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 Andreia Viegas (11º A1), Carlos Teixeira (11º A2) e Laura Labrador (10º A3) conseguiram 
apurar-se para a final nacional da competição após derrotarem 34 equipas no Instituto 
Superior Técnico.  

Foi no passado dia 3 de março 
que o grupo de alunos mencionado, 
acompanhado pela professora de 
Física e Química A, Helena Bartolo-
meu, se dirigiu ao Instituto Superior 
Técnico, em Lisboa, na expetativa 
de conseguir um proeminente lugar 
nas Olimpíadas de Química organi-
zadas pela Sociedade Portuguesa 
de Química. 

Após a conclusão da árdua pro-
va que durou cerca de uma hora, 
aguardámos até às 16:00h para 

conhecer os resultados. Enorme 
era a curiosidade à medida que nos 
íamos sentando no auditório onde a 
dita divulgação teria lugar, mas ain-
da maior foi a alegria quando nos 
apercebemos de que tínhamos sido 
agraciados com um  terceiro lugar 
de entre as 37 equipas participan-
tes. 

Das mãos do presidente da 
Sociedade Portuguesa de Química, 
Mário Nuno Santos, recebemos a 
medalha que garante o passaporte 

direto para a última fase lusa da 
competição, em que apenas partici-
parão os 27 melhores alunos do 
país.  

Ultrapassada a inebriante felici-
dade inicial, contemplámos orgu-
lhosos o lugar conquistado e come-
çámos a pensar, de imediato, na 
etapa seguinte que se realizará no 
dia 5 de maio em Aveiro, e na qual 
se apurarão os dez melhores para 
participar em competições interna-
cionais, a terem lugar em 2013, na 
Argentina e nos Estados Unidos da 
América. 

 
Andreia Viegas e  Carlos Teixeira 

Laura Labrador, Carlos Teixeira, professora Helena Bartolomeu e   

                                                                                           Andreia Viegas 
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C 
riado no ano letivo 2004-2005 para assinalar os Dias Mundiais da Língua Materna, da Poesia e do Livro, o con-
curso “Bibliopaper” das Letras tem-se realizado anualmente, mantendo a mesma estrutura desde a sua criação. O 
encontro, este ano, aconteceu no dia 21 de março, pelas 11:40h, no auditório, com os sete finalistas apurados: 
Heloísa Pereira, Mathieu Kerbourch, Pedro Silva (10º A1), Inês Sousa (10º A2), Ingrid dos Santos, Raquel Silva 

(11º C1), e a Rita Silva (12º A3). Foram três os desafios propostos aos concorrentes: escrever um texto com coerência, coe-
são e criatividade; apresentar um livro que os tivesse marcado; dizer um poema próprio ou alheio. O texto criado incluiu obri-
gatoriamente as palavras: tubérculos, brócolos, árvores, idosos, armário, sexo, caneta, propostas pelo público assistente, 
apostado em dificultar a vida aos concorrentes. O livro lido foi apreciado de forma fundamentada, mostrando os concorrentes 
que a leitura faz parte das suas vidas e que os marca sobremaneira. O poema que cada um escolheu foi dito de forma expres-
siva e apaixonada. Todos os concorrentes mostraram que tratam as palavras com carinho, que têm amor aos livros e que são 
leitores críticos, e que a poesia está presente no seu quotidiano. Claro que todas as prestações foram apreciadas por um júri 
constituído pelos professores Ana Cristina Matias, Luís Gonçalves e Ana Paula Mana, e pelo aluno Miguel Pires (12º ano), que 
pontuou as provas prestadas. As três premiadas receberam livros, uma oferta da Escola Secundária 3EB Dr. Jorge Correia, e 
todos um certificado de participação. 

A professora, Maria Antonieta Couto 

Raquel Silva (1º lugar) Rita Silva (2º lugar) Heloísa Pereira (3º lugar) 
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Ingrid Mayline dos Santos, 11ºC1 

Composição elaborada em 5 minutos no Âmbito do Concurso Bibliopaper 
Palavras a serem utilizadas: 

• Tubérculos; 
• Sexo; 
• Idosos; 
• Árvores; 
• Armário; 
• Brócolos; 
• Caneta. 
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CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

N 
 
 
 
a passada quarta-feira, 14 de março, os alu-

nos do 12.º A3 deslocaram-se ao Centro de Ciência Viva de 
Tavira, com o objetivo de realizar uma atividade de reaprovei-
tamento de plásticos intitulada Oficina de reutilização de 
embalagens PET, no âmbito das disciplinas de Biologia e de 
Química.  

Para a realização desta atividade, os alunos recolheram, 
ao longo de duas semanas, garrafas e garrafões de plástico, 
que entregaram no Centro de Ciência Viva e que vieram a 
constituir a matéria-prima deste trabalho. O nosso objetivo 
consistia em reciclar o material recolhido, utilizando-o na 
construção de “mobiliário plástico”, cujo design e fabrico seria 
de nossa exclusiva responsabilidade. 

Pouco antes das dez horas, os alunos acompanhados de 
duas professoras, Suzi Vicente e Teresa Afonso, dirigiram-se 
ao Centro de Ciência Viva, onde teve lugar a atividade. 
Fomos ali recebidos por três Coordenadoras que começaram 
por fazer uma breve introdução à temática dos plásticos, de 
modo a que os alunos pudessem compreender melhor o 
material com que iriam lidar. 

Oficina de reutilização de embalagens PET 
A turma foi dividida em três grupos, tendo cada um deles 

realizado uma atividade experimental inicial para aplicação dos 
conhecimentos adquiridos. Pusemos, seguidamente, mãos à 
obra.  

 
No claustro da Igreja do Carmo e com o sol a convidar, dis-

tribuíram-se tarefas pelos grupos. Enquanto uns selecionavam 
as garrafas mais apropriadas para a construção da chaise lon-
gue que tínhamos decidido construir, outros retiravam os rótulos 
e recolhiam as tampas (para serem entregues no âmbito de 
uma ação que decorre a nível nacional) e os restantes cortavam 
e encaixavam as embalagens, começando a dar forma ao proje-
to concebido. 

Sempre entusiasmados, os alunos desenvolveram, sem 
grandes dificuldades, as várias fases do projeto, que pôs à pro-
va as suas capacidades de imaginação, criatividade e coopera-
ção, tendo sido bastante agradável o convívio que o Centro de 
Ciência Viva e a Escola Secundária de Tavira nos proporcionou. 
Tivemos oportunidade de, mais uma vez, verificar que aprender 
pode ser divertido e que vale a pena continuar a promover este 
género de atividades. 

Rita Trabulo Silva, 12º A3 
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O 
  
 
 
cancro não é uma doença só, mas um 

grupo de doenças com sintomas diferentes. Qua-
se todos os cancros têm a mesma causa básica: 
as  células  multiplicam-se  descontroladamente 
porque a regulação normal da sua divisão sofreu 
danos. 

 Normalmente, as células dividem-se e substi-
tuem-se a um ritmo controlado. Um tumor é uma 
massa de células anormais que 
se dividem demasiado depressa 
e  que  não  desempenham  as 
funções normais no seu tecido. 
Estas  células  têm tamanho  e 
forma  irregular  e  são  pouco 
semelhantes às células normais 
das quais surgiram. Um tumor 
aumenta gradualmente invadin-
do as células normais. Depois, 
pressiona os nervos e infiltra-se 
nos vasos sanguíneos e linfáti-
cos, espalhando-se, assim, por 
todo o corpo. 

 Os  agentes  causadores  de 
cancro danificam genes especí-
ficos,  conhecidos  por  oncoge-
nes,  que  regulam  processos 
vitais, como a divisão, o cresci-
mento celular  e a capacidade 
das células defeituosas de se 
autodestruírem. Os danos nos oncogenes fazem-
nos produzir versões alteradas das suas substân-
cias  químicas,  obrigando a  célula  a  funcionar 
anormalmente. 

 Existem diferentes tipos de cancro que se inse-
rem nas seguintes categorias: Leucemias, can-
cros relativos às células sanguíneas; Carcinomas, 
cancros que afetam a camada de tecido que 
reveste  as  superfícies  do  organismo (epitélio); 
Sarcomas, cancros que se formam no tecido con-
juntivo; e Linfomas, cancros ligados diretamente 
ao sistema linfático. 

 O cancro pode ser causado por genes herda-
dos, por exposição a carcinogéneos ou pelo pro-

cesso  de  envelhecimento.  Existem 
fatores que aumentam o risco de can-
cro,  como  exposição  excessiva  à 

radiação solar e alguns vírus. No entanto, as cau-
sas previsíveis mais importantes do cancro são o 
tabagismo e o alcoolismo. A alimentação com 
excesso de gordura também pode ser um dos 
fatores de risco importante para muitos cancros. 

Os tratamentos do cancro incluem cirurgia, terapia 
hormonal, imunoterapia, radioterapia e quimiotera-
pia. 

 A Fundação Champalimaud adquiriu o equipa-
mento mais avançado do mundo que permite uma 
radioterapia por imagem guiada. Realiza-se uma 
TAC e o tratamento ao mesmo tempo, o que exige 

um elevado nível de precisão para que a dose úni-
ca seja aplicada no local adequado e na quantida-
de suficiente. Desta forma, em 10 minutos, conse-
gue-se o mesmo resultado que com a cirurgia, 
mas permitindo que o doente vá para casa de 
seguida. 

 A radioterapia administrada passa a ser indolor 
e não tóxica. Independentemente das tecnologias 
envolvidas, em ambos os tratamentos, o prognós-
tico para os doentes é animador. Em todos os tra-
tamentos efetuados houve sucesso. É o equipa-
mento mais avançado do Mundo, existindo ape-
nas na Suécia, França, Itália e Estados Unidos da 
América. 

Carolina Freire e Ricardo Rolim, 11º A2 

Cancro 
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A 
construção e o fun-
cionamento do nos-
so organismo são 
influenciados pela 

informação contida nos nossos 
genes. O grupo formado pela 
totalidade dos cromossomas 
existentes num organismo toma 
a designação de genoma. 

No caso do ser humano, em 
que cada célula contém 23 
pares cromossómicos, toda a 
informação é armazenada no 
ADN – ácido desoxirribonuclei-
co - que, na sua estrutura em 
hélice, contém o código forma-
do pelos diferentes nucleótidos 
que se agrupam em pares, 
emparelhando adenina e timina, assim como cito-
sina e guanina. As inúmeras combinações possí-
veis para cada gene conduzem à enorme variabili-
dade genética da espécie humana. 

O genoma humano constitui a chave para deci-
frar as causas de muitas doenças, permitindo um 
diagnóstico precoce, a criação de novos métodos 
farmacológicos (ou não) e a redução da sua inci-
dência. Igualmente, a possibilidade de alteração 
do código genético humano - seja nos óvulos ou 
nos espermatozoides – tem interessado a comuni-
dade científica mundial, apesar de implicar modifi-
cações na própria constituição da espécie huma-
na e de se prender com questões de ordem ética. 
A complexidade de tudo isto tem fascinado muitos 
geneticistas (e não só), de tal forma que o conhe-
cimento do genoma humano tem sido, recente-
mente, alvo de investigação e investimento em 
grande escala. 

Muitas espécies já têm o seu genoma mapea-
do, nomeadamente os seres humanos. O mapa 
do genoma humano permite-nos conhecer a fun-
ção dos nossos genes, bem como a sua regula-
ção e funcionamento.  

O aparecimento das primeiras ferramentas tec-
nológicas que possibilitaram a obtenção dos resul-
tados iniciais referentes à dimensão do genoma 
de diferentes espécies, de uma forma relativa-

mente rigorosa, data de 1960. Foi a partir desta 
altura que os EUA decidiram apostar nesta área. 
O Projeto do Genoma Humano, criado em 1986, 
pretendia obter dados novos e, ao mesmo tempo, 
esclarecedores neste domínio da Genética. Devi-
do a alguns atrasos, o dito mapeamento só avan-
çou em 1990.  

Simultânea e surpreendentemente, em meados 
de 1998, o geneticista norte-americano Craig Ven-
ter fundou uma empresa – Celera Genomics -, 
com o intuito de ser ele próprio a fazer o mapa e a 
registar a patente dos resultados de modo a que 
as pessoas tivessem de pagar para os utilizar. 
Utilizando um novo sistema informático para ler as 
sequências de ADN e em constante competição 
com a organização pública, só em 2000 resolve-
ram unir esforços. Esta sinergia acabou por resul-
tar numa publicação oficial, pelas duas institui-
ções, a 12 de fevereiro de 2001, após diversos 
anúncios do esquema quase integral do genoma 
humano. Toda esta operação custou, na sua glo-
balidade, 2.100 milhões de euros e demorou mais 
de 10 anos a ser concluída.  

É hoje o objetivo de muitos centros de investi-
gação atingir os 1000 dólares no que toca aos 

Da célula ao mapa: o genoma humano 

A Genética revela-se, na atualidade, uma das ciências com maiores potencialidades no que toca 
ao futuro. Sequenciar o conjunto de todos os genes, a baixo custo e de uma forma acessível, 
está cada vez mais próximo…  
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- Uma em cada 180 crianças nasce com uma mutação cromossómica; 

- Estudos recentes estimam a existência de 30 000 a 40 000 genes em cada célula humana, bem como 3.300 

milhões de pares de bases; 

- Os seres humanos são 99.9% geneticamente idênticos, sendo os restantes 0.1% que tornam cada um de nós 

diferente e especial; 

- Apenas 2% do genoma humano contém informação capaz de codificar, por exemplo, para uma proteína. Os 

98% de material inativo, conhecidos como ADN lixo (junk, em inglês), mesmo assim, não podem ser despreza-

dos. Acredita-se que possam ter uma função de conservação do ADN e coordenação dos processos em que este 

está envolvido; 

- Se todo o nosso genoma fosse transcrito para um documento ocuparia 3 gigabytes no nosso computador e, se 

reimpresso, teria tantas páginas quanto 200 listas telefónicas; 

- O ser humano compartilha 7% da sua informação genética com a bactéria E.coli, 85% com o peixe-zebra, 90% 

com os ratos e 98% com os chimpanzés (inferindo-se, a partir sobretudo deste último caso, que não existe 

nenhuma relação entre a complexidade de um organismo e a quantidade de ADN lá existente); 

- Se recitássemos a sequência de bases de um genoma humano, sem parar para dormir ou comer, demoraríamos 

57 anos. 

custos que cada um de nós terá de suportar para 
obter um mapa do seu genoma. O método de 
identificação do genoma consiste em duas fases: 
a sequenciação em laboratório e a montagem do 
que se obteve através da bioinformática. 

É nesta última etapa que, na competição à 
escala global, Portugal possui os investigadores 
mais rápidos do Mundo. No Instituto de Engenha-
ria de Sistemas e Computadores (INESC-ID), em 
Lisboa, surgiu uma hipótese capaz de reduzir a 
distância à meta mundial. Um grupo de cientistas 
desta instituição criou um sistema inovador, cha-
mado TAPyR (Tool for the Alignment of Pyrose-
quencing Reads), que alia precisão e eficácia, 
permitindo a redução do preço para sequenciar o 
ADN de cada pessoa. A criação de chips que 
solucionem problemas como a hipertrofia cardíaca 
ou a montagem do genoma do mosquito da malá-
ria estão igualmente, agora, na mira deste grupo 
da Universidade Técnica de Lisboa, graças às 

Referências Bibliográficas: 
AZEVEDO, V., (2011, 27 de agosto) Portugueses são os mais rápidos do mundo a montar genomas, Expresso, p. 13 
CLAYBOURNE, Anna, Enciclopédia da Ciência – Genes e ADN, 1ª edição, Porto Editora, Porto, 2003 
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Página 6Página 6Página 6Página 6    

Carlos Teixeira | Maria Nunes, 11º A2 

CURIOSIDADES sobre GENOMA HUMANO 

funcionalidades deste programa informático. 
E para além da investigação científica, Portugal 

fica também na vanguarda no uso da ciência 
genética para defender e melhorar a saúde da 
população com a sequenciação do genoma. No 
passado dia 11 de novembro, arrancou em Canta-
nhede o projeto nacional de identificação e análi-
se do genoma humano: o Porgene. As primeiras 
11 pessoas, nas quais se inclui o físico Carlos Fio-
lhais, surgem como os precursores para uma futu-
ra base de dados que guardará toda a informação 
sobre a constituição biológica do indivíduo e que 
tornará realidade uma medicina personalizada, 
melhorando, por acréscimo, a qualidade de vida 
de cada um.  

Ter o seu mapa genómico pode estar mesmo 
ao virar da esquina… 
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O 
 

nosso mundo está a evoluir e a nível da medicina 
as descobertas têm sido cada vez mais e mais 
inovadoras, garantindo assim uma melhor vida 

para nós. O conhecimento dos telómeros e da sua possível 
influência no processo de envelhecimento é mais uma das des-
cobertas marcantes da nossa era,, a nível da medicina,  

 Antes de se poder falar mesmo em imortalização é necessá-
rio saber o que são os telómeros, onde se encontram e qual a 
sua função. 

 Dentro de cada uma das nossas células existe um núcleo 
onde se encontram os cromossomas, ou seja, longas cadeias 
de ADN (ácido desoxirribonucleico). É nos cromossomas que se 
encontram os nossos genes, a nossa informação genética. O 
ADN é uma cadeia dupla em hélice composta por vários nucleó-
tidos que se identificam por A, G, C e T, estas são as iniciais 
das bases azotadas nos nucleótidos (Adenina, Guanina, Timina 
ou Citosina). As duas cadeias de ADN são antiparalelas, ou 
seja, têm sentidos contrários, uma segue o sentido de carbono 
5’ e para carbono 3’ da desoxirribose dos nucleótidos e a outra 
tem um sentido inverso, isto faz com que nas extremidades das 
sequências de ADN haja uma extremidade 3’ e uma extremida-
de 5’. 

No inicio e no fim de cada cromossoma existe uma 
sequência de nucleótidos que é idêntica nas duas cadeias 
de ADN, estas sequências são os telómeros que têm uma 
sequência sempre igual e que se repete (5’-TTAGGG-3’ é a 
porção que se repete em todos os telómeros). As suas fun-
ções são impedir a degradação das cadeias de ADN e 
impedir a fusão entre cromossomas (o facto de os telóme-
ros terem uma estrutura em loop é que impede a fusão de 
cromossomas). 

As nossas células têm de se dividir para se multiplica-
rem (fase mitótica) mas, antes de isso acontecer, estas têm de 
duplicar o seu ADN (replicação do ADN) para que as células-
filhas, resultantes da divisão das células, tenham a mesma infor-
mação genética que a célula original tinha. 
 Na replicação do ADN, uma enzima chamada DNA polime-
rase quebra as ligações entre as bases azotadas e cada uma 
das cadeias serve de molde para formação de uma outra cadeia 
igual á antiga cadeia antiparalela graças à complementaridade 
de bases (a base Adenina apenas se liga à base Timina e a 
base Citosina apenas se liga à base Guanina).  

Numa das cadeias de ADN a replicação é contínua,  e na 
outra a replicação ocorre de forma descontínua onde se forma a 
segunda cadeia fragmento a fragmento, estes fragmentos são 
chamados fragmentos de Okazaki. 

Com cada divisão celular, os telómeros encurtam mais e 
mais na extremidade 5’, pois não são duplicados durante a repli-
cação do ADN e estes se chegarem a um certo tamanho onde 

já não podem encurtar mais por razões de estabilidade da molé-
cula, o ADN dos cromossomas pode ser danificado. Quando isto 
acontece, uma proteína chamada p53 reconhece este aconteci-
mento, provoca a senescência da célula e esta já não se pode 
dividir mais. 

Falando agora em imortalização, sabendo que o nosso 
envelhecimento está, em parte, relacionado com o encurtamen-
to dos telómeros, se houvesse uma forma de repará-los e impe-
dir que estes atinjam o ponto crítico de encurtamento, então, 
teoricamente, poderíamos estar um passo mais próximo da 
imortalidade. Se ao menos houvesse uma enzima ou uma pro-
teína que conseguisse reparar os telómeros, então assim a 
esperança média de vida poderia aumentar significativamente. 
  Mas a verdade é que tal enzima existe, é a enzima telomera-
se, uma Transcriptase reversa que, tal como o nome diz, cria 
sequências de ADN a partir de uma sequência de RNA que se 
encontre na sua estrutura.  

A descoberta desta enzima deu-se no ano 2009 por  três 
cientistas: Elizabeth Blackburn, Carol Greider e Jack Szostak. 
Com esta descoberta, estes cientistas ganharam o Prémio 
Nobel da Medicina em 2009. 

Esta enzima não é encontrada nas células somáticas mas 
sim nas células embrionárias e em células cancerígenas que 
são capazes de se multiplicarem bastantes vezes. Esta enzima 
tem a capacidade de determinar que telómeros estão demasia-

do curtos e repará-los. 
 A enzima telomerase é composta por 
duas subunidades em que a subunida-
de menor serve como molde para a 
criação das sequências de telómeros 
que, como já foi dito, são sequências 
repetitivas de 5’-TTAGGG-3’, a 
sequência de RNA que se encontra na 
subunidade menor é 3’-
CAAUCCCAAUC-5’. Esta enzima une-

se aos telómeros que precisam de ser reparados e começa a 
alongá-los no sentido 5’ para 3’.  

Neste momento, a teoria de inserir a enzima telomerase nos 
seres humanos para tratar síndromes do envelhecimento e até 
mesmo o envelhecimento ainda está a ser testada. 

 Se a enzima não é encontrada nas nossas células e se o é 
é em poucas quantidades (como nas células do intestino), é 
porque deve haver algo durante as divisões celulares que impe-
de a criação desta, ou então por causa de algo que desativa o 
gene ou a porção necessária à criação desta enzima no nosso 
ADN. 

Se a utilização da telomerase for possível, então as células 
poderão dividir-se muito mais vezes antes de atingir o tamanho 
crítico e assim atingir algo que em biologia é uma boa aproxima-
ção à imortalidade, pois diminui-se a velocidade de envelheci-
mento. 
            Kevin António Rodrigues,  11º A2 

Telómeros e a “ imortalização” - prémio Nobel da 
medicina em 2009 



 ciências sociais e humanas 

A Metamorfose , de Franz Kafka 

A 
 
Metamorfose de Franz Kafka retrata a 
história de um homem que, tendo vivi-
do sempre inteira e incondicionalmen-

te dedicado à família, acorda um dia transformado 
num repugnante e monstruoso inseto. 
 Gregor Samsa, assim se chamava o persona-
gem, era um caixeiro-viajante que trabalhava incan-
savelmente para sustentar a família, o pai, a mãe e a 
irmã mais nova - Greta. Para além de ser o único 
que trabalhava, estava também encarregue de pagar 
algumas dívidas que o ruinoso negócio do pai deixa-
ra. Tanto os pais como a irmã viviam numa completa 
apatia, habituados a que Gregor lhes resolvesse 
todos os problemas. Eram uma família pouco comu-
nicativa, não havendo qualquer exemplo em que seja 
demonstrado algum afeto ou reconhecimento.  
 A meu ver, a relação entre Gregor e a família era mera-
mente superficial, passando maioritariamente pela utilidade 
que este tinha ao assegurar o sustento de todos. Gregor vivia 
como que alheio ao mundo em seu redor, distanciado da 
vida. Sem tempo para si mesmo, permanecia quase sempre 
“absorvido” pelo trabalho burocrático que tinha. Trabalhava 
até à exaustão, dormia em quartos de hotel, impessoais e 
pouco acolhedores, e, da família restava-lhe apenas um 
amor fictício e uma nostalgia de afinidade que nunca se viria 
a cumprir. 
  Qual não seria o espanto de todos quando, numa 
manhã, Gregor acorda transformado num repulsivo inseto. 
Apesar da inexplicável metamorfose, Gregor tenta adaptar-se 
à sua nova forma física. No entanto, até o mais simples dos 
movimentos, que até então realizava quase instintivamente 
(como levantar-se da cama), eram agora morosas e exte-
nuantes tarefas. A propósito, o sofrimento vivido por Gregor é 
grandemente enaltecido pela adjetivação utilizada pelo autor, 
que aparenta querer dar realce a este sentimento. 
 Apesar da boa vontade, com a sua capacidade física 
grandemente reduzida e (obviamente) devido à sua aparên-
cia, Gregor deixa de poder trabalhar, ficando resignado a 
permanecer no seu quarto, prisioneiro do seu próprio corpo. 
Os sentimentos da família passaram pela perplexidade, 
espanto, pânico, horror e repulsa, não havendo quaisquer 
indícios de aceitação e apoio. Surpreendentemente, apesar 
da sua transformação física, Gregor continua a pensar como 
o humano que sempre tinha sido, bondoso e altruísta, sem-
pre disponível para se sacrificar em prol do bem-estar dos 
outros. Aos poucos, o ambiente familiar vai-se degradando, e 
com o passar do tempo a família começa a “esquecer-se” de 
Gregor, que se vê então despojado de qualquer dignidade e 

consideração. O espanto inicial da família passa rapida-
mente a cansaço, dada a incapacidade que 
tinham em fazer um esforço, por mínimo que 

fosse, por tentar aprender a conviver com o inseto em que 
Gregor se transformara. A necessidade de arranjar soluções 
práticas para a vida, não mais sustentada por Gregor, leva a 
família a um caminho pela independência de que provavel-
mente nunca se julgariam capazes de alcançar. Ainda assim, 
não se verifica um reconhecimento, ainda que tardio, do bem 
que Gregor havia feito, nem da estabilidade que sempre pro-
porcionara. Pelo contrário, a atitude desprezível que tinham 
perante Gregor acentua-se a cada dia que passa. 
 É então que, sucumbindo a um longo período de negli-
gência e maus tratos, Gregor acaba por morrer. A família (que 
eu considero totalmente execrável!) demonstra um grande 
alívio com a morte do inseto que já nem consideravam como 
membro da família. A meu ver, nunca haviam dado a Gregor o 
respeito e importância que ele merecia, isto para não falar no 
afeto, do qual não há vestígios. A criada é quem o encontra e 
trata de se “ver livre” dos restos mortais do inseto. Nesse mes-
mo dia, a “família” (se é que se podem designar desta forma) 
que tinha então ganho independência económica, aproveita 
para dar um passeio ao ar livre, coisa que já não fazia há mui-
to. Apreciam então o belo dia, livres de “fardos” incomodativos. 
Iriam mudar-se para um novo apartamento, mais pequeno e 
barato, e começar assim uma nova vida, uma vida melhor. 
 Esta obra aparentemente simples, e que ao início me pare-
cia apenas peculiar e desprovida de grande sentido, acabou 
por se revelar bastante tocante e profunda. Através da história 
de Gregor e da sua transformação, Kafka abre-nos os olhos 
para as imposições da sociedade, e para a fragilidade do 
homem comum perante os problemas do quotidiano. Com esta 
obra, Kafka chama-nos à atenção para o quão corrupta e fútil 
a sociedade, do seu tempo, bem como a atual, é realmente, 
movida essencialmente por valores de egoísmo e interesse. É 
esta a infeliz realidade que Franz Kafka pretende realçar com 
esta obra, fazendo-nos pensar… Será esta a sociedade que 
desejamos realmente? 

Sofia Basílio, 11ºE 
Página Página Página Página 8888    



filosofia 

Página 9Página 9Página 9Página 9    

Q   uem somos?  
Um ser humano é produto de um conjun-

to de características biológicas, condicionantes 
físicas, que o impedem de fazer algumas coisas, 
como, por exemplo, voar, mas permitem-lhe 
outras, como adaptar-se a um mundo de seres 
bípedes, bímanos e simbólicos. 

Somos também um ser com características psi-
cológicas, um carácter, um temperamento único, 
uma impressão digital que nos define como seres 
individuais. Mas estas características psicológicas 
são consequência da interação com outras, como 
imposições sociais, regras e costumes que estão 
cimentados na nossa maneira de agir. A este pro-
cesso de integração de alguém numa sociedade 
chama-se socialização. Começa com o nascimen-
to, antes até, e prolonga-se durante toda a vida. O 
tempo e o espaço onde vivemos condicionam, 
sem dúvida, a nossa maneira de agir. Há inúme-
ras diferenças entre um índio e um europeu. Por-
que será? 

Por fim, temos fatores culturais, obra de ante-
cessores, que herdamos, como a arte, a filosofia, 
a cultura, a ciência e a técnica, que são o conjunto 
de soluções que uma sociedade criou para resol-
ver problemas comuns. Tudo isto está enraizado 
em cada um de nós e foi assimilado pelo processo 
de socialização. É isto que nos faz seres humanos 
simultaneamente únicos e sociais.      

 
João Vasco Jesus, 10º A3     

Quem somos? 

Q   uando nascemos não temos qualquer tipo de pre-
conceito face a outras etnias ou culturas, pois 

ainda não possuímos conhecimento sobre as práticas das 
mesmas, nem fomos ‘educados’ para tal.  
 No entanto, tudo isso vai mudando com a idade. Vamos 
sendo moldados de acordo com a nossa própria cultura e por 
tudo aquilo que a caracteriza. É após isso que surgem novos 
conceitos, tais como os de etnocentrismo e racismo, onde se 
diminuem outras etnias ou culturas em relação à nossa.  

 H.G. Wells sublinha, no entanto, que  antes de sermos 
europeus, asiáticos, indianos ou hispânicos, somos huma-
nos. Isto assume-se, de certa forma, como uma perspetiva 
de relativismo cultural. Não devemos julgar culturas com 
base na nossa ou nos nossos valores, pois as culturas têm 
diferenças, algo inevitável mas, antes de tudo, a espécie é a 
mesma.  Apesar disso, não se pode (ou não se deve) 
adotar uma perspetiva de relativismo cultural radical, pois 
isso pode levar a ultrapassar direitos humanos essenciais.  
 É preciso impor limites, antes de se adotar um ponto de 
vista apático face à integridade e dignidade humanas. Há 
que definir e estabelecer princípios base para que haja res-
peito face àquilo que se interpreta como sendo a dignidade 
humana. Claro que se estabelecermos estas bases e respei-
tarmos as outras culturas tratando-as como iguais, será uma 
vitória para todos, pois em todo este processo desenvolve-se 
diversidade e dinamismo culturais, as culturas interagem, 
desenvolve-se maior respeito e compreensão, e, consequen-
temente, leva a um aperfeiçoamento de todas as partes. 

 

Rúben Jesus ,10º A3 

“ A nossa verdadeira 
nacionalidade é a humanidade”,  

Henry G.  Wells 



 Dia 12 de Janeiro, p.p., foi dia das turmas 11ºA1, A2 e E rumarem até Lisboa e disfrutarem da variedade de propostas e 
incentivos que o Programa Descobrir, da Fundação Calouste Gulbenkian, proporciona. Os alunos e os professores, João Mada-
lena, Maria Alberta Fitas e Serafim Gonçalves, divertiram-se, passearam e enriqueceram-se imenso. De entre os muitos relató-
rios que ilustram quão profícua foi a visita, transcrevem-se algumas passagens, lamentando o muito que, por falta de espaço, 
fica por exemplificar. Resta acrescentar que as turmas seguiram, de acordo com a sua área de estudos, visitas orientadas e dis-
tintas e por isso, esta seleção indica, em título, o nome das mesmas. 

Maria Alberta Fitas 
(Professora de Filosofia) 

ciências sociais e humanas 

De visita a exposições na Fundação Calouste Gulbenkian  

 

“Quatro Mares, realizada em 1983, de Ricardo da Cruz-
Filipe. Este autor licenciou-se em Engenharia pelo Instituto 
Superior Técnico de Lisboa, onde foi professor. Começou a 
estudar sozinho arte e iniciou-se como um autodidata, come-
çando por fazer colagens, pois pensou que, se os outros pin-
tores faziam, ele também seria capaz de o fazer. 

 Os Quatro Mares foram realizados através de uma mis-
tura de colagem e pintura, tendo o artista imprimido as ima-
gens a preto e branco e pintado por cima dessas imagens.” 

“Mar III (Remake), em 1976-2011, por Fernando Calhau. 
O autor baseou-se num conjunto de fotografias que desen-
volvera em 1973/74 e que registavam superfícies naturais 
como a relva, a terra, a rocha ou a areia, mas também o mar, 
ou melhor, o rio.  

O autor queria mostrar “o tempo” com estas imagens, 
mas só com fotos não o conseguiria mostrar, só através de 
um vídeo, então assim foi. 

Insatisfeito com o registo fílmico de Mar III, Fernando 
Calhau repetiu este trabalho em vídeo. Em 2001, regressou 
aos mesmos locais, à mesma hora, e assumiu a sua nova 
versão como remake. 

Este é um trabalho com cores frias e o movimento da 
água é lento, o que poderá transmitir tristeza, mas também 
poderá transmitir harmonia, saudade e vários outros senti-

mentos.” 
Letícia  Domingues, 11º E 

 

“ (…) Ao ter sido exposta no canto da sala de exposições, dá 
ao observador a ideia de que está a entrar no mar, pois fica 
rodeado pelas imagens projetadas na parede. Esta obra não 
pode ser considerada uma paisagem, pois não tem linha do 
horizonte.” 

Filipa Mesquita, Sofia Machado, 11ºE 
 
“THIS IS NOT A LANDSCAPE, em 2002, 
por Fernando Calhau. Em português, 
“isto não é uma paisagem”. Voltamos ao 

que foi explicado no início da visita, logo quando entrámos e 
vimos esta frase vista de longe, mas agora estávamos mais 
perto e conseguíamos ver nitidamente as letras, mas ao lon-
ge apenas se via uma linha, uma linha que fazia lembrar uma 
linha do horizonte. Ou seja, a frase entra em contradição com 
a definição clássica do que é uma paisagem. 
 O que não é uma paisagem pode ser considerado paisa-
gem e o que é uma paisagem pode não ser considerado uma 
paisagem. 

 Com esta visita a estas duas exposições, aprendi bastan-
te sobre a história da Arte e como os artistas pensam quando 
fazem as pinturas e as técnicas da arte.” 

Letícia  Domingues, 11º E 

I I I I ---- O poder da Arte! Arte, sociedade e mudança O poder da Arte! Arte, sociedade e mudança O poder da Arte! Arte, sociedade e mudança O poder da Arte! Arte, sociedade e mudança    
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 filosofia 

“(…) a sumptuosidade desta exposição também se deve ao 
rigor das cores e da linha que todas as obras apresentam, 
uma vez que o quadro, nesta época, deveria representar 
exatamente o pretendido e que todos partilhassem os mes-
mos sentimentos ao vê-lo. Todas estas características são 
essenciais, porque estão interligadas, ou seja, para termos 
profundidade necessitamos de luz mais incidente no primeiro 
plano para que este se destaque. A luz, por sua vez, dá ori-
gem a todas as outras características, pois sem esta não 
poderíamos obter forma, cor e utilizar devidamente a linha. A 
linha tem como objetivo salientar ainda mais as referências 
acima sublinhadas e também focar a atenção dos observado-
res nas partes mais relevantes, por isso, as linhas auxiliam 
as outras formas do segundo plano. (…) Por fim, evidencia-
mos a cor, sendo esta usada como referência de modo que 
identifiquemos as personagens só pela visualização da mes-
ma em pontos estratégicos. Esta também simboliza o estado 
de espírito e intensidade de sentimentos que o pintor nos 
quer transmitir.” 

Érica Laranjo, Inês Mártires, Madalena Taveira, 11ºE 

 “Fomos confrontados com perguntas que nos deixaram incrédulos, 
como, por exemplo, se seria possível olhar sem ver e ver sem interpretar. 
Apresentámos uma definição de museu e pensámos qual seria o conteúdo 

do mesmo (obras primas) e, em seguida, a guia perguntou-nos o que para nós 
era uma obra de arte, mostrando-nos vários objetos (espátula, 
espelho, pincel, ramo de árvore, tela em branco…) e questio-
nando-nos qual deles levaríamos para o nosso museu,  caso 
isso fosse possível. 
 Mostrou-nos uma tela em branco e perguntou-nos o 
que víamos, tendo cada um de nós visto algo diferente, o que 
a levou a explicar-nos que uma obra de arte não tem obrigato-
riamente um só significado, pois todos vemos o que nos 
rodeia de forma diferente. Deste modo, chegámos à conclu-
são que não levaríamos nenhum daqueles objetos, para o tal 
museu, pois uma obra de arte é algo criado com a intenção de 
transmitir uma mensagem, a qual é única, para cada um que 
a interpreta.” 

Margarida Silva, Marta Martins,11ºA1 

IIIIIIII---- Elementos da composição: linha, forma, luz e cor Elementos da composição: linha, forma, luz e cor Elementos da composição: linha, forma, luz e cor Elementos da composição: linha, forma, luz e cor    

Vittore Carpaccio, Sagrada Família e Doadores, 1505 

IIIIIIIIIIII----Olhar, ver, interpretarOlhar, ver, interpretarOlhar, ver, interpretarOlhar, ver, interpretar    
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IVIVIVIV---- Descobrir a Matemática na Arte Descobrir a Matemática na Arte Descobrir a Matemática na Arte Descobrir a Matemática na Arte    

 “Prosseguindo a nossa caminhada artística, deparamo-nos 
com quatro obras de Amadeo de Souza-Cardoso, contudo 
todas as obras observadas estão inteiramente interligadas com 
a numerologia.  
 A guia fez-nos múltiplas questões sobre os números, a sua 
definição, virtudes de alguns e defeitos de outros, e lá fomos 
concluindo que o número é um símbolo que representa uma 
quantidade. De seguida, fomos inquiridos acerca das diferenças 
entre algarismos e números. A abordagem feita pela guia reve-
lou-nos uma realidade que muitos de nós nunca tinha experien-
ciado e sobre a qual ficámos muito confusos, levou-nos a pen-
sar sobre o porquê das coisas mais simples, aquelas com que 
lidamos todos os dias, mas que nos passam despercebidas. 
 Sem que algum de nós caminhasse no trilho para a resposta 
correta, a guia elucidou-nos para o facto de um número ser a 
combinação de vários algarismos. Um número pode também 
ser entendido pela sua qualidade e não pela sua quantidade, 
como é o exemplo do número 7 que é considerado o número da 
sorte, há 7 dias da semana, 7 cores no arco-íris, 7 notas musi-
cais, 7 planetas (astros) segundo os antigos, 7 deuses do Olim-
po. E, além disso, a matemática está presente em vários tipos 
de arte mesmo que não nos seja percetível de imediato, até 
mesmo na literatura. Podemos fazer uma alusão à peça de 
Almeida Garrett, Frei Luís de Sousa, na qual se expõe uma 
vasta simbologia em volta dos números 3, 7, 9,13, 21. Estes 
números entrelaçam toda a história sombria do romantismo que 
envolve as personagens, transportando o leitor para a realidade 
da obra.” 

Catarina, João Pereira, Mariana, Marisa, 11º A1  

(Continua na pág. 14) 



 eco dos espaços 

 Em janeiro, a equipa da Biblioteca pôs um anúncio requi-
sitando jornalistas para fazerem parte da nossa equipa fixa 
de redação. Não tardou que tivéssemos vários colaborado-
res: Ana Catarina Monteiro, Ingrid dos Santos, João Carmo, 
Raquel Silva,  Rosalinda Ova (11º C1), Elodie Ramos e  Sara 
Sousa (12º C1). As tarefas forma distribuídas e, consoante a 
disponibilidade e compatibilidade horária, houve reuniões de 
trabalho à terça-feira  à tarde e a presente edição foi ganhan-
do corpo.  
 Para além das diversas exposições que figuraram na 
Biblioteca de janeiro a março, e de que fomos dando conta 
no BIBLIOBLOGUE, de duas ações de formação INE/RBE e  

Não encontro melhor maneira para descrever Portugal do que 
citar Kant: «Este país é uma ilha que a natureza encerra dentro de 
limites imutáveis. É o país da verdade (palavra sedutora) rodeado 
de um oceano vasto e tempestuoso, verdadeiro império da aparên-
cia, onde muitos nevoeiros espessos, bancos de gelo a ponto de se 
fundirem, oferecem o enganador aspecto de novas terras, atraem 
sem cessar o navegante que sonha com descobertas mediante vãs 
esperanças, e o convidam para aventuras às quais é incapaz de se 
recusar e que, no entanto, não pode nunca levar a cabo». É verda-
de que estas palavras foram ditas para definir o conhecimento e 
não o nosso país, mas ouso dizer que se encaixam perfeitamente 
no contexto. 

Passo a explicar: a situação actual, caracterizada por uma debi-
lidade no desenvolvimento humano (crise de valores ético/morais) 
com o esbatimento das fronteiras entre o bem e o mal, e por uma 
debilidade financeira, de causas diversas e provocadora de inúme-
ros problemas, traduz nada mais, nada menos do que o carácter 
consumista e individualista dos portugueses actuais. E digo dos 
portugueses em geral e não apenas dos governantes portugueses, 
porque acredito piamente que eles não nos guiaram até ao precipí-
cio sozinhos. Deram-nos diversos empurrões, geriram muito mal o 
nosso país, exploraram-no e exploraram-nos, se calhar até nos 
ofereceram uns patins, é verdade, mas nós é que os calçámos, 
fomos nós que permitimos que isto acontecesse. Não reduzimos as 
despesas supérfluas que, tenho a certeza, todos temos; não trocá-
mos os BMW por carros em segunda ou terceira mão; não desisti-
mos de ir jantar fora, embora um jantar caseiro com a família seja 
igualmente agradável. Em resumo, não poupámos, e não o fizemos 
também nos votos, porque continuámos a votar em líderes políticos 
que já nos tinham ido ao bolso.  

Regemos as nossas vidas segundo um padrão económico que 
nunca nos assistiu, porque nós, portugueses, sempre tivemos um 
bocadinho a mania das grandezas, andámos cegos com a nossa 
verdade, inebriados com o que os mass media se fartam de trans-
mitir (uma panóplia de figuras famosas, já que tudo se baseia na 
aparência), porque, afinal de contas, até temos, ou tínhamos, um 
país suficientemente atrativo para chamar turistas, que todos os 
anos costumam encher as nossas cidades. Se os ingleses e os 
alemães, que têm países superiores ao nosso, pelo menos, em 
termos económicos, gostam disto cá, então, pensaram todos, isto 
não estava assim tão mal. Foi isto que aconteceu: andámos, não 

sei quantos anos, a viver iludidos e agora que 
demos (mais) um passo em falso, acordámos. 
 Supostamente, vivemos num mundo 

onde cada um tem um determinado papel e em que todos temos, 
ou deveríamos ter, os mesmos direitos ou deveres, que devem ser 
assegurados e impostos, respectivamente, pelo Estado. Só que 
ainda não tínhamos percebido. Ou, pelo menos, alguns de nós 
ainda não tinham percebido. Há sempre indivíduos sem o sentido 
do dever (consciência moral) e sem sensibilidade e responsabili-
dade para com a colectividade. Por isso, vamos começar a traba-
lhar unicamente para pagar impostos. E vamos fazê-lo numa 
sociedade altamente competitiva, onde vão acabar os facilitismos 
de outrora. Não nos vão dar abébias, nem em termos económicos 
nem em termos educacionais. Sim, porque há doutores às paletes! 
E por alguma razão é, já que todos sabemos que metade desses 
doutores “não sabem ler nem escrever”. Portanto, a partir de ago-
ra, só se vão formar aqueles que têm dinheiro, isto é, se continuar 
a haver gente com dinheiro, e aqueles que têm mérito e que, por 
isso, merecem bolsas de estudo, isto é, se continuar a haver 
dinheiro para bolsas de estudo. Por isso, na minha opinião (que 
vale tanto como qualquer outra), não há futuro para os jovens em 
Portugal. Não há nem vai haver, pelo menos, enquanto não perce-
berem que esta é a realidade, uma realidade pela qual os portu-
gueses de há “cinquenta anos” atrás já passaram e ultrapassaram, 
e pela qual de uma maneira ou de outra também teremos que 
passar e ultrapassar. 

Se os jovens portugueses tomarem consciência do seu passa-
do e do seu presente e os aceitarem, sem terem necessidade de 
culpar alguém a não ser os portugueses em geral, incluindo eles 
próprios, porque não é passando a batata quente que os proble-
mas se resolvem, então terão futuro. Se o jovens portugueses 
perceberem que a vida não nos é dada de bandeja, que todos 
temos altos e baixos e que, felizmente, nada é constante, então 
terão futuro. Se os jovens portugueses perceberem que têm de 
arregaçar as mangas, pararem de se queixar para passarem a 
agir, sem medo nem vergonha de terem que trabalhar em super-
mercados e de deixarem de sair à noite, entre outras regalias, 
então terão futuro. Se os jovens portugueses arranjarem princípios 
e objectivos comuns, juntando-se para os atingirem, então terão 
futuro.  

Há um ditado que diz  que "a necessidade é a mãe do enge-
nho". Necessidades não nos faltam. Quando tudo começar a aper-
tar, não acredito que continuemos sentados (eu recuso-me a ficar 
sentada!). Consequentemente, as soluções hão-de surgir. E o 
futuro é já amanhã! 
                                        Raquel Silva  

(Jornalista EcoEstudantil) 
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O Futuro dos Jovens em Portugal 

PORDATA/RBE , uma dirigida a professo-
res e outra alunos, há ainda a destacar a 
Semana da Leitura de Tavira que decorreu 
de 18 a 25 de março. O Grupo de Trabalho 
das Bibliotecas de Tavira concebeu uma 
Galeria de Autores  que esteve acessível no 
transportes urbanos da nossa cidade (Sobe 
e Desce). Em paralelo, na nossa escola 
comemorou-se o Dia da Poesia, realizou-se a final do Biblio-
paper e o Clube de Teatro apresentou a sua mais recente 
encenação. 

A professora bibliotecária , Ana Cristina Matias  



 eco dos espaços 

Clube de Teatro:  “É só   vigarice!”   Com a sua estreia pública em dezembro passado, 
os membros do Clube de Teatro, dirigido pelo professor 
Luís Gonçalves, surpreenderam-nos. Agora, com a sua 
segunda apresentação pública, ocorrida no dia 22 de 
março, com três sessões sempre lotadas, convenceram-
nos. Há talento para a arte da representação por parte 
de Catarina Guerreiro, Cláudio Batista, João Vas-
co, Liliana Alves, Magda Ribeiro, Marisa Tubal, Rita 
Semedo, Rosalina Djedjo, Sara Leiria, Vera Pissarreira e 
ainda do professor Arlindo Cor-
reia. 
 

Andará o mundo sem poesia 
 
Muitos dizem que sim, que cada vez mais se desvanece o amor, a alegria, os 

beijos… Na nossa escola dissemos que não, que a poesia continua viva, que preenche 
os momentos de silêncio e brilha entre nós. Neste Dia Mundial da Poesia, das 8:30h às 
11:30h, os professores Antonieta Couto, José Couto e Luís Gonçalves e alunos dos 10º 
e 11º anos, turmas A1, A2, A3, E e C1, fizeram soar de viva voz as palavras dos 
poetas. Foram muitos os homens e mulheres livres que nos fazem enxergar além da 
realidade que evocámos. Poemas de Mário de Sá-Carneiro, Almada Negreiros, 
Florbela Espanca, José Gomes Ferreira, José Régio, Vitorino Nemésio, António 
Gedeão, Miguel Torga, Jorge de Sena, Sophia de Mello Breyner, Carlos de Oliveira, 
Eugénio de Andrade, Sebastião da Gama, Alexandre O’Neill, Manuel Alegre, Ary dos 
Santos, Fiama Hasse Pais Brandão, António Manuel Pina, Carlos Drummond D’ 
Andrade, chegaram como pássaros, estiveram durante três horas pousados, 
iluminaram-nos, e depois alçaram voo. Nós agradecemos a festa que nos 
proporcionaram.  

A professora, Maria Antonieta Couto 
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CIÊNCIAS SOCIAIS e 

Continuação da pág. 11 

De visita à exposições na Fundação Calouste Gulbenkian  

IVIVIVIV---- Descobrir a Matemática na Arte Descobrir a Matemática na Arte Descobrir a Matemática na Arte Descobrir a Matemática na Arte    

Amadeo de Souza-Cardoso 
Título desconhecido (Coty), 1917 

 “Entre obras de Amadeo de Souza-Cardoso e de Almada 
Negreiros fomos orientados, pela guia Raquel Feliciano, até  
uma obra de Helena Almeida de 1976 intitulada Pintura Habi-
tada. A obra era uma sequência de imagens que se dispunha 
ao longo de uma parede. A predominância das cores monocro-
máticas contrastava com a existência de uma simples mancha 
azul. A personagem feminina, cuja inexistência de um rosto lhe 
conferia uma inexpressão um tanto incomodativa, tinha na  mão 
um pincel que pintava a mancha. Ao percorrermos a sequência 
de imagens e à medida que a figura ia pintando a mancha, esta 
ia-se alastrando até preencher o plano da pintura por completo. 
Por fim, a mancha era empurrada pela figura. 

Mas que teria então a matemática que ver com tudo isto? 
Ao observarmos esta obra não víamos números, equações, 
nem qualquer outro tipo de simbologia que se identificasse com 
esta ciência. Mas isto foi apenas o primeiro contacto que tive-
mos com Pintura Habitada. Enquanto fazíamos estas reflexões, 
todos os nossos esforços se empenhavam na procura de uma 

relação entre a obra e a ciência matemáti-
ca.” 

Andreia Viegas, Miguel Figueira, 11º A1 
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 “No entanto, existem quantidades que são impossíveis 
de representar através dos números. Estas quantidades 
denominam-se números irracionais.  
 Na exposição, falámos sobre dois dos números irracio-
nais mais conhecidos o π (pi) e o Ω (nº de ouro). O π (valor 
de aproximadamente 3,14) é usado principalmente na cons-
trução e análise de formas e objetos circulares. No entanto, 
o leque de utilizações do número de ouro é muito mais vas-
to. Este pode ser utilizado em inúmeras coisas, e sempre 
esteve relacionado com proporção perfeita. Este é obtido 
através da ajuda da sequência de Fibonacci. Esta sequên-
cia consiste na soma dos dois números anteriores sucessi-
vamente. O número de ouro está relacionado com esta 
sequência, pois, se chegarmos ao infinito e o dividirmos 
pelo número anterior da sequência, temos o número de 

ouro ( ).  
 Porém, são conhecidas obras de arte que foram feitas 
com base no número de ouro muito antes da descoberta da 
sequência de Fibonacci. Um dos exemplos apontados é o 
das Pirâmides de Gizé. Será que o número de ouro era já 
conhecido na comunidade do antigo Egito?  
 Um facto é que a proporção do número de ouro é a mais 
agradável à vista humana e, talvez por isso, a que com 
mais facilidade se pode realizar inconscientemente. No 
entanto, também é possível que este número já fosse 
conhecido naquela altura e que, com o incêndio na bibliote-
ca de Alexandria, este conhecimento tivesse sido perdido.” 

 
Afonso Nunes, Miguel Silva, Pedro Paulo, 11º A2 

Jorge Pinheiro, Sem Título, 1977  
[representação da sequência de Fibonacci] 

ciências sociais e humanas 



filosofia 
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 “Após a análise da primeira obra, prosseguimos para a segunda, intitulada O Canavial: Memória Metamorfose de um Cor-
po Ausente, cujo autor é Alberto Carneiro. Nesta segunda peça , os estudantes depararam-se com uma estrutura feita de 
canas unidas por seis cordas sobre um pano circular. A construção estava rodeada por sete conjuntos de treze fotografias que 
registavam a homenagem que o artista quis fazer à Natureza. Esta homenagem, e constantes registos, representam a efeme-
ridade da Natureza. A obra era construída com elementos simples e de imediato destruída. Os números sete e treze presentes 
nos conjuntos fotográficos representam por si só os opostos existentes no nosso mundo (ex.: sorte e azar, dia e noite, bem e 
mal). O facto de a estrutura não ser regular mostra a imprevisibilidade e irregularidade dos fenómenos naturais e da vida em 
si.” 

 
Carolina Silva, Carolina Freire, Maria Nunes, Ricardo Oliveira,11ºA2 

Autor não identificado,  
Sem título,12 -01-2012 

Os sete rituais estéticos sobre um feixe de vime na paisagem, 1975 
 

VVVV---- O poder da Arte! Arte, sociedade e mudança O poder da Arte! Arte, sociedade e mudança O poder da Arte! Arte, sociedade e mudança O poder da Arte! Arte, sociedade e mudança    

  
 
 “No autocarro, o ambiente foi de muita diversão, 
principalmente quando dois colegas nossos tomaram o 
controlo do microfone do autocarro para fazer uma 
demonstração musical, (...) os alunos todos adoraram.  

Por volta das 20 horas, chegámos à escola onde 
esperavam alguns pais. Despedimo-nos dos professores 
e dos nossos colegas e pedimos todos uma nova visita 
de estudo (sem a parte do relatório).” 

 
 

Julien, Kristina, Marta Yary, Ricardo, 11º A1           

Próxima 
aula trazer 

elementos 

para elabo-
rar relató-

rio 



LÍNGUAS 

 Poderá a tecnologia atenuar a solidão 
ou , pelo contrário, contribuirá para 

desumanizar o mundo?   

A 
 
 
tecnologia tem a capacidade de apro-
ximar as pessoas que estão, por 

exemplo, em lados opostos do globo, como é o 
caso da internet. Ajuda também à comunicação, 
como é o caso dos telefones e telemóveis, e aju-
da-nos a passar o tempo e a não nos sentirmos 
tão sozinhos, como é o caso da televisão e da 
rádio. 

O ser humano tem a necessidade de estabele-
cer contacto com as outras pessoas, só assim se 
sente bem com ele próprio e confiante. 

Devido às novas tecnologias, os adolescentes 
passam horas em frente do computador, a jogar 
ou em redes sociais. Já não aproveitam o sol de 
inverno para irem jogar à bola com os amigos, ou 
simplesmente para conviverem um pouco sem 
estar em frente do computador ou da televisão. Já 
não aproveitam o verão para passar os dias intei-
ros na praia com os amigos ou com a família, ou 
simplesmente comer um gelado numa esplanada. 

Por outro lado, os velhotes, ou porque não 
podem, ou porque já estão habituados à rotina 
diária, ficam a ver televisão. Como a maior parte 
dos idosos vive sozinha, a sua única companhia é 
a televisão. Por isso, não vão passear nem encon-
trar-se com os vizinhos para passear um pouco. 

Na minha opinião, a tecnologia pode ser impor-
tante, pois ficamos a saber os acontecimentos 
atuais, a comunicação é muito mais fácil, mas 
com o seu uso excessivo tornamo-nos pessoas 
mais solitárias e talvez mais frias. Por isso, deve-
mos ter a capacidade de distinguir o mundo virtual 
do mundo real e saber aproveitar melhor o mundo 

em que vivemos.   
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A 
  
 
 
corrupção é inerente às sociedades 
humanas e há que saber viver com 

ela. É certo que existe corrupção em todo o mun-
do, embora queiramos fechar os olhos, ou talvez 
haja uns mais distraídos que nem se apercebem 
dela. 
  O que leva à corrupção?, poderíamos pergun-
tar, se quiséssemos fazer uma interrogação retóri-
ca ou fossemos ingénuos. O dinheiro é a causa. 
Como dizem: Dinheiro é poder, e poder é mandar. 
Quem não gosta de mandar? Talvez as pessoas 
que nunca tiveram tal oportunidade. Porém, o 
dinheiro até a estas influencia, sem se apercebe-
rem.  
 

Basta ler um jornal 
ou ligar uma televisão 
para que possamos 
encontrar algum caso 
de corrupção. Criá-
mos estereótipos, 
quando a palavra polí-
tico nos vem à cabe-
ça. O que pensamos 
logo? “Mais um cor-
rupto”, pois é a ideia 
que nos é transmitida. Como é possível que, com 
a crise que existe e em que todos os dias pessoas 
passam fome, a taxa de desemprego está aproxi-
madamente a 13%, e, mesmo assim, os políticos 
têm grandes carros e fazem vida de luxo. O 
dinheiro, como já mencionei, é a causa de tudo, 
controla o mundo, influencia as pessoas a come-
terem o exacerbado, ultrapassa todos e qualquer 
valor ou respeito. 

 Infelizmente, este é o mundo em que vivemos 
e não há nada a fazer. Uma pessoa não pode 
mudar o mundo, e a única solução que encontro 
para combater a corrupção é extinguir o dinheiro. 
Mas, esta ideia é completamente absurda. Como 
iríamos viver sem dinheiro? Impossível! 
   A corrupção é de tal forma inerente à socie-
dade que o grau de conformidade com ela é ele-
vadíssimo, e apenas nos podemos manifestar 
através de desabafos sem qualquer propósito.  

Miguel Dias, 12º C1 

Corrupção:  
um mal a suportar  



ESCRITA CRIATIVA 

 
Quero escrever 

 
Quero escrever. 

As letras para as palavras, busco-as em longínquas galáxias, 

Inacessíveis estrelas ou potenciais cometas, 

Mas, ao tocarem a ponta da caneta, 

Esmaecem, por encanto, 

Sem nada no papel querer aparecer. 

 

Escrevo agora já forçada, 

Pensando tudo, mas dizendo nada. 

Minha cabeça é turbilhão, 

De ideias, em pensamento vão. 

E pelo que haveria eu de escrever? 

Pelas aves? Pelos homens? Pelo mundo? 

Tudo tão grande, tão disperso e difuso, 

Mas ao mesmo tempo, tudo tão real, quase tangível: 

Bastará estender a mão? 

 

O mundo é o que fazemos dele. 

(Flui agora a caneta, que tanto teimava em ficar no sítio) 

De que vale um gesto ou uma palavra, se a ninguém tocar? 

Para que serve um olhar ou um sorriso, se o deixarmos  

                                                                             [ecoar no vazio? 

O mundo é o que fazemos dele. 

Se olharmos à nossa volta e sorrirmos felizes,  

Então, cegos estamos. 

Se olharmos à nossa volta e nada fizer sentido, 

Para um futuro melhor caminhamos. 

 

Julgo, finalmente, sentir ordem nas minhas ideias. 

(Como é que a desordem pode alguma vez organizar-se?) 

  

Volta o zumbido e pára a caneta. 

 

Rita Trabulo Silva, 12.º A3 

  

Amor é algo que paira no ar e nos afeta, 

É um conjunto de sentimentos 

Que se sente fortemente 

Por vezes com sofrimento 

E nunca é suficiente. 

 

É uma desilusão constante, 

É a esperança de acreditar 

Em algo sobrenatural 

Que possamos aproveitar 

E que nunca nos satisfaz, 

Mas esperamos que nos possa auxiliar. 

 

Amor é loucura, às vezes tortura, 

Uma doença sem cura. 

É como o vento: vai e vem. 

 

Amor é água que não mata a sede, 

É a âncora que não nos deixa flutuar. 

TCM1 10º ano 

 Poesia           
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 EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Catarina e Wilson com a mão na massa 

BOLACHINHAS DE MANTEIGA 
 
Ingredientes: 
500g de farinha sem fermen-
to 
200g de açúcar 
200g de manteiga  
3 ovos 
 

Preparação: 
Colocar o açúcar e a manteiga numa tigela e bater 
com a batedeira. Acrescentar os ovos até obter 
um creme fofo. Juntar a farinha de uma só vez e 
mexer até formar uma massa consistente. Esten-
der a massa com o rolo até ficar com 0,5 cm de 
altura. Cortar as bolachas com o formato desejado 
e colocar num tabuleiro forrado com papel vege-
tal. Pincelar as bolachinhas com ovo batido. Cozer 
as bolachas num forno pré-aquecido à temperatu-
ra de 170ºC. Sirva quando estiverem frias! 

N 
 

 

 

o dia 6 de março, nós, os alu-
nos de Educação Especial, 

Wilson e Catarina, juntamente com os nossos pro-
fessores, fomos para a cantina da escola para 
realizarmos uma atividade de culinária: fazer bola-
chinhas de manteiga. 

Primeiro estivemos na nossa sala a estudar a 
receita, pois precisávamos de saber os ingredien-
tes e as quantidades a usar. Posteriormente, na 
cantina, pesámos a manteiga, a farinha e o açú-
car. 

Com a batedeira, à vez batemos o açúcar com 
a manteiga, em seguida os ovos e, por fim, juntá-
mos a farinha de uma só vez! Depois veio a parte 
mais divertida: estender a massa e fazer bolachi-
nhas com várias formas: bolas, corações, estre-
las, flores… 

Para concluir, forrámos  três tabuleiros com 
papel vegetal onde introduzimos as bolachas com 
muito cuidado e pincelámos com ovo batido. Por 
fim, foram ao forno que já estava prontinho à 
espera das nossas bolachas. 

Seguiu-se uma curta espera, porque o forno 
era muito rápido, 

 e as nossas bolachinhas estavam deliciosas, 
foi de comer e chorar por mais... No fim, distribuí-
mos as bolachas para toda a gente provar…No 
entanto, ficou a promessa de repetirmos a expe-

riência com outra nova receita…. 
Qual será?? 
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JCE / FILOSOFIA 

“  

Ó 
  
Professora, este filme sim, deste gostei, deu 
para esquecer o anterior”, diziam uns alunos, 
enquanto outros, perplexos, consideravam que 

o filme não o era verdadeiramente, mas sim, um documentá-
rio. Face a esta contenda, agendou a turma do 11º E, para o 
dia 14 de março, o debate sobre o filme, proposto no âmbito 
do JCE, Bowling for Columbine. O debate, realizado durante 
uma aula de Filosofia da professora Maria Alberta Fitas,  foi 
gerido e secretariado por alunos previamente selecionados e 
dele se dá, por este meio, uma pálida imagem. 

Depois de uma certa confusão, a opção 
foi registar no quadro as múltiplas ques-
tões que iriam ser o ponto de partida para 
a reflexão que se iria desenvolver. A saber: 
Porquê o título? Qual o objetivo do realiza-
dor? O filme contribuiu para a mudança de 
mentalidades dos americanos? Os seus 
valores continuam a ser bélicos? Se se 
puder intervir junto das crianças, poder-se-
á alterar essa tradição? Que género de 
filme é este? Será que o realizador nos 
quis dizer que a nossa opinião, enquanto 
cidadãos conta? Poderemos ou não modi-
ficar hábitos e tradições que se perpetuam 
entre gerações? 

Não houve objeções nem opiniões 
divergentes na definição do objetivo: a 
mudança de mentalidades. O consciencia-
lizar a população do grave problema que 
está a desenvolver, no seu seio, ao adqui-
rir e defender o uso fácil do armamento e daí a consequente 
necessidade de retirar do mercado, acessível a qualquer um, 
ou nos casos extremos aos jovens, todo o arsenal de mate-
rial bélico com que os americanos convivem, como se ainda 
estivessem, permanentemente, em guerra. Uma aluna justifi-
cou o objetivo do filme com a ideia de culpar o governo ame-
ricano, mas, por outro lado, na sua opinião, a culpa deverá 
ser repartida, porque se o poder fomenta a necessidade da 
guerra e da defesa permanente, por outro a mentalidade dos 
americanos já absorveu de tal maneira esse modo de viver 
que não admite o contrário. Por entre uma catadupa de 
ideias, reconhecemos como responsável um presidente de 
uma indústria de armamento que não manifestou o mínimo 
respeito pelos cidadãos, pois quando alguma desgraça rela-
cionada com armas acontecia e as pessoas se apercebiam 
de que as armas não eram fonte de segurança, ele ia lá 
defendê-las, com o intuito de continuar a vender, ou seja, 
com o pretexto da falta de segurança, acentuava ainda mais 
a necessidade da aquisição de armas. 

Outro aluno lembrou como o medo é fomentado através 
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dos meios de comunicação e, por isso, os americanos são 
assim “obrigados” a comprar armas para se defenderem. No 
fundo, toda esta forma de induzir o público à compra de mais 
e mais armas apenas se deve ao facto de o  governo e res-
petiva indústria quererem escoar o armamento que é produzi-
do em abundância.  

A turma chegou à conclusão a que os americanos já 
deveriam ter chegado, se tivessem espírito crítico e liberdade 
cultural para tal, à conclusão de que as armas não transmi-
tem a imensa segurança que demonstram, pois “violência só 
gera violência”. 

Abordou-se, então, a seguinte pergunta: Porque é que os 
canadianos não são como os americanos? 
Se têm a mesma oportunidade e facilidade 
de adquirir armas, porque se comportam 
de um modo muito mais pacífico? Alguém 
destacou também que para além de incen-
tivarem ao uso e à compra de armas, os 
mass media conseguem arrastar as pes-
soas ao racismo, mostrando sempre como 
culpados de todos os males, os “de outras 
raças” que não os de “perfeita” linhagem 
de um puro Americano. Há sempre o 
recurso aos “bodes expiatórios” sobre 
quem recaem as responsabilidades do 
que de errado acontece com ou entre os 
americanos. 
 E lá voltamos no final à questão do 
título, afinal porquê Bowling? 
 Depois de pensarmos acerca do 
assunto, depois de se ter dito que é um 
desporto muito popular entre os america-

nos, alguém propôs esta leitura: a bola é o governo america-
no, os pinos são a população, e se a bola tenta derrubar os 
pinos, tenta, então, denegrir os bons valores, levando os 
cidadãos a adotar atitudes violentas. E, como no bowling, os 
pinos foram concebidos para a “queda”, vão cair em cima dos 
outros, contribuindo assim para o “tombo” dos outros. 

Sendo as crianças as mais prejudicadas, porque se 
desenvolvem num clima de violência, alimentado pelos dese-
nhos animados, que já são em si mesmos extremamente 
violentos, ou pelo ambiente de terror constante em que 
vivem, concluímos que deveriam ser feitas ações de sensibili-
zação nas escolas contra as armas e não a seu favor, que só 
a longo prazo e agindo junto dos mais pequenos se poderá 
mudar o que reconhecemos como tão negativo. 

Acabamos o nosso debate, com várias questões em aber-
to: Continuarão os americanos a agir desta forma? Se conti-
nuarem, haverá uma terceira Guerra Mundial? 

 

Madalena Taveira, 11ºE 

Debate sobre Bowling for Columbine     



VISITA DE ESTUDO 

O 
 

 

 

Curso Profissional de 
Comércio e a Turma 2 do 

Curso de Comunicação realizaram uma visita de 
estudo a Lisboa nos dias 5 e 6 de Março, acompa-
nhados dos professores António Silva, Carmen 
Pedroso e Vânia Diogo. 

 O grupo visitou, no dia 5, a RTP, ficando a 
conhecer os estúdios. Aí assistiram ao ensaio do 
programa 'Portugal no Coração' e  tiraram  uma 
foto com João Baião e Carlos Cunha.  

  
 Depois visitaram a redação e o estúdio do Tele-
jornal onde cada turma tirou um foto no lugar do 
pivot do jornal.  

Nos estúdios da RTP, da RDP e da SIC 

 Seguiu-se uma visita ao museu da RTP, onde o 
grupo produziu um vídeo em Alta Definição, num 
fundo 'croma' que era atualizado por cenários por 
computador. O mesmo está acessível on-line no 
BIBLIOBLOGUE da escola. 
     Houve ainda tempo para uma visita demorada 
aos 15 estúdios da RDP e  a presença dentro do 
estúdio da Antena 1 em direto.  

 No dia 6 de Março, foi a vez de visitar os estú-
dios da SIC. Os alunos estiveram no estúdio do 
'Primeiro jornal', na redação, na régie e tiraram a 
foto de grupo da praxe à saída da SIC. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

10º TCM2 e 12º TCOM 
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VISITA DE ESTUDO 

PROFESSORES JOSÉ MANUEL COUTO, MARIA DE JESUS HORTA e MARIA GABRIELA CORVO 

Visita de Estudo a Sines , Lisboa e Sintra, 27 e 28 de fevereiro, 11ºC1 e C2 

 Iniciámos a nossa visita pelo Porto de Sines. Sem sairmos do autocarro, e ao longo de uma hora, fizemos um percurso 
guiado por várias das zonas que constituem o monumental e dinâmico porto internacional. 

Mas saímos um pouco, para esticar as pernas  

Já em Lisboa, realizámos um Percurso Queirosiano na Baixa, descendo desde os Restauradores ao Cais do Sodré e, depois, 
subindo a Rua do Alecrim até ao Chiado. Entretanto, descansámos à sombra de Camões e tomámos um café com Pessoa! 

 Encerrámos a nossa visita com chave de ouro, percor-
rendo a romântica vila de Sintra e penetrando nos mistérios e 
encantos do Palácio da Pena e da 
Quinta da Regaleira. 
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VISITA DE ESTUDO 

 Nos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro, as tur-
mas 10º TCM1 e 11º TOE foram a uma visita de 
estudo a Lisboa. 
 Chegaram à SIC por volta das 14:00h e foram 
recebidos às 14:30h. Depois de entrarem e de se 
apresentarem mutuamente à senhora que os iria 
guiar na visita, foram para o estúdio onde é reali-
zado o telejornal, e foi-lhes dada uma breve expli-
cação de como funcionavam os equipamentos. 
 Em seguida, foram conhecer a régie, onde é 
feita a seleção da informação que passa para a 
televisão. Vista a régie, foram visitar a sala de jor-
nalistas, onde é trabalhada a informação para 
divulgar em direto. 
 Continuando a visita, foram então para a sala 
de produção técnica, onde os programas são 
inseridos na grelha de programação para passa-
rem na televisão. 
 Acabada a visita aos estúdios da SIC, no mes-
mo local, visitaram ainda a “Bloom Graphics” onde 
foi possível ver como era produzida a publicidade 
para a televisão. 
 Já à saída, tiveram o privilégio de se encontra-
rem com o Dr. Pinto Balsemão, Diretor da SIC, 
com quem puderam tirar uma fotografia. 

“Bastidores da SIC” 

 Do repórter ao jornal 

 No dia 1 de fevereiro, pelas 10:30h, os alunos visitaram o 
Jornal Público, onde foram recebidos pela Diretora, que expli-
cou que o jornal é dividido em duas partes: o P1 e o P2, que 
é o complemento do P1. O jornal é dirigido a classes especí-
ficas, uma classe A que tem mais tempo para ler pelo que  os 
artigos são mais aprofundados, e classe B que tem menos 
tempo, ou seja, pretende conhecer as notícias de forma mais 
reduzida. Quem lê este jornal sabe distingui-lo através da 
expressão escrita e das fontes usadas. 

   Este jornal contém um livro de estilo 
em que estão inseridas as regras de 

Ambas as turmas, por volta das 14:30h, visitaram a 
Fábrica da Felicidade (Coca-Cola), em Palmela, com o intuito 
de enriquecerem o seu programa de formação. 
 À chegada, os alunos foram recebidos pela funcionária 
Filipa, que os guiou ao longo de toda a visita. Esta começou 
com o visionamento de uma curta-metragem sobre a origem 
da Coca-Cola. De seguida foram às secções onde é feito o 
processo de enchimento, engarrafamento, e a colocação do 
rótulo nos respetivos recipientes. 
 A Fábrica da Coca-Cola está subdividida em duas empre-
sas, a Coca-Cola Portugal que se ocupa da produção e a 
Refrige que trata do engarrafamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No fim da visita, os alunos visualizaram um filme cómico 
em 3D - sobre a fórmula da Coca-Cola. Estes acharam a 
visita bastante interessante, porque é uma marca mundial-
mente famosa, e ficaram a saber todo o processo de engar-
rafamento pelo qual passa esta bebida. 
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edição e produção do jornal. Também têm uma página on-
line onde estão os temas resumidos que irão sair aprofunda-
dos no jornal. 
 
 
 
 
 
 
 
   A visita foi curta e no fim foi-se ver a sala onde estavam os 
repórteres a trabalhar. 
   Os alunos ficaram com a opinião de que a directora podia 
ter explicado e aprofundado mais coisas. 
   Depois de sair do Público, foram almoçar ao Fórum Almada 
e de seguida dirigiram-se para a Fábrica da Felicidade. 



 VISITA DE ESTUDO 
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N 
 
os dias 23 e 24 de novembro, os alunos 
dos 10º e 11º B, do Curso de Ciências 
Socioeconómicas, acompanhados por qua-

tro professoras, realizaram uma visita de estudo à Fabrica 
FIMA, com o objetivo de compreender o processo produtivo, 
e à Assembleia da República, para conhecer melhor o espa-
ço, a sua história e a organização. 

Partimos da escola por volta das 8:30 h e chegámos a 
Lisboa por volta das 12 horas. Na FIMA já estava à nossa 
espera a guia que iria conduzir a visita, pelo que de imediato 
os alunos foram conduzidos para uma sala onde foi projetado 
um conjunto de diapositivos sobre a fábrica. Esta projeção foi 
acompanhada de explicações, que em muito ajudaram os 
alunos a interessar-se pela produção de margarina. 

A FIMA resultou de uma parceria entre duas companhias, 
desde 1949, sendo estas, uma companhia holandesa 
(Unilever) e outra portuguesa (Jerónimo Martins). O lema da 
empresa é promover o bem-estar e que as pessoas aprovei-
tem o máximo das suas vidas,  pelo que o seu slogan é 
“Damos mais vitalidade à vida”. 
 Uma vez que a empresa produz e comercializa inúmeras 
marcas familiares aos portugueses, preocupa-se essencial-
mente com a higiene e cuidados pessoais dos trabalhadores, 
para que estes possam desempenhar de forma correta a sua 
função e, principalmente, para que os portugueses possam 
usufruir de marcas tão conhecidas, tais como, Vaqueiro,  
Becel, Planta, Gallo, Lipton, Knorr, Skip, Olá, Sun, Dove, 
Rexona, entre outras. 

Ao contrário do que muitos portugueses pensam, existem 
diferenças entre a margarina e a manteiga. Quando nos refe-
rimos à manteiga, estamos a falar de uma produção 100% 
animal, enquanto a margarina é uma produção 100% vegetal, 
o que faz com que esta seja menos prejudicial para a saúde. 

No final da visita à fábrica, foi-nos proporcionado um lan-
che e foi-nos oferecido um saco que continha uma margarina 
Planta e um icetea. Aproveitámos o momento e agradecemos 
à nossa guia a sua disponibilidade e a sua amabilidade. 
 Às 15:15h, as turmas concentraram-se em frente à Pou-
sada da Juventude, para a distribuição dos quartos e para 
colocarem as suas bagagens nos respetivos aposentos. 

De seguida, e aproximando-se a hora do jantar, fomos ao 
Chiado, um espaço comercial e de lazer, onde pudemos des-
frutar de um variado espaço de restauração, compras e diver-
são. À hora marcada, concentrámo-nos junto à Brasileira e 
deparámo-nos com uma alegre e cativante banda africana, 
que nos incentivaram a dançar e a juntarmo-nos a eles, em 
plena praça pública. Depois, o grupo dividiu-se, indo alguns 
para a pousada e outros, juntamente com a professora Car-
men Castro, foram desfrutar a noite e conhecer melhor 
alguns cantos de Lisboa, como o Bairro Alto. 

Por volta da meia-noite, já estafados, o grupo aventureiro 
dirigiu-se para a Pousada, onde eram esperados pelos outros 

colegas e professoras.  
Na manhã de 24, as turmas dirigiram-se para a Assem-

bleia da República. Na Assembleia, estava já lá a guia e a 
deputada Elsa Cordeiro, natural de Tavira, para nos mostra-
rem o interior do edifício onde se concentram inúmeros depu-
tados e políticos de vários partidos. 

Após uma breve introdução, a guia informou-nos que a 
Assembleia antes de ser um órgão legislativo do Estado Por-
tuguês era um mosteiro. De seguida, entrámos nas salas e 
percorremos os vários compartimentos. 

A Assembleia da República é o segundo órgão de sobe-
rania de uma República Constitucional. É um parlamento 
unicameral, sendo composto por 230 Deputados, eleitos por 
círculos plurinominais para mandatos de quatro anos. A 
Assembleia da República reúne-se diariamente no Palácio de 
São Bento, em Lisboa. 

A Assembleia impressiona, embora o local seja mais 
pequeno do que parece. 

Por volta das 14:00 h, as duas turmas reuniram-se em 
frente ao refeitório da instituição para desfrutar de uma refei-
ção de que gostámos muito. 

Finalmente, realizou-se a viagem de regresso à escola 
onde chegámos por volta das 19:30 h. 
 Consideramos que os objetivos da visita foram plenamen-
te alcançados. Esta proporcionou-nos dois dias fantásticos, 
pois visitámos uma empresa de sucesso, conhecemos o cen-
tro de Lisboa e estivemos no local onde são discutidas inú-
meras ideias/opiniões que contribuem para o desenvolvimen-
to do nosso país. 

Há a destacar a forma cívica e ordeira como os alunos se 
comportaram durante as visitas guiadas, num clima de agra-
dável convívio entre alunos/alunos e alunos/professoras.    

  João Moreno,  Marisa Tubal  
                              e Rita Semedo, 11º B 

Visita à FIMA e à Assembleia da República 
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 No dia 21 de março, para assinalar o Dia da Árvore e 
o início da nova estação do ano, a Primavera, nós, os alunos 
de Educação Especial, Wilson e Catarina, plantámos uma 
árvore no recinto da escola.  

 Primeiro fomos buscar as alfaias de que precisávamos 
para transplantar a árvore do vaso para a terra do jardim, em 
seguida, o prof. Picoito cavou um buraco e os alunos conti-
nuaram o trabalho, muito entusiasmados: o Wilson cobriu 
com terra e a Catarina regou com bastante água a nossa 
árvore, ainda pequenina… 

 O nome de origem da 
árvore é araucária (Araucaria 

angustifólia) e é a primeira desta espécie na nossa escola. 
Falámos sobre a responsabilidade de cuidar de uma árvore e 
do que ela precisa para viver: terra (alimento), água, luz e 
oxigénio.  

 Prometemos tratar muito bem da nossa araucária!  

      Wilson e Catarina;    Profs. Eliana e Picoito 

e-mail: biblioblogue@gmail.com        

 Os membros do Clube Mentes Empreendedoras fizeram o 
convite a todos os elementos da comunidade escolar, organi-
zaram a iniciativa em parceria com a Câmara Municipal de 
Tavira e a Sumol+Compal e na sexta-feira, dia 23 de março, 
um grupo de cerca de 40 alunos, acompanhados das profes-
soras Ana Cristina Matias e Augusta Carvalho, deslocou-se à 
Mata da Conceição para fazer uma plantação de árvores. 
 Guiados pelas instruções dos engenheiros e dos sapado-
res, trabalharam com afinco e determinação. No final da tarefa, 
houve lugar a um agradável piquenique grátis.  
  Fica a promessa de haver mais iniciativas deste género e o 
convite a todos os nossos leitores para irem desfrutar de uns 
momentos em comunhão com a natureza na Mata da Concei-
ção.                                                 A professora, Ana Cristina Matias 


