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Maria Beatriz Carmo premiada no 
Concurso Nacional 
«Faça lá um poema»  

 

D 
 
 
o conjunto de poemas, 
de tema livre, compos-
tos por alunos da Escola 

Secundária Dr. Jorge Augusto Cor-
reia, a equipa de professores de Por-
tuguês afeta à nossa Biblioteca sele-
cionou o poema de Maria Beatriz do 
Carmo, 10.º A2, e submeteu-o ao 
concurso nacional «Faça lá um poe-
ma» (7.ª edição) promovido pelo Pla-
no Nacional de Leitura e o Centro 
Cultural de Belém. A seleção revelou 
ser muito acertada dado que o poema 
de Maria Beatriz Carmo, “Poema de 
narciso ao seu reflexo no rio” (vide 
página 18), obteve o 3.º lugar a nível 
nacional. 

No dia 21 de março de 2015, no 
Centro Cultural de Belém, em Lisboa, 
acompanhada pelo seu professor de 
Português, Luís Gonçalves, e pelos 
seus pais, Maria Beatriz Carmo disse 
o seu poema e ficou encantada com a 
cerimónia acolhedora e com os 
momentos musicais que a mesma 

incluiu. O prémio recebido pela Bea-
triz contemplou também livros para a 
nossa Biblioteca pelo que ficámos 
todos a ganhar. 

Equipa «Rosas do mar» conquista 2.º 
lugar no Concurso Liberdade de 

Expressão e Redes Sociais 

D 
 
 
ivulgado o tema da 2.ª 
edição do Concurso 
Liberdade de Expressão 

e Redes Sociais, «Como seria a vida 
sem as redes sociais criadas pela 
tecnologia?», as alunas Maria Bea-
triz Carmo, Daniela  Pereira, Filipa 
Guerreiro, Maria Beatriz Abrantes e 

Teresa Lopes, optaram pelo formato 
vídeo, realizaram o seu trabalho, e 
este foi submetido ao concurso. O 
júri, constituído pelo Dr. Francisco 
Pinto Balsemão (Presidente do Gru-
po Impresa), pela Dr.ª Mercedes 
Balsemão (Presidente da SIC Espe-
rança), pela Dr.ª Isabel Alçada (Ex-
Ministra da Educação), pela Dr.ª 
Teresa Calçada (Ex-Coordenadora 

da Rede de Bibliotecas Esco-
lares), pela Dr.ª Manuela Sil-
va (Coordenadora da Rede de 
Bibliotecas Escolares) e pelo 
Dr. Henrique Monteiro 
(Diretor Coordenador Edito-
rial para Novas Plataformas 
do Grupo Impresa), atribuiu  
a este trabalho o 2.º lugar. 
 O prémio foi passar um dia 
nas instalações da SIC, acom-
panhando a realização de 
várias reportagens e assistin-
do a programas do dia 17 de 
abril de 2015 (vide página 
12). E ainda, para a nossa 
escola, uma assinatura anual 
das publicações Expresso, 
Visão, Exame Informática e 
Blitz. 
 As alunas, acompanhadas 
pelo professor orientador, 
Luís Gonçalves, adoraram e 
consideraram a experiência 
inesquecível.   



 
 EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Mais um passo na construção de uma escola inclusiva 

N 
 
o dia 5 de janeiro, a 
Escola Secundária Dr. 
Jorge Augusto Correia 

abriu oficialmente o espaço que dá 
lugar à nova Unidade de Apoio 
Especializado para a Educação de 
Alunos com Multideficiência e Sur-
d o c e g u e i r a  C o n g é n i t a 
(UAEEAMSC).  

Esta Unidade é um espaço com 
caraterísticas próprias que tem 
como principal objetivo proporcio-
nar aos jovens com multideficiên-
cia a resposta às suas necessidades 
educativas, pessoais e sociais, 
numa opção expressa de escola 
inclusiva e integradora de acordo 
com o princípio da utilização de 
ambientes menos restritivos possí-
veis. A Unidade conta com uma 
equipa multidisciplinar, constituída 
por professores de educação espe-
cial, terapeuta da fala, fisioterapeu-
ta, psicóloga, professor de educa-
ção física e uma assistente opera-
cional, e encontra-se dividida em 
sala de atividades, sala de refeições 
e um WC completado e adaptado. 
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A Unidade promove diferentes  
projetos como a jardinagem, a 
hidroterapia, a fisioterapia, a tera-
pia assistida por animais, terapia da 
fala, educação física e psicologia e, 
ainda, saídas ao exterior. 

N 
 
 
o dia 26 de janeiro, o Presi-
dente do Rotary Clube de 

Tavira, Daniel Sousa, fez a entrega de 
uma cadeira de rodas à jovem Inês Vie-
gas, aluna da nossa sala de multideficiên-
cia que precisava de uma nova cadeira de 
rodas adequada ao seu atual desenvolvi-
mento físico. Rotary Clube de Tavira 
respondeu a este pedido e proporcionou à 
aluna um pouco mais de autonomia, con-
forto e uma particular alegria. 
 A Direção deste Agrupamento, a 
equipa da Unidade de Multideficiência e 
a Família agradecem esta iniciativa. 
 

Jardinagem 

Hidroterapia 

Fisioterapia 

Por Andrea Pereira  e Manuela Borges, professoras de Educação Especial 

Terapia Assistida por Animais 

Saídas ao exterior – Museu Municipal 



 
EDUCAÇÃO ESPECIAL 

A minha horta 
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iogo Salvador, aluno 
do 11.º E, Artes 

Visuais, apresentou uma exposição 
de fotografias na sala de convívio 
da escola secundária, de 21 a 28 de 
janeiro, realizada no âmbito do 
Atelier das Artes, com orientação 
do professor Reinaldo Barros. Pos-
teriormente, essa mesma exposição 
figurou durante mais duas semanas 
no átrio da Biblioteca. O aluno faz 
ainda parte do Grupo de Teatro da 
Escola como ator. 
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Um futuro fotógrafo 

Por Margarida Correia, professora de Educação Especial 

 No seguimento da exposição, 
foi feita uma entrevista ao autor: 
 

Gostaste da experiência? 
Gostei muito, adorei. Gostava de 
fazer outra exposição com outras 
fotos. 
 

Qual foi a reação dos teus cole-
gas ao teu trabalho? 
Os meus colegas e amigos gosta-
ram imenso e indicaram-me  as 
duas fotos de que mais gostaram. 
 

Por que é que gostas de fotogra-
far? 
Porque gostava de ser fotógrafo. 
Eu gosto de fotos de paisagens. 
Algumas das fotografias da exposi-
ção são de uma visita de estudo 
realizada a Lisboa. 
 

O que achas de mais interessan-
te numa fotografia? 
O que gosto mais nas fotografias é 
da luz. 
 

O que aprendeste? 
Muita coisa. Aprendi a fotografar. 
 

Pensas realizar mais exposi-
ções? 
Sim. Penso continuar a fotografar 
e com as novas fotos fazer novas 
exposições. 

Por Diogo Salvador, 11.º E 

Esta é a minha horta. Tenho aqui plantado alfaces, cebolas, alhos e ervilhas.  Todas as segundas-feiras,  
trabalho na minha horta.  Com o professor José Filipe, tenho aprendido muito sobre agricultura e 
 jardinagem. 



CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

 Carregados de conteúdos, objetivos e metas de aprendizagem, onde fica o tempo para nos conhecermos, analisarmos criticamente, fazer um 
balanço, perceber quem somos, onde estamos e, sobretudo, para onde nos queremos dirigir? 
 A falta de hábitos de leitura e a manipulação a que os jovens hoje estão irremediavelmente sujeitos, alerta-nos para a necessidade de um 
tempo de introspeção, de “conhece-te a ti mesmo” que a escola já não provoca de forma sistematizada, curricular. 
 Assim, foi nas aulas de Psicologia que me surgiu a ideia de operacionalizar esta brecha, pedindo a todos um trabalho de, não mais de 
uma página, sobre o eu. Uma história de vida.  
 Depois  li que em 1878, na Rússia, um matemático chamado Andrey  Andreyevich Markov defendeu uma tese de mestrado sobre equa-
ções quadráticas, mas ficou na história por algo que hoje se chama  a memória markoviana (hoje usada em diferentes áreas como economia, 
política, química, música, genética e aplicações na Internet). De forma muito simples, a memória markoviana estipula que todos os estados 
passados são irrelevantes para prever um estado futuro, desde que seja conhecido o estado presente. Como se para trás nada tivesse influência, e 
tudo começasse agora.  
 É exatamente isso que pretendo com estes trabalhos – a consciencialização do agora para que tudo seja possível. 

        Edite Manuel Azevedo (professora de Filosofia e de Psicologia) 

M 
 
 
 
uitas vezes, as pessoas 
não param num ins-

tante da sua vida para refletirem 
sobre todos os momentos pelos 
quais passaram e se perguntarem: 
”O que aconteceu na minha vida 
para me tornar na pessoa que sou 
hoje?”. Hoje chegou o dia de refletir 
sobre a minha vida. 
 A minha história começa num 
belo dia de inverno, a 28 de janeiro 
de 1996, em Hamburgo, Alemanha. 
A minha avó gosta muito de dizer 
que foi um dia muito bonito, porque 
fez sol, nevou e caiu granizo.  
Ao fim da tarde nasceu uma 

pequena menina de cabelo preto e 
olhos escuros. Ela fez um enorme 
sucesso no hospital, porque as pes-
soas na Alemanha não estavam habi-
tuadas a que uma criança nascesse 
com tanto cabelo e, ainda por cima, 
preto. Então, cada vez que as enfer-
meiras levavam a bebé, ela voltava 
com um penteado novo para os bra-
ços da sua mãe. 
 A menina foi crescendo e mudou 
de visual… O cabelo ficou loiro, 
quase branco e os olhos ficaram tão 
azuis como a água do atlântico. 
 Dois anos e um mês depois do 
seu nascimento, no dia 28 de Feve-
reiro de 1998, nasceu o bem mais 
precioso da menina dos olhos azuis. 
A mãe dela deu-lhe uma irmã, uma 
irmã muito especial e o amor da sua 
vida. Os anos foram passando com 

paz e amor – a menina 
dos olhos azuis tinha a 
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Por Beatrice Eileen Dentinho Schink, 12.ºC2 

família perfeita. Mas, em 2002, tinha 
a menina 6 anos e sua irmã 4, quan-
do os pais receberam uma notícia 
devastadora. A sua filha mais nova, 
Catarina, seria deficiente para o resto 
da vida. O que causa esta deficiência 
é um defeito genético – chama-se 
“Síndrome de Rett”.  C o m  o 
diagnóstico da pequena Catarina, 
tudo mudou. Em 2003, o pai das 
duas meninas saiu de casa. Abando-
nou a mulher e as filhas porque não 
se queria confrontar com a realidade 
e muito menos com a responsabili-
dade. Assim, a senhora ficou sozi-
nha com três filhas (tinha uma filha 
mais velha que nesta altura teria 15 
anos) e uma delas, deficiente. 
 Os anos foram passando e a 
jovem mãe desenrascou-se com a 
ajuda da própria mãe, que veio de 
propósito de Portugal, seu país de 
origem, e com a ajuda dos amigos 
mais próximos. A senhora precisava 
de três empregos para poder susten-
tar as filhas porque, para além de a 
ter deixado sozinha, o pai da menina 
dos olhos azuis deixou à mãe dívidas 
brutais por pagar das quais esta não 
tinha conhecimento. 
 À medida que a menina foi cres-
cendo, percebia cada vez melhor o 
que se passava entre os pais. Apenas 
não percebeu e, provavelmente, 
nunca vai perceber, porque fez o seu 
pai o que fez. Será que foi para não 
se confrontar com a responsabilida-
de que traz um filho deficiente, ou 
porque não queria aceitar que a 
Catarina fosse dependente até ao 
fim da vida? Será que esta situação 
lhe destruiu o sonho da família per-

feita? Porquê? Isto são perguntas 
que vagueiam de dia e de noite na 
cabeça da menina dos olhos azuis. 
 Esta perdeu completamente o 
contacto com o pai e até ao dia de 
hoje não lhe conseguiu perdoar. A 
ausência dele tornou-se normalidade 
e as dívidas que deixou à mãe das 
suas filhas foram diminuindo. A vida 
tornou-se mais calma. Então, em 
2012, surgiu uma oportunidade úni-
ca para a pequena família. Propuse-
ram à menina dos olhos azuis fazer 
um ano de escolaridade no estran-
geiro, num país de livre escolha. 
Assim, a jovem de já 16 anos decidiu 
ir para o país de origem da mãe, para 
Portugal. Tudo se encaminhou para 
o que era certo. A mãe das meninas 
obteve uma licença especial para 
poder estar um ano sem trabalhar e 
acompanhar a sua filha. 
 De um ano tornaram-se dois, são 
quase três anos. Estamos já em 
2015, e o maior desejo da menina 
dos olhos azuis é ficar a viver com a 
mãe e com a irmã mais nova em 
Portugal (a irmã mais velha, entre-
tanto, já é uma mulher). 
 Quem sou eu? O que fez a vida 
de mim? 
 Eu sou a menina dos olhos azuis 
que, em tão poucos anos de vida, já 
passou por tanta coisa, inimaginável 
até para um adulto. A vida fez de 
mim o que sou hoje. Uma rapariga 
que não viveu metade da sua infân-
cia, uma rapariga responsável e ama-
da pelas pessoas de quem mais gosta 
e, apesar de todos os acontecimen-
tos, uma rapariga com sonhos e que 
nunca vai desistir deles. 

A menina dos olhos azuis 



tempo – disse, com um pequeno 
brilho de tristeza nos olhos. 
 Como é que alguém consegue 
ouvir outra pessoa dizer que já não 
vai estar muito mais tempo ao nos-
so lado? Difícil, não? Como é que 
consegui manter a postura perante 
a sua presença sem derramar uma 
única lágrima? A verdade é que 
nem eu mesma sei. Ele sorriu e foi 
a última vez que vi o brilho nos 
seus olhos azuis.  
 

protetora, com mais amor-próprio, 
determinada a dar sempre a volta 
por cima, ultrapassando todos os 
obstáculos e tentando procurar 
força e lições neles. A morte de 
pessoas próximas, num curto espa-
ço de tempo, teve também muito 
peso naquilo que sou “eu” hoje. 
 Na adolescência, surgiram 
outros problemas e mais crises 
familiares, piorando tudo o que já 
não estava bem. Porém, sempre 
procurei uma saída.  

Este resumo, muito resumido, 
da história da minha vida, só mos-
tra o lado negativo das coisas, mas 
também existiu um lado positivo. 
O lado bom foi ter sempre alguém 
que me acompanhou, desde muito 
nova e até hoje, não como melhor 
amiga, mas, sim, como irmã - a 
minha força de vontade para supe-
rar tudo.  
 Provavelmente por ter conse-
guido ultrapassar tudo com dificul-
dade ou felicidade, nunca descobri 
os meus verdadeiros limites e, por 
isso, anseio ser bombeira. Exercer 
esta profissão far-me-á sentir bem 
comigo mesma e radiante por ser 
algo tão satisfatório para mim e 
para os outros. Os meus pais não 
concordam com nada disto, mas só 
tenho mais vontade de continuar e 
de seguir o meu sonho, fazer isso 
até terminar os meus dias.  

CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

Tenho 17 anos,  
sou caranguejo, vivo em Tavira,  
sou anarquista, não sou pontual, não 
gosto de socializar, sou gamer,  
gosto de estar em casa sem fazer  nenhum,           
não gosto de trabalhos,  
não gosto de falar de mim  
   nem das minhas histórias de vida 
   porque não as tenho,  
gosto de metal, metalcore e  hard rock,                    
não gosto de rap, não quero ser famoso,  
não gosto de teatro, não gosto de filmes,  
não gosto de cinema, gosto de animation,  
não gosto de imensas pessoas   
                       (algumas escapam),  
não tenho lema de vida,  
não tenho filosofia de vida,  
não tenho força de vontade  
    para algo que seja mais benéfico  
    para outros que para mim,  
gosto da minha barba,  
gosto de humor, adoro piadas racistas,  
gosto de pôr um 'adoro'  
     num texto só com 'gostos'  
     para quebrar a composição,  
não gosto de espanhóis,  
não gosto de franceses,  
gosto de finlandeses, gosto de frio,  
não gosto de reality shows,  
tenho família italiana e escocesa.  
Tudo o que está escrito acima PODE ser 
mentira.  
Mas não é.  
Mas pode ser. 

Anó Nimo 
  

As experiências pelas quais pas-
samos na vida transformam-nos 
sempre de alguma forma, sejam 
boas ou más. Até o surgimento de 
uma pedra no caminho pode, mui-
tas vezes, alterar o nosso rumo e, 
nessas idas e vindas, aprendemos 
que o que mais magoa é o que 
ensina mais e nem sempre apren-
demos na escola, aprendemos na 
vida. 

Rosana Lorena Rodrigues, nas-
cida e criada na Margem Sul, devi-
do à separação dos pais e escolha 
da família, mudou-se para o Algar-
ve aos três anos. O meu pai nunca 
foi muito presente, nem física  
nem economicamente. A minha 
relação com os meus pais não é 
boa nem estável. Cresci um pouco 
maria-rapaz devido ao meio onde 
vivia, pois não havia uma única 
rapariga com quem pudesse ter 
contacto. 

Uma das fases mais difíceis da 
minha vida foi aceitar a separação 
dos meus pais e a falta de uma 
figura paternal ao meu lado, foi 
talvez o que me tornou na pessoa 
que sou hoje. 
 A minha infância, em relação a 
escolas e infantários, não foi das 
melhores. No infantário batiam-me 
e, na escola, durante muitos anos, 
sofri de bullying. Isso tornou-me 
uma pessoa mais agressiva, mais 

O que mais magoa mais ensina 
Por Rosana Rodrigues, 12.º ano 

 Na nossa vida temos momentos 
que nos marcam muito, e eles 
podem ter um impacto negativo ou 
positivo. Tenho 17 anos e, de tudo 
o que já vivi, posso concluir que 
tive experiências maravilhosas que 
irei recordar para o resto da vida, 
como também tenho experiências 
e momentos menos bons que me 
marcaram. Quando somos jovens 
acreditamos que somos imortais e 
que vivemos para sempre. Mas não 
é bem assim. 
 Dia 18 de dezembro de 2013. 

Mal eu sabia que este dia ia ser um 
dos dias mais nostálgicos de sem-
pre. Entrei no quarto do meu bisa-
vô, ali estava ele, um homem de 
estatura média, em frente ao espe-
lho, a vestir um casaco e a fitar-me, 
enquanto eu ficava ao pé da porta. 
Eu queria ajudá-lo e íamos direta-
mente para o hospital de Faro. 
Tinha passado a noite mal. Quan-
do cheguei ao pé dele, continuou a 
olhar para mim até que disse:  
 - Acho que não vais ter o teu 
bisavô aqui contigo por muito mais 

Espero que o céu seja um lugar melhor 
Por Catarina Teixeira ,12.ºC2  
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 ores. Faz muito tempo 

que as vi pela última vez, faz muito 
tempo que as senti. Desde aquele 
dia que desapareceram e nunca mais 
voltaram, ficando inalcançáveis, dei-
xando tudo pelos básicos preto e 
branco. Com elas, desapareceu tam-
bém a minha vontade de alterar esta 
e qualquer outra situação. Não pos-
so dizer que não as procurei, porque 
estaria a mentir. Procurei-as, não 
por desejá-las, não por me sentir 
triste por ter perdido a capacidade 
de as ver, porque também perdi a 
capacidade de as sentir, simplesmen-
te porque sinto algo em mim que 
está incompleto, e há uma força 
incontrolável que me compele a 
preencher este vazio. 
 Lembro-me de ver as cores (não 
me lembro delas, mas sei que as 
via). Depois uma luz tão forte como 
a do sol. Depois uma grande escuri-
dão na qual caí durante aquilo que 
me pareceu uma eternidade, e 
depois... preto e branco. Acordei 
numa cama de hospital, e logo se 
aproximaram alguns vultos, uns 
mais escuros que outros, tendo 
reconhecido, com alguma dificulda-
de, alguns deles. Rapidamente me 
apercebi do meu problema, pois as 
cores que me eram habitualmente 
transmitidas por aquelas pessoas 
chegaram a mim em tons neutros, 
quase incolores. Durante os dias que 
se seguiram, remexeram no interior 
do meu crânio, cuspindo vários ter-

Por Ana Carolina Ferreira, 12.º C2   

 Foi a última vez que o vi, a 
última vez que ouvi a sua voz, a 
última que me abraçou, a última 
que senti o calor do seu corpo 
contra o meu.  
 Fomos para o hospital de 
Faro na esperança de os médi-
cos o salvarem, mas já era tarde, 
pois tinha uma úlcera no estô-
mago, e o líquido já se estava a 
espalhar por outras partes do 
corpo. O pior nó que alguém 
pode sentir é na garganta quan-
do se tem tantas palavras para 
dizer e não se consegue. Foi 
isso que me aconteceu. A minha 
voz fracassou, mas mesmo 
assim ele conseguiu ouvir o meu 
“Até já”, ao qual me respondeu, 
“Até logo”, com um pequeno 
sorriso. Fui para casa, mas ia 
regressar logo que pudesse para 
vê-lo outra vez. 
 Quando cheguei a casa, fui 
dar uma volta. Andei a vaguear 
sem rumo. Esperar o melhor 
quando o pior era inevitável, 
não. Ganhei coragem e fui para 
casa. Quando cheguei, recebi a 
notícia que jamais quereria 
ouvir. Não podia acreditar. Mal 
eu sabia que aquele “Até logo” 
era um adeus. Nesse momento, 
o mundo tinha perdido um 
herói.   
 O Natal foi horrível, a passa-
gem de ano também o foi. Nes-
se ano não tive Natal. Não tive 
a família toda junta à mesa na 
noite de consoada, o meu bisa-
vô não se sentou no lugar do 
costume. A magia do Natal que 
havia nos outros anos, naquele 
tinha desaparecido. Perdi um 
dos pilares mais importantes da 
minha vida. 
  Devemos aproveitar cada 
momento da vida com aqueles 
de quem mais gostamos, deve-
mos dizer às pessoas que mais 
amamos aquilo que sentimos 
por elas, devemos tirar das 
pequenas coisas grandes emo-
ções, devemos sorrir, devemos 

ser felizes, mesmo 
que não haja um 

grande motivo. A vida é efémera. As 
pessoas muito facilmente vão e já 
não voltam. Para onde? Esta foi a 
resposta que obtive quando era 
pequena: “Para o céu”. Espero que 
seja um lugar melhor.  
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mos técnicos que nada me diziam. 
Aparentemente, o desaparecimento 
das cores deveu-se a uma lesão 
numa zona importante do meu cére-
bro: o hipotálamo. Deveria sentir 
tristeza, frustração por não as 
encontrar, deveria ter vontade de as 
alcançar novamente, mas não... 
Apenas preto e branco. 
 O desaparecimento das cores 
mudou para sempre a minha vida e 
encontrá-las tornou-se o meu único 
e grande objetivo. Nada mais me 
interessa, nada mais me chama a 
atenção. Tornou-se insidiosamente 
uma necessidade que cresce a cada 
dia que passa e que vai acabar comi-
go se nada for feito. Não posso dei-
xar que isso aconteça antes de as 
recuperar e farei o que for necessá-
rio. E irei contra tudo e todos os 
que se tentarem meter no caminho. 
 Após um "pequeno incidente", 
apercebi-me que, tirando aquilo que 
é mais importante para os outros, 
me aproximo do que é mais impor-
tante para mim. Observei uma 
mudança nas tonalidades que, 
embora escuras aos olhos dos 
outros, cegos porque, até hoje, nun-
ca saíram dos seus mundos de cores 
vivas, se mostraram bastante claras, 
dando-me a sensação de prazer e 
satisfação, o que me levou a tentar 
alcançá-las cada vez mais. Com o 
objetivo de manter o meu sentimen-
to de realização vivo, trouxe sempre 
comigo algo que me lembrasse 
aquelas novas tonalidades. 
 Reparei que o mundo não tem a 
capacidade de compreender pessoas 
como eu, mas não necessito da sua 
compreensão para conseguir o meu 
objetivo. Entretanto, vou fazendo o 
que posso para manter esta minha 
sanidade até ao dia em que a ceguei-
ra me voltará a afligir, até ao dia em 
que encontrarei novamente as cores 
e fecharei as portas a este meu mun-
do. 

As cores 

Artigos orientados pela professora de Filosofia e 
de Psicologia, Edite Manuel Azevedo. 



 

PR0JETOS 

N 
 
 
 
este encontro anual 

entre o Projeto de Educação para 
a Saúde (PES), os Encarregados de 
Educação (EE) dos 1.º e 2.º ciclos 
e elementos do Centro de Saúde 
de Tavira (CST) fala-se, sobretudo, 
da saúde dos alunos quanto à 
importância de uma alimentação 
saudável, dos cuidados a ter para a 
saúde das costas e para a saúde 
oral. 
 Os EE apresentam as suas 
dúvidas, pedem esclarecimentos e 
interiorizam os procedimentos 
adequados. Este encontro pretende 
reforçar o papel dos EE na educa-
ção/formação dos seus educandos 
tornando-os seres mais saudáveis, 
responsáveis e autónomos para o 
futuro. 
 Durante este encontro, foram 
apresentados dados anuais, explica-
das as causas e sugeridas propostas 
de prevenção/remediação para 
cada uma destas situações, pelos 
representantes do PES e CST. 
Foram, ainda,  entregues os 
“cheques-dentista” para os alunos 
nascidos nos anos 2001, 2004 e 

Encontro com Encarregados de Educação 
Por  Luís António Silva, professor coordenador do PES. 

Dietista: Laura Martins 
Estagiária de Nutricionismo: Teresa Lourenço 
Higienista Oral: Ana Figueiredo 
Coordenador do PES:  Luís António Silva 

Torneio de Basquetebol 3x3 

No dia 6 de março de 2015, dis-
putou-se na Escola Secundária Dr. 
Francisco Fernandes Lopes, 

Olhão, o Torneio de Basquetebol 
3x3 - Fase Local, Sotavento. 

Relativamente à participação 

Por  Rui Clara, professor de Educação Física 
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dos alunos do Agrupamento de 
Escola Dr. Jorge Augusto Correia, 
há a destacar o 2.º lugar para a 
equipa de juvenis femininos e o 
3º lugar para as equipas inicia-
das, juniores femininos e junio-
res masculinos. 

Estas quatro equipas irão repre-
sentar o Agrupamento no Torneio 
Basquetebol 3x3 - Fase Regional, 
no dia 30 de Abril de 2015, na 
Escola Secundária Laura Ayres, 
Quarteira. 



PROJETOS  

A importância do sono 
Por  Luís António Silva, professor coordenador do PES. 

     

O 
 
sono garante a sobrevivência e múltiplas funções que não podem ser substituídas por máquinas! 
Não é por acaso que passamos um terço do dia a dormir! O sono recupera o corpo e a memória, 
promove o funcionamento do metabolismo e a divisão celular, estimula a criatividade e consolida a 
aprendizagem. 

 Recentemente, um estudo sobre o sono refere que 56% dos portugueses sofria de sonolência e 21% já tinha 
adormecido ao volante! 

 HÁ DORMIR E DORMIR! 
 Alguns cuidados a ter para dormir bem: evitar posições de sentado muitas horas seguidas;  exercitar o corpo; 
evitar dormir num quarto com TV ou com o TLM à cabeceira; comer moderadamente e várias vezes ao dia; 

evitar dietas muito rigorosas; evitar o consumo de cafeína e nicotina seis horas antes de deitar; 
dormir sem luz e sem ruídos. 

  

    ECO-ESCOLAS 
Prémio de excelência para a EB1 de Cabanas 

 

 “Na sequência da visita que foi efetuada à EB1 de Cabanas, durante o ano letivo anterior, no âmbito do 
Programa Eco-Escolas, e após a avaliação da forma como a vossa escola desenvolve e implementa o Progra-
ma, vimos desta forma informar que, uma vez que a vossa pontuação final se situou acima dos 90%, irão rece-
ber um diploma de "EXCELÊNCIA" em nome da escola, um diploma internacional em nome do(a) profes-
sor(a) coordenador(a) e ainda, caso a escola não tenha ainda o seu, um painel de 4 azulejos com a data da pri-
meira inscrição no Programa Eco-Escolas. 
 Os nossos parabéns pelos resultados e pelo trabalho desenvolvido!” 

NOTA: Este diploma foi atribuído este ano apenas a 10 escolas 
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Escola Dom Paio Peres Correia 

                                       Fazer pão 

    A alimentação dos portugueses 

  
 Os alunos da turma do 5.ºA 
participaram numa atividade – 
“Fazer Pão” – dinamizada pelo 
Centro de Ciência Viva de Tavira e 
no âmbito da disciplina de CNT. 
 A turma aprendeu os princípios 

Por  Luís António Silva, professor coordenador do PES. 

  

O 
 
 programa nacional 
para a promoção de 
uma alimentação sau-
dável indica que, 

segundo um estudo de 2013, exis-
tia cerca de 1 milhão de obesos e 
3,5 milhões de pré-obesos. 

 O mesmo estudo indica que “a 
geração atual vai viver menos que a 
de seus pais” devido, essencial-
mente, à falta de exercício físico, 
consumo excessivo de refrigeran-
tes, fast food e de alimentos muito 
industrializados, produtos que 
foram introduzidos na cadeia ali-
mentar mais recentemente. 

  
  
  
 O primeiro desafio para uma 
vida mais saudável deve começar 
no processo de compra dos ali-
mentos. Nos supermercados, a 
zona dedicada às massas, farinhas 
ou bolachas é, normalmente, supe-
rior à área dedicada aos produtos 
frescos. E mesmo para chegar a 
esses corredores, obrigam as pes-
soas a passar pelo do açúcar e o 
das massas. Depois, quando já 
estão a pagar, resistem a todo o 
tipo de doçarias, que é só pegar, 
enquanto esperam pela sua vez. 
 A medicina tem evoluído subs-
tancialmente ao ponto de a espe-
rança média de vida ter aumenta-
do, mas, pelos erros alimentares, 
“conseguimos manter pessoas 
doentes vivas por mais tempo”. 

químicos que proporcionam a con-
feção de pão e realizou a atividade 
prática correspondente. Assim, 
para a confeção de pão, foram 
necessários os seguintes ingredien-
tes: farinha de trigo (80g), levedura 
(1 colher de chá), sal (1 colher de 
café) e água a 35º(qb). 

Os alunos começaram por 
amassar, num alguidar, todos os 
ingredientes até obterem uma bola 
de massa solta, uniforme e com 
elasticidade – processo que pode 
levar cerca de 15min. Em seguida, 
moldaram a massa ao formato do 
pão desejado e colocaram-na num 
tabuleiro forrado a papel metaliza-
do. Antes de colocarem no forno, 
os pães foram salpicados com fari-
nha e borrifados com água.   

Os pães ficaram no forno, 
numa temperatura entre os 
150º/200º, cerca de 20min. 

 No final, foram recordadas as 
diversas fases e explicadas as trans-
formações químicas que foram 
acontecendo ao longo de todo este 
processo. 

Por  Luís António Silva, professor coordenador do PES. 



PROJETOS 

Gravidez na adolescência e métodos contracetivos 

     Durante os meses de janeiro e fevereiro, decorreram ações sobre os temas «Gravidez na adolescência» e «Métodos contracetivos» 

para todas as turmas do 9.º ano com o apoio das enfermeiras Mafalda Lopes e Lígia Lobo Ferreira do Centro de Saúde de Tavira (CST). 

Saúde das costas  

Por Luís António Silva, coordenador do PES 

    

D 
 
 
esde 2009 que o 
ACES SOTAVEN-
TO/Centro de Saúde 

de Tavira e o(s) Agrupamento(s) 
de escola(s) do município estão em 
articulação, para o desenvolvimen-
to da temática da saúde das costas. 
À medida que temos vindo a inter-
vir, constatamos cada vez mais que 
toda a comunidade escolar tem de 
estar sensível a esta temática, e que 
todos são agentes essenciais para o 
desenvolvimento de comporta-
mentos saudáveis e para a mudan-
ça de hábitos que, quanto mais 
cedo se iniciarem, mais fácil será 
passarem a integrar a rotina.  
 Sabemos que as mudanças de 
comportamentos não são um pro-
cesso célere – em saúde pública 
costuma dizer-se que em média 
demoramos cerca de 10 anos a 
mudarmos atitudes, hábitos, com-
portamentos e rotinas. 
 No entanto, também sabemos 
que quanto mais pessoas contribuí-
rem com a sua “pequena” parte, o 
somatório dessas pequenas gotas 
todas faz o “oceano”. 
 Gostaríamos de solicitar a 

vossa colaboração 
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Sessão: Gravidez na Adolescência Sessões: Métodos contracetivos 

Por Ana Pereira (fisioterapeuta), Adriana Torres (terapeuta ocupacional)  

mos os mais jovens, mas também 
criar uma plataforma comum de 
autoconsciência e responsabilização 
de cultura de autocuidados, pedago-
gia para a saúde e o bem-estar indi-
vidual, que, em última análise, 
resulta num bem-estar coletivo, 
uma vez que as dores nas costas 
são a primeria causa/queixa apre-
sentada em consulta de medicina 
familiar  em adultos, a primeira  
causa de incapacidade em pessoas 
em idade ativa antes dos 45 anos,  e 
são os alunos portugueses aqueles 
que apresentam mais 6% de queixas 
de dores de costas de entre os alu-
nos da Europa. 
 A nossa intervenção está mais 
focada no 5.ºano e, por isso, a nos-
sa solicitação vai no sentido de 
minimizarmos os fatores ambien-
tais que possam contribuir para as 
queixas acima referidas. Sabemos 
que temos dificuldade em manter 
os alunos sentados em sala de aula 
de forma mais correta, que o mobi-
liário não está adaptado ao desen-
volvimento estato-ponderal indivi-
dual de cada aluno, uma vez que os 
nossos alunos estão permanente-
mente em crescimento, o que  difi-
culta mais a tarefa de os manter 
corretamente sentados diariamente.  
 Por esse motivo, a nossa aposta 
e desafio são o de proporcionar 

informação acerca de estratégias de 
como facilitar a adaptação das pos-
turas de sentado relativamente às 
diferentes estaturas dos diferentes 
alunos, em relação ao mobiliário 
disponível, através de:  
- Utilização de uma caixa de sapatos/
lista telefónica nos pés para que os pés 
fiquem apoiados – o apoio feito nas dife-
rentes superfícies do corpo é importante 
porque assim estamos a distribuir a carga 
que o peso do corpo exerce por diversos 
segmentos, aliviando o esforço individual 
de apenas alguns pontos de apoio, preve-
nindo cansaço, desconforto e dor; 
- Colocação da mochila junto às costas da 
cadeira para que as costas do aluno 
fiquem um pouco mais alinhadas, com 
apoio, e os alunos que não conseguem 
chegar com os pés ao chão, por serem de 
uma estatura menor, poderem ter a região 
da bacia um pouco mais chegada à frente 
e, assim, as costas apoiadas.  
 

 Outra queixa que identificámos 
relativamente ao uso das mochi-
las, é o peso excessivo que algu-
mas chegam a ter. Nas sessões rea-
lizadas até à data, e com dados 
sobretudo respeitantes aos pesos 
verificados no ano letivo transato, 
concluímos que 72% dos alunos 
em ambos os Agrupamentos 
transportam mochila acima dos 
10% do peso do seu próprio cor-



 Durante o mês de janeiro, decor-
reram aulas práticas sobre o tema 
«Saúde das Costas», em sequência 
das aulas teóricas realizadas durante 
o 1.º período, com a dinamização da 
fisioterapeuta Ana Pereira, da tera-
peuta ocupacional Adriana Torres, 
da radiologista Patrícia Gaspar do 
CST, e com o apoio do coordena-
dor do PES Luís António Silva. 
 O tema da “postura corporal” já 
se realiza no nosso Agrupamento há 
quatro anos de acordo com um pro-
tocolo estabelecido entre o Agrupa-
mento e o CST. 
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po, sendo os 15% a média de 
ambos os Agrupamentos.  

 A mudança para o 2.º ciclo 
implica aumento de disciplinas e, 
devido às necessidades tão especí-
ficas de cada disciplina, temos 
associados materiais escolares, 
também eles específicos e singula-
res do tipo de atividade desenvol-
vido em cada uma delas. Os alunos 
do 5.º ano têm dificuldade em per-
ceber quais os materiais necessá-
rios e os dispensáveis. Muitas 
vezes, verifica-se que trazem consi-
go sempre todos os manuais da 
disciplina. 
 Há alguns anos, o número de 
livros associados a cada disciplina 
era bastante inferior – em média 
apenas um. Hoje em dia, constata-
mos que há em média dois   
manuais por disciplina. 
 Já verificámos existirem profes-
sores que adotam estratégias de 
informar os alunos de qual o livro 
e quando o devem trazer. Também 
já percebemos que existe uma 
“estratégia” implícita de “ao trazer 
sempre tudo, não tenho faltas de 
material”. Existem também alunos 
que têm e utilizam o cacifo, e alu-
nos que têm, mas não o utilizam. 
Quem não utiliza refere frequente-
mente o medo dos “roubos”. No 

entanto, é também nossa convic-
ção que roubo de livros e/ou 
manuais não será a principal moti-
vação de quem “arromba” o cacifo 
alheio. 
 Por fim, acreditamos que as 
soluções ideais não existem, mas 
existe uma coisa fundamental que 
são as estratégias de negociação e 
compromisso. Consideramos que 
essa pode ser a forma mais viável 
de se conseguirem mudanças de 
hábitos no que respeita ao peso 
das mochilas. o que envolve: 
- A decisão por parte dos estabelecimen-
tos de ensino quanto aos manuais a ado-
tar, tendo em conta o “volume” que 
representam, além das suas características 
de conteúdos programáticos; 
- A adoção de políticas e estratégias de 
gestão escolar que permitam organizar a 
utilização dos cacifos de uma forma mais 
regular, facilitadora, aliciante e crescente; 
- A decisão e a planificação individual 
da aula seguinte em cada disciplina, o 
que permite ao docente dar orientações 
para que o aluno traga um menor núme-
ro de livros e/ou material no dia seguin-
te; 
- Organização do aluno, auto e heteror-
responsabilização e autonomização deste 
e da família, no sentido de que a forma 
como diariamente a mochila é preparada 
para o dia escolar seguinte é uma tarefa 
que compete ao aluno com suporte dos 
seus cuidadores, um dos aspetos funda-
mentais de incutir conceitos tão suposta-
mente distantes, como organização no 
tempo, no espaço, planeamento, raciocí-
nio, abstração, sequenciação, graduação, 
cálculo matemático, pensamento lógico-
dedutivo, autoconceito e autocuidado. Por 
vezes, verificamos que há alunos que tra-
zem 4 estojos na mochila. Um estojo 
individualmente pode pesar entre 100 a 
300 grs. Em 2 ou 3 estojos, o aluno 
quase traz 1 kg. Uma garrafa de água 
pesa quanto? E a forma como o material 
vem organizado dentro da mochila? A 
distribuição do peso, a colocação dos 
materiais maiores e mais pesados onde é 
feita? 
- Também se verifica um uso incorreto 
das mochilas, transportadas frequente-
mente apenas por uma alça. Por isso, 
fomentar o uso de duas alças no ombro, 
mala de apenas uma alça colocar cruzada 

e não apenas de um lado, e mochilas com 
rodinhas empurrar à frente com duas 
mãos;  
- Por fim, pensamos que pode não pare-
cer que tenha qualquer repercussão, mas, 
e se tentássemos iniciar um movimento de 
campanha contra a edição de um crescente 
número de livros por disciplina? As pró-
prias editoras, distraídas ou não, têm 
estado a contribuir para o aumento do 
peso das mochilas e, consequentemente, 
das dores de costas nestes alunos e nos 
futuros adultos que eles serão . 
 Em relação às sessões de educa-

ção que temos vindo a dirigir aos 
alunos do 5.º ano , os dados reco-
lhidos traduzem que a mensagem 
da promoção da saúde das costas 
chega aos nossos alunos e que 
existe o conhecimento. No entan-
to, verifica-se mais dificuldade na 
adoção de comportamentos. Daí a 
necessidade de alargarmos orienta-
ções a toda comunidade educativa 
para atuarmos na prevenção e na 
promoção de saúde. 
 

SAÚDE das COSTAS 
Aula Prática para alunos do 5.ºano 

10% do peso do corpo 
Postura à secretária 

Por Luís António Silva, coordenador do PES 



 

O 
 
 
 
 dia começou bem 
cedo, com a chegada 

aos estúdios da SIC às oito e dez 
da manhã, onde fomos muito 
bem recebidas por toda a equipa 
da SIC Esperança. 
 Fomos, ao longo de todo o 
dia, acompanhados pela Cristina 
Silva, da SIC Esperança, que nos 
apresentou as instalações da 
redação e da produção. André 
Antunes também nos  conduziu 
numa visita guiada por todos os 
estúdios e salas de controlo. 
 Terminada a visita, fomos 
encaminhadas para colaborar em 
três diferentes reportagens que 
noticiaram no Primeiro Jornal. 
 Filipa Guerreiro e Beatriz 
Carmo (10.ºA2) participaram na 
reportagem de Paulo Varanda e 

Rafael Homem, 
que noticiava a visi-

 eco dos espaços 
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ta às galerias romanas, na Baixa 
de Lisboa, assistindo, mais tarde, 
a todo o processo da sua edição. 
 Daniela Pereira (10.º A2) e 
Beatriz Abrantes (10.º E)  assisti-
ram à reportagem de Maria 
Miguel Cabo feita à porta da San-
ta Casa da Misericórdia, onde 
decorria uma manifestação con-
tra o Presidente dessa instituição. 
 Teresa Lopes (10.ºA2) acom-
panhou os repórteres Joana Lati-
no e Nuno Fróis na reportagem 
dirigida ao evento Lisboa Week, 
no mercado de Alvalade. Este 
evento consistia na apresentação 
de vários pratos preparados por 
dois chefes de restaurantes de 
Sushi Café.  
 De regresso aos estúdios da 
SIC, assistimos em direto e ao 
vivo ao telejornal da uma da tar-
de, Primeiro Jornal. Seguiu-se a 
hora de almoço no refeitório da 
empresa. 
 Realizadas as reportagens, ain-
da tivemos a possibilidade de 

visitar os estúdios onde são reali-
zados os diversos programas 
televisivos, as salas de controlo e 
acústica e os armazéns de adere-
ços televisivos. 
 Durante todo o dia, tivemos 
também a oportunidade de falar 
e tirar fotos com algumas figuras 
emblemáticas da televisão portu-
guesa, nomeadamente: Andreia 
Rodrigues, João Baião e Eva 
Andrade. 
 Concluímos este dia comple-
tos, nós e o professor que nos 
acompanhou, Luís Gonçalves, 
mas exaustos depois de tantas 
emoções. Foi, sem dúvida, para 
todos nós, uma experiência ines-
quecível, e queremos agradecer à 
SIC e à SIC Esperança pela for-
ma calorosa como nos recebe-
ram. 
 Trouxemos connosco as 
melhores recordações possíveis e 
regressámos ao Algarve na espe-
rança de um dia lá voltar.     

Um dia nos estúdios da SIC  

Prémio RBE/SIC Esperança: Concurso Liberdade de Expressão e  Redes Sociais   

Por  Daniela Pereira, Filipa Guerreiro, Mª Beatriz Carmo,  
        Mª Beatriz Abrantes e Teresa Lopes, 10.º ano 

Artigo orientado pelo professor de 
Português,  Luís Gonçalves 
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Palestra: Depois de 1974, contar a história de outra maneira 

                                                                  

   Memorial do Convento (1982), de José Saramago 

N 
 
uma iniciativa con-
junta do Grupo dis-
ciplinar de Português 
e da Biblioteca, em 

parceira com a Equipa UAlg, 
recebemos na Escola Secundária 
Dr. Jorge Augusto Correia, no dia 
13 de abril, a professora de Lite-
ratura da Universidade do Algar-
ve, Faculdade de Ciências Huma-
nas e Sociais, Professora Doutora 
Carina Infante do Carmo, que 
veio fazer uma palestra dirigida 
aos alunos do 12.º ano: «Depois 
de 1974, contar a história de 
outra maneira: Memorial do 
Convento (1982), de José Sara-
mago». 

Como esta é uma obra de lei-
tura obrigatória, estivemos muitos 
atentos a ouvir a professora falar 
sobre este autor laureado com o 
prémio Nobel da Literatura em 
1998.  

A palestra centrou-se na reno-
vada leitura histórica que José 
Saramago fez sobre o reinado de 
D. João V e a construção do 
Convento de Mafra. Contraria-
mente ao que é habitual nos rela-
tos históricos, Saramago preten-
deu dar valor às pessoas do povo 
que construíram o convento de 
Mafra. Por isso, quem se destaca 
é o povo, verdadeiro herói coleti-
vo, representado por Blimunda e 
Baltasar. Neste romance, o rei D. 
João V, símbolo dos poderosos, é 
retratado negativamente. É ele 
que faz a promessa, mas é o povo 
que tem de pagar com o sacrifício 
da sua própria vida. E, entre 
outras informações e imagens 
relevantes, a professora comentou 
a seguinte passagem do romance: 

 

“Seiscentos homens agarrados 
desesperadamente aos doze calabres 
que tinham sido fixados na traseira 
da plataforma, seiscentos homens 

que sentiam com o tempo e o esfor-
ço, ir-se-lhes aos poucos a tesura 
dos músculos, seiscentos homens 
que eram seiscentos modos de ser, 
[…] e tudo por causa de uma pedra 
que não precisaria de ser tão grande, 
com três ou dez mais pequenas se 
faria do mesmo modo a varanda, 
apenas não teríamos o orgulho de 
poder dizer a sua majestade, É só 
uma pedra, e aos visitantes, antes de 
passarem à outra sala, […] é que se 
vai disseminando o ludíbrio geral, 
com suas formas nacionais e parti-
culares, como esta de afirmar nos 
compêndios e histórias, Deve-se a 
construção do convento de Mafra 
ao rei D. João V, por um voto que 
fez se lhe nascesse um filho, vão 
aqui seiscentos homens que não 
fizeram filho nenhum à rainha e eles 
é que pagam o voto, que se lixam, 
com perdão da anacrónica 
voz.” (pp. 256-257)  

 
Terminou o seu discurso des-

tacando a relevância da “voz colo-

quial e coral do narrador de Memo-
rial do Convento” que “convoca a 
memória das tensões sociais de 
um dado tempo histórico portu-
guês e a travessia dos tempos 
com que reescreve a História 
pela ficção, a partir de um aqui e 
agora democrático e de liberda-
de” (excerto transcrito de um diapositi-
vo da autoria da Prof.ª Carina Carmo 
projetado durante a palestra). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta foi uma sessão bastante 
esclarecedora e que incentivou os 
alunos presentes a ler esta obra. 
 

Por  Beatriz Lobo, 12.º A2 

Artigo orientado pela professora 
de Português,  Ana Cristina 
Matias 
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Semana da Leitura, 2015  

 

 Rafael Fonseca, 12.ºA2 

Por Ana Cristina Matias,  professora de Português, 

  

 Numa organização conjunta da 
Rede de Bibliotecas de Tavira, a 
Semana da Leitura - 2015, este 
ano  com o tema «Palavras do 
Mundo», decorreu de 16 a 20 de 
março no nosso concelho e pro-
porcionou diversas atividades cul-
turais com a intervenção direta e 
ativa de muitos alunos.  
 A semana abriu com uma ses-
são dirigida aos alunos do 12.º ano 
e dinamizada pelo  Rotaract  Clube 
de Tavira que apresentou um pro-
grama de mentoring (programa de 
aconselhamento e acompanhamen-
to por um aluno universitário). 
Seguiu-se um encontro com Tiago 
Carrasco, autor de literatura de via-
gens, patrocinado pela editora 
ASA/LEYA.  
 Na quarta-feira, dia  18, quinze 
membros do Clube de Teatro da 
Escola Secundária Dr. Jorge 
Augusto Correia, acompanhados 

pelo seu profes-
sor responsável, 
Luís Gonçalves, 

participaram no programa «Haja 
Manhã» da Rádio Gilão  e, entre 
outras intervenções,  fizeram uma 
leitura dramatizada do conto “As 
árvores que ninguém separa”, de 
Alice Vieira. Uma versão de uma 
lenda de Macau redigida por esta 
autora.  

 No dia seguinte, foi a vez de 
leituras espontâneas em espaços 
públicos, tendo cabido à nossa 
escola «Palavras do mundo: a Ásia» 
Mais uma vez, o professor Luís 
Gonçalves mobilizou alunos, 
alguns, elementos do Clube de 
Teatro, outros, alunos seus, e hou-

Miguel Gonçalves (12.º A2),Bruna Albino (10.º E),  Mariana Sousa, Bianca Sequeira, Filipa Guerreiro e 
Mª. Beatriz Carmo (10.º A2),  Daniel Silva (10.º C), Tomás Bravo (10.º B) e professor Luís Gonçalves . 
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Fotógrafo: Diogo Salvador (11.º E) 

ve lugar a poesia na Câmara Muni-
cipal de Tavira. Aí, deu-se nova-
mente  destaque aos laços entre o 
Ocidente e o Oriente, com particu-
lar destaque para Macau. Camões, 
António Manuel Couto Viana, 
Camilo Pessanha, Maria Anna 
Tamagnini  e J.J. Monteiro 
(excertos do livro De volta a Macau) 
e Fernando Pessoa foram os auto-
res convocados.   
 Estes dois eventos tiveram eco 
no jornal Tribuna de Macau que, no 
dia 31 de março, publicou o artigo: 
«Macau inspirou Tavira na semana 
da Leitura» 
 Por último, Rui Soares, Presi-
dente da Associação Internacional 
de Paremiologia, dinamizou uma 
sessão dirigida a alunos do 10.º 
ano: «Viajando pelo Mundo com 
os provérbios». 
 Durante toda a semana, decor-
reu uma exposição, «Galeria de 
Autores», na nossa Biblioteca e 
também nos transportes públicos 
citadinos, Sobe e Desce. 



diferente: as passadeiras 
não existem, apanhar o 
autocarro na segunda fai-
xa é normal, assim como 
pedir para o autocarro 
parar quando não há 
paragem. Tudo funciona 
à base de buzinadelas, e 
ninguém fica ofendido. 
No entanto, não pode-
mos falar alto dentro dos 
autocarros. Dentro dos 
autocarros, por vezes, 
sentia-me observada, pois 
posso assegurar que ¾ dos passa-
geiros eram homens, o que se tor-
nava um pouco estranho. Algo que 
é muito mal visto na Turquia é o 
assoar e o espirrar em público. 
Caso demorássemos uma hora a 
chegar à escola, vivíamos perto da 
escola, de acordo com os alunos de 
lá. Todos os dias às oito da manhã 
e às cinco da tarde, a cidade enche-
se com uma melodia vinda das 
mesquitas, é tempo de rezar. 

A semana estava a voar e, entre-
tanto, visitámos o lado europeu da 
cidade. Entrámos em mesquitas 
lindas, como a Mesquita Azul. 
Tivemos que nos descalçar e, 
como mulheres, fomos obrigadas a 
pôr um lenço na cabeça. Ficámos 
ridículas.  

Chegou o dia da despedida. 
Umas choraram e outras não, mas 
esta aventura proporcionada pelo 
Programa  Comenius ainda não 
tinha acabado, ainda nos faltava 
mais um dia com as professoras na 
parte europeia onde aproveitámos 
para conhecer melhor o Grande 
Bazar e fazer umas comprinhas.  

O Bazar é descomunal e tem de 
tudo, desde as melhores falsifica-
ções de malas às piores. Lá até já 
falam português e perguntaram-
nos pelo Cristiano Ronaldo e pelo 
Mourinho. Também existe uma 
parte totalmente dedicada ao ouro 
e à prata. São montras cheias de 
peças em ouro. É impressionante. 
Do outro lado do bazar, temos as 
gomas turcas. Fartei-me de comer, 

 eco dos espaços 

Página 15 

Por  Maria Inês Bensusan, 12.º B 

Sábado de manhã com profes-
soras? Já temos aulas aos dias de 
semana, porquê também ao sába-
do?! Não, não estávamos numa 
aula, mas sim de partida para um 
intercâmbio no âmbito do Projeto 
«Working with movies – changing 
people and their ideas» para uma 
das semanas mais marcantes e 
emocionantes que até agora tive-
mos. Comigo estavam a Carolina 
Revez Santos e a Lisa Reinecke, 
ambas do 12.º C2, juntamente com 
duas professoras, Ana Cristina 
Matias e Antonieta Couto, prontas 
para partir para a aventura. Espera-
va-nos uma semana magnífica na 
Turquia, de 16 a 21 de março de 
2015. 

Mas, primeiro tivemos que per-
noitar em Milão. Na manhã 
seguinte esperava-nos um longo 
dia cheio de surpresas e emoções, 
os voos  Milão – Roma, Roma - 
Istambul, e o grande momento do 
dia, conhecermos as nossas novas 
famílias. As raparigas que nos iam 
receber estavam mais nervosas que 
nós, o que se tornava um pouco 
estranho, mas correu tudo bem. 
Tivemos imensa sorte, pois as 
raparigas que nos receberam eram 
muito amigas. Assim, andámos 
sempre juntas e usufruímos muito 
mais da viagem.  

Os restantes dias foram calmos. 
Adaptamo-nos logo muito bem às 
nossas famílias e elas a nós, embo-
ra a comunicação com os pais das 
nossas parceiras tivesse sido um 
autêntico desafio. No primeiro dia, 
tivemos uma aula de zumba. Algo 
de que não estávamos à espera, 
pois pensávamos que tínhamos 
chegado a um mundo extrema-
mente religioso, mas não é assim 
tão verdade. Desengane-se quem 
pense que os turcos não bebem…  

Istambul é uma cidade enorme 
e em grande crescimento. Imagi-
nem o que é Portugal inteiro numa 
só cidade. Como será o trânsito? 
Caótico! Aí, sim, percebemos que 
estávamos num país de cultura 

Imaginem o que é Portugal inteiro numa só cidade 

são deliciosas. Costumava dizer 
que a gastronomia e a doçaria por-
tuguesas são as melhores, mas, se 
algum dia tiverem a oportunidade 
de provar comida turca e os seus 
doces, passarão a dizer como eu 
que a gastronomia portuguesa é 
muito boa, mas logo a seguir vem 
a turca. E o famoso doher kebab 
que comemos em Portugal, não é 
assim tão importante na alimenta-
ção turca.  
 Outra coisa que me impressio-
nou muitíssimo na Turquia é quão 
nacionalistas eles são. Encontrá-
mos bandeiras da Turquia por 
todo o lado, e são bandeiras com 
uma dimensão impressionante. 
Embora associemos esta bandeira 
à religião islâmica, e tal leva-nos 
aos islamitas extremistas, o que se 
torna um pouco assustador, nunca 
me senti insegura em Istambul, 
por estranho que pareça. As pes-
soas são extremamente atenciosas. 
Com tudo isto, posso afirmar que 
a estada na Turquia foi uma expe-
riência inesquecível.  
  A nossa viagem levou-nos de 
regresso a Milão. Pudemos, então,  
sonhar defronte das montras da 
Galeria Vittorio Emanuele II.  
 Agradecemos às professoras 
que nos acompanharam e a todos 
aqueles que fazem parte do Pro-
grama Comenius por nos terem 
proporcionado esta experiência 

fantástica. 
 

 
 

Artigo orientado pela 
professora de Portu-
guês,  Ana Cristina 
Matias 
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o passado mês de 

março, entre os dias 9 e 13,  
ocorreu, em Múrcia, Espanha, o 
segundo encontro no âmbito do 
projeto Erasmus +, Tech Educa-
tion and Arts for at Risk Students, 
TEAARS. Os alunos envolvidos 
foram Francisco Nascimento 
(10.º C1), José Mateus (11.º C2), 
Marco Fernandes (10.º E), Olek-
sandra Martynyuk (11.º B), Ricar-
do Pires (10.º A3) e eu, Carolina 
Oliveira, acompanhados por qua-
tro professores:  Norberto Mes-
tre, elemento da Direção da 
Escola, Fátima Pires, coordena-
dora do Projeto, Cármen Pedro-
so, professora de Espanhol, e 
Reinaldo Barros, professor de 
Artes. Integram este Projeto, 
para além de Portugal e Espanha, 
a Grécia, a Turquia e a Polónia.  
 A todos os países foi atribuí-
do um dos cinco sentidos. Se a 
Grécia, escola coordenadora (1.º 
encontro), ficou com o gosto/
paladar, à Espanha coube a audi-
ção. Por que terá sido?  
 Assim, parte da nossa aten-
ção esteve centrada nos sons que 
nos rodeavam em todos os 
momentos e atividades desenvol-
vidas.  

 Numa das 
reuniões de traba-
lho, cada grupo de 

cada país apresentou dois vídeos. 
Um sobre a sua cidade e outro 
sobre o sentido que fora desen-
volvido no encontro na Grécia, o 
gosto. 
 A escola que frequentámos 
durante uma semana é uma esco-
la de Artes. As atividades que 
desenvolvemos incidiram em 
várias áreas, da dança à pintura, 
participámos em aulas e elabora-
mos t-shirts alusivas ao projeto. 
Foi deveras desafiante. 
 Para além destas atividades, 
tivemos oportunidade de conhe-
cer outras cidades: Molina, onde 
vivemos durante uma semana; 
Caravaca, onde estivemos uma 
manhã usufruindo do ar puro 
num belo parque… o silêncio…, 
visitámos um castelo e uma igre-
ja; Archeava presenteou-nos com  
uma tarde relaxante nas termas; 
em  Múrcia, explorámos a cidade 
com os nossos correspondentes 
e realizámos um peddy-paper para 
conhecer a parte histórica; em 
Cartagena,  visitámos um museu, 
as ruínas e passeámos à beira 
mar. A fase final da nossa 
“aventura” escolar foi em 
Madrid, culminando com uma 
visita ao Museu do Prado e um 
breve passeio por esta bela cida-
de. 
 Foram muitos os momentos 
que nos marcaram: à chegada, 
fomos muito bem recebidos; a 

Projeto Erasmus +, TEAARS integração no seio das famílias 
onde ficámos hospedados foi 
ótima; as visitas que fizemos a 
várias cidades; tudo o que apren-
demos pela troca de experiências 
com os colegas dos outros paí-
ses; outros aspetos mais engraça-
dos e ultrapassados, como uma 
alimentação diferente, o que mui-
tas vezes se tornou difícil; e uma 
situação curiosa, um mendigo a 
usar um tablet… 
 Chegou o momento da despe-
dida, algo que nunca queremos, 
mas valeu pela experiência que  
marcou  todos os que nela parti-
ciparam e cujos momentos nunca 
vão por nós ser esquecidos.  
 Poderemos nem voltar a ver 
muitas das pessoas com quem 
travámos conhecimento. Isso 
deixa-nos tristes, mas é uma tris-
teza boa, pois a saudade também 
tem um som. 
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A saudade também tem um som 
Por Carolina Oliveira, 10.º A2 

Artigo orientado pela professora de Filosofia e de 
Psicologia, Edite Manuel Azevedo. 

O 
 

 
 nosso Agrupamento 
de Escolas Dr. Jorge 

Augusto Correia participou pela 
primeira vez nos Jogos de Quel-
fes que este ano decorreram 

VI Jogos de Quelfes 

1.º Ciclo do Ensino 

Básico 

Por Rui Clara,  
Professor de Educação Física 
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 CINEMA 

  

N 
 
 
 
a aula de Economia C, 

no âmbito da unidade «Economia, 
desenvolvimento  e direitos huma-
nos», visionámos o filme de Bille 
August, “Goodbye Bafana”, em 
português, “Meu prisioneiro, meu 
amigo”, uma história verídica 
baseada nas memórias de um guar-
da prisional de Nelson Mandela.  
 O filme revela a improvável 
amizade que se foi estabelecendo 
entre o guarda e Nelson Mandela. 
Na África do Sul dominava o regi-
me do Apartheid, um regime racis-
ta, onde os negros não eram acei-
tes pela sociedade, e Nelson Man-
dela, o grande líder, encontrava-se 
preso na famosa ilha-prisão, Rob-
ben Island, onde passou 27 anos 
da sua vida.  
 A relação de amizade entre 
James Gregory (guarda prisional) e 
Mandela surge, em parte, devido a 
James saber falar a mesma língua 
que Mandela, xhosa, daí ser James 
a censurar as cartas recebidas e 
enviadas pelos prisioneiros e ter a 
seu cargo a vigilância de Mandela. 
 Ao longo do filme e do tempo 
real em que Mandela esteve preso 
(27 anos), a relação entre James e 
Mandela foi crescendo. O convívio 
diário entre os dois fez com que 
Mandela mudasse as ideias profun-

damente racistas de James, para a 
luta por uma África do Sul livre, 
sem racismos. 
 Mandela foi um homem culto, 
respeitador e corajoso, usando ape-
nas a sua passividade e determina-
ção para alcançar 
a liberdade não 
só para si e para a 
sua família, como 
também para 
todo o povo de 
raça negra. Foi 
um homem de 
armas mesmo 
sem elas. 
 Nelson Mandela não só mudou 
a vida do guarda prisional como 
também mudou a de milhares de 
negros que tinham sido sujeitos à 
tortura, discriminação e persegui-
ção. Um homem sem rancor, que 
por muito passou e que ganhou o 
direito de lhe ser feita uma home-
nagem internacional. Mandela ain-
da que morto continua um profes-
sor da vida, ensina-nos que, apesar 
de todo o mal que lhe foi feito, 
existirá sempre um bem superior a 
esse mal.  
 Nós aconselhamos-vos, hones-
tamente, a assistirem a este filme, 
para se deixarem “tocar” pelos 
ensinamentos de um homem tão 
sábio que simplesmente só soube 
amar.  

Goodbye Bafana 

(Meu prisioneiro, meu amigo) 
Por  Marcos Araújo e Rui Túbal, 12.º B 

Nelson Rolihlahla Mandela nasceu a 18 de julho de 1918, em Mvezo, e 
morreu a 5 de dezembro de 2013, em Joanesburgo. Foi um advogado, líder 

rebelde e presidente da África do Sul de 1994 a 1999. Foi considerado 
como o homem mais importante da raça negra, a voz do povo negro e 

ganhador de um prémio Nobel da Paz em 1993. 

Artigo orientado pela professora de 

Economia,  

 Carmen Castro. 

entre 11 e 19 de abril. Os Jogos de 
Quelfes são «o maior e mais emble-
mático evento de promoção do 
Olimpismo em Portugal, direciona-
do para o 1.º Ciclo do Ensino Bási-
co».  

Esta foi a 6.ª edição dos Jogos 
que  contou com o apoio de várias 
entidades, entre elas, o Comité 
Olímpico de Portugal, os Municí-
pios de Faro, Loulé, Olhão, São 
Brás de Alportel e Tavira, o IPDJ 
ou a Academia Olímpica. 

Os Jogos de Quelfes são com-
postos por várias modalidades, 
como a Basquetebol, o Futebol, a 
Natação, o Atletismo, o Lenço 
Grego e o Andebol. No que se 
refere às classificações, há a desta-
car a aluna Inês Pereira da Escola 
do 1.º ciclo de Cabanas, que ficou 
em 7.º lugar na prova de Atletismo 
dos 40 metros, a equipa mista de 
Andebol da Escola Básica Horta 
do Carmo, que ficou em 2.º lugar, e 
a equipa feminina de Futebol da 
Escola do 1.º Ciclo de Cabanas que 
ficou em 4.º lugar. 



ESCRITA CRIATIVA 

  
 

  
No meu peito há uma porta, 
Porta fechada, selada. 
Dentro da porta, um jardim 
E uma criança acordada. 
 
Jardim de lírios, 
Dentes de leão. 
E a criança brinca 
Sentada no chão. 
 
A criança deixou de o ser. 
Agora estuda para ser alguém. 
Pensa em um dia merecer, 
O que não merece ninguém. 
 
Agora velho, 
Jardim falecido. 
Vida monótona 
Num pensamento esquecido. 
 
A porta abriu, 
Luz brilhante que desconhece. 
O velho caminha 
E a caminhar desaparece. 
 

                                     Cátia Pacheco, 10.º C1 
  Produção escrita orientada pela professora de 

Português, Ana Paula Mana Por Miguel Gonçalves,12.ºA2    

 Poesia           

Autorretrato    
 

Nasci no Algarve, região de praia e boa comida, 
de gente simpática e divertida. 

Desde cedo comecei a realçar a minha personali-
dade, como pessoa reservada e de pouca vaidade. 
Brincava sozinho em qualquer lado, era só eu e a 
minha criatividade. Já fui muito viajado, e espero ser 
mais, considero-me uma pessoa culta, graças aos 
meus pais. Sou uma pessoa que ri pouco, mas que 
gosta de fazer rir, e tenho a minha própria maneira de 
me divertir. Inseguro para umas coisas, mas audaz 
para outras, chego até a me questionar: “Como é que 
eu não fui capaz?” Até gosto de comer, porém não 
dá para ver, tenho um bom paladar e gosto de ser o 
primeiro a provar. 
  De pele pálida, e grande pescoço, aqui fica a auto-
biografia deste moço. 

                                   
David Cruz, 10.º A3 

Produção escrita orientada pelo professor de Português, Luís Gonçalves 

Página 18 

Ó esbelta figura que contemplo tão de perto, 
És a razão deste fogo que nasce cá dentro, 
A razão desta chama viva e ardente, 
Tu, figura das águas desta nascente! 
 
Que beleza é essa nas tuas feições, 
Que me aumenta o ritmo das pulsações? 
Todos os teus contornos têm tal perfeição, 
Que não existe no mundo mais bela criação. 
 
É transcendente o fervor dentro de mim. 
Nunca nenhuma criatura me provocara algo assim. 
Quero sentir este calor, preencher o meu vazio! 
Ai! Já não te vejo! Caí dentro do rio! 
 
                                 Maria Beatriz Carmo, 10.º A2 
   Concurso Nacional «Faça lá um poema», 
                                                      2015,  3.º lugar 

Poema de Narciso ao seu reflexo 

Poesia é a arte de expressar 
de mostrar ao mundo o nosso coração 
uma maneira de sentimentos libertar 
e de fazer passar por toda a geração 
 
É uma maneira de encantar 
e acalmar almas entristecidas 
para no futuro afastar 
todos os sofrimentos e suas feridas 
 
Cada um cria o seu mundo 
com tudo o que os faz sorrir 
sem desistir de sonhar por um segundo 
sem ter medo e deixar de fugir 
 
Poesia abre corações 
liberta os sentimentos 
solta as emoções 
e disfarça sofrimentos 
 

Beatriz Barros, 10.º E 



Textos selecionados do  
Blogue "Palavras Entressonha-
das", dinamizado pelas professo-
ras de Português, Salomé Freire 
e Rosa Rogado. 

ESCRITA CRIATIVA 
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Por Joana Monteiro, 6.º A     

 Certo dia, quando estava a fazer 
uma das minhas viagens ao espaço, 
desviei-me da rota prevista e fui 
parar a um planeta desconhecido. 
 Fiquei  admirada  porque  as 
máquinas não estavam estragadas, 
e comuniquei o sucedido aos meus 
chefes. Eles disseram-me para ficar 
calma, pois estavam a fazer o pos-
sível para me encontrarem. 
 Então decidi sair e ir ver o pla-
neta. Ao pisar o solo, senti que este 

Viagem ao planeta desconhecido  
Por Joana Nascimento, 6.º A 

Tinha chegado o momento. 
Entrei no foguetão que me espera-
va, com os nervos do costume. 
   Quando dei por mim, já estava 
no espaço. Que saudades que eu 
tinha daquele silêncio, daquela sua 
cor indescritível… 
   Recebi uma ligação da base que 
me lembrou do meu objetivo. 
Estava ali para encontrar um pla-
neta que tinha sido detetado no 
radar, há cerca de um mês. Con-
centrei-me e avistei o planeta. Fui 
até ele com uma curiosidade do 
tamanho do mundo. 
   O planeta tinha uma cor esver-

deada, assim como a sopa de espi-
nafres, que a minha filha se recusa 
sempre a comer. 
   Aterrei o foguetão, saí, espetei a 
bandeira de Portugal e fui à desco-
berta. O solo era meio gelatinoso. 
Retirei um pouco desse material e 
mandei-o para a base, que esperava 
notícias. 
    Olhei em volta e pareceu-me ser 
o único ser naquele planeta. Vi 
uma espécie de planta que me era 
desconhecida e um líquido rosa. 
Nunca tinha visto nada assim! De 
repente, avistei um grupo de seres 
estranhos com uns dentes muito 

grandes. Isso bastou-me! Entrei 
aterrorizada no foguetão e fugi.  
   No caminho de regresso, pensei 
para comigo:   
  “Será que alguém vai acreditar 
nesta realidade?” 

Um planeta diferente 

era demasiado escorregadio, mole, 
húmido e lamacento. Então, vi um 
par  de  olhos  tão  límpidos  que 
pareciam água, a observa-me. Esse 
ser era do mais estranho que já 
vira. O seu corpo era colorido e os 
seus olhos eram triangulares. Tam-
bém tinha um narigão de meter 
medo e uma boca do tamanho de 
uma formiga. 
 Tentei falar com ele, mas não 
resultou. Ele continuava em silên-
cio, e então eu percebi que ele só 

entendia o que eu dizia, se estives-
se escrito no chão. Perguntei-lhe o 
nome, e ele disse que não tinha. 
Então  chamei-o  Samuel.  Samuel 
disse-me que aquele era o planeta 
345. 
 Foi então que ouvi chamarem-
me  da  base.  Disseram-me  que 
podia partir e regressar. Eu fiquei 
muito triste por ter de partir e des-
pedi-me do estranho habitante do 
planeta 345. 
 Adeus Samuel, disse eu… 

 

Fui escolhida para fazer uma 
viagem de foguetão a um planeta 
que tinha sido descoberto, mas 
ninguém sabia nada sobre ele.  

Durante a viagem, perdi o con-
tacto com a base e fiquei à deriva 
no espaço. Entretanto, retomei o 
contacto.  
 Passados três dias, cheguei ao 
planeta desconhecido. Era um 
lugar muito bonito e tranquilo, 
cheio de árvores de prata e flores 
de ouro.  

De repente, ouvi alguns ruídos 
e fui ver o que era. Eram duas cria-
turas, com metade do meu tama-
nho, e com uma pá tentavam colo-
car o que parecia ser areia cintilan-
te dentro de uma máquina de 
metal. Aproximei-me e perguntei o 
que tinha aquela areia de tão espe-
cial.  

- É brilho de estrela, aquilo de 
que os sonhos são feitos - disseram
-me eles.  

Os meus 
novos amigos 
deixaram-me meter brilho de estre-
la na máquina. Esta estremeceu e 
libertou o sonho mais bonito e bri-
lhante que alguma vez imaginei.  

-Este sonho é para ti. Se saltares 
para cima dele, levar-te-á onde tu 
quiseres – disse uma das criaturas.  

Agradeci-lhe e prometi ir nova-
mente visitá-los. Entrei na minha 
nave e regressei ao meu planeta 
azul.  

O planeta dos sonhos 
Por Joana Rita Parreira, 6.º A     
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A arte como forma de intervenção na sociedade 

Por Frederico Guedes, 12.º C1 

O 
 
 
ser humano vem ao 
mundo em busca de 
uma meta inalcançá-

vel, o seu contentamento. 
 O Homem ambiciona o céu, 
almeja o Olimpo e conquista os 
deuses. O seu contentamento esta-
rá sempre por saciar. “Ser descon-
tente é ser homem”, já dizia Fer-
nando Pessoa há quase cem anos, 
e, antes dele, muitos outros, elo-
quentemente tristes por aquilo que 
o seu tempo vital foi trocado. A 
ambição que nasce connosco é a 

nossa marca de Lúci-
fer. Assim, podere-
mos almejar grandes 

I 
n the past, tattoos were 
something only sailors had. 
Nowadays tattoos and pierc-
ings are a trend. But like any-

thing you do in life, from driving a 
car, to playing a sport, they come 
with some risks, which can include 
allergic reactions to inks, and in-
fected needles. 
   Body art is a popular form of self
-expression. Fortunately, tattoos 
are safer than ever, but you still 
need to be careful with the studios 
you choose to go, because of 
safety and hygiene. Otherwise 
there will be consequences like get-
ting viruses and bacteria that can 
cause illnesses. 

Is there art in your body? 

Por  Maria Medeiros e Rafael Ramos ,10.ºE 

futuros e conquistar inúmeros rei-
nos, mas a nossa ambição alimenta 
o nosso descontentamento. Quan-
to mais esta come, mais a outra 
quer comer.  

Os seres humanos têm a vanta-
gem de ser o único ser racional, o 
único que tem as capacidades 
extras além de procriar, o único 
que tem o poder de aproveitar 
cada momento como se fosse o 
último. Nós somos como um fil-
me, a ambição, a coragem, a visão, 
todas as nossas capacidades, sensa-
ções e emoções procuram uma 
maneira de se saciarem, uma fusão 
nuclear entre felicidade e prazer. 
Porém, o descontentamento, o 
vilão desta história de amor, procu-

ra sempre o que não tem, é feliz na 
infelicidade, subjuga todos os 
outros na sua nave espacial rumo à 
conquista do Sol, e mesmo assim 
será pouco. 

O descontentamento é um 
viciado em conquistas, é o Carlos 
Magno da nossa alma, apenas se 
diferenciando deste herói clássico 
devido à sua busca sempre por 
mais e à sua constante tristeza. 

O Homem deve procurar sem-
pre a felicidade, tentar chegar ao 
seu Excelsius, porém, o desconten-
tamento nunca o largará e será 
cegado pela ânsia por mais. 
 

Por Paulo Freitas, 12º A1 

A 
  
 
 
 arte, num sentido lato, 

é uma belíssima forma de intervir 
em todo e qualquer assunto de 
uma civilização, sendo até crucial. 

 No final de contas, o que é a 
própria arte? A arte é talvez a única 
forma que temos de nos exprimir-
mos. E é através dela que exprimi-
mos os nossos sentimentos, o nos-
so ponto de vista sobre algo, mani-
festando, assim, um pouco da nos-
sa identidade, ainda que subtilmen-
te. Uma parte de nós é componen-
te da obra que criamos. É impossí-
vel ser-se completamente ‘alheio’ à 
obra. Logo, o meu ponto de vista 
sobre algo vai estar presente na 
minha criação. 

 Por exemplo, músicas de inter-
venção ou quadros desafiadores da 
sua época são pontos de vista dis-
cordantes, neste caso, dos artistas, 
acerca da sociedade em que vivem. 
E os modernistas fazem parte des-
ses artistas. 

Para além de uma forma de 
expressão, a arte pode ser usada 
como uma arma, como bem disse 

Picasso, creio eu. E a arte usada 
como uma arma é, deveras, uma 
arte. Pode criticar, julgar, satirizar, 
ou até negar completamente uma 
ideologia, uma opinião, um regime, 
qualquer coisa, de uma maneira tão 
verdadeiramente única que só a 
arte o consegue. 

De que outro modo se conse-
guiria progredir, fazer uma renova-
ção, um renascimento civilizacio-
nal, sem a arte? Sem a sua constan-
te inovação, e regressão aos clássi-
cos, para depois voltar a romper 
com tudo, sem qualquer preocupa-
ção com opiniões alheias? A arte é 
o objeto da mudança. E como 
exemplo temos todas as correntes 
artísticas que romperam com os 
paradigmas da época, como os 
Impressionismo, Expressionismo,  
Futurismo, Dadaísmo, entre 
outros. 

A meu ver, a arte é aquilo que 
nos destaca, é o nosso legado. A 
arte é produto da civilização e, 
simultaneamente, produto de civili-
zação. Daí a sua importância. 

Atividade de escrita orientada pela professora 
de Português, Lina Correia 

Artigo orientado pela professor de Inglês,  
Margarida Beato . 

Ser descontente é ser homem 

Artigo orientado pela professora de 
Português,  Ana Cristina Matias 
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N 
 
 
 
o dia 18 de março de 

2015, tivemos uma aula prática no 
laboratório de química da nossa 
escola. Acompanharam-nos os 
Professores Ângela Fernandes e 
Pedro Gabriel. 
     Realizámos a seguinte atividade: 
síntese de um sabão. Antes de 
começarmos, vestimos as batas 
adequadas para a tarefa e metemos 
mão à obra. Principiámos por 
pesar hidróxido de sódio, o qual 
dissolvemos em água. De seguida, 
misturámos banha de porco com 
álcool etílico e levámos esta mistu-
ra ao lume brando, mexendo sem-
pre até engrossar.  Depois, colocá-
mos uma tina de água com gelo 
para arrefecer o sabão. Seguida-
mente, lavámos o sabão com água 
previamente salgada. Por fim, fil-
trámos, esprememos o sabão e 
colocámo-lo num recipiente pró-
prio para moldar. 

   Foi uma experiência enriquece-
dora, e tivemos bons momentos de 
convívio e diversão! 
   Aguardamos pela próxima…   

Artigo orientado pela professora de Lingua-
gem e Comunicação, Margarida Beato  

A turma EFA 2+3 
aprende a fazer 

sabão 
Por José Ramos, Pedro Cruz, José Amândio, 

António Jesus e Geraldo Cavaco 
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N 
 
 
 
o dia 12 de março de 

2015, alunos dos Cursos Profissio-
nais realizaram uma visita de estu-
do à “Futurália”, a saber, 10.º 
TGEI e TVendas, 11.º TCom e 
TGEI, 12.º TEIF. 

 Durante a visita, tivemos acesso 
a informação diversificada e espe-
cífica sobre ofertas educativas e 
formativas, as relações de proximi-
dade entre o mundo académico e 
empresarial, e a educação formal e 
não formal. Esta proporcionou-
nos a aquisição de conhecimentos, 
o desenvolvimento pessoal e 
social. 

 Obtivemos informação 
sobre diversas ofertas e saídas pro-
fissionais, o que é de muita impor-

tância para que possamos fazer 
as nossas escolhas no futuro. 
 Pudemos ainda participar em 
diversas atividades lúdicas e 
explorar situações simuladas por 
diversos expositores. 

  
 A participação em atividades 
desta natureza é muito importan-
te para que se conheçam as ofer-
tas e as saídas das mesmas, para 
além de nos proporcionar o con-
tacto com quem está a frequentar 
os diversos cursos e mesmo com 
quem já está na vida ativa. 

 

Visita de estudo: “FUTURÁLIA, 2015” 
Por 11.º TCom 

Artigo orientado pela professora de Secretariado,  
Fernanda Cruz 

  



 CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

Por  Tânia Martinho, 11.º A3  

N 
 
 
 
o passado dia vinte de 
fevereiro do ano de 

2015, os alunos do  11.º A3 foram, 
no âmbito da disciplina de Biologia 
e Geologia,  visitar o Instituto de 
Tecnologia Química e Biológica 
(ITQB), da Universidade Nova de 
Lisboa, e a Estrutura de Missão 
para a Extensão da Plataforma 
Continental (EMEPC), em Paço 
d´Arcos.  
 Considero que estas duas visitas 
foram interessantes e enriquecedo-
ras, na medida em que nos forne-
ceram novas informações relativas 
a diferentes áreas. Para além disto, 
as visitas foram também incentiva-
doras, uma vez que muitos dos 
representantes destas duas institui-
ções mostraram sempre aspetos 
positivos das áreas que nos deram 
a conhecer e tentaram salientar que 
nós, como jovens e estudantes da 
área de ciências, somos o futuro do 
país, os futuros investigadores de 
novas descobertas importantes, 
aqueles que muito provavelmente 
serão capazes de pôr em prática as 
ideias que eles criaram. 
 Mais particularmente, foram-

nos apresentadas 
informações sobre Página 22 

o estudo da neurologia desenvolvi-
do em planárias, uns animais incrí-
veis que têm a capacidade de se 
regenerarem sempre, quando se 
encontram em condições “boas”, 
ou seja, condições sem qualquer 
fator limitante para a vida destes. 
 Ficámos também a saber infor-
mações acerca da proposta portu-
guesa de extensão da plataforma 
continental apresentada às Nações 
Unidas em 2009 e pudemos ver o 
ROV  (Remotely Operated Vehi-
cle), um aparelho responsável pelo 
estudo dos fundos marinhos.  

 A experiência foi encantadora. 
Espero que no futuro tenhamos 
mais visitas que nos permitam 
aprender e que nos expandam o 
conhecimento, como esta que rea-
lizamos ao ITQB e ao EMEPC. 

Visitas de estudo:      BIOLOGIA                                                    GEOLOGIA 

Artigos orientados pela professora de Biologia 
e Geologia, Augusta Carvalho 

  
 
 
 
 
 
 
 

N 
 
 
 
o passado dia 3 de 
março, foi realizada 

uma visita de estudo pela turma A3 
do 11.º ano à Praia da Luz, em 
Lagos, e à Serra de Monchique, 
acompanhados pela professora 
Augusta Carvalho. Esta visita ocor-
reu no âmbito do estudo da Geolo-
gia, tendo como objetivos, identifi-
car diferentes formações geológicas 
no campo, relacionar diferentes 
tipos de rochas com os seus 
paleoambientes e conhecer um pou-
co da história geológica do Algarve. 
 Esta visita teve 5 paragens princi-
pais: três na Praia da Luz e duas na 
Serra de Monchique. A Praia da 
Luz, além de ter uma paisagem fan-
tástica, é também um museu geoló-
gico, com os mais variados tipos de 
rochas que, com as suas diferentes 
características, nos informam sobre 
os ambientes em que se formaram, 
há milhões de anos. 
 Numa primeira fase, analisou-se 
a antiga chaminé vulcânica, datada 
do Cretácico Superior, resultante 
das ações distensivas na região e 
resquício da abertura do Atlântico 
Norte, o que levou à separação 
entre a Europa e a América do 
Norte. Esta é formada principal-
mente pelo basalto, uma rocha mag-
mática de tons escuros.   
 Posteriormente, observou-se a 
série sedimentar, formada por estra-
tos alternados de argilitos (argilas 
consolidadas) e margas (constituído 
por calcário e argila), e, lá mais para 
o topo da arriba, bancadas de con-
glomerados e arenitos aos quais se 
sobrepõem bancadas calcárias inter-
caladas com argilitos e margas. A 
partir desta alternância de estratos e 
dos diferentes ambientes em que se 
formaram, inferimos que houve 

Por  Inês Paixão e Tânia Martinho, 11.º A3  

(Continua na página 27) 
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Artigo orientado pela  
professora de  Filosofia e Psicologia,  
Edite Manuel  Azevedo 

T 
 
 
 
ique, taque. Tiquetaque. 

Dez, nove, oito… Um aneurisma 
cerebral, um relógio que não 
pára…Pára! Preciso que congeles o 
tempo, por enquanto…  

Um aneurisma é uma dilatação 
anormal de um vaso sanguíneo do 
cérebro que ocorre devido ao seu 
enfraquecimento. Pode ser arterial, 
se ocorrer em artérias, ou em veias, 
embora seja mais raro, como o 
aneurisma da Veia de Galeno. Ain-
da não se conhecem as verdadeiras 
razões para a artéria ou veia se tor-
nar mais frágil em determinada 
região. Essa zona menos resistente 
do vaso sanguíneo, com o tempo, 
é forçada pela pressão normal do 
sangue dentro do vaso, e dá ori-
gem a uma dilatação que pode ir 
crescendo lenta e progressivamen-
te. 

Os aneurismas congénitos são 
os mais comuns e, nestes, a dilata-
ção arterial encontra-se logo pre-
sente no momento do nascimento 
e ocorre devido à fragilidade da 
constituição da camada muscular 
da parede arterial. Os aneurismas 
podem ser saculares/saciformes, 
quando a região dilatada tem for-
ma esférica, ou fusiformes, quando 

têm uma forma alongada. Sete, 
seis…  

Os aneurismas saculares locali-
zam-se em locais onde os vasos 
sanguíneos são submetidos a maior 
pressão, como nas zonas mais cur-
vas e nas bifurcações. Existem 
também aneurismas dissecantes 
que se formam quando a camada 
mais interna da parede arterial, 
denominada túnica íntima, se afas-
ta da camada média. 

Os aneurismas são mais fre-
quentes em adultos do que em 
crianças e também mais frequentes 
nas mulheres. Alguns fatores 
podem contribuir para o enfraque-
cimento de uma parede arterial e, 
assim, aumentarem o risco de 
aneurisma cerebral: tabaco, uso de 
drogas, ferimentos na cabeça, con-
sumo excessivo de álcool, infeções 
sanguíneas… Tique, taque… Cin-
co, quatro… “Estás a ficar sem 
tempo, pode acontecer a qualquer 
momento”.  

Por norma, os aneurismas são 
“silenciosos”. Mas, alguns sinto-
mas associados podem ser: visão 
dupla, perda da visão, dores de 
cabeça, olhos ou pescoço, rigidez 
no pescoço, náuseas e vómitos, 
perda de consciência, confusão 
mental ou convulsões. O principal 
risco é a sua rutura com conse-
quente hemorragia. Os aneurismas 
também são conhecidos como 
"derrames cerebrais". Estima-se 
que 30% das pessoas que apresen-
tam rutura do aneurisma morrem 
sem ter tempo de atendimento 
médico. Dos que conseguem 
sobreviver ao derrame inicial, 
metade não sobrevive ou fica com 
sequelas. Apenas 30% a 40% dos 
pacientes conseguem ter uma vida 
normal após a rutura de um aneu-
risma. Os pacientes devem ser 
levados de imediato à emergência. 
Deve-se tratar o aneurisma cere-

bral nas primeiras 72 horas, de pre-
ferência nas primeiras 48. Uma dor 
de cabeça forte e súbita pode ser 
sintomática de que um aneurisma 
se rompeu. Outros sintomas 
podem ser: confusão mental, sono-
lência, dores de cabeça acompa-
nhadas de náuseas e vómitos, fra-
queza muscular, dificuldade de 
mobilidade, dormência de qualquer 
parte do corpo, convulsões, fala 
prejudicada ou rigidez no pescoço.   

Três, dois… Não! Eu preci-
so de mais tempo! "Tenho em 
mim todos os sonhos do mundo" 
e, enquanto sonho, posso deixar de 
ter o mundo. Posso não acordar na 
manhã seguinte, ou acordar a meio 
da noite com uma dor excruciante, 
porque a minha cabeça está a 
rebentar. Tenho uma bomba na 
minha cabeça, vivo com um tique 
taque, este poema que sempre quis 
escrever, que sou eu, ele, o tudo 
que sou agora. Tique, taque… 
Um… "Eu ando para aqui aos gri-
tos a dizer que existo", como disse, 
uma vez, alguém com sede de 
conhecimento por si, pela com-
preensão dos outros e do mundo 
em seu redor. E eu ando aos gritos 
a dizer que existo! Eu grito que 
existo! Eu grito! E eu existo! E sus-
surro, baixinho, para mim, "Eu 
não quero morrer."  Zero. 

Aneurisma cerebral – uma bomba relógio 
Por  Ana Sofia Martins, 12.º A1 



  CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

Artigo orientado pela professora de Economia,  
Carmen Castro 

 A gula era um bom pecado! 
Por  Tomás Bravo, 10.º B 

H 
 
 
 
oje, o que nos fica em 
mente sempre que se 

fala acerca da “Doçaria Conventual 
Portuguesa” é que se trata de uma 
doçaria rica, devido aos ingredien-
tes de excelência que nela são usa-
dos, e que é caraterizada pelo uso 
excessivo de gemas de ovo. Este 
tipo de doçaria começou a ser mais 
desenvolvido nos séculos XV e 
XVI, mas desde o início da funda-
ção de Portugal, enquanto reino, 
que os conventos se tornaram 
lugares propícios para o desenvol-
vimento da doçaria.  

As  causas  para  o  surgimento 
deste tipo de doçaria tão diferente, 
singular  e  faustoso,  nesta  época, 
devem-se à abundância de dinheiro 
(esmolas, terrenos, herdades, ofe-
recidas pelos fiéis mais ricos como 
donativo para os conventos) e de 
bons ingredientes (nomeadamente, 
ovos e açúcar, mas também espe-
ciarias e produtos mais raros, car-
ne, peixe fresco e hortícolas). Ao 
mesmo tempo, também havia exa-
gerado número de gemas de ovo 
sobrantes devido ao uso de muitas 
claras na confeção de hóstias, na 
clarificação do vinho e a engomar 
os hábitos das freiras, dos padres, 
toalhas de altar, paramentos e ain-
da outras roupas. Apesar de pare-
cer uma descoberta ao acaso, as 
freiras,  perante  um  exorbitante 
número de gemas de ovo, às quais 
era  necessário  dar  um  destino, 
começaram a dedicar-se a um tipo 
de doçaria diferente, fazendo doces 
de ovos, utilizando os mais ricos 
ingredientes,  nomeadamente, 
amêndoas, especiarias e, mais tar-
de, o chocolate (cacau). 

  Até ao século XVI, o mel era 
o único “adoçante” conhecido e                       

usado  na                          
confeção de doces. 

O açúcar era vendido ape-
nas  em  farmácias  e  para 
fins medicinais. 

 Os “Pontos de açúcar” 
são a base da maioria das 
receitas  conventuais  por 
um motivo! Com a introdu-
ção do açúcar, havia neces-
sidade  de  que  algumas 
receitas  fossem  alteradas.   
Como tal, as irmãs decidi-
ram  juntar  a  este  adoçante  um 
pouco de água e pôr ao lume, com 
a  intenção  de  fazer  um  xarope 
semelhante ao mel. E, com isto, dá
-se uma descoberta extraordinária. 
Consoante as diferentes tempera-
turas do açúcar, assim se formam 
diferentes pontos. Desta forma, foi 
possível através de receitas seme-
lhantes obter doces completamen-
te distintos. 

Nesta época, os conventos ser-
viam também para alojar os viajan-
tes régios, oferecendo a comodida-
de digna de tais visitas e proporcio-
nando uma variedade gastronómi-
ca, bastante rica, sempre devida-
mente enquadrada nos ritos espiri-
tuais.  As  Ordens  Religiosas  em 
Portugal  dominavam  e  tinham 
grande poder na sociedade,  para 
além do poderio económico que 
possuíam. 

Os conventos femininos eram 
frequentados não só por mulheres 
que procuravam abrigo para a sua 
fé mas, também, por filhas segun-
das, herdeiras solteiras, viúvas, por-
tadoras de deficiência não muito 
grave ou adolescentes órfãs que, 
em troca de bons dotes, eram aco-
lhidas nestas casas religiosas, resig-
nando-se  ao  destino  de  vida 
monástica.  A  maioria  dessas 
mulheres  provinha  de  famílias 
abastadas e estava habituada aos 
costumes  das  casas  senhoriais  e 
palácios de onde vinham, levando 
para  dentro do  convento alguns 
dos seus hábitos,  nomeadamente 

os relacionados com a arte culiná-
ria.  

Tudo isto trouxe mais requinte 
à vida e à mesa dos conventos, 
pois estas gostavam de se sentir 
como se estivessem em casa. No 
Convento de Arouca (ordem de 
Cister),  no século XVIII,  viviam 
cem freiras das melhores famílias e 
trezentas criadas.  

Aqui,  a  “Gula  era  um  bom 
pecado!”  Apesar  de  haver  um 
calendário litúrgico bastante rigo-
roso quanto aos dias de jejum, as 
freiras faziam votos de pobreza e 
não lhes eram permitidos excessos 
alimentares, embora os conventos 
sempre  fossem  lugares  de  boa 
mesa.  Com a  entrada  de  novas 
irmãs  pertencentes  à  coroa  e 
nobreza  portuguesa  instalaram-se 
hábitos de abundância que permiti-
ram o nascimento de uma doçaria 
ainda mais rica do que aquela que 
era conhecida nos séculos XV e 
XVI.  

Da cozinha conventual há rela-
tos  e  descrições  pormenorizadas 
que ilustram a sua magnificência. 
Eram os frades que se ocupavam 
mais da cozinha em geral deixando 
os doces para as suas irmãs mon-
jas. Tibães, Alcobaça ou Cartuxa, 
em Évora, foram conventos que 
deixaram memória da boa mesa. 

Todos  estes  motivos  permiti-
ram a fomentação de uma cozinha 
e doçaria ricas,  nas cozinhas claus-
trais.   
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 p e r sonagem de 
Hubert no filme “La 

Haine”, do realizador Mathieu 
Kassovitz, cativou-me desde logo 
pela sua calma.  
 Tudo o que o atormentava era 
moído no saco de boxe que conhe-
cia a problemática que inundava a 
sua mente e vida. Mais uma vez, 
toda a angústia e raiva eram colo-
cadas entre os seus punhos e o 
saco. Desta vez, todas as suas eco-
nomias tinham desaparecido com 
as manifestações da última noite, 
resultando na destruição do seu 
ginásio, dada pela visão dos seus 
amigos ao entrarem no recinto e 
verem tudo com um aspeto incine-
rado, os restos ardidos de um auto-
móvel, ao mesmo tempo que 
Hubert esmurrava o saco. As 
admirações e interjeições de Vinz e 
Saïd, impressionados com a cala-
midade, fazem com que o amigo 
lamente suavemente o que ali esta-
va destruído, acabando por se 
ausentarem.  
 Foi isto mesmo que me impres-
sionou em Hubert, a sua calma, o 
seu equilíbrio no meio da destrui-
ção daquilo pelo qual tanto se 
esforçara no meio social onde se 
insere. Quando chega a casa, rece-
be a novidade de que o seu irmão 
tinha sido preso. Não surgiu 
nenhuma preocupação, como se 
fosse um acontecimento quotidia-
no. Apenas se vislumbra a vontade 
de deixar aquela comunidade de 
ódio e vinganças constantes. 

Esta personagem tem um papel 
muito importante ao longo do fil-
me, tentando acalmar tanto Vinz, 
com a sua fúria e raiva tremidas e e 
o seu medo de matar um polícia, 
caso Abdel acabasse por falecer, 
devido ao espancamento por parte 
da polícia que o deixara em coma, 

como também de Saïd, com a sua 
efervescência tanto sexual, como 
relativa a qualquer insulto à sua 
irmã (que tinha uma vida algo 
duvidosa). Hubert age como um 
elemento moderador, especialmen-
te no momento em que os ski-
nheads vão tentar molestá-los, e 
Vinz surge com a Magnum 44. 
Tenta impedi-lo, mas acaba por 
incentivá-lo a disparar para mostrar 
que não é má pessoa e que deter-
minar o destino de alguém com 
uma bala é extremamente difícil. 

Hubert, até momentos antes do 
fim do filme, age como a consciên-
cia das outras duas personagens, 
dando sempre o toque de que 
devem analisar antes de agir desen-
freadamente, até um minuto do 
fim quando a polícia mata Vinz 
sem qualquer razão, com a brinca-
deira de uma arma carregada perto 
da sua cabeça. Hubert vira um 
mecanismo cujos olhos e movi-
mentos transbordam de uma raiva 
inigualável por aquele ato desmedi-
do e inconsciente de abuso de 
poder que condiciona vidas, como 
a do outro jovem que se encontra-
va em coma e acabara por falecer. 

 Duas armas de duas socieda-
des completamente diferentes são 
apontadas e acabam num estouro 
de pólvora ou dois, em uníssono, 
que determina o fim, porque não 
interessa a queda, mas sim a forma 
como se aterra.  

Por Rúben Sousa, 12.º C1                                                                

A personagem Hubert no filme “La Haine” 

Artigos orientados pela  professora de Filosofia 
e de Psicologia, Edite Manuel Azevedo 
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filme “Bowling 
for Columbine” 
d e  M i c ha e l 
Moore, segundo filme do Projeto 
Juventude, Cinema e Escola (JCE) 
para o décimo primeiro ano, o 
argumentista, realizador e ator 
defende que o medo, alimentado 
pelos mass media e pela própria his-
tória americana, leva à aquisição de 
armas e ao uso da violência.  

Moore defende esta tese, ale-
gando o fácil acesso a armas de 
fogo, o que faz com que seja 
comum ter armas em casa para 
defesa pessoal; a violência nos 
desenhos animados, o que faz com 
que desde pequenas as crianças 
considerem as armas algo vulgar; e 
os mass media cultivarem, frequen-
temente, o medo com notícias de 
homicídios e tiroteios. Compara 
com o Canadá, um país com 7 
milhões de armas para 10 milhões 
de habitantes e não haver medo, 
insegurança ou violência neste país. 
A própria história que deu origem 
a este documentário (o tiroteio na 
Columbine School) mostra que 
todos estes argumentos se com-
provam. A tristeza, depressão e 
medo destes jovens levaram a um 
dos maiores e piores tiroteios 
ocorridos numa escola em todo o 
mundo. 

É um documentário cativante, 
que apresenta vários pontos de 
vista, dá-nos a conhecer várias 
perspetivas e tem uma excelente 
montagem e realização. 

Por  Catarina Ferreira, 11.ºA2  
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oje em dia, vive-

mos numa sociedade de consumo. 
Irresponsavelmente, compramos o 
que precisamos e o que não preci-
samos, levados pelas cores vivas 
das embalagens, pelas promoções 
“malucas” dos supermercados, 
pelos apelativos slogans, pela 
publicidade enganosa, enfim, pelo  
marketing.  
 O facto de comprarmos de mais 
deve-se também a um pequeno 
pedaço de plástico a que chama-
mos cartão de crédito. Sentimo-
nos poderosos, como se pudésse-
mos comprar tudo o que quisésse-
mos, a qualquer hora e em qual-
quer lugar. Muitas pessoas, tal 
como a protagonista deste filme, 
Rebecca Bloomwood, sentem-se 
assim quando estão na posse deste 
cartãozinho mágico. Esta sensação 

de poder deve-se 
ao facto de ser 
apenas necessá-

rio passar o cartão por uma 
pequena máquina e pronto, 
podes sair da loja cheia de 
sacos, que o alarme não api-
tará, e tu nem sequer viste o 
teu dinheiro sair do cartão, é 
quase como roubar sem ser 
ladrão. O problema dos car-
tões mágicos só se coloca, 
mais tarde, quando apare-
cem as enormes contas a 
pagar associadas ao seu uso abusi-
vo. 
 Nos dias de hoje, existem pes-
soas que veem as compras quase 
como uma terapia. Vão às compras 
porque estão tristes, porque estão 
felizes ou até porque não têm nada 
para fazer. A sua vida baseia-se 
nisto. Têm assim tanta coisa para 
comprar? A resposta é, não. A 
necessidade é comprar, não inte-
ressa o quê, têm é que consumir, 
nem que seja umas velinhas anti-
mosquitos. Estas pessoas não pre-
cisam da maioria das coisas que 
consomem. Mas, se há dinheiro na 
carteira, por que não haverão elas 
de o gastar? É a isto que se dá o 
nome de consumo irresponsável. 
Lá porque tens dinheiro, não tens 
de o gastar logo em coisas inúteis. 
Faz uma “vaquinha” e, quando 
precisares do dinheiro para algo, 
usa-o, mas com cabeça, pensa 
antes de o utilizares porque, como 
sempre me disseram: “O dinheiro 
não cai do céu”. 

O importante hoje é “o ter” e 
não o “ser”! Nós fazemos os 
impossíveis para ter o que quere-
mos e, às vezes, esses 
“impossíveis” significam comprar 
sem ter com que pagar. A socieda-
de de hoje é bastante materialista, 
o que significa que, para te afirma-
res, tens que ter coisas, como um 

Os delírios de consumo de Becky Bloom 
Por Sónia Madeira,10.º B   

carrão ou uma vivenda de luxo. 
Porém, como não tens orçamen-
to para tal, recorres ao crédito e 
assim te vais endividando ou 
sobre endividando. 
   Embora digamos que não, 
todos temos um lado consumista 
dentro de nós. Eu própria o 
tenho, apesar de tudo o que 
escrevi. O meu lado consumista 
vem ao de cima especialmente 
quando se trata de comprar pre-
sentes para oferecer. Eu não 
olho a valores, se eu achar que 
aquilo dará um sorriso à pessoa, 
eu compro. Às vezes, a pessoa 
não gosta, e aí eu fico arrependi-
da e aborrecida comigo mesma.  
   Este é o poder que o dinheiro 
tem sobre as pessoas, muda-nos 
o humor, muda-nos o estilo de 
vida e pode até mudar-nos a 
mentalidade. Eu acho que este 
filme retrata bastante bem tudo 
isto, pois, no final, Becky encon-
tra a felicidade a contemplar uma 
linda paisagem junto das pessoas 
que gostam dela , deixa de pos-
suir todas aquelas roupas de 
marca (que teve de leiloar para 
pagar a sua dívida) e começa a 
dar mais importância aos seus 
amigos/família e menos às com-
pras. É o que todos devíamos 
fazer.   

Comédia de 2009, realizada 
por P. J. Hogan 
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Castro, professora de Economia. 
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ela persistência e acerta-
dos atos de gestão 
sucessivamente toma-
dos entre novembro de 

2014 e fevereiro de 2015, pelo 
acompanhamento realizado pela 
professora Carmen Castro, quatro 
equipas de alunos da área de Eco-
nomia da Escola Secundária Dr. 
Jorge Augusto Correia foram apu-
rados para a final nacional do Con-
curso Young Business Talents que 
se realiza a 9 de maio de 2015, no 
Colégio Salesiano de Lisboa, entre 
as 10h30 e as 18h30. 
 À semelhança do ano transato 
em que equipas da nossa escola 
ficaram entre os cinco primeiro 
lugares, esperamos uma boa pres-
tação e, quem sabe, um apuramen-
to para a  final internacional do 
Young Business Talents. 
 Equipas finalistas:  
ALMARIADOS (12.º ano, turma 
B): Marcos Araújo, Mª. Inês Ben-
susan e Rúben Frangolho;  

De desafio em desafio chegaram à final  

Por  Ana Cristina Matias, professora de Português 

ALOIRAEOSCROMOS 

ALMARIADOS 

CCC 

PAUSADOES 

alterações no ambiente de formação 
destes, transgressões e regressões 
marinhas, o que proporcionou 
ambientes distintos para a formação 
de rochas distintas. 
 Para terminar a nossa visita geo-
lógica na Praia da Luz, observámos 
a estratificação nos arenitos da Pon-
ta da Calheta, do Cretácico inferior, 
os quais continham fósseis de um 
molusco, Nerinea algarbiensis. Estes 
encontram-se, maioritariamente, 
alinhados paralelamente às correntes 
de maré, com direção aproximada 
NE-SW, e daí se infere a linha de 
costa naquele local na época, um 
pouco mais para o interior do conti-
nente.  
 Depois de termos almoçado na 
Praia da Luz, seguimos para a Fóia, 
na Serra de Monchique. 
 Na Foia, o ponto mais alto do 
Algarve, observaram-se as rochas 
magmáticas predominantes 
(principalmente Sienito nefelínico) e 
rochas metamórficas (xisto). O 
maciço alcalino de sienito da Serra 
de Monchique, datando do Cretáci-
co Superior, corresponde a uma 
intrusão ígnea, uma das mais impor-
tantes da Europa deste género e que 
resultou do arrefecimento lento do 
magma. Finalmente, nas Caldas de 
Monchique, entre a formação de 
xisto e o maciço magmático de sie-
nito nefelínico, observámos uma 
rocha metamórfica, resultante do 
metamorfismo de contacto, caracte-
rística pela sua cor escura e grande 
dureza, a corneana. 
 Com isto, finalizou-se a visita 
de estudo e cumpriram-se os obje-
tivos principais: identificar tipos 
de rochas predominantes em 
diversos locais e, a partir daí, ten-
tar reconstituir a história geológica 
e os paleoambientes em que se 
formaram, incentivando, assim, os 
alunos a compreenderem os con-
ceitos básicos da Geologia. 

Visita de estudo: Geologia 
(Continuação da página 22) 

 

 
ALOIRAEOSCROMOS (11.º 
ano, turma B): André Rodrigues, 
Beatriz Oliveira e Rúben Vitória; 
 

 CCC (11.º ano, turma B): Ana 
Santos, Lia Cavaco, e Victor Chis-
ca;   
 

PAUSADOES (11.º ano, turma 
B): Afonso Ascensão, Jorge 
Minhalma, e Qunbo Wang. 

 

Concurso Nacional de Leitura, fase distrital  
  

N 
o dia 28 de abril reali-
za-se a 9.ª edição do 
Concurso Nacional de 
Leitura, fase distrital, 

na Biblioteca Municipal de Lagos, 
Dr. Júlio Dantas, e a Escola Secun-
dária Dr. Jorge Augsuto Correia 
será representada por Ana Marti-
nho (10.º B), Inês Horta (10.º A2) 
e Mariana Corvo (12.º A2), as 
melhoras classificadas na fase de 
escola deste concurso. 
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Por  Hugo Fernandes,  
Professor de Educação Física 

Juvenis masculinos e 

femininos  

medalhados no  

Corta-Mato Regional 

 

O 
Corta-Mato regional 
decorreu no dia 23 
de Janeiro no Está-
dio Algarve. O 

Agrupamento de Escolas Dr. 
Jorge Augusto Correia fez-se 
representar por alunos da Escola 
Secundária de Tavira e da Escola 
Básica Dom Paio Peres Correia.  
 Em termos gerais correu tudo 
muito bem, não houve lesões e 
foi um dia de alegria, festa e mui-
to fair play. 
 No que diz respeito a classifi-
cações, 10 alunos trouxeram 
medalhas (3.º lugar Juvenis - 
Masculinos e Femininos) por 
equipas. 

N 
 
o passado dia 27 de 
fevereiro, alunos do 
nosso Agrupamento 

participaram no Mega Sprinter 
Regional, no Parchal, e alcançaram 
boas prestações: João Neves (5.º 
B) - 1.º classificado no Mega 
Sprint, Infantis A, Masculinos; 
Mário Kamberov (9.º D) – 1.º 

Do Mega Sprinter regional ao nacional 

Por  Rui Clara,  
Professor de Educação Física 

classificado no Mega Salto, Inicia-
dos Masculinos; Sara Ribeiro (5.º 
C) – 3.ª classificada no Mega Salto, 
Infantis A, Femininos e Alice 
Alves (5.º D) – 2.ª classificada no 
Mega KM, Infantis A, Femininos. 

João Neves e Mário Kamberov 
vão representar o nosso Agrupa-
mento no Mega Sprinter Nacional 
que se irá realizar em Elvas, nos 
dias 29 e 30 de maio de 2015. 


