrel de 

óleo, realiza-

do pelos 

anos do 10º 

ano 
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Trabalho realizado pelos alunos do 11º de Artes, sobre o     tema “Greta 

Thumberg”, utilizando materiais de desperdício (recortes e sobras de cartoli-

nas coloridas) 

Montagem de maquetes da “Obra de Arte”, executada pelos alunos do 11º de Artes 
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Fotografias de retrato inspiradas em pinturas clássicas, realizadas pelos alunos do Curso Profissional de Fotografia, 

na disciplina de Técnicas Aplicadas, em Iluminação de Retrato. 

1. Meisje met de parel - Johannes 

Vermeer 1665 

2. Laura Martins 

1. 2. 

3.   Peter Paul Rubens   - Head of 

an African Man Wearing a Tur-

ban 1 

4.  Carolina Varela 

3. 
4. 

5. 

6. 

5. Tête de Vieille Femme - Eu-

gène Delacroix 1822 

6. Pedro Barbosa 

“O retrato, para Barthes, (2012) é um 

campo de forças, onde se cruzam 

quatro imaginários: aquele que se pensa 

que é, aquele que se queria que os 

outros acreditassem que fosse, aquele 

que o fotógrafo acha que pessoa é, e 

aquele que ele se serve para exibir sua 

arte. Na fotografia, imaginariamente, 

representa-se o momento sutil em que o 

sujeito se sente tornar-se objeto, 

passando a viver “uma microexperiência 

da morte (do parêntese): torno-me 

verdadeiramente espectro”. (ROLAND 

BARTHES, 2012) 

“O estado da nossa alma, é uma 

coisa, aquilo que mostramos dele a 

nós próprios e aos outros, 

é outra.”  (DIDEROT, 1818) 

A prática do retrato pictórico pode e 

deve também ser entendida enquan-

to momento de apresentação perante 

o Outro– o retrato funciona, no 

mundo da arte, como um análogo da 

apresentação do Eu no mundo real, 

através de uma prática em que o 

pintor nos mostra o retratado não 

apenas como o vê mas também co-

mo este quer ser visto.  



21 

FOTOGRAFIA 

pretendida. 

(MEDEIROS, 2000) 

Ser retratado por um artista é, portanto, 

aparecer em público. 

Os retratos não são apenas a representação 

de determinado indivíduo mas, sobretudo, a 

representação do indivíduo a posar, existin-

do enquanto alguém que se dá a ver, primei-

ro pelo artista e, posteriormente, pelo públi-

co. (Monteiro,  2014) 

7. Peter Paul Rubens - Portrait of 

a Woman 

8. Diana Botelho 

7. 8. 

9. 10. 

12. 
 

11. 

9. Auto-retrato  - Sarah Afonso 

1927 

10.  Joana Silva 

Ao encomendar um quadro, e ao 

requerer verosimilhança, o retra-

tado pressupõe ser de 

alguma forma favorecido (…). 

São conhecidos 

os casos em que essa idealização 

parece posta em 

causa, levando à rejeição do re-

trato por parte do 

retratado: quando Inocêncio X 

diz a Velásquez que 

o seu retrato é “troppo vero”, é 

porque algo naquela 

imagem escapa à idealização 

11.  Retrato clássico, anónimo 

12. Alex Sanches 
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BIENAL IBÉRICA DE PATRIMÓNIO CULTURAL  

3ºE, Fonte Santa 

A Bienal tinha por objetivo a promoção, valorização e 

visibilidade do Património Cultural. O tema da edição 

de 2019 foi a “Sustentabilidade no Património Cultu-

ral”. A turma E do 3º ano foi visitar o Espaço Expositi-

vo junto ao Monumento Engenheiro Duarte Pacheco, 

em Loulé, no dia 11 de outubro, e participou em várias 

atividades de Educação Patrimonial. 

Quando chegámos fizemos uma roda e jogámos a um 

jogo chamado “A caixa das bolachas”. Entrámos na 

tenda, sentámo-nos no chão, e uma senhora explicou 

que  Património Cultural são coisas muito antigas que 

ficam connosco até hoje em dia, como por exemplo, o  

Castelo e o Mercado de Loulé. 

 

Depois fomos ver os espaços. Num stand vimos alunos 

mais velhos a limpar objetos antigos com um cotonete 

de bambu e soubemos que a peça que estavam a limpar 

já tinha 100 anos.             Noutra bancada de trabalho 

podíamos experimentar a pintura em madeira e pintá-

mos um íman para o frigorífico.   

Quando íamos para outra banca vimos, em cima de um 

tapete, fósseis de dinossauros. 

Uma das atividades que mais gostámos foi aquela em 

que experimentámos os óculos da re-

alidade virtual 3D. Foi muito diver-

tido!  Parecia que estávamos mesmo 

dentro do Castelo de Loulé. 

 

 

 

 

 

 

Tivemos a oportunidade de ver a folha de palma e a 

empreita que se faz com ela depois de seca. Vimos tra-

balhos de empreita feitos por crianças da nossa idade. 

Também queremos  aprender a técnica da  empreita 

para  preservar este património cultural. 

 

Havia um grupo a cantar canções tradicionais portugue-

sas e ouvimos também um grupo de Marrocos  a tocar e 

cantar músicas desse país.  

Aprendemos muitas coisas! E ofereceram-nos um saco 

com um livro de atividades, uma caixa com lápis de cor 

e um lápis de escrever. 
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Dia Mundial da Alimentação - 16 de outubro 

Ana Sena 

Iniciámos o nosso dia com a contagem dos frutos que 

trouxemos de casa. Construímos um pictograma com 

elementos reais. Depois de os ordenarmos, contabiliza-

mos a quantidade de cada fruto, identificámos com o 

número cardinal a que correspondia e registámos no 

nosso caderno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois a nossa professora, como era perigoso para 

nós, cortou os frutos aos bocadinhos e ao almoço po-

demos deliciar-nos com a nossa saladinha de fruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No final do dia, modelámos em plasticina alguns ali-

mentos que são imprescindíveis para uma alimentação 

saudável.   
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Dia Mundial da Alimentação - 16 de outubro 

2ºE, Fonte Santa 

A turma do 2.º E, da Escola Básica da Fonte Santa, 

comemorou o dia da alimentação com a realização de 

três atividades das quais gostámos muito. 

No dia 15 de outubro fomos à Biblioteca Municipal de 

Loulé, onde ouvimos a história “Que grande abóbora 

Mimi”.  

Depois de ouvirmos a história, jogámos o jogo da ali-

mentação. Para conseguirmos elaborar a nossa Roda 

da Alimentação tivemos que responder a muitas per-

guntas. Foi uma manhã muito divertida. 

 

 

No dia 16 de outubro fizemos na nossa sala uma deli-

ciosa gelatina de framboesa, construímos uma roda dos 

alimentos e pintámos bonitos e coloridos desenhos de 

frutos e vegetais. 

Com estas atividades aprendemos muitas coisas novas. 

Algumas ficaram registadas na tabela que colocámos 

na parede da nossa sala.  
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Dia Mundial da Alimentação - 16 de outubro 

Sónia Alves 

No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Alimentação, as turmas do 3.º ano da Escola EB1/JI da Abelheira 

confecionaram e comeram uma gelatina com fruta variada, muito deliciosa e saudável.  

Em contexto sala de aula, trabalharam a receita “Gelatina com Fruta” e recriaram legumes e frutos, através da mo-

delagem em plasticina. Foi muito divertido!  

Educação para a Saúde 
Célia Nobre 

Informações sobre os Gabinetes de Apoio ao Jovem: 

  - Gabinet ( na Escola Secundária): quartas-feiras no 

período da manhã; 

  - Espaço Jovem (na E.B. 2,3)- terças feiras no perío-

do da manhã. 

  -  ATENÇÃO: O Espaço jovem deixou de funcionar 

no 1ºandar e está no rés-do-chão (no átrio dos matra-

quilhos). 
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Selección de obras del Museo del Prado  

Sofia Anes 

O grupo de espanhol, em colaboração com a Biblioteca 

Esla, convida toda a comunidade educativa a visitar a 

exposição alusiva a obras do «Museo del Prado» de 

Madrid. 

Esta exposição consta de 20 reproduções de obras do 

Museu do Prado, disponibilizadas pela Consejería de 

Educación da Embaixada de Espanha em Lisboa e en-

contrar-se-á na Biblioteca da Escola Sede entre os dias 

18 e 29 de novembro de 2019. 

Este evento enquadra-se na estratégia de promoção da 

arte e da cultura, no âmbito das comemorações do bi-

centenário do Museu do Prado (1819-2019), e a sua 

organização esteve a cargo da professora de espanhol. 

Alunos, professores, funcionários, encarregados de edu-

cação e restante comunidade educativa podem apreciar 

algumas das obras mais emblemáticas daquele museu 

espanhol, considerado um dos mais importantes do 

mundo, não só pela qualidade das obras que contém, 

mas também pelo número de visitantes que recebe anu-

almente. 

Do conjunto de pinturas expostas, podemos destacar: 

"Carlos V en la batalla de Muhlberg", de Tiziano; "El 

Caballero de la mano en el pecho", de El Greco; "Las 

Meninas" e "El príncipe Baltasar Carlos a caballo", de 

Velázquez; "La familia de Carlos IV", de Goya; "Niños 

en la playa", de Sorolla. 
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Da dor de se existir  

Amélia Rocha 

A 10 de outubro assinalou-se o Dia Mundial da Saúde 

Mental. O tema é delicado e levanta reflexões diversas 

relativamente às quais nem todos mostram estar de 

acordo.  

As perturbações de natureza mental sofreram um au-

mento substancial e os distúrbios mentais são uma das 

principais doenças incapacitantes do século XXI. A 

depressão é, aliás, a segunda causa de incapacidade na 

União Europeia. As doenças mentais e, particularmente 

a depressão, são o fator de maior risco de suicídio. Um 

estudo da Direção Geral de Saúde indica que Portugal 

lidera a lista dos países europeus com maior número de 

casos de perturbações mentais.  

Vulnerabilidades diversas poderão ditar o entristeci-

mento e o isolamento de quem apresenta sinais depres-

sivos e cujo decifrar se impõe, a bem de quem deles 

padece. A angústia, a desorientação, a desilusão por 

força da criação de expectativas demasiado elevadas, a 

vivência do luto e o medo por razões outras originam 

sofrimento psicológico assinalável e têm contribuído 

para um aumento substancial de consultas de pedopsi-

quiatria nos hospitais do SNS e do privado, de psicolo-

gia e de psiquiatria. A dor que se instala na interiorida-

de de cada um pode ser mitigada por via de acompanha-

mento terapêutico especializado e não apenas com ansi-

olíticos, antidepressivos ou comprimidos para dormir. 

Enquanto professores em exercício em estabelecimen-

tos escolares, será importante que estejamos sensíveis a 

alguns sinais que evidenciem um quadro de fragilidade 

mental - tanto em colegas de profissão como em alunos 

- para que deles demos conta a quem de direito, e, so-

bretudo, que, também, contribuamos para desmistificar 

a ideia de que quem vai ao psicólogo e ao psiquiatra são 

os “loucos”. Um outro mito sobre esta matéria é o de 

que não se deve falar de suicídio. É falso. Redondamen-

te.  

Em 2017, Portugal registou a taxa de suicídio mais ele-

vada da última década nos jovens. No que toca aos 

adultos, é entre os homens que o suicídio é mais eleva-

do. Em Portugal, o comportamento suicidário dos ho-

mens é três vezes superior ao das mulheres. A dor invi-

sível que consome quem padece de fragilidades do pon-

to de vista da saúde mental reclama uma capacidade de 

resposta mais imediata por parte dos serviços especiali-

zados de todo o país, tendencialmente escassos e a pre-

cisarem de um investimento económico adequado. Não 

raras vezes passa-se muito tempo entre a manifestação 

dos sintomas e o momento em que as pessoas pedem 

ajuda e isso precisaria de mudar. 

Quem tem a vida hipotecada, em suspenso, ou lhe põe 

termo, pode bem ser alguém que faça exercício físico 

com regularidade, que tenha amigos e família que o 

apoie, que apresente sucesso escolar e no trabalho e que 

tenha objetivos que consiga atingir facilmente. Os que 

atravessam estados de disforia não são fracos nem tão 

pouco cobardes quando se precipitam a pôr fim ao esta-

do tenebroso em que se acham emocionalmente; são 

antes, a bem da verdade, dotados de um espírito de resi-

liência que se terá, em algum momento, rompido por 

força das sistemáticas contrariedades com que se depa-

raram. Às vezes, retirar-se não é render-se. Porque, às 

vezes, a realidade dói, as feridas consomem, abrem a 

toda a hora, sangram e teimam em não cicatrizar. José 

Saramago já dizia que «Se tens um coração de ferro, 

bom proveito. O meu fizeram-no de carne e sangra todo 

o dia.». 

Entendamos, em definitivo, que se pode bem parecer 

confiante e sofrer-se de ansiedade; aparentar ser-se sau-

dável e estar-se doente; parecer-se feliz quando, na rea-

lidade, nos sentimos miseráveis por dentro; ter-se boa 

aparência e sentirmo-nos feios. Daí que, sejamos sem-

pre generosos e gentis, porque (quase) todos nós passa-

mos por situações de que possivelmente ninguém está a 

par. Escutemos sem julgar, ajudemos sem que nos pe-

çam, compreendamos e amemos. Porque, tudo o que se 

faz com amor e sinceridade, regressa a nós em maior 

proporção.  
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de História 

O dia internacional da Democracia  
Mariana Gonçalves, 10ºE 

Em 2007 a ONU declarou o dia 15 setembro de 1997 como o dia internacional da democracia com o intuito de real-

çar a importância promoção da democratização, do desenvolvimento e do respeito pelos direitos humanos.  

Nesta data, é feito um convite às nações e às organizações para que realizem iniciativas que promovam os valores 

universais da democracia junto das populações. As principais celebrações centram-se na sede da ONU, em Nova 

Iorque, tendo como objetivo a análise do progresso do ideal democrático e das liberdades fundamentais em todo 

mundo.  Neste sentido a UNESCO apela a todos para reafirmarem o seu compromisso com os valores democráticos.  

 A democracia teve origem na Grécia Antiga. O termo “democracia” apareceu pela primeira vez no pensamento 

político grego na Cidade-Estado de Atenas.  Liderados por Clístenes, os atenienses estabeleceram o que é geralmen-

te tido como a primeira experiência democrática, em 508 -507 a. c., tendo sido, mais tarde, aperfeiçoada com Péri-

cles, no século V a. c. A Democracia antiga tinha um carácter direto, ou seja, cada cidadão tinha o direito de parti-

cipar diretamente na tomada de decisões políticas, participando na assembleia e exercendo os cargos políticos, du-

rante um ano, através de sorteio (só o cargo de estratego, chefe militar, era submetido a eleições). Este regime demo-

crático defendia princípios fundamentais como a isonomia (igualdade perante a lei), a isocracia (igualdade de acesso 

aos cargos políticos) e a isegoria (igualdade no uso da palavra). Podemos, também, acrescentar que havia uma divi-

são de poderes (tribunais, assembleia e governo). Contudo, limita-se a participação política a um conjunto restrito de 

cidadãos, onde apenas os homens livres descendentes de pais atenienses eram considerados cidadãos, negando essa 

condição aos estrangeiros e às mulheres. A Democracia moderna, embora inspirada pela Grécia Antiga, sofreu 

modificações ao longo do tempo e encontra-se diferente da que era praticada naquela época. Entre outros aspetos, a 

democracia de hoje é representativa, isto é, as instituições políticas com funções legislativas e executivas são consti-

tuídas por membros eleitos pelos cidadãos, durante quatro ou cinco anos; o voto é universal, ou seja, têm direito ao 

voto todos os cidadãos maiores de idade, sem distinção de género, de etnia ou de religião; por fim, atualmente os 

cidadãos têm muitos mais direitos não existindo o exílio. 

Porém, a Democracia não é praticada por todos os países do mundo, temos como exemplo a Arábia Saudita, a Co-

reia do Norte, a China. Estes países são liderados por ditadores, onde não existe liberdade de expressão nem direito 

de voto, mas sim todo o tipo de discriminações e repressão. Noutros casos, a democracia é usada para implantar 

governos antidemocráticos que vivem da corrupção e da censura, como diz José Saramago “O grande problema do 

nosso sistema democrático é que permite fazer coisas nada democráticas democraticamente.”  

Para concluir, nem sempre a democracia é usada para concretizar os seus verdadeiros ideais, em prol dos cidadãos, 

mas sim para proveito próprio de “alguns” e cabe a nós, cidadãos do amanhã, lutar por uma democracia cada vez 

mais justa.  

Fontes: https://www.parlamento.pt/   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia 

https://www.unric.org/pt/a-onu-portugal-e-cplp 

Clístenes – é considerado um dos fundadores da Democracia  

https://www.parlamento.pt/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://www.unric.org/pt/a-onu-portugal-e-cplp
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Escrevinhando 

O baile dos peixes 

Maria Fael 

Dia último de setembro. Os peixes festejaram o fim da época balnear 

À borda da água, no meio das nossas pernas, saltaram, brilharam 

Na sua cor de metal, encadeando-nos o olhar com os raios de sol ainda forte. 

Não havia pregadores para os ouvirem, havia apenas vontade de lhes 

Tocar, fotografar, apreciar, deleitar! 

Devagar, devagarinho, o pescador veio com a cana, lançou-a e pescou 

Alguns incautos que no barulho das ondas, por entre a confusão dos corpos 

Arrastados, deixaram-se apanhar, terminando numa caixa de esferovite! 

No dia último de setembro, os peixes dançaram para nós e despediram-se 

Do sol!  

 

setembro, 2019 

Lê-me 

Maria Fael 

Lê-me o rosto, num oposto 

Lê-me a capa sem data 

Lê-me os lábios sem plágios 

Lê-me a folha, tira a rolha 

Liberta-te da venda e sem 

Qualquer contenda 

Leva e LÊ-ME! 

Sem medo ou receio 

Com todo o anseio, sou teu, tua 

Nua, veste-me de nomes, adjetivos 

Diminutivos, conjuntivos em verbos 

Advérbios e transforma a palavra 

Solta em frase, catarse! 

E constrói o LIVRO, com sabor doce 

Unta o meu corpo num expressivo 

Linguajar, marca a página do nosso 

Encontro num futuro a combinar! 

Leva e LÊ-ME! 

abril (Dia do LIVRO), 2018  
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Numa aula de Português, foi proposto aos alunos do 8.º ano de três turmas que escrevessem sobre aquilo de que mais 

gostam. Estes são alguns dos textos que, em anonimato, foram escolhidos pelos seus colegas para serem publicados.  

O que eu mais gosto 

Theo Mendonça, 8ºE  

O que eu gosto de fazer nos meus tempos livres é jogar. 

Os jogos relaxam-me, esqueço-me do resto do mundo, 

às vezes parece que estou sozinho, os jogos fazem-me 

parar de ouvir. Quando jogo, esqueço-me de falar, fo-

cando-me, assim, só no jogo. Para mim, os jogos não 

afetam o lado psicológico do jogador e são ótimos pas-

satempos.  

A família, os vídeos e os meus bichinhos são o que eu 

mais gosto. Especialmente a minha família e os meus 

bichinhos que estão sempre lá para mim quando eu pre-

ciso. Nos tempos livres, gosto de ver vídeos no YouTu-

be sobretudo de um canal que faz vídeos todos os dias, 

eu adoro.  

Joana Reis, 8ºB  

Como eu gosto de quebrar coisas!  

Ryan Teles, 8ºE 

Eu gosto de quebrar coisas pois é algo que por muitos é considerado como uma terapia e alivia 

o stress. Porém, não se pode simplesmente quebrar qualquer coisa por aí, o normal é pegar coisas já sem utilidade ou 

estragadas, porque seria um desperdício quebrar coisas novas. Em minha opinião, isto é algo que não só alivia o stress 

como também é um passatempo.  

Os amigos 

Willyan Moraes, 8ºE  

Não sei por onde começar 

Mas quando estou com eles 

Estou no meu lar. 

  

Quando estou sozinho 

E quero desabafar 

Tenho logo de os encontrar. 

  

Sei que um ombro amigo 

Eles me vão dar. 

Para as minhas lágrimas derramar. 

  

  

 

O melhor conselho do mundo 

Eu sei que eles também me vão dar. 

Ai, como eu gosto de vos falar! 

  

  

Amigo verdadeiro é como irmão 

Que entra e não sai 

Do meu coração. 

  

Dormir é uma paixão  

Sara Saraiva, 8ºB 

Ó sono, paixão da minha vida! 

Como eu gosto de sonhar, 

Ir à terra dos sonhos só de ida, 

Pena que depois tenho de voltar!  

Sou feliz quando o sono 

Me entorpece os sentidos, 

Sinto como se estivesse a voar. 

E ninguém me vem incomodar!  
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Ao longo da nossa vida, precisamos de dar a nossa opinião em diversas situações. É necessário saber opinar, justificar, 

argumentar, com convicção. Na sala de aula, aprendemos as técnicas. 

Os jovens e a música  

Luana Tomé, 8ºB 

É do conhecimento do público que os jovens de hoje em dia são muito ligados à música. Isso geralmente acontece 

porque a maioria das vezes os adolescentes identificam-se com a letra da música. 

   Na minha opinião, a música ajuda a relaxar e a deixar as pessoas felizes. Porém, há casos em que a música incentiva 

os jovens a suicidarem-se ou a tomar drogas. Esse tipo de música devia ser banido. Um estudo que foi feito na Univer-

sidade do Missouri, nos E.U.A, revela que a música alegre ajuda a levantar o astral de uma pessoa que está triste.    

  No meu ponto de vista, é indiscutível que a música dá inspiração, para, por exemplo, desenhar. Contudo, alguns jo-

vens ficam demasiado alienados por conta da música, ou seja, afastam-se do mundo real. 

   Para mim, um dos prós mais importantes da música é os adolescentes conhecerem novas pessoas devido ao mesmo 

gosto musical. 

   Em resumo, a música tem os seus prós e os seus contras de acordo com o tipo que os jovens ouvem.  

A minha família 

Gabriel Correia,  8ºE  

A minha família e eu somos muito chegados.  

Gosto da minha mãe, do meu pai e dos meus irmãos. 

Dou muito valor à minha família porque eu sei que me apoiam todos os dias. 

Também eu os ajudo todos os dias e tento fazer o meu melhor. 

Nós fazemos muitas coisas juntos e até brincamos. Somos muito felizes. 

Os meus pais ajudam-me a estudar e eu conto sempre com eles para poder tirar dúvidas e para me ajudarem em traba-

lhos. 

Sinto-me muito confortável no meu lar, junto da minha família.  

A minha mãe 

Beatriz Guerra, 8ºB 

A minha mãe é tudo para mim. Quando estou doente, ela não vai ao trabalho e cuida de mim. Quando preciso dela, 

ela está sempre ao meu lado. A minha mãe leva-me aos treinos e ainda vem comigo a todas as provas durante o ano. 

Quando estou nervosa, ela vem ter comigo e diz-me que vai tudo correr bem e para dar o meu melhor. Ela apoia-me. 

Vem-me buscar sempre à escola, faz a minha comida. Quando estou triste, ela consola-me. Se não fosse ela, eu não 

estaria aqui. Obrigada, mãe, por tudo o que fazes por mim. Amo-te, mãe!  
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O conflito de gerações na composição poética medieval  

«Pois nossas madres van a San Simon» 

Joana Coelho, 10ºF  

O poema «Pois nossas madres van a San Simon», da 

autoria de Pero de Viviãez, é uma composição poética 

que remonta à Idade Média, época de produção de poe-

sia trovadoresca e de cantigas de amigo, género ao qual 

este texto pertence. 

As personagens intervenientes na ação, designadamente 

as «madres», figuras responsáveis e de mais idade que 

participavam numa peregrinação com intuito religioso, 

e as «meninhas», raparigas mais jovens que as acompa-

nhavam na viagem, ainda que com uma intenção profa-

na, não partilhavam dos mesmos interesses. O mesmo é 

dizer que, enquanto as primeiras pretendiam cumprir 

promessas religiosas e provar a sua devoção a Deus, as 

segundas ansiavam pela chegada a «San Simon», local 

onde as esperavam os seus amigos e para os quais se 

esperavam exibir através de danças que executariam nos 

bailes a que iriam. 

Decorre, assim, desta cantiga, e em resultado do que 

atrás se disse, um conflito geracional. O choque de 

mentalidades e de prioridades de cada faixa etária - as 

mães, mais conservadoras, maduras e tradicionais; as 

donzelas, jovens apaixonadas e de espírito livre – ins-

taura, precisamente, esse antagonismo. Pode-se dizer, 

portanto, que a cantiga «Pois nossas madres van a San 

Simon» se mantém atual ao nível do conflito de gera-

ções de que dá conta. Nos dias de hoje, o tema prevale-

ce. Na atualidade, pais e filhos tendem a não estar de 

acordo em determinados assuntos e o choque de menta-

lidades dá-se. Por esta razão, a intemporalidade do poe-

ma é incontestável.  

Um quadro barroco – “Crucificação”, de Van Dyck  

Maria Inês Cardoso, 11ºF  

Com o Barroco, a pin-

tura conheceu um dos 

seus períodos mais 

esplendorosos. A arte 

barroca surge no con-

texto da Contrarrefor-

ma e expressa todo o 

contraste entre a espiri-

tualidade e o teocen-

trismo da Idade Média 

e o racionalismo e o 

antropocentrismo do 

Renascimento. É conhecida pelos detalhes, pelo requin-

te e pelo exagero. Este movimento - nascido em Itália 

no final do século XVI e que perdurou até meados do 

século XVIII - foi marcado por uma forte religiosidade, 

pelas expressões dramáticas das personagens retratadas, 

pela iluminação e pelos jogos de luzes e sombras. 

Em Portugal, o Barroco fez-se sentir numa altura em 

que o país tinha sido martirizado por guerras decorren-

tes da dominação filipina, o que veio a determinar uma 

sociedade caracterizada por uma visão pessimista da 

vida e fortemente dominada pela ideia de pecado e pelo 

receio da morte. Perante este quadro social, natural foi 

que o povo se tivesse refugiado na fé. 

Antoon Van Dyck, pintor flamengo do movimento Bar-

roco, produziu obras sobretudo de caráter religioso. No 

quadro a que deu o nome de “Crucificação”, de 1632, o 

pintor dá-nos a conhecer Jesus em sofrimento enquanto 

Este percorre a via sacra em direção ao Calvário. A 

pintura retrata uma cena clássica do Cristianismo, o 

calvário de Jesus. O quadro, o que nele se retrata, tra-

duz, precisamente, a centralidade da Igreja na época. 

Associa o estado de espírito das gentes com o de Jesus 

Cristo, transmite a profundidade e a dramatização atra-

vés das expressões faciais, das cores e das sombras es-

curas – o preto, o laranja e alguns traços brancos de 

nuvens no céu. O pintor recorre, sobretudo, à técnica a 

óleo e, segundo diferentes fontes, a pastel seco.  
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O desconcerto nos dias de hoje  

Olga Bashcheva, 11ºF  

Luís Vaz de Camões, poeta renascentista do século 

XVI, dá conta da temática do desconcerto do mundo em 

composições poéticas da sua autoria. A ideia de descon-

certo remete para a desordem e para a falta de harmonia 

na sociedade. A desordem pode-se fazer sentir a nível 

moral, em termos sociais e sob o ponto de vista existen-

cial. Galardoarem-se os maus, castigarem-se os bons e 

proceder-se a uma distribuição desigual da riqueza são 

gestos consentâneos com o desconcerto que o poeta 

lamenta. Tomemos, como exemplo, o poema “Os bons 

vi sempre passar”, esparsa onde o sujeito poético se 

queixa da desordem que impera na sociedade e reclama 

da injustiça que nela grassa. 

Nos dias que correm, o desconcerto ainda se faz sentir. 

A falta de entendimento e de harmonia atravessou os 

tempos. A sociedade persiste em distinguir e em menos-

prezar as classes sociais mais desfavorecidas e em favo-

recer os mais ricos. Consequentemente, os que menos se 

esforçam são os que têm vindo a receber louvores e são 

alvo de elogios, em prejuízo dos realmente merecedo-

res, cujo mérito tem sido desprezado. O Portugal de 

Camões é, com efeito, o Portugal de hoje no que toca ao 

desconcerto a que se assiste. 

Um quadro barroco – “O jovem mendigo”, de Murillo  

Nicoleta Manoli, 11º F  

“O jovem mendigo” é 

um quadro do período 

Barroco, pintado a 

óleo, da autoria de 

Bartolomé Esteban 

Perez Murillo, pintor 

espanhol do século 

XVII. Esta obra foi 

pintada entre 1645-

1650 e encontra-se, 

atualmente, exposta 

no museu do Louvre, 

em Paris. 

Na pintura, pode ver-se um jovem rapaz men-

digo e órfão, pobremente despido, descalço e sujo. Este 

surge sentado e a “despiolhar-se”. Aparecem, também, 

na imagem, um jarro de terracota, uma cesta com maçãs 

e restos de camarão no chão, que, provavelmente, teria 

sido aquilo com que o rapaz se alimentou. Pode-se ob-

servar, ainda, uma janela do lado esquerdo do quadro, a 

qual vem influenciar a forma como a luz/sombra está 

disposta. É usada, para este efeito, a chamada técnica do 

chiaroscuro, e que era comumente usada na pintura 

barroca: o rapaz e os elementos à sua volta estão ilumi-

nados por intermédio do uso desta técnica, enquanto 

que a divisão em ruínas em que este se encontra perma-

nece na escuridão. As cores predominantes neste quadro 

são o amarelo e o castanho (e os seus diferentes tons). 

Algumas das características deste quadro que o 

permitem identificar como uma pintura do barroco são 

o facto de ser uma composição assimétrica (na diago-

nal), de possuir um acentuado contraste de luz-sombra 

que serve para reforçar a sensação de profundidade, de 

ter como tema o quotidiano, de nela estarem pintados 

elementos de natureza morta (o jarro, a cesta com ma-

çãs e os restos de camarão) e o facto da personagem 

possuir movimento. 

Este quadro representa a pobreza em que as crianças 

espanholas do século XVII viviam, procurando-se nele 

dar a conhecer a miséria que existia nas ruas de Sevilha 

durante o século de ouro espanhol.  
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O Projeto Eco-Escolas   

Filipa Eusébio 

O projeto Eco-Escolas visa a educação ambiental, a sustentabilidade e a 

cidadania e conta com a participação de alunos e restante comunidade 

educativa para a concretização dos seus objetivos.  

O nosso agrupamento é um Eco-Agrupamento, com todas as escolas ga-

lardoadas com as bandeiras verdes no ano letivo 2018/2019. Na continui-

dade do trabalho desenvolvido, ao longo deste ano letivo, irão ser promo-

vidas atividades que integrem temas como a Água, Resíduos, Energia e 

Espaços Exteriores.  

Transportes e Mobilidade Sustentável  

No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade Sustentável, as nossas escolas aderiram à iniciativa da C.M. Loulé 

"Dia Tens Pedalada para a Bicicleta?”, que se assinalou a 18 de Setembro. O Compromisso pela Bicicleta continua 

com o “Dia da Bicicleta”. Nas últimas 6ª feiras úteis de cada mês traz a bicicleta ou outro meio sustentável de mobi-

lidade urbana para a escola e contribui para um ambiente melhor e mais saudável. Participa!   

#fazpeloclima  

No âmbito das alterações climáticas o Eco-Escolas assinalou o dia 27 de setembro (Greve Climática Global) com a 

colocação da nossa bandeira verde a meia haste e a divulgação de um conjunto de compromissos estabelecidos pelos 

alunos do 11º H e 9º C, sobre o que podem e querem fazer pelo clima. 
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Passatempos 

MatGira 

Desafios Matemáticos 

Sopa de Letras 



A nossa  

  Escola 

Palavras Cruzadas 
Mauro Maia 



Suplemento 
Suplemento 



II 

Suplemento 

Com um histórico de 24 anos, o projeto Parlamento dos 

Jovens volta a sublinhar a importância da participação 

cívica e política do público juvenil e a sua contribuição 

para a resolução de questões que afetam tanto o presen-

te como o futuro individual e coletivo, este ano estimu-

lando o mesmo a deliberar acerca de uma temática im-

protelável: as alterações climáticas.  

A fase escolar- o primórdio da nossa jornada 

As semanas que antecederam a Sessão Escolar do Par-

lamento dos Jovens foram cruciais para a elaboração 

das medidas que, este ano, incidiram na temática das 

Alterações Climáticas. Apesar da nossa escola não ter 

sido um local de combate para várias listas que ansia-

vam a vitória no debate e, posteriormente, representar a 

nossa escola na Sessão Distrital, a única lista que se 

formou, mesmo não tendo concorrência, foi motivada e 

zelou por um único objetivo: dar o seu melhor na luta 

contra as alterações climáticas.   

Sob a orientação da professora Inês Aguiar e do profes-

sor Gabriel Almeida, vários alunos do 10º e 12º reuni-

am-se, semanalmente, para discutir ideias e soluções 

para o problema que, desde a Revolução Industrial tem 

atuado silenciosamente mas com graves precedentes no 

nosso dia a dia e na entidade que governa o planeta que 

habituamos: a natureza. 

Para o esclarecimento das dúvidas que surgiram na 

elaboração das medidas, contamos com a presença do 

deputado João Vasconcelos do Bloco de Esquerda que, 

entre inúmeras perguntas pertinentes, procurou respon-

der de uma forma satisfatória às mesmas, apesar do 

rumo incógnito que se estende à nossa frente quando 

falamos da urgência em resolver a questão das altera-

ções climáticas, e para o qual nenhum político possui 

clarividência suficiente para desvendar. 

A campanha da lista A consistiu na divulgação das suas 

medidas, de modo a dar a conhecer à nossa escola os 

objetivos e ambições da mesma. Estas tiveram um im-

pacto bastante positivo nos nossos ouvintes e, no dia 

das eleições, conseguimos levar uma boa percentagem 

de eleitores às urnas. Sendo a única lista na escola, a 

vitória da lista A estava garantida.  

No dia da Sessão Escolar, os dez alunos que enquadra-

vam a lista vencedora reuniram-se no auditório com o 

intuito de dar o primeiro passo no avanço para uma 

nova etapa deste projeto. Para além de aprofundar as 

nossas intenções quanto às medidas e debater sobre a 

proposta de eliminação de algumas, elegemos os quatro 

deputados que iriam representar a nossa escola na Ses-

são Distrital. Pelo 4º ano consecutivo a participar nesta 

iniciativa, Edgar Carmo foi o primeiro deputado eleito, 

seguido por Ivo Fernandes, Diana Ciorba e Maria da 

Luz (deputada suplente). 

 

A fase distrital -  o ponto intermédio da nossa jornada 

No dia 19/03, os nossos deputados, professores coorde-

nadores e alguns alunos que integravam a lista vence-

dora deslocaram-se ao Instituto Português do Desporto 

e Juventude de Faro, o local onde iria suceder a Sessão 

Distrital.  

Ao longo da sessão, os depu-

tados Edgar Carmo e Ivo 

Fernandes tiveram várias 

intervenções para defende-

rem as nossas medidas mas, 

infelizmente, nenhuma foi 

aprovada no Projeto de Re-

comendação. 

https://www.sinonimos.com.br/improtelavel/
https://www.sinonimos.com.br/improtelavel/
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No entanto, a Escola Secundária Dra. Laura Ayres foi 

uma das eleitas para representar o distrito de Faro na 

sessão Nacional, bem como o projeto de recomendação 

eleito pelas 14 escolas presentes na Sessão Distrital, 

sendo apurados os dois deputados principais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sessão nacional- o epílogo da nossa jornada 

1º dia- Finalmente, eis que no dia 20 de maio, a nossa 

majestosa Assembleia da República acolhe, no seu seio, 

os 130 deputados e 58 jornalistas das 65 escolas eleitas 

incluindo regiões autónomas e fora da Europa que che-

garam a Lisboa com uma vontade tremenda de debater 

e dar o seu melhor como vozes representantes da juven-

tude! Após uma viagem repleta de boa energia onde os 

jovens aproveitaram para trocar impressões e discutir 

sobre os temas da atualidade, estava na hora de usar o 

seu poder enquanto deputados para mudar os vícios da 

sociedade! 

 

Em seguida, os deputados dirigiram-se para a 1ª parte 

das reuniões das comissões onde efetou-se o debate, na 

totalidade e na especialidade, dos Projetos de Recomen-

dação aprovados nos diversos círculos eleitorais, sob 

orientação de 

deputados da 

Assembleia da 

República em 

representação dos 

grupos parlamen-

tares. 

O Círculo de Faro 

integrou a 1ª comis-

são, sendo formada 

por Pedro Filipe 

Duarte (porta-voz), 

Inês Sofia Vilela, 

Sofia Solayman, 

Bruno Correia, Ed-

gar Guerreiro do 

Carmo e Ivo Duarte Fernandes. Na 2ª parte, o nosso 

círculo conseguiu aprovar uma pergunta para ser apre-

sentada na Sessão Plenária, esta sendo a seguinte: 

«Num momento marcado por rápidas e generalizadas 

mudanças sociais e políticas, gostaríamos de questionar 

o Sr./Srª Deputado/a acerca da sua opinião no que con-

cerne à ascensão de partidos de ideologia extremista 

(tanto de esquerda como de direita) em Portugal e na 

Europa, no contexto referente às eleições europeias.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mesma comissão contou com a presença dos Círculos 

de Beja, Bragança, Fora da Europa, Madeira, Porto, 

Viseu, todos estes sendo orientados pela deputada Mar-

garida Bolseiro Lopes. Os jornalistas tiveram a oportu-

nidade de participar nas comissões, testemunhando o 

trabalho dos deputados que trabalharam com devoção e 

tenacidade. 
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Visita guiada ao Palácio de S. Bento 

Tanto os jornalistas como os profes-

sores tiveram direito a uma visita 

guiada pelo Palácio que acolhe anu-

almente milhares de visitantes. Des-

de a Escadaria Nobre à Sala do Se-

nado, o Salão Nobre à Sala dos Pas-

sos Perdidos e, sem nos esquecermos 

da uma das mais importantes divi-

sões, a Sala das Sessões, deleitamo-

nos incessantemente com a ubíqua 

presença da história, à medida que o 

nosso guia ia expondo o relato dos 

elementos mais importantes. 

Após o fim das comissões e com os 

Projetos de Recomendação das mes-

mas discutidos e finalizados, os deputados e jornalistas 

deslocaram-se para a Sala do Senado onde estava pres-

tes a começar o Programa Cultural. Este ano foi uma 

peça de teatro e, tal como o nome o indica - «A Gera-

ção Facebook» - incidiu sobre o uso das redes sociais 

pelos jovens hoje em dia. O bem-estar proporcionado 

pela peça arrastou-se até ao jantar que decorreu no jar-

dim do Palácio e, posteriormente, até ao hotel onde os 

jovens estavam prestes a começar uma noite de conví-

vio e partilha de impressões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º dia- A manhã do dia 21 de maio debutou de uma 

forma revigorante e energética proporcionada pelo pe-

queno-almoço rico ao qual os deputados tiveram direi-

to. Estava tudo bem encaminhado para que a Sessão 

Plenária fosse tingida de sucesso!  

A Sessão de Abertura foi dada por Jorge Lacão (vice-

presidente da Assembleia), Alexandre Quintanilha 

(presidente da Comissão da Educação e da Ciência) e, 

por último, José Mendes (Secretário de Estado Adjunto 

e da Mobilidade). Todos reforçaram a necessidade de 

reverter as alterações climáticas, lançando um apelo 

para a consciencialização ambiental e incentivaram a 

participação dos jovens na política sob a égide da está-

tua da República, representando berço da democracia. 

Seguiu-se o período das perguntas respondidas por vá-

rios deputados de diferentes grupos partidários. Era o 

momento dos porta-vozes brilharem porque o Debate 

de Recomendação à Assembleia da República sobre o 

tema das alterações climáticas começou logo a seguir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após assistir à abertura solene do Plenário, ao período 

de perguntas e a uma parte do Debate do Recomenda-

ção, os jornalistas tiveram a oportunidade de falar com 

os deputados. 
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Quando questionada acerca do combate à censura 

quando estão em causa os assuntos do estado que os 

governos pretendem manter longe da opinião pública 

apesar de vivermos num regime livre e democrático, a 

deputada Heloísa Apolónia manifestou a desaprovação 

em relação a este ato, chamando a atenção para as co-

munidades científicas que «têm o dever de comunicar 

com a sociedade» deixando de lado o seu interesse 

pessoal, sem «desvirtuar as informações». Para além 

disso, incentivou a participação dos jovens na política 

para combater esse tipo de situações. 

Esta última ideia foi reiterada por Alexandre Quintani-

lha (presidente da Comissão da Ciência e da Educa-

ção) que, na conferência de imprensa destinada aos 

jornalistas, indo ao encontro da temática das alterações 

climáticas, enumerou várias alternativas para uma vida 

mais sustentável e deu oportunidade aos ouvintes para 

colocar perguntas sobre situações locais ou da sua área 

de residência. 

Os dois momentos referidos anteriormente foram se-

guidos de um almoço que deu ainda mais energia aos 

deputados na conclusão do debate e na votação final 

global da Recomendação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 2ª parte do debate, os nossos representantes traba-

lharam com persistência para escolherem as melhores 

medidas, tendo múltiplas intervenções ao longo da 

sessão.  
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Após a entrega dos diplomas, os alunos, jornalistas e 

professores acompanhantes encaminharam-se, lenta-

mente, para os autocarros que os iriam levar a casa. E 

se nos outros tempos a cidade de Lisboa provocava no 

Cesário Verde «um desejo absurdo de sofrer» a verda-

de é que, agora, manifestou nos jovens participantes 

uma vontade tremenda de mudar o rumo, até o mais 

irrevogável, das coisas.  

Sendo assim, foi dado como concluído mais um ano do 

projeto Parlamento dos Jovens. Um agradecimento a 

todas as entidades envolvidas na elaboração do mes-

mo, em especial aos professores que, na nossa escola, 

orientaram-nos incessantemente, procurando sempre 

despertar o espírito crítico existente em nós: profª Inês 

Aguiar e prof. Gabriel Almeida. «Está na hora!» de 

salvarmos o nosso planeta!  

O encerramento da Sessão Nacional do Parlamento dos 

Jovens foi feito pela Coordenadora do Grupo de Traba-

lho do Parlamento dos Jovens da Comissão de Educa-

ção e Ciência, Margarida Bolseiro Lopes após a inter-

venção dos porta-vozes de todos os círculos presentes.  

As intervenções criaram uma onda de frenesim e entu-

siasmo por todos os cantos da Sala, uma vez que permi-

tiu o aprofundamento da cumplicidade existente entre 

os jovens que partilhavam um gosto tremendo pelo 

debate e vontade de mudança! 

«Não somos uma geração à rasca, mas uma geração que 

se desenrasca» (porta-voz do círculo de Braga) foram 

as palavras que estimularam todos os intervenientes a 

se levantarem e a se sentirem como elementos integran-

tes de uma comunidade unida e ambiciosa. 

Estes momentos de jovialidade também deixaram espa-

ço para uma certa melancolia no estado de espírito dos 

deputados que participaram, pela última vez, no Parla-

mento dos Jovens, como é o caso dos dois alunos da 

nossa escola, Edgar Carmo e Ivo Fernandes.  
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