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Cheguei à Escola Secundária Leal da Câmara, 

denominada então Escola Secundária de Rio 

de Mouro, há vinte e sete anos, muito 

contrariada. Não queria vir. Embora morasse 

perto, em Mem Martins, nunca tivera 

nenhum contacto com a Escola, a não ser 

através de um brevíssimo telefonema trocado 

com o presidente do então Conselho Diretivo, 

Professor Manuel Moreira, já depois de saber 

que aqui tinha sido colocada como professora 

do quadro de nomeação definitiva. Chorei 

quando soube dos resultados do concurso 

nacional de colocação de professores, pois 

pusera, na minha cabecinha jovem e 

sonhadora, que seria fácil continuar na Escola 

Secundária de Mem Martins, a minha 

primeira opção no boletim de concurso e a 

escola onde eu, na altura, adorava trabalhar. 

A Escola de Rio de Mouro fora a segunda 

opção. Fiquei na segunda opção, como 

professora do quadro, pertinho de casa, e 

chorei por causa disso!? Estarão a interrogar-

se, com perplexidade, os muitos colegas que 

todos os anos percorrem quilómetros para 

trabalhar em escolas muito longe de casa, a 

maior parte deles com um sorriso, sem 

dramas. Têm razão. Hoje vejo o quão sem 

sentido foram aquelas lágrimas.  

Porém, em minha defesa, devo dizer que, em 

1989, a realidade era outra. Na maior parte 

dos casos, os professores de Português e 

também os professores de Matemática 

ficavam precisamente onde queriam ficar. 

 

E eu queria ficar em Mem Martins. Porém, contra 

factos não há argumentos e eu tinha de obedecer ao 

resultado do concurso. Com a anuência simpática 

do Presidente do Conselho Diretivo da Escola 

Secundária de Rio de Mouro, só cheguei à escola 

pouco antes do início das aulas. Cheguei 

timidamente, como, aliás, é o meu jeito de chegar a 

qualquer lugar que me seja desconhecido. Encontrei 

uma escola cuidada, muito organizada, com gente 

simpática, todavia, com um ambiente muito formal, 

muito diferente do ambiente descontraído que 

existia na escola de onde eu viera. Eu estranhei 

bastante esta formalidade e a adaptação não foi 

fácil. Contudo, muitas vezes, o que primeiro se 

estranha, depois entranha-se, como o sabor do 

Sushi ou o sabor das histórias bizarras do escritor 

japonês Haruki Murakami. Com o passar do tempo, 

fui-me adaptando, fui-me envolvendo, fui-me 

dando, fui aprendendo a estar na Leal e a amar cada 

canto, cada pessoa, cada projeto. A Leal entranhou-

se em mim. Por isso, aqui estou há vinte e sete anos. 

Mas, o meu envolvimento na e com a Escola é tão 

forte que sinto que estou cá desde o início, pois foi 

também com o que dei de mim que a Escola cresceu 

e se tornou no que é hoje. 

A Leal nasceu em 1986. Há trinta anos. Os primeiros 

tempos foram algo conturbados. O acesso à Escola 

era muito difícil. Muitos dos caminhos que a ela 

levavam não eram alcatroados e, por isso, nas 

estações do ano mais chuvosas, era preciso calçar 

galochas para atravessar o extensíssimo lamaçal 

que quase isolava a escola da restante vila de Rio de 

Mouro. A Escola não tinha jardins nem pavilhão 

gimnodesportivo – a construção do pavilhão 

gimnodesportivo levou anos e teve tantos avanços 

e recuos que parecia um enredo de um folhetim 

qualquer. Teve até honras noticiosas na impressa 

escrita. Pior do que isto, em 1986, com as aulas 

prestes a começar, não havia cadeiras em todas as 

salas de aula. As cadeiras só chegaram às salas após 

uma manifestação dos professores, dos 

funcionários e da população em geral, que ficou 

conhecida como «A guerra das cadeiras». Porém, as 

dificuldades iniciais não definem uma Escola, muito 

menos uma Escola com a força anímica da Leal. Com 

uma comunidade escolar muito jovem e 

 

bastante estável desde o início, a Leal meteu mãos à obra 

e fez os jardins, adquiriu equipamentos, reorganizou 

espaços, estabeleceu parcerias, concorreu a projetos, 

concebeu clubes e criou laços e cumplicidades, passando, 

rapidamente, a ser reconhecida pela comunidade 

envolvente como uma Escola de referência, na qual valia 

a pena estudar e trabalhar.Hoje, a Escola Secundária Leal 

da Câmara é a escola-sede de um agrupamento de Escolas 

constituído por mais cinco escolas. O Agrupamento 

mantém o nome da Escola Secundária. Porém muitas 

outras coisas mudaram. A Escola Secundária Leal da 

Câmara foi obrigada, em muito pouco tempo, a adaptar-

se, a reinventar-se. Foi quase como se, após 26 anos de 

existência – o Agrupamento foi criado em 2012 –, tivesse 

de nascer outra vez, reiniciando o processo de 

crescimento, agora, com uma família bastante mais 

numerosa e, em muitos aspetos, com maneiras de estar e 

de fazer naturalmente diferentes das da Leal, pois cada 

uma das escolas que integrou o Agrupamento trouxe 

inevitavelmente consigo as suas raízes, a sua história, o 

seu percurso, a sua identidade e, até, as suas 

idiossincrasias. Mais uma vez e apesar do ceticismo e da 

resistência de alguns perante esta nova realidade, a Leal 

acreditou que seria possível conciliar todas as realidades 

e criar laços, de modo a construir, do pré-escolar ao 12.º 

ano de escolaridade, um projeto sólido, coeso, credível e 

de qualidade, capaz de envolver, educar, ensinar e ajudar 

as crianças e os jovens a encontrar, com tranquilidade, 

um caminho em direção ao futuro.Foi imbuído deste 

espírito que nasceu o Projeto Educativo do Agrupamento, 

é na concretização deste espírito que se trabalha, 

quotidiana e afincadamente, na Leal e, naturalmente, é, 

com este espírito que todo o Agrupamento, e também 

esta edição comemorativa do 100Letras, parabeniza e 

festeja os 30 anos de história da Escola Secundária Leal da 

Câmara. Nas memórias deste tempo vivido, sobressaem 

os laços e as cumplicidades que ligam todos os que 

estiveram ou estão na Leal, mesmo os que entraram mais 

tarde ou os que estiveram por pouco tempo. A história da 

Leal é uma história de afetos. São eles que fazem dela 

uma Escola com alma, como referiram muitos dos 

testemunhos que trouxemos para esta edição do 

100Letras, incluindo o do nosso Diretor. Que assim 

continue. Atrevo-me a dizer que as memórias destes 30 

anos nos dão a garantia de que assim será.  

 

LUCINDA SANTOS 
SUBDIRETORA DO AELC 

Lucinda Santos 
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dentro das salas de aula, o trabalho nos espaços de jardim, que por nós foram arranjados, com o nosso instrutor de jardinagem, o 

Prof. Manuel Alves, recordo os almoços, os passeios que fizemos em conjunto e sei agora que tudo foi importante para a formação 

da família da Leal, com muitos troncos e ramos como qualquer família.  

A escola cresceu e faz hoje 30 anos. Muitos dos que ajudaram a crescer esta menina já não estão presentes, uns partiram para a 

reforma, outros por diversos motivos da sua vida pessoal e profissional mas cá deixaram a sua impressão digital. Não foram 

esquecidos. Não foi em vão que aqui estiveram. 

Vamos sempre manter viva a chama que fez crescer a Escola Secundária Leal da Câmara. Parabéns, menina dos nossos olhos, local 

onde passámos a maior parte das nossas vidas. Que por muitos anos possamos dizer "a nossa escola", a Leal da Câmara. 

Rosa Santos (Assistente Operacional - Biblioteca) 

 
 
 
        ada um de nós traz dentro de si a 
representação do que é uma escola, por 
conta das experiências que vivenciamos 
neste universo.  
É na escola que os acontecimentos de 
maior importância surgem em nossas 
vidas. Inevitavelmente, ela deixa de ser 
apenas um campo de troca de 
conhecimentos e adentra uma esfera 
emocional, onde se permeiam outros tipos 
de trocas, principalmente as afetivas. 
 
Digo isso com referência às relações que 
nela se estabelecem, pois na escola 
acontecem as primeiras relações fora da 
família e, nesse processo que marca uma 
“segunda sociabilidade”, alguns conflitos 
por vezes emergem. Estes afloram, 
principalmente, quando o adolescente 
percebe que deixa de ser único e começa 
a se ver como parte de uma situação 
coletiva, a conviver entre iguais e 
diferentes.  
A atenção exclusiva que antes era só do 
adolescente passa a ser pulverizada em 
média com outros trinta alunos na sala de 
aula e se isso, por um lado, é 
decepcionante, também, por outro, 
contribui para o amadurecimento 
emocional do jovem. Nesse sentido, o 
ambiente escolar deixa de ser mero 
espaço de aprendizagem formal e torna-se 
palco de frustrações, realizações, 
encontros, disputas, competitividade e 
dificuldades de relações interpessoais.  
 
Pode-se afirmar que a escola é o segundo 
ambiente mais importante na vida social 
de um ser humano.  
 
 
 
 

 

A árvore que plantámos 

No dia 1 de Setembro de 1996, iniciámos um ciclo de entreajuda e camaradagem entre 

funcionários e professores que tudo fizeram para que esta escola crescesse. Como uma 

semente que cai à terra, foi preciso fazer tudo. Recordo a colocação de material de apoio 

 

 
 
Penso que a melhor forma de educar é 
levar o conhecimento de mãos dadas com 
o afeto, como me sugere o que vejo no 
quotidiano. Os adolescentes conseguem 
ter um melhor rendimento quando são 
olhados com carinho, respeito e sabem 
que alguém se importa realmente com 
eles, seja em casa ou na escola.  
 
De certa forma, tentamos (assistentes 
operacionais) ajudar os professores nesse 
sentido, para que possam, na medida do 
possível, fazer uma leitura do que os 
adolescentes estão lhe trazendo. Muitas 
vezes, é no professor e no assistente 
operacional que os adolescentes 
depositam amor, raivas e angústias que 
estão vivendo no seio familiar. Os 
professores e assistentes operacionais 
acabam sendo recetores de algo que, à 
primeira vista, nada tem que ver com o seu 
papel na escola.  
 
Sem que se faça um juízo de valor dessa 
situação, verifica-se, atualmente, que 
alguns pais delegam à escola muitas outras 
funções: a de educar, transmitir valores, 
autoridade, respeito, limites. Pode dizer-
se que alguns pais se esquivam de 
responsabilidades que originalmente 
seriam deles. 
 
Precisamos unir-nos nesta ‘’empreitada’’, 
para que possamos mostrar aos ‘’nossos’’ 
adolescentes que a escola é algo 
“sagrado”, pois é nela que podemos 
edificar o conhecimento e novas 
perspetivas de vidas. 
 
Na Escola Leal da Câmara, local em que 
desenvolvemos parte de nosso trabalho,  
 
 
 

 

 
 
há muita pulsão de vida, há profissionais 
empenhados em dar o melhor de si aos 
alunos. Aqui, as portas estão sempre 
abertas aos pais e também aos 
plantadores de sementes esperançosos na 
difícil missão de educar.  
 
É aqui que acompanho o lançar de 
sementes novas, a cada dia, para que 
floresça um amanhã melhor. Estas 
sementes simbolizam a educação na sua 
forma mais genuína: esperança na 
construção de novos cidadãos. Este 
objetivo só será possível com a valorização 
dos pais, da escola, dos professores e dos 
assistentes operacionais; todos fazendo 
sua parte com o objetivo em comum: o de 
um futuro melhor e digno para os nossos 
alunos. 

                                                                                                   
     José Palmeira 

(Assistente Operacional) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

A importância da Escola Leal da Câmara 
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Uma vez na Leal deveria ser para sempre 

       uando me pediram para escrever um texto 

sobre a Escola, senti um misto de emoções que 

com o tempo não são estranhas a quem deixou 

entranhar em si uma escola que foi o 

prolongamento da família... com tudo de bom e 

menos positivo que têm todas as famílias. 

Não sou capaz de escrever uma retrospetiva de 

tudo o que vivi mas sei que fui feliz, numa Escola 

que era criativa, com um ambiente limpo, uma 

agitação saudável e projetos que nos prendiam 

desde a razão até a emoção. Recordo com saudade 

campanhas que dinamizei como a recolha de 

fundos para a Liga Contra o Cancro que colocou 

numa sala da instituição o nome da Escola; recordo 

o Prémio Anual de Voluntariado atribuído pelo 

Ministério da Educação e pela Fundação Pró-

Dignita; recordo o Banco Alimentar da Leal e um 

sem fim de atividades a que a comunidade abriu os 

braços para avançar de boa vontade, ligando a 

Escola ao exterior. 

Grata, muito grata aos alunos a que ensinei 

História, porque sentia que era correspondida. 

Queriam aprender na Leal e viver o melhor que a 

Leal oferece, conhecimento e enriquecimento 

pessoal, cultural e académico para a vida. 

Tenho tantas recordações da escola, dos colegas, 

dos auxiliares de educação e alunos que digo, 

simplesmente, uma vez na Leal deveria ser para 

sempre! E, quando se comemoram os trinta anos, 

que venham muitos e uma grande festa como foi a 

dos vinte cinco anos, com brilho, partilha e alegria.  

Parabéns Escola Leal da Câmara, 

 

Maria João Martins 

 

 

Não há outro lugar onde preferisse trabalhar!  

 

           Leal da Câmara é, antes de mais, um sítio especial! 

A Leal não é uma escola como as outras. É a escola para onde se vem e 

de onde já não se quer sair, a escola para onde se quer voltar no próximo 

concurso, a escola que nos marca para sempre. Porquê? Talvez porque 

começou por ser uma escola no meio da lama, ao lado do pinhal, uma 

escola que nos obrigava a transpor uma picada ora de terra batida e 

poeirenta ora de terra lamacenta e escorregadia, no início, mas onde 

encontrávamos um oásis depois de limpos os sapatos, trocadas as 

botas…  

No final da década de 80, quando cá fui colocada, ainda o pinhal se 

estendia até ao portão da entrada e a vila ficava para lá da estrada 

poeirenta. Encontrei alguns colegas que já tinha conhecido noutras 

paragens e um grupo de professores cheio de vontade de fazer a 

diferença. Tínhamos vontade de fazer desta escola um sítio especial, 

queríamos que os nossos alunos se sentissem cá bem, que quisessem 

ficar para além do horário… acreditámos (ainda acreditamos) que a 

formação dos indivíduos é muito mais do que o que se aprende na sala 

de aula.  

Criámos clubes, desenvolvemos projetos, dedicámo-nos à escola e aos 

alunos. Resultado: a Leal é um espaço de formação onde se criam laços, 

se desenvolve o sentido de pertença, se luta pelos ideais! Os alunos 

sentem-se acolhidos e cativados, deixam a sua marca e… voltam! Voltam 

para partilhar com os mais novos a sua experiência, para cumprimentar 

os professores, os funcionários, para rever espaços de que guardam 

memórias, felizes, infelizes… importantes!  

A Leal é muito mais do que os projetos que tem, os professores que lá 

lecionam, os funcionários que lá trabalham. É todos os professores e 

alunos e funcionários que alguma vez lá passaram. É a escola em que, 

durante muito tempo, gerir era mais sugerir do que impor; apesar de 

todas as mudanças na educação, nos últimos anos, ainda é a escola em 

que se acredita que o futuro se constrói com trabalho e perseverança, 

em que se procura perceber e desenvolver as potencialidades de cada 

um, é, acima de tudo, um lugar de humanidade, de afetos, de ligações 

fortes!  

Não há outro lugar onde preferisse trabalhar!  

Luísa Supico 

 

Q 
A  

 

 

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 

Dádiva de Sangue 

O Programa de Educação para a Saúde (PES) do Agrupamento de Escolas Leal da Câmara convida a comunidade 

educativa a participar neste ato de solidariedade. 

A ação terá lugar no dia 6 de Dezembro, no período da manhã (9:00 às 13:00), na Unidade Móvel do Instituto Português 

do Sangue, na Escola Básica Padre Alberto Neto. 

A equipa do PES 

 



 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E é nesse momento que a nossa zona de 

conforto desmorona…Passamos a ser um 

grande grupo de pessoas perdidas que têm 

que se encontrar! 

É quando nos perguntamos “Onde está a 

alma de uma escola?”. Mas como a vida 

continua e não podemos parar no tempo, lá 

continuamos nós a vir trabalhar, a dar o 

nosso melhor, a lutar, a rir e a chorar…  

Nós queremos que tudo corra bem. E 

quando cada um de nós dá o seu melhor, 

tudo cresce… crescem as palavras, crescem 

as experiências, crescem os sorrisos… 

crescemos nós!  

E descobrimos que, o que existia antes 

continua a existir, porque somos pessoas 

que não sabem desistir. 

Só somos mais… 

A alma da escola está naquilo que cada um 

de nós faz sem esperar nada em troca.  

A alma da escola somos nós! 

Isabel Silva 

 

A mudança assusta… 

           omeçamos a trabalhar numa escola onde 

conhecemos cada pessoa e cada canto. O 

tempo passa e nós achamos que essa é a nossa 

zona de conforto.Vemos pessoas a chegar e 

outras a partir.                   

Guardamo-las na memória e na nossa história. 

Criamos laços e decidimos ficar. Não queremos 

mudar.Vemos os nossos alunos crescer e 

também eles partem por outros caminhos. E 

vêm mais e mais e a vida continua.Na aventura 

de ensinar e de aprender, partilhamos 

experiências que às vezes nos fazem rir… 

outras chorar. A mudança assusta… 

Vemos os nossos alunos crescer e também eles 

partem por outros caminhos. E vêm mais e 

mais e a vida continua.Na aventura de ensinar 

e de aprender, partilhamos experiências que às 

vezes nos fazem rir… outras chorar. 

Levamos para casa a vida que não conseguimos 

deixar isolada na escola. Lutamos contra 

problemas e sistemas. E é quando sentimos 

saudades de alguém que nos marcou que  
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Há 30 anos… não havia estradas mas apenas caminhos de terra batida 

 

 

descobrimos que vale a pena. E sem 

perguntar nada… chega a mudança! 

E a mudança assusta… 

É quando nos apercebemos que nos vamos 

juntar a três escolas: EB1/JI de Rio de Mouro 

nº1, EB1/JI de Rio de Mouro nº2 e EB1 da 

Rinchoa nº2… mais professores, mais 

funcionários, mais alunos, mais famílias… 

passamos a agrupamento… mas não são 

pessoas a mais? Será que vai correr bem? 

E ainda não passou muito tempo e já nos 

estamos a juntar a mais uma escola, esta 

ainda maior do que as outras: EB1/JI da Serra 

das Minas nº2… mais professores, mais 

funcionários, mais alunos, mais famílias… e 

nesse momento achamos mesmo que não vai 

correr bem.E ainda nem tivemos tempo de 

respirar e de nos adaptar… e lá nos vamos 

juntar a mais uma escola: Secundária Leal da 

Câmara …. A outra era grande? Esta maior 

ainda! E nesse momento temos a certeza que 

não vai correr bem!  

 

 

 

C 

       ntrei na Secundária Leal da Câmara 

no ano de 1988. Era uma escola com 

poucas infra-estruturas, pois não havia 

telheiros entre os pavilhões, não 

existiam jardins, enfim, já para não falar 

dos acessos à escola: não havia estradas 

mas apenas caminhos de terra batida. 

Na altura a escola tinha ensino básico e 

secundário e, como tal, uma grande 

diferença de idades entre os alunos. Era 

nos auxiliares que os mais pequenos 

encontravam apoio para vencerem uma 

série de medos, quando as suas notas 

não eram as melhores, ou mesmo 

quando os mais velhos implicavam com 

eles. 

 

 

Mais tarde, passamos a leccionar 

apenas o ensino secundário e lá 

vinham, no início do novo ano, 

jovenzinhos com dificuldades de se 

integrarem e que, por vezes, ficavam ao 

canto do pavilhão pois para eles a 

escola era o desconhecido. Era o 

funcionário que se dirigia a ele e 

tentava ajudá-lo a encontrar a sala, o 

bar, brincando com ele para o fazer 

sentir-se mais à vontade.A partir daí 

começavam a desenvolver connosco 

uma relação mais próxima, contando 

coisas da sua vida familiar ou amorosa, 

ou seja, passavam a considerar-nos 

amigos. Hoje, quando chega um 

encarregado de educação (antigo aluno 

da Leal 

 

da Leal) e nos diz que se lembra 

de nós e que a escola marcou a 

sua vida ao nível pessoal e 

profissional, não podemos 

deixar de pensar que o nosso 

empenho não foi em vão. Hoje 

são homens e mulheres felizes 

e com sonhos realizados. 

Esperemos que os nossos 

futuros alunos possam dizer 

um dia que a Leal foi também 

uma referência para eles, assim 

como foi para os seus pais.  

 

 

 

Celeste Costa 

Assistente Operacional (PBX) 
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    etembro de 2010, um aroma adocicado de fim de 
Verão pairava no ar, a novidade e o desconhecido 
corriam entre pavilhões e, apesar de uma pitada de 
Outono nos envolver, amizades inesperadas 
começavam a desabrochar: a Leal tinha começado, 
para nós. Mal sabíamos que se seguiriam três anos 
cheios de tudo que ficaria connosco, para sempre. 
De facto, num sítio onde fomos tão bem acolhidas 
e onde nos fizemos rodear de pessoas tão 
fantásticas que nos ajudaram a crescer, não 
poderia, mesmo, ter sido de outra forma. 
Descrever a nossa passagem por esta escola em 
apenas uma página podia ser complicado. As 
memórias começam a aflorar, risos e imagens de 
um mundo que, anteriormente, estava mais ou 
menos arrumado e que se desarrumou para ganhar 
nova vida. Mas, felizmente, tarefas como esta, 
complicadas à partida, há muito que deixaram de 
ser um problema para nós. de tudo, a fazer as 
coisas bem! É verdade que, por vezes, foi difícil 
lidar com todo o trabalho, mas nunca nos sentimos 
sozinhas durante toda esta nossa batalha. Os 
professores, ainda que exigentes, ainda que 
puxassem por nós e muitas das vezes nos fizessem 
chegar perto dos nossos limites, não nos 
abandonavam por um segundo que fosse. Não 
havia "nãos" quando se tratava de um pedido de 
socorro desesperado e as horas raramente 
existiam quando uma sessão de estudo na 
biblioteca se prolongava infinitamente pela tarde, 
noite... Exigiam de nós? Sim, muito! Mas podiam 
fazê-lo. E, mais importante do que tudo o resto, 
acreditaram em nós e fizeram com que 
acreditássemos em nós mesmas. 

 

 
E, sejamos honestos, todos sabemos que, no meio 
deste mundo de loucos, acreditarmos em nós 
mesmos é, sem qualquer dúvida, uma vantagem 
adaptativa sobre os outros!  Vantagens adaptativas 
à parte sem, porém, descurar a sua indiscutível 
importância, importa sobretudo realçar que a Leal 
não é um simples estabelecimento de ensino! É 
bom olhar para trás e ver que estudámos numa 
verdadeira Escola onde os alunos não são vistos 
apenas como máquinas destinadas a reproduzir e 
decorar livros, equações, teorias ou regras, onde a 
avaliação e construção do conhecimento se 
debruçam não apenas nos conjuntos de três, por 
vezes até quatro, extensos manuais que nos fazem 
comprar a cada início do ano. Na verdade, toda a 
exigência científica e conhecimento 
pormenorizado para que nos desafiaram ao longo 
de três anos, nunca colocaram em causa o mais 
importante: o nosso desenvolvimento enquanto 
seres humanos. Para tal, muito contribuíram todas 
as atividades que a escola nos oferece: desde os 
grupos de desporto escolar, de teatro, da rádio ou 
do centro de produção, passando pelos grupos de 
estudo tutorial organizado e coordenado pelos 
professores e alunos. A regra é: ninguém fica de 
fora (e sim, podemos escrever no presente porque 
estamos crentes de que esta realidade ainda se 
mantém)! Todos temos oportunidade de nos 
conhecer enquanto pessoas, não só 
desenvolvendo competências que já sabíamos ser 
nossas, mas também descobrindo gostos e paixões 
que desconhecíamos ter.Uma das atividades que 
mais nos marcou foi, sem dúvida, os grupos de 
estudo tutorial. Verdadeiras maratonas de estudo, 
horas e horas a fio, um autêntico pelotão que não 

 
se desfez em busca da meta que todos 

desejávamos: o sucesso coletivo. E é importante 

deixar claro, mais uma vez, que nunca o nosso 

caminho rumo ao sucesso foi percorrido de 

forma solitária. Alunos e professores, um fim 

último, um objetivo bem definido, uma força 

incondicional que nos movia e, de facto, o dito 

Sucesso chegou (e ficou!). Inacreditavelmente, 

passaram-se 6 (seis!) anos desde o dia em que 

entramos por aquele portão pela primeira vez. E 

parece que foi ontem! Com o fim desta etapa, 

uma nova teve o seu início: a Faculdade. Um 

desafio gigante, uma mudança gigantesca. Mas 

estávamos preparadas. A Leal preparou-nos, não 

só para esta, mas para saber lidar com a 

mudança, no geral. E é inevitável não pensar na 

efemeridade de tudo isto depois de reviver todas 

estas pequenas, mas preciosas, memórias. A 

vida corre, o tempo não para e nós continuámos 

o nosso caminho. Mas sabemos de onde viemos, 

sabemos que foi nesta Escola que vivemos um 

dos períodos mais importantes da nossa 

formação como jovens adultas e, acima de tudo, 

sabemos que esse caminho, em grande parte, 

continua a ser influenciado por tudo o que a Leal 

nos deu. Haverá sempre espaço para recordar e 

reconhecer o carinho com que guardamos estes 

momentos em nós.  

Nunca será um Adeus, será sempre um Até 

Breve. 

    Ana Catarina Mendes e Inês Correia 

Ex-alunas da Escola Secundária Leal da Câmara 

 

  
       uitos são os receios que sentimos quando no 
9º ano nos deparamos com a ideia de mudar de 
escola, pois vamos sair de um ambiente 
protegido, a nossa zona de conforto. Mas todos 
estes receios passam quando nos deparamos 
com uma escola como a Leal da Câmara. 
A ESLC não é apenas uma escola, mas sim uma 
segunda casa, onde aprendemos e estudamos 
rodeados de boas pessoas, num ambiente de 
cooperação e amizade. A escola empreende nos 
alunos um espírito de respeito: devemos tratar 
todos de igual forma, pessoal docente e não 
docente. Na Leal, encontramos todas as 
ferramentas para sermos ótimos alunos. 
Felizmente, a escola está constantemente a 
evoluir para que o aproveitamento dos alunos 
atinja o seu máximo, porém existem três pilares 
fundamentais para o funcionamento excecional a 
que assistimos: os professores, os alunos e as 
condições da escola. Os professores adoptam 
métodos atuais e interativos, o que leva a  

 
 

 

 

uma aprendizagem mais produtiva; cooperam entre 

si para que possamos interligar matérias de 

diferentes disciplinas e criam processos de 

aprendizagem que nos fazem relacionar o que 

aprendemos nas aulas com o quotidiano. 

Os alunos, em geral, são muito trabalhadores e 

possuem uma ambição infinita de alcançar os seus 

objetivos. Os alunos da ESLC demonstram 

comportamentos de iniciativa, participam com 

interesse em várias campanhas e apresentam o 

espírito aberto a novas ideias e métodos de melhoria 

da aprendizagem. 

Por fim, a escola oferece ótimas condições para 

atingirmos os nossos objetivos. Usufruímos de salas 

de estudo com materiais variadíssimos e com 

professores sempre disponíveis a ajudar, um leque 

imenso de grupos de atividades não letivas isto é, os 

alunos podem pertencer a muitos e variados grupos 

como a rádio, centro de produção, teatro, podem 

ainda participar nas atividades no âmbito do 

desporto 

 

 

 

desporto escolar tais como 

basquetebol, ténis de mesa, 

atividades rítmicas e expressivas, 

voleibol, entre outras. A escola 

possui ainda laboratórios, muito 

bem equipados, para que os alunos 

possam executar as atividades 

práticas propostas e assim 

compreender mais facilmente os 

assuntos abordados na aula. 

Em suma, sabemos que a Leal é a 

melhor escola onde poderiamos 

estar pois, para além de conteúdos, 

estamos a aprender a ser pessoas. 

 

António Mendes 11º C5, Mariana 

Correia 12ºC3 
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Sabemos de onde viemos 

Na Leal, aprendemos a ser pessoas 
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 AFETIVIDADES 

Uma segunda oportunidade 

Deixei esta escola há dois anos, para me tornar mais um dos muitos 

emigrantes portugueses que saem à procura do sonho. Aos 17 anos, 

tentei alcançar o meu, pois foi-me oferecido um contrato profissional 

de trabalho para jogar futebol no FC Twente da Holanda. Além de 

levar esse sonho de me tornar jogador de futebol, levava comigo 

também o ensino secundário inacabado. 

 Ao longo desses três anos, o meu 

empenho era exclusivamente 

dedicado ao futebol e a verdade é 

que não conclui o 12º ano na 

Holanda, apenas alguns certificados 

internacionais como o de holandês, 

espanhol, Matemática , mas que 

não me davam equivalências. 

Uma vez que, passados três anos, 

regressei a Portugal, surgiu a 

oportunidade de voltar      estudar, 

 agora à noite, na escola secundária Leal da Câmara e de concluir 

enfim o 12º ano. À escola, tenho a dar um grande obrigado, por me 

ter sido dada a oportunidade de terminar o secundário e de 

continuar a instruir-me, pois se esta não me tivesse sido dada, eu não 

iria conseguir o meu percurso interrompido que, posteriormente, me 

pode ser útil para prosseguir estudos.  

Miguel Pinto 

12º CT/LH - Ensino 

Recorrente 

 

 

Um objetivo alcançado 

 
Graças aos professores do ensino noturno da Escola 
Secundária Leal da Câmara estou em vias de concluir o 
ensino secundário. Esta jornada, que começou há mais de 
dois anos, tem-me proporcionado as bases necessárias 
para seguir rumo ao ensino superior. Por isso, só tenho de 
agradecer a oportunidade que me foi dada. Embora tivesse 
sido incentivado a entrar para a faculdade através dos 
maiores de 23 anos, optei por concluir o secundário no 
ensino Recorrente desta escola e, hoje, tenho a certeza de 
que fiz a escolha certa. Neste momento, sinto-me seguro 
para começar um curso universitário.  
Muito obrigado a todos! 
 
A ESLC está a concluir 30 anos de existência e faço votos 
para que conclua muitos mais. 
  

Rodrigo Karvat 
12º CT/LH - Ensino Recorrente 

 

Ninguém poupou simpatia comigo 

Não há muito que cheguei a este Agrupamento mas nunca senti que 

não tivesse a simpatia de todos sem distinção, dos mais antigos para os 

mais recentes, antes pelo contrário, pois ninguém poupou simpatia 

comigo, quer os elementos da direcção quer do pessoal docente e não-

docente. 

Neste dia tão importante para o Agrupamento, quero agradecer todo o 

carinho demonstrado, pois sinto que já faço parte desta enorme 

família, que não é fácil encontrar. Embora me depare com dificuldades, 

estas são mais facilmente ultrapassadas com a participação de todos e, 

quando surgem superadas, tudo se resolve pelo melhor e a contento 

de todos. 

Espero que este espírito raro, num Agrupamento tão grande, se 

mantenha.  

Conceição Nobre  

Chefe dos Serviços Administrativos (desde 01-07-2014) 

 

Secundário, o retomar de um desafio! 
  
Quando, há alguns anos, iniciei a minha carreira como 
docente, recebi nas mãos o desafio de começar o percurso 
pelo topo, pelo ensino secundário, na altura designado 
complementar. Era um desafio, mas era também o início de 
uma experiência cativante e motivadora, de livre e 
propositada escolha. Durou algum tempo! O suficiente para 
criar raízes e deixar saudade! 
O tempo foi passando e o percurso da carreira foi variando. 
Passou por lecionar no 2.º ciclo, depois no 3.º ciclo e depois 
pela longínqua profissionalização, afastando-me cada vez 
mais das experiências iniciais. Foi no 3.º ciclo que se 
prolongou durante mais tempo a construção da experiência 
pedagógica. Foi nele que se realizou o amadurecimento e a 
construção da personalidade em que me reconheço nos dias 
de hoje. Foi nele que a experiência alargou horizontes em 
direção às atividades administrativas e dirigentes…os 
desafios continuavam grandes e motivantes. 
É então que surge o Agrupamento e é então que se esboça o 
desafio…! No início nem sequer era um objetivo, na verdade 
nem me passava pela cabeça, mas as sequências de propostas 
foram surgindo lentamente, uma turma por ano, em três anos 
consecutivos, até que a situação se inverteu – surgia a 
possibilidade de integrar completamente o exercício da 
função docente apenas no ensino secundário. Era o desafio 
novo! O novo velho desafio! 
O desafio está aí e a Escola Secundária Leal da Câmara 
apresenta-se como a casa da educação, onde o retorno às 
raízes marca 2016. É o retomar dos primórdios, o regresso ao 
passado! E porque é que o secundário é um desafio? Porque 
é o culminar do percurso da aprendizagem dos alunos e é o 
ponto onde a curiosidade científica é maior e a maturidade 
permite a discussão e a aprendizagem pela descoberta. E é 
assim que sinto 2016/2017 – o retomar do desafio! Obrigado 
“Leal da Câmara” pela oportunidade! 
 

João Freitas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA 

 
ATIVIDADE LOCAL 

Durante todo o dia 

 
Exposição: 30 anos com Alma 

Átrio da Biblioteca 

Sala de professores 

Durante todo o dia Animação pela Rádio Onda Jovem Espaços escolares 

Durante todo o dia 
Passagem de registos vídeo de momentos marcantes da história da 

Leal 

Televisões - átrio inferior do pavilhão central; sala 

de professores; sala de convívio dos alunos 

Durante todo o dia 

 

Cantinhos da Leitura da Edição Comemorativa dos 30 anos da Leal 

do Jornal 100Letras, animados pelo 

Grupo de Teatro Reticências 

 

 

 

 

Átrio de entrada da Escola (Se não chover) 

Sala de convívio 

Sala de Estudo 

Biblioteca 

Sala dos funcionários 

Secretaria 

9.40h  – 10.10h 

16.30h – 17.05h 
Atuação do Grupo de Dança do Desporto Escolar 

Átrio de entrada da Escola. Se chover, ou sala de 

convívio 

9.40h  – 10.10h 

16.30h – 17.05h 

Participação da Ciência nas comemorações, pelo  

12.ª C4, com a Professora Maria Manuel 

Átrio de entrada da Escola. Se chover, debaixo do 

telheiro, em frente ao pavilhão C 

16.30h – 17.05h 

Parabéns à Leal, com bolo de aniversário, confecionado pela 

Professora Susana Oliveira, e atuação da professora Sofia 

Amendoeira 

Sala de professores 

08 COME 
MORA 

ÇÕES 
Programa das Comemorações do 30º Aniversário - ESLC 

17 de novembro de 2016  

 

A edição digital do Jornal 100Letras completa na presente data exatamente um ano de existência, por ter 

sido lançada no âmbito das comemorações dos 29 anos da Escola Secundária Leal da Câmara. Surgiu 

discretamente e tem feito da mesma forma discreta o seu caminho até aqui.  

No entanto, a sua visibilidade é notória, pois foram 72 artigos, 28 categorias, 19 etiquetas e 15 870 

visualizações ao longo do ano, com picos altos nos meses de maior atividade editorial. Cada leitor visualiza em 

média nove artigos; os pontos de partida dos acessos são a página da ESLC, o Portal das Escolas e países como 

o Brasil, os Estados Unidos, países da Europa e de outras partes do mundo. 

Participaram nestas edições mais de 20 alunos; colaboraram esperadicamente 10 professores e tem 

colaborado permanentemente a equipa do jornal, composta pela sua Diretora, Lucinda Santos e pela Editora, 

Ana Isabel Falé.  Assinala – se também a chegada do João Pedro Costa do 10ºH4, como reforço da equipa. 

Apesar das limitações de tempo, o Jornal publica entre 3 a 4 artigos por mês, o que fica muito aquém da sua 

capacidade que é, como sabemos, ilimitada. Espera-se que no presente ano letivo a comunidade escolar e 

educativa possa vir a participar mais ativamente. 

Para tanto, é necessário proceder a uma divulgação mais eficaz deste suporte informativo, que, para já, tem 

visibilidade assegurada no exterior com a sua presença na página dos Jornais Escolares da DGEST e na página 

do Agrupamento. 

O nosso agradecimento aos nossos colaboradores e leitores. 

Lucinda Santos e Ana Isabel Falé 

ESPECIAL ANIVERSÁRIO – O 100 LETRAS TAMBÉM FAZ ANOS ! 

ONLINE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 
a 

e do 

conhecimento 

da 

A ideia de uma biblioteca enquanto lugar de acesso a 
serviços de informação e produção/criação de 
conhecimentos surgiu, na Escola Secundária Leal da 
Câmara, há 23 anos atrás, inspirada, em certa medida, no 
conceito de biblioteca que o professor Fernando do Carmo 
já tinha conseguido operacionalizar na Escola Secundária 
de Mem Martins. Tal como nesta, chamou-se Centro de 
Recursos Educativos e era constituído por um Centro de 
Documentação Escrita e um Centro de Documentação 
Audiovisual ao qual estavam, tal como hoje, associados 
núcleos/projetos: o Centro de Produção Audiovisual, a 
Rádio Onda Jovem, a Fotografia/Projeto Janela Indiscreta, 
o Jornal 100LETRAS, a Informática e, mais tarde, a Sala 
de Estudo. Antes de 1993 a biblioteca da Escola era pouco 
mais do que um armazém de livros onde, devido à falta de 
ordem, método e instrumentos de arrumação e de 
pesquisa, o leitor, a pretexto da procura de um livro, fazia 
uma série de outros surpreendentes e maravilhosos 
achados. De 1993 até 2016 a biblioteca passou por 
diferentes fases unidas por uma mesma ideia fundadora do 
projeto humanista com base no qual se construiu a Escola: 
a de conferir dignidade a um espaço pedagógico 
considerado central da formação dos alunos e da 
comunidade.  Inicialmente o Conselho Executivo, presidido 
por Manuel Moreira, apetrechou a biblioteca com o  

 

 

 

 

 

mobiliário atraente e funcional de que ela ainda hoje dispõe, 
equipando-a com computadores ligados à internet e outros 
equipamentos.  Em 1997 a Escola é integrada no programa 
da Rede de Bibliotecas Escolares, lançado em Portugal no 
ano anterior e assume, publicamente e, perante o Gabinete 
RBE e os Ministérios da Educação e da Cultura, o seu 
compromisso para disponibilizar, junto dos seus alunos e 
da comunidade, documentos de forma organizada e em 
diversos suportes (livros/e-books, DVD, CD, jogos, 
cartazes, peças de museu e de laboratório) e um conjunto 
de atividades de formação e de serviços adaptados às 
necessidades e interesses dos seus utilizadores. Na Escola 
Secundária Leal da Câmara esta oferta tem sido planeada, 
executada e avaliada em estreita colaboração com 

 

 

os professores da componente científica e este trabalho 
conjunto tem permitido gradualmente, por um lado, a 
integração dos conteúdos da biblioteca nos currículos – 
pesquisa no catálogo informatizado e utilização autónoma da 
biblioteca, direitos de autor, normas de referência 
bibliográfica, segurança na internet... – e, por outro lado, 
desenvolver a inovação e a criatividade em sala de aula 
decorrente do uso dos seus documentos e equipamentos e de 
uma visão articulada do currículo. Apesar de nestes 30 anos 
a biblioteca ter sido provavelmente o que mais mudou na 
Escola e a causa da maior mudança da Escola, há, no entanto, 
obstáculos que diariamente se colocam à sua ação como, por 
exemplo, a inexistência de uma política editorial que adeque 
as propostas de leitura do currículo nacional às novas formas 
de armazenamento da biblioteca escolar e a resistência à 
utilização de dispositivos móveis para a realização de 
tarefas/exercícios em sala de aula devidamente orientados 
por parte do professsor. Há ainda questões de arrumação dos 
documentos e da própria biblioteca que desassossegam 
qualquer bibliotecário e que dizem respeito ao facto dos 
géneros literários estarem a tornar-se híbridos na sequência 
da sua ligação ao mundo do espetáculo e do jornalismo/media 
e da própria organização do espaço já consentir, em todo ele, 

  

 

 

 

 

 

o uso de qualquer documento em qualquer suporte mediático. 
Assim e, apesar de não saber como será a biblioteca da 
Escola nos próximos 30 anos, creio não errar ao pensar que o 
futuro já chegou aqui.  

IMPORTANTE: Nesta edição comemorativa a biblioteca da Escola deve um 
justo agradecimento aos que, não sendo referidos neste texto, contribuíram, 
de forma decisiva, para que ela constitua a referência no concelho que a RBE 
lhe reconhece através da atribuição da chancela aLer+: a Direção presidida 
por Jorge Lemos, o Conselho Geral presidido por João Manique, os assistentes 
operacionais João Fernandes, Rosa Santos e Isabel Nascimento, a equipa e 
colaboradores da biblioteca - são muitos os que já assumiram para si o papel 
de professor bibliotecário e, por isso, não os nomeio, os professores 
bibliotecários Ana Paula Rocha e Carlos Pinheiro e os nossos parceiros, de 
entre os quais destaco a CMS e a Junta de Freguesia, o CFAES, a APEE e o 

Gabinete RBE.       

Liliana Silva 

 

 

De armazém de achados a serviço para a criação e 

partilha de conhecimento – o lugar sempre mágico da 

biblioteca da Escola Secundária Leal da Câmara 

 

 

A informática na Leal da Câmara vista pelo Professor Vitor Alves 

Estávamos no ano 1992, o Iraque tinha acabado de invadir o Koweit e adivinhava-se uma crise que me apanhou. Então, vim bater à 
porta da Leal da Câmara à procura de trabalho. Naquele tempo o ensino era um recurso, pois estava sempre disponível. Tinha 
acabado de sair de uma falência, quando me foi apresentado um horário que, diga-se de passagem, tinha sido feito de propósito 
para mim: completo, com disciplinas de programação, o meu forte, aulas a meia turma de cada vez e com quinze alunos. Faltava 
apenas conhecer o laboratório de Informática, a sala A11 com cinco computadores IBM compatíveis, em que apenas um tinha um 
disco rígido de 10 Mb… E assim começou a minha aventura.                 CONTINUA NA PÁGINA A SEGUIR 
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a 

e do 

conhecimento 

da 

Não tardou muito e, em reconhecimento das minhas competências nesta área, sou 

convidado a lançar o programa AL para a impressão de pautas com notas e faltas, em 

computador e, como é lógico, a primeira rede informática, uma rede Novell, com cerca de 

cinco computadores, um pseudo servidor e uma impressora de agulhas A3. Esta última, 

levava-me a adormecer, nos momentos da avaliação, ao som das agulhas a picarem o papel. 

Lembro-me de que, naquela altura, havia professores que entravam em depressão, quando 

se lhes dizia que tinham de colocar as notas e as faltas no computador. 

A informática evoluía exponencialmente e, nesse sentido, aparece a disciplina ITI, 

Informática para Todos que, devido à inexistência de professores profissionalizados nesta 

área, não era para ser dada por professores de Informática. Entram aqui os colegas do 12º 

Grupo, que estaria a desaparecer no secundário, e estes viram nas TIC uma tábua de 

salvação. Então, o Ministério instala na nossa escola uma sala de TIC com 7 (?) 

computadores. Eram 386 da Olivetti com teclado mecânico a que hoje se chama Gaming 

Keyboard, vendidos a um custo dez vezes superior a um teclado normal. 

 

 

Não passou muito tempo e o Ministério lança as TIC para todos os alunos do 10º Ano, altura em que entrou a maioria dos professores 

do grupo de Informática, criando o Ministério na nossa escola uma sala e meia com vinte e um computadores 486Dx. A direcção, 

nesse ano, adquiriu mais sete para fazer as duas salas completas. Foi nesta altura que a direcção instalou vídeoprojetores em todas 

as salas, o que levou ao abandono instantâneo dos velhinhos retroprojetores. Foram reaproveitados computadores velhos oferecidos 

pelo Banco de Portugal para colocar um em cada sala para apoio à projeção de vídeos. 

Falando em inovação e revolução tecnológica, também não nos podemos esquecer das obras da secretaria, que foram um modelo 

para muitas escolas e palco de visitas, onde já era dado um tratamento individual aos utilizadores. Foram adquiridos computadores 

Acer DualCore. A biblioteca também não fica atrás e recebe um conjunto de dez computadores para uso de toda a comunidade 

educativa. Foi e é um sucesso. 

 

 

Mudam os cursos tecnológicos para profissionais e adivinham-se grandes obras. Foi o caso do PTE (Plano Tecnológico das Escolas), 

com a criação de uma rede estruturada para todas as escolas com VLAN, equipamento de topo cisco (formula 1 para a época) – razão 

pela qual recebo menos agora que há dez anos. Quanto ao fornecimento de computadores, lembro-me que, se viessem cinquenta 

unidades, ficávamos actualizados mas vieram 430 dos quais, depois de serem colocados por excesso em todos os pontos onde se 

justificava, ainda sobraram 50, computadores esses que estiveram dois anos encaixotados. Com a ameaça de que os vinham buscar, 

foram colocados cinco ao fundo de dez salas. 

E a história acaba aqui há oito anos, porque desde esse momento nunca mais houve qualquer tipo de apetrechamento, em termos 

informáticos, por parte do ministério. Não esquecer ainda o esforço da escola na aquisição de servidores: servidor de domínio, 

servidor Inovar, servidor WEB, servidor Multipoint Server. 

Esta história não pode ficar separada da criação do Agrupamento, altura em que, de repente, surgem uma escola EB 2,3, que não 

tinha aderido ao plano PTE (sem rede e sem computadores)  na expetativa das obras de remodelação dos edifícios, e quatro escolas 

do primeiro ciclo com uma sala de informática cada uma e um servidor multipoint server. 

De uma sala pequena de informática A11 com 5 computadores passou-se para cerca de 8 laboratórios de informática, dois dos quais 

suportam uma turma inteira - 2 alunos por computador e até computador individual para uma turma completa – e, mais fossem! 

Existe uma guerra no momento da distribuição de horários em trocas de salas para as que estão equipadas com computadores, 

mesmo para disciplinas que até aqui eram vistas como teóricas do uso da palavra e da argumentação. 

                           Vitor Alves 
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Com a preocupação de registar o que de 

mais importante ocorreu neste 30 anos, o 

100LETRAS entrevistou o atual diretor da 

escola, o professor Jorge Lemos, um dos 

anteriores presidentes do conselho 

executivo , o professor Manual Moreira e 

o atual presidente do Conselho Geral, o 

professor João Monique 

 

ENTREVISTA AO DIRETOR DA ESCOLA, 

PROFESSOR JORGE LEMOS 

1. Há quantos anos está ligado à ESLC 

como professor? E aos órgãos 

diretivos? 

Estou ligado à ESLC há 27 anos. Fui 

colocado no Concurso Nacional de 

Professores de 1989. Desde então, 

tenho procurado colaborar ativamente 

na construção da identidade de uma 

Escola que se constitui como uma 

referência no Ensino na vasta 

comunidade educativa de Rio de Mouro 

e do Concelho de Sintra. 

Em termos diretivos, levo treze anos de 

participação nos órgãos de gestão e 

administração. Em 1994/1996 e 

1997/1998, como vogal de antigos 

Conselhos Diretivos, presididos, 

respetivamente, pelos Professores 

Ofélia Sombreireiro e Manuel Moreira. 

Desde 2007 até hoje, assumi a direção 

da ESLC, primeiro, como Presidente do 

Conselho Executivo, entre 2007 e 2009, 

e depois como Diretor.  

2. O que sente ao dirigir uma escola 

assim adulta, que completa 30 anos? 

Simultaneamente, uma grande honra e 

uma enorme responsabilidade. Somos 

uma escola pública com um projeto 

consolidado, identidade própria e 

reconhecida pela comunidade. Este 

longo caminho de 30 anos foi 

construído com a colaboração generosa 

e a participação ativa de muita gente, 

de dirigentes com visão e ambição, de 

professores mobilizados no 

desenvolvimento moral e intelectual 

dedicados e conscientes do seu papel. 

Aliás, esta é uma das características que 

identifica a ESLC e que ajudou a 

seu potencial humano. Esta Escola é feita de e 

com as pessoas, grandes profissionais que 

vivem a sua profissão com entusiasmo, 

dedicando ao ensino uma parte significativa 

da sua vida.  

Todas elas, com a sua generosidade e 

dedicação constituíram o potencial necessário 

para tornar a ESLC num espaço de educação 

multidimensional, onde se podem cruzar os 

conhecimentos, as competências, os afetos e 

os valores 

3. Como define os seus quatro mandatos, os 

primeiros à frente da ESLC e, os últimos, à 

frente do AELC? 

Quando assumi em 2007 a presidência do 

conselho executivo da ESLC tinha acabado de 

entrar em vigor o então novo Estatuto da 

Carreira Docente, que introduziu a avaliação 

do desempenho docente, dividiu a Carreira em 

duas e diminuiu as reduções da componente 

letiva. As restrições à contratação de pessoal 

não docente começavam a ter impactos na 

redução dos antigos auxiliares da ação 

educativa. A nova organização curricular e as 

novas regras para a constituição de turmas, 

conjugadas com a rutura da rede escolar do 

Concelho, em resultado de um crescimento 

demográfico sem precedentes, traduziram-se 

num aumento do número de alunos por 

turma. O clima não era o mais propício à 

mobilização e à união, à colaboração e à 

confiança.  

Nos primeiros dois mandatos à frente da ESLC 

foi necessário vencer uma certa desconfiança 

e desmotivação que pareciam contagiar todos 

os membros da comunidade escolar. Foram 5 

anos de intenso trabalho, de disponibilidade 

total, de grande generosidade, de imenso bom 

 

senso e de resiliência face à permanente 

adversidade contida naquele período de 

mudança vertiginosa, à incompreensão 

de alguns e à dificuldade de mobilizar e 

de focar os agentes educativos no 

essencial da sua missão, garantindo a 

contínua melhoria dos processos de 

ensino e de aprendizagem e a 

persecução de projetos inovadores, 

cultural e intelectualmente relevantes e, 

por isso, enriquecedores da formação 

integral dos nossos alunos.  

Nesta cruzada para manter e consolidar 

a ESLC como espaço de referência do 

ensino no Concelho, pude sempre 

contar com excelentes equipas de 

colaboradores na direção e nas 

estruturas intermédias de gestão 

pedagógica, em quem deleguei muitas 

competências e responsabilidades. 

Considero que as lideranças devem ser 

partilhadas e os líderes devem estar 

atentos às pessoas que lideram, ouvindo 

as suas sugestões, o que pode ser muito 

motivador para todos.  

Nesse sentido, o diretor precisa de 

conhecer o meio sobre o qual recai a sua 

ação, os alunos, os docentes e não 

docentes, os pais e encarregados de 

educação e todos os parceiros da 

Comunidade. Entendo que só através de 

uma gestão democrática e de uma 

relação de proximidade com todos os 

implicados no processo educativo pode 

existir uma verdadeira liderança. 
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Liderar implica também delegar, 

escutar os outros e aprender com eles, 

indicar caminhos, ser sensível às 

necessidades da Comunidade, 

promovendo a valorização pessoal e 

profissional do pessoal docente e não 

docente e o trabalho de equipa.  

Tenho procurado manter estes 

princípios de liderança desde que 

assumi a direção do Agrupamento em 

2012. Os mesmos princípios humanistas 

que me guiaram na liderança da ESLC. 

Essa era a expetativa de quem acreditou 

em nós. Era necessário não defraudar as 

justas esperanças de uma liderança 

equilibrada e ponderada na sua 

conduta e nas suas ações, 

permanentemente fiel a princípios 

morais e educacionais, uma liderança 

capaz de ajudar a comunidade escolar 

do Agrupamento a estabelecer e a 

atingir objetivos comuns.  

Com a colaboração dos Professores que 

integram as estruturas intermédias e as 

várias equipas de trabalho, foi possível 

alargar a todo o AELC este modelo de 

liderança. Foi também possível valorizar 

a missão dos nossos grandes 

profissionais, trabalhando em conjunto 

no sentido de potenciar a Escola como 

espaço de transformação, inclusão, 

pluralidade e democracia, capaz de 

garantir a igualdade de oportunidade 

para todas as crianças e jovens e de 

promover uma educação para a 

cidadania.  

Continuo a acreditar no princípio de que 

só uma cultura de exigência, de rigor e 

disciplina pode melhorar a qualidade 

das aprendizagens dos nossos alunos e 

dos seus resultados escolares. Acredito 

igualmente que só o investimento que 

continuamos a fazer, valorizando 

atividades de complemento de 

formação curricular, tendo em vista o 

reforço de atitudes positivas face ao 

conhecimento, o enriquecimento 

pessoal e a diminuição do insucesso 

escolar, pode contribuir para a 

formação integral dos nossos alunos 

enquanto cidadãos esclarecidos, 

autónomos e socialmente 

intervenientes. O espírito generoso e 

dedicado que constituiu os alicerces da 

capacidade empreendedora e criativa 

da 

 

da ESLC é o mesmo que está a permitir 

desenvolver uma forte coesão entre todos 

os elementos desta mega comunidade 

escolar e a criar o “ambiente” necessário, 

de colaboração e confiança, que irá tornar 

possível atingir patamares de qualidade 

ainda mais elevados no futuro. 

4. Qual foi o momento mais difícil por que 

passou na Direção da Escola e do 

Agrupamento? 

Tivemos ao longo destes dez anos muitos 

momentos, eu diria, etapas desafiantes: a 

diminuição significativa do número de 

assistentes operacionais; as condições de 

trabalho em algumas escolas do 

Agrupamento que aguardam obras de 

requalificação há vários anos; a grande 

redução das verbas transferidas no âmbito 

do orçamento geral do Estado e a 

diminuição preocupante das receitas do 

orçamento privativo, utilizadas 

preferencialmente na aquisição de 

material didático, equipamento 

informático e manutenção das instalações; 

a implementação de vários sistemas de 

avaliação do desempenho docente e não 

docente; a rutura da rede escolar, 

obrigando ao aumento do número de 

turmas e de alunos por turma na ESLC e no 

AELC, sobrelotando as instalações 

escolares e condicionando a qualidade do 

serviço educativo que as escolas procuram 

assegurar; o empobrecimento 

socioeconómico da comunidade onde a 

ESLC/AELC se integra; o congelamento das 

carreiras e as reduções salariais, entendido 

como fator desmobilizador; a burocracia 

associada aos procedimentos de aquisição 

de bens e serviços no âmbito da 

Contratação Pública. 

Porém, particularmente difícil foi o ano da 

agregação, 2012. Foi necessário coragem e 

resiliência para vencer os obstáculos e as 

resistências geradas por um processo que 

não foi pacífico, nem apropriado de 

imediato por toda a comunidade escolar, 

designadamente da própria ESLC. O receio 

do desconhecido, da perda de identidade e 

de domínio sobre o próprio destino, ou a 

apreensão em relação à eventual ascensão 

de lideranças distantes, autocráticas e 
autofágicas eram os principais 

sentimentos que pairavam no ar. 

Instalou-se, por isso, 

e autofágicas eram os principais 

sentimentos que pairavam no ar. Instalou-

se, por isso, um clima de desconfiança em 

relação ao futuro proposto pelo processo 

de agregação, o que exigiu união, 

determinação e focagem nos princípios 

que nos tinham guiado nos primeiros 25 

anos. Mas, apesar de tudo, os momentos 

mais marcantes e difíceis de ultrapassar 

foram os que estiveram relacionados com 

a morte prematura de companheiros de 

trabalho, professores e funcionários. Esses 

acontecimentos inesperados deixam-nos 

definitivamente mais pobres. 

5. Sabemos que a Direção, qualquer 

Direção, está sujeita a pressões 

institucionais e outras. Como tem 

procurado conciliar os diversos interesses 

envolvidos nas questões mais 

problemáticas? 

Para além dos acontecimentos acima 

referidos, os últimos 10 anos têm sido 

marcados, também, por constantes 

alterações ao quadro legislativo que 

sustenta o sistema de ensino. As alterações 

permanentes no Currículo, na avaliação 

externa dos alunos, no calendário escolar, 

na organização do ano letivo, no Estatuto 

da Carreira Docente, nos concursos de 

Professores, no Regime de Contrato de 

Trabalho em Funções Públicas, que 

ocorrem ao sabor dos ciclos eleitorais, 

continuam a provocar instabilidade nas 

escolas, dificultado a atividade de gestão e 

administração, perturbando a planificação 

do trabalho pedagógico, impedindo a 

continuação de projetos e limitando a 

criatividade e a pouca autonomia que nos 

tem sido consentida.  

Estas alterações têm constituído sérios 

entraves à normalização da vida das 

escolas, onde o sucesso não se constrói ao 

sabor de medidas descontextualizadas e 

fugazes. Manter a união e o envolvimento 

de todos os intervenientes no processo 

educativo torna-se, neste cenário, um 

desafio que procuramos vencer todos os 

anos letivos, através do estímulo e da 

valorização do papel que cada um 

desempenha, do diálogo e da participação 

de todos nas decisões estratégicas do AELC 

e na delegação de competências e 

responsabilidades. 
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13 e A Escola tem sobrevivido às mutações 

sociais e políticas conjunturais com o 

bom senso, o empenho e a 

perseverança de todos os que nela 

participam. Nesse sentido, como 

espaço de aprendizagem, de 

conhecimento, de integração, de 

cidadania continuará a constituir um 

passaporte para a liberdade. Nesta 

perspetiva, faço questão de continuar a 

enfatizar a ideia de que a Escola é a 

maior estrada de luz que pode iluminar 

a nossa vida, ou uma janela aberta 

sobre um mundo imenso que há para 

conhecer, e que, por isso, nos pode 

garantir a liberdade.  

É a Escola que nos permite quebrar as 

amarras que nos remetem para a 

escuridão, como a ignorância, a miséria 

moral, a cegueira intelectual, o 

egoísmo, o fanatismo. 

Acredito que não há futuro sem a 

Escola, que não é possível construirmos 

percursos pessoais e coletivos bem-

sucedidos sem investimento na 

Educação e sem a valorização do papel 

da Escola. Também não haverá futuro 

se não acreditarmos nos nossos sonhos, 

na nossa capacidade de resiliência e nas 

virtudes da nossa teimosia, que, aliás, 

está muito bem espelhada no poema 

Conquista de Miguel Torga quando este 

explicita: “Mas a minha aguerrida - 

Teimosia - É quebrar dia a dia - Um 

grilhão da corrente.” 

Neste Agrupamento todos somos 

responsáveis por quebrar todos os dias 

esse grilhão da corrente, essas amarras 

que referi, contribuindo para que as 

nossas crianças e alunos possam atingir 

a luz do conhecimento e possam viver 

uma vida de liberdade e de 

responsabilidade.  

Professores, pais e encarregados de 

educação, assistentes operacionais e 

técnicos, temos todos um papel 

decisivo no processo de aprendizagem 

e de desenvolvimento dos nossos 

jovens.Nesse sentido, e apesar dos 

tempos difíceis que continuamos a 

atravessar, temos dado uma resposta 

positiva, trabalhando para que o nosso 

Agrupamento se constitua como um 

espaço de referência do Ensino no 

Concelho de Sintra. 

 

6. Se tivesse de encontrar um slogan para a 

ESLC que qualidades sublinhava? 

É difícil resumir numa frase ou numa expressão, 

sobretudo, a riqueza imaterial desta Escola, 

reconhecida, também, pelo ambiente “familiar” 

tranquilo e de grande cordialidade e empatia 

entre todos os elementos da comunidade 

escolar. Referi, anteriormente, que a ESLC se 

constitui como um espaço de educação 

multidimensional, onde se podem cruzar os 

conhecimentos, as competências, os afetos e os 

valores. É neste cruzamento que se encontra a 

nossa maior virtude. Esse espaço de cidadania é 

potenciado pela diversidade da sua oferta 

formativa e pela multiplicidade dos projetos que 

tem abraçado. É uma Escola com uma missão 

muito clara, focada na prestação de um Ensino 

de qualidade, sustentada em valores éticos de 

equidade e de solidariedade e mobilizada no 

combate ao insucesso e o abandono escolares, 

assumindo, portanto, um compromisso com a 

formação integral dos alunos. 

É uma escola que procura marcar positivamente 

os nossos jovens alunos numa fase 

determinante da sua vida académica, 

garantindo-lhes condições para a prossecução 

dos estudos ou a sua integração plena na vida 

ativa, ajudando a promover percursos de vida 

bem-sucedidos.Esta é, portanto, uma escola 

aberta a todos, um espaço de cidadania por 

excelência, desempenhando um papel social 

relevante, que encontra na heterogeneidade da 

sua população escolar um fator potenciador dos 

seus múltiplos projetos, uma escola capaz de ser 

exigente e rigorosa para com os seus alunos, 

sem comprometer o seu sucesso escolar, uma 

escola empenhada na articulação da sua ação 

educativa com as famílias. 

Mas, talvez, por tudo o que acabo de descrever, 

pudéssemos resumir numa única frase uma 

certa ideia de escola que nos tem orientado e 

mobilizado: uma Escola com alma. 

7. Depois da constituição em Agrupamento, o 

que mudou? 

De certeza, a dimensão e a diversidade dos 

desafios. Os agrupamentos com a dimensão do 

nosso (3500 alunos e 300 professores) 

constituem não só um desafio de gestão e 

administração mas também uma rutura com um 

sistema isolacionista e egocêntrico do 

funcionamento das escolas. Nem sempre 

gostamos de sair do nosso espaço de 

conforto a que a mudança nos obriga, 

funcionamento das escolas. Nem 

sempre gostamos de sair do nosso 

espaço de conforto a que a mudança nos 

obriga, mas temos muito a aprender uns 

com os outros.  

 O nascimento deste agrupamento 

constituiu, por isso, um convite à 

articulação vertical e à partilha de 

experiências entre professores e alunos 

de escolas tão próximas 

geograficamente mas outrora tão 

distantes. Respeitando as identidades 

próprias de cada estabelecimento de 

ensino, foram implementadas novas 

dinâmicas e criadas verdadeiras 

sinergias, cujo impacto positivo na vida 

das nossas escolas já é evidente: temos 

um Projeto Educativo com uma missão 

muito clara sobre a nossa ação comum; 

temos, também, trabalhado no sentido 

de responder com a diversidade da 

oferta formativa à heterogeneidade da 

população escolar do Agrupamento; 

temos, também, sabido construir Planos 

Anuais de Atividades que integram e 

articulam uma diversidade de atividades 

capazes de garantir às nossas crianças e 

jovens o desenvolvimento de uma 

variedade de experiências de 

aprendizagem enriquecedoras e de 

oportunidades para crescerem do ponto 

de vista moral e intelectual enquanto 

cidadãos. Além disso, pela 

multiplicidade de origens dos 

contributos que o integram, o PAA é a 

prova da mobilização de todos os 

elementos da Comunidade Educativa na 

construção de novas sinergias, um 

verdadeiro documento unificador capaz 

de nos aproximar, cada vez mais, de 

gerar um sentimento de pertença, 

enfim, de nos ajudar a alcançar a nossa 

ambição comum, expressa nos objetivos 

e metas definidas no Projeto Educativo: 

exigência, rigor, disciplina, sem colocar 

em causa o princípio de “uma escola 

para todos”, diversa, integradora e 

inclusiva. 

Hoje somos ainda mais fortes, unidos 

por esta diversidade que nos enriquece.  
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8. O nosso PAA para 2016-2017 tem como 

tema aglutinador a Utopia. Qual a sua utopia 

em relação ao ensino, à ESLC e ao AELC? 

Os países e as regiões periféricas do sistema 

mundial parecem hoje mais frágeis e submissos 

a regras e valores impostos pela globalização 

que não representam os ideais que estiveram 

na base do desenvolvimento da sociedade 

europeia ocidental, nomeadamente, a 

liberdade, a fraternidade, a solidariedade, a 

democracia, o respeito pelos Direitos 

Humanos, ou, até, a tradição religiosa 

associada ao judaísmo e ao cristianismo. Em 

substituição desses valores que sustentam a 

tradição cultural, política e espiritual da Europa 

resta um perigoso vazio potenciador de 

extremismos e da desregulação financeira, 

económica e social.  

Por vezes, sob o manto nem sempre claro da 

modernidade, associada a valores puramente 

mercantilistas e produtivistas difundidos pela 

globalização, a ausência de referências e 

valores humanistas legitima a mediocridade , a 

ambição desmedida e a barbárie. É perante 

esta perceção de estarmos a caminhar, neste 

novo século, sem alma e sem memória em 

direção a um destino incerto que considero 

que a maior utopia que podemos ter para a 

Educação é a formação de cidadãos mais 

íntegros, cultos e sensíveis, mais cientes dos 

seus direitos mas cumpridores dos 

respetivos deveres, mais qualificados e 

responsáveis, mais altruístas e focados nos 

interesses do coletivo, e mais capazes e 

autónomos para construírem o seu próprio 

pensamento e o seu projeto de vida. 

Continuo a acreditar que não há futuro sem 

a Escola, que não é possível construirmos 

percursos pessoais e coletivos bem-

sucedidos sem investimento na Educação. 

Em tempos difíceis, a escola pública deve 

continuar a ser um espaço de esperança, 

uma janela aberta sobre o futuro; uma 

âncora de apoio e um recurso imprescindível 

à capacitação da comunidade para vencer os 
desafios que se colocam no atual 

contexto socioeconómico. 

Rio de Mouro, 07 de novembro de 

2016 

Jorge Gabriel Moniz Lemos 

 

âncora de apoio e um recurso 

imprescindível à capacitação da 

comunidade para vencer os 

desafios que se colocam no atual 

contexto socioeconómico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Mouro,  

07 de novembro de 2016 

  

Jorge Lemos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e entrevista 

 

 
 
 
 
1 - Quantos anos esteve ligado à 
Escola Secundária Leal da Câmara 
como Professor? E como 
Presidente do Conselho 
Executivo?  

 
 - Estive ligado à Leal da Câmara 24 
anos. Fui o primeiro Presidente do 
Conselho Diretivo (mais tarde, 
Executivo) e permaneci no 
exercício dessas funções durante 
catorze anos, mais concretamente 
de 1988 a 1992 e de 1996 a 2006. 
  
2 - Como correu a sua experiência 
executiva? Quer-nos lembrar 
algum momento especial 
(positivo ou negativo) que tenha 
vivido enquanto Presidente do 
Conselho Executivo? 

 

- Foi uma experiência longa, 

extraordinariamente gratificante 

e desafiadora. Comecei com 

 

ENTREVISTA AO EX-PRESIDENTE DO 

CONSELHO EXECUTIVO, PROFESSOR 

MANUEL MOREIRA 

 

 
 
 
 

 
- Foi uma experiência longa, 
extraordinariamente gratificante e 
desafiadora. Comecei com uma escola, 
ainda em fase de instalação e obras e onde 
foi necessário fazer tudo: criar e adequar 
estruturas físicas, modificar e humanizar 
espaços, montar uma organização 
pedagógica e administrativa sólidas que 
respondessem àquilo que idealizávamos. 
Quando iniciei funções, faltava concluir 
dois Pavilhões de aulas, não havia 
refeitório, não havia biblioteca e, muito 
menos balneários desportivos ou Pavilhão. 
Não havia funcionários, que só chegaram 
após longa espera e após pressões de todo 
o tipo junto do Ministério da Educação. Não 
havia estrada para a escola e chegava-se cá 
por uns autênticos caminhos de cabras… 
Tudo eram dificuldades e foi preciso 
trabalhar muito, congregar muitas 
vontades, exercer muitas pressões e ir 
mostrando resultados, para que, 
lentamente, tais dificuldades fossem 
superadas.  
 
Mas como aquilo que faltava em termos de 
meios nos sobejava em vontade e 
empenho, rapidamente fomos dando a 
volta à situação e, em pouco tempo, 
tínhamos envolvido toda a comunidade 
escolar e educativa. O certo é que o 
trabalho foi tanto, e de tal ordem, que ao 

fim de três ou quatro anos a escola já 

começava a ser uma escola de 

referência, fruto, sobretudo, da 

mobilização dos seus membros em 

volta de objetivos comuns: 

 
 
 
 
 
trabalho foi tanto, e de tal ordem, que ao 
fim de três ou quatro anos a escola já 
começava a ser uma escola de referência, 
fruto, sobretudo, da mobilização dos seus 
membros em volta de objetivos comuns: 
construir uma escola de saberes, de 
projetos e de afetos. Em catorze anos numa 
escola com um ritmo impressionante ao 
nível da inovação e de desafios constantes, 
há inúmeros momentos especiais que 
gostaria de recordar mas vou deixar isso 
para outra ocasião (talvez uma tertúlia que 
um dia organizemos). Mas, sem grande 
rigor cronológico, poderia lembrar uma 
série de projetos e transformações a 
começar pela criação do “100 Letras” e 
pelos variadíssimos prémios recebidos, 
passando pela participação e pelo 
espetáculo de encerramento da Expo 98, 
no teatro S. Luís, pela criação do Centro de 
Recursos com todas as suas valências, pela 
modernização administrativa, de que é 
exemplo paradigmático a transformação da 
secretaria, pela criação do grupo de teatro, 
ou pelo elevado número de visitas à escola 
das mais diferentes personalidades 
portuguesas e estrangeiras, desde o Sr. 
Primeiro Ministro (António Guterres), a 

vários ministros. 
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Passando pelos técnicos da UNESCO ou por 
delegações de cento e cinquenta diretores 
de escolas europeias no chamado 
programa “Intervisitas”. Gostaria de 
lembrar a implementação dos processos de 
autoavaliação, muitos anos antes de haver 
avaliações externas, etc, etc. Mas, 
independentemente de tudo isso, e já que 
me pedem para destacar um momento 
especial, não poderei deixar de lembrar, 
pelo seu significado social e humano, um 
que tanto me marcou: foi o programa 
“Tele-aula” que proporcionou à nossa ex-
aluna Patrícia Gonçalves fazer o 12º ano 
sem a presença física na escola e assistindo 
a todas as aulas da sua turma a partir de sua 
casa. Talvez hoje isso fosse a coisa mais 
natural, mas para a época foi 
absolutamente inovador e teve uma 
enorme projeção nacional dada pelos 
“media”, fundamentalmente pelas 
televisões. Para nosso grande 
contentamento, hoje, a Patrícia é médica 
pediatra.  
 
3 -Sabemos que regressou às aulas depois 
de estar muito tempo como Presidente do 
conselho Executivo. Como foi esse 
regresso? 
 
Absolutamente normal e natural. Foi 
interessante verificar que, depois de algum 
tempo de interregno, senti da parte dos 
meus alunos uma enorme recetividade e 
voltei a sentir-me desafiado por eles. De 
facto, eu sempre me vi fundamentalmente 
como professor que, em determinado 
período da sua vida, desempenhou uma 
missão de gestor. Nunca encarei a função 
de Presidente do Conselho Executivo como 
uma carreira. Desempenhava um serviço 
na escola, enquanto achava que poderia 
ser útil e enquanto as estruturas da escola 
(nomeadamente professores e 
funcionários) achassem que eu era a 
pessoa indicada para o efeito. Por ter 
sempre presente essa consciência, e ciente 
de que não me estaria nunca a enganar a 
mim próprio, sujeitei essa minha função a 
inúmeros escrutínios.  
 
4 -Em breves palavras como definiria a 
Escola Secundária Leal da Câmara? 

 
Eu já estou fora da escola há cinco anos e 
fora da direção há dez. As escolas são 
organizações dinâmicas e estão em 
contínuo processo evolutivo porque a sua 
matéria essencial nunca é exatamente a 
mesma. Estaremos completamente 
enganados quando pensarmos o contrário. 
Isso só as enriquece, sobretudo se 
procuram responder adequadamente à 
sua contínua e renovada realidade. 

É importante que a escola se 

 
 
 
sua contínua e renovada realidade. É 
importante que a escola se reinvente a 
cada instante para não estar sempre a 
repetir ideias ou “slogans” que podem ter 
sido muito significativos em dado 
momento mas que podem já não ter 
atualidade. Por isso, tenho algum receio 
em estar a definir uma escola que pode já 
não ser o que eu penso que é. E aqui tanto 
poderia pecar por defeito como por 
excesso. 
De qualquer forma, gostaria que 
determinada imagem que caraterizava a 
Leal do meu tempo, não se apagasse, que 
constantemente se atualizasse, mas que 
continuasse a ser uma escola humanista, 
exigente, criativa e inovadora, que 
marcasse pela diferença. Se assim for, ela 
será sempre uma referência não só 
concelhia mas até nacional. 

 5 - Como recorda o tempo em que 
trabalhou na Escola Secundária Leal da 
Câmara? 

Um tempo de grande saudade no sentido 
do que isto pode ter de positivo. O passado 
serve de base ao presente e sou dos que 
acreditam que se conhecermos bem o 
passado poderemos fazer muito melhor em 
cada novo momento. Mas há momentos 
desse passado que recordo 
fundamentalmente pelas amizades 
marcantes, pelos ensinamentos que me 
proporcionaram, pelas reflexões que me 
obrigaram a ter, pelo contributo que me 
deram para criarmos e inovarmos. O 
congregar pessoas em projetos comuns (e 
houve tantos…!), as discordâncias, umas 
vezes declaradas outras veladas (porque 
não me queriam desiludir…), mas, 
sobretudo, o espírito lutador e o 
empenhado de tantos e tantos na 
construção de projetos em que de facto 
acreditávamos, dificilmente se apagam da 
memória. Recordo-me muito das pessoas, 
do espírito de grupo, dos seus dramas e 
problemas, da necessidade de conforto e 
de uma palavra amiga no momento certo. 
Mas recordo, também, a alegria e o 
entusiasmo com que sempre me davam um 
sim. 

 
6- Quais os motivos que o levaram a pedir 
a reforma, quando, acreditamos, ainda 
tinha tanto para dar à Educação? 

Com anteriormente disse, quem vive um 
projeto como uma missão, e não no 

alguém lhe está a destruir o 
projeto e que já não tem 
condições para o executar. As 

 
 
 
alguém lhe está a destruir o projeto e que 
já não tem condições para o executar. As 
condições que a tutela foi impondo à 
escola, nomeadamente a partir de 2004, 
foram, em meu entender, uma violência e 
um desrespeito, sobretudo para as escolas 
que tinham dinâmicas de qualidade 
sustentadas e verdadeiramente 
consolidadas. Eu acreditava no Projeto 
que a Escola Leal da Câmara tinha 
construído e que procurava implementar. 
Em meu entender, a desconsideração 
sobre as escolas e sobre os professores 
chegou a um momento de plena rutura. 
Quem ainda tinha sonhos para a educação 
e pensava realizá-los percebia facilmente 
que isso só poderia acontecer noutro lugar 
ou com outros responsáveis (governo…) 
como protagonistas. A imposição 
burocrático-administrativa passou a ser a 
chave de todo o sistema e todo o espírito 
de verdadeira autonomia participativa foi 
obrigado a cair por terra. Se se recordam 
nunca tinha havido notícia de 
manifestações de descontentamento que 
reunissem tantos professores… Chegado a 
este ponto e pesando tudo isso (seguindo 
as pisadas de muitos outros professores), 
achei que era a altura para sair e solicitei 
antecipadamente a reforma. 

 
7 - Como viu a constituição dos 
Agrupamentos de Escola e como 
percepciona o papel da Escola 
Secundária Leal da Câmara como escola-
sede de Agrupamento? 

 
Eu sou claramente um defensor dos 
agrupamentos em termos teóricos. Na 
minha perspetiva, com os  agrupamentos 
poder-se-iam criar dinâmicas que 
proporcionariam projetos comuns entre 
as várias escolas que os constituem, com 
grande benefício para os alunos e para a 
sua formação ao longo de todo o percurso 
básico e secundário.  
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Por outro lado, seria extremamente fácil e 
proveitoso “contagiar” as escolas do 
agrupamento ao fazê-las refletir sobre as 
boas práticas de cada uma, aprofundando-
as. 
Ora, passado este tempo, e tendo em conta 
desde logo a sua constituição e 
organização, o que se verificou é que, em 
muitos casos, se perdeu muito mais do que 
aquilo que se ganhou: perdeu-se a gestão 
de proximidade que numa escola tantas 
coisas resolve, ganhou-se mais formalismo, 
mais burocracia, mais patamares de espera 
e mais atraso na resolução de problemas (o 
diretor é apenas um que não pode estar em 
todo o lado ao mesmo tempo). 
Deixou-se completamente ao critério do 
Diretor e do Conselho Geral todo o 
processo de organização e, quando assim é, 
em alguns casos tudo corre muito bem 
mas, em muitos outros, tudo corre muito 
mal. Um dos maiores riscos que se tem 
corrido, em algumas escolas, é a falta de 
preservação da sua identidade e cultura 
próprias para se tentar formar não se sabe 
ainda muito bem o quê. Ora se 
encontramos escolas onde essa identidade 
e essa cultura era tão forte e tão marcante 
como a da Leal da Câmara seria uma 
tremenda pena que isso se perdesse.  
De facto, muitos agrupamentos não 
passam, ainda hoje, de uma junção 
burocrático-administrativa de escolas com 
um novo tipo de centralização orientado 
por uma gestão formalista, com um projeto 
pedagógico desadequado porque não é 
sentido, vivido, realizável e realista. 
Eu continuo a dizer que o agrupamento 
pode trazer benefícios ao nível da política 
educativa, da gestão pedagógica, da 
organização administrativa, mas é preciso 
saber gerir tudo isso com muita sensatez 
porque, ao mesmo tempo que estamos 
perante uma nova realidade, não se pode 
perder a identidade e a cultura de cada 
unidade orgânica. Penso que a Leal tinha, e 
continua a ter, todas as condições para ser 
um verdadeiro motor do Agrupamento e 
para conseguir, respeitando as diferenças, 
gerar dinâmicas de participação em torno 
de um projeto agregador.   

 
8 - Sabemos que continua ligado à 
Educação, embora com funções diferentes 
das que desempenhava na Escola 
Secundária Leal da Câmara. Fale-nos desta 
nova experiência e por que resolveu 
manter-se ligado à Educação? 

Quando saí da Leal não tinha qualquer 
projeto em mente, embora várias vezes me 
tivesse passado pela cabeça que poderia 
fazer algumas outras coisas. 

 

 
 
 
 
fazer algumas outras coisas. Continuei 
ligado a algumas estruturas educativas, fiz 
algumas ações de formação, até que fui 
convidado, por um amigo, para um projeto 
aliciante e desafiador ligado ao ensino 
particular. O projeto situava-se na minha 
área de conforto (ensino secundário) e 
pediam-me, apenas, para usar da minha 
experiência para criar o ensino secundário, 
de acordo com o que eu achasse mais 
adequado. Era um começar de novo com 
um novo grupo de pessoas muito 
entusiastas, competentes e empenhadas. 
Tem sido mais uma experiência excelente e 
muito enriquecedora. 

 9- O Plano Anual de Atividades do 
Agrupamento de Escolas Leal da Câmara 
para 2016-2017 tem como tema 
aglutinador a Utopia. Qual a sua utopia 
em relação à Educação? 

Todo o processo educativo tem de ter 
como objetivo a realização de utopias. 
Estamos num tempo (apesar de reconhecer 
que isto é assim, mais ou menos, em todos 
os tempos) de grandes e rápidas 
transformações, nada fazendo prever que 
tal ritmo desacelere no futuro. A escola, 
que se quer atual, tem de estar preparada 
para lidar com a mudança e transformação, 
estando permanentemente não só aberta à 
novidade mas a ser sua causadora. Até 
hoje, de uma forma geral, a escola anda 
bastante desfasada da realidade e atrasada 
em relação às dinâmicas sociais. É 
necessário inverter o sentido da escola. 

Para mim, realizar a utopia educacional é 
termos uma escola proativa, inovadora, 
que seja motor do futuro e que não se 
arraste no pisar de caminhos já mil vezes 
percorridos. Hoje, ainda é uma utopia falar 
da escola como verdadeiro centro de 
aprendizagem, mas penso que essa será 
uma Utopia realizável porque a sua 
concretização vai depender, 
fundamentalmente, de nós próprios e do 
nosso querer. 

Manuel Moreira  

 

 

 
 
 
 

 

ENTREVISTA AO PRESIDENTE DO CONSELHO 

GERAL, PROFESSOR JOÃO MANIQUE 

1 - Há quantos anos está ligado à ESLC como 

professor? E ao Conselho Geral? 

Estou na escola desde 1990, com uma interrupção 
de um ano para cumprir serviço militar. Ao conselho 
geral estive desde o primeiro após a publicação do 
DL nº 75, de 2008 que alterou o regime de gestão 
das escolas e agrupamentos de escolas, isto é, desde 
2008. Mais tarde, com a agregação passei a fazer 
parte do conselho geral do agrupamento para um 
mandato de 4 anos que termina em dezembro de 
2017. 

2 -  Considera que a ESLC tem ainda o mesmo perfil 
que tinha quando iniciou as suas funções na Escola?  

Diria que sim e que não. Que sim, porque há um 
grupo grande de professores que partilham um 
trajeto de muitos anos na Leal e que foram 
embebidos do seu gérmen inicial. Um gérmen 
riquíssimo, uma ideia de escola muito estruturada 
que condensava inovação com uma eximia gestão 
dos recursos humanos e não menos conseguida 
gestão dos recursos materiais e em particular dos 
espaços, tudo sujeito a um primado pedagógico. 
Construiu-se a escola dos projetos e dos espaços de 
referência (um lugar para estar), onde cada um, 
aluno, professor ou assistente contava de forma 
indelével para a construção do todo. Criamos aquilo 
que às vezes se chama a ética do cuidado, 
aprendemos a cuidar de cada aluno de uma forma, 
muito próxima, muito atenta e com grande 
competência. A Leal da Câmara tornou-se um 
serviço público de referência. Não, já não é o mesmo 
perfil, porque muita coisa mudou no ensino e a 
escola não é uma ilha. O idealismo e a ingenuidade 
que alimentam a nossa profissão, que é, enquanto 
adulto qualificado, criar sentidos, sustentabilidade 
para um caminho que uma criança ou um jovem tem 
de fazer por si próprio, foi cedendo à burocratização 
e à uniformização. Não é fácil, num quadro de 
constantes mudanças de política educativa, manter 
um rumo que nos permita resistir à reatividade a que 
o ritmo burocrático imposto pelo sistema nos obriga. 
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Não é fácil viver num contexto educativo que se 
centra mais nos resultados do que nos processos, 
num contexto educativo no qual os alunos pouco ou 
nada podem dizer relativamente ao seu percurso 
académico, aos seus interesses pessoais, num 
contexto educativo onde a profissão docente é de 
forma continuada desvalorizada, num contexto 
educativo onde os assistentes operacionais correm 
risco de extinção, ou pelo menos estão 
perigosamente ameaçados. A escassez de recursos 
não justifica tudo. Fomos defraudados, nós 
professores, os pais e os alunos. A escola publica 
está atordoada com a velocidade da uniformização, 
do controlo, do produto final, por mais paradoxal 
que a expressão possa parecer. A vertigem tolda-nos 
o discernimento, impede-nos de ver o que é 
importante e inverte-nos as prioridades enquanto 
educadores.  Como dizia uma professora Ariana 
Cosme, da faculdade de psicologia da Universidade 
do Porto, o que nós precisávamos era de mandar 
parar tudo por 4 anos e depois voltarmos para 
começar de novo. 

3 - Na sua opinião o que caracteriza mais uma 
escola: as pessoas, os espaços, os projetos? 

As pessoas e o projeto educativo são determinantes, 
mas não nos podemos esquecer da liderança ou, 
corrigindo-me, das lideranças, elas dão um sentido.  

4 -Recordando a sua convivência com outros órgãos 
da escola e com a comunidade educativa em geral, 
que momentos gostaria de lembrar? 

A Expo 98, a grande exposição internacional 
evocativa da epopeia portuguesa no mundo e o 
momento da agregação, da constituição do 
Agrupamento em 2012. A primeira, porque a escola 
participou de forma massiva num conjunto de 
atividades muito variado e integrador e com elas 
projetou-se muito além das fronteiras de Rio de 
Mouro. Fomos, sem dúvida, uma extraordinária 
escola Expo 98. O Mundos Comunicantes, assim se 
chamava o nosso plano de atividades, deu-nos uma 
projeção que nunca tínhamos tido, levou-nos ao 
recinto da expo várias vezes, com projetos, 
conferências e levou-nos ao palco do teatro S. Luís, 
para uma atuação exclusiva. O nosso jornal, que 
ganhou o 1º prémio de um concurso nacional, foi 
distribuído como suplemento do Diário de Notícias. 
O segundo momento, a agregação, porque tivemos 
de refundir os nossos alicerces. Porque passamos a 
estar de uma forma muito próxima com outras 
escolas, com outros projetos e outras realidades e 
tivemos de integrar muitas (e novas) incertezas no 
nosso dia a dia sem perdermos a nossa identidade. 
Tivemos de crescer muito. E tivemos de o fazer no 
seio da nossa comunidade alargada, com a junta, 
com a câmara, com os pais, com o Conservatório de 
Música e com muitos outros parceiros. Foi um 
desafio, é um grande desafio.   

5- Qual lhe parece ser o papel mais difícil enquanto 
presidente do Conselho Geral? E o mais fácil? 

Diria, a brincar, o do conselho geral não sei. O papel 
do presidente do conselho geral é não tomar parte, 
não misturar as minhas perceções, a minha vontade 
de participar, com a isenção e o respeito por todas 
as partes interessadas a que sou obrigado como 
presidente de um órgão colegial. Penso que algumas 
vezes não consigo. Não fugi à pergunta! Na verdade,  

 

 
 
 
 

com os outros órgãos o difícil é “demonstrar” a minha 
equidistância relativamente a todas as partes. Não é 
um órgão de professores ou dos professores. Não 
posso ser rotulado como professor! Qualquer outro 
conselheiro, um pai, um assistente, por exemplo, 
poderia ser presidente do conselho geral. Caso isso 
acontecesse, detestaria perceber que estaria a tomar 
um partido que não tinha a ver com o interesse do 
Agrupamento, mas com uma parte interessada em 
particular. Penso muitas vezes que não posso deixar 
que isso aconteça comigo. O mais fácil tem a ver com 
a honra de servir uma casa, uma causa, em que 
acredito plenamente e da qual tenho um enorme 
orgulho em fazer parte. Um sentimento de grandeza 
de ser conselheiro naquele órgão e de poder estar 
com pessoas, conselheiros, que acho que são 
particularmente especiais porque são exemplares, do 
ponto de vista moral, mas também no seu 
conhecimento aprofundado dos assuntos, na justeza 
das suas intervenções, na dedicação ao todo, no 
compromisso com o projeto educativo do 
agrupamento e na defesa do seu regulamento interno. 

6 -Que mudanças é que a formação do Agrupamento 
veio a introduzir na ESLC? 

Mudou tudo! Tornamo-nos maiores! Tornamo-nos 
mais jovens! Acrescentamos uma oportunidade de 
conhecer melhor os nossos alunos, as suas famílias a 
nossa comunidade. Isso faz toda a diferença, porque 
nos permite desempenhar melhor o papel de 
educadores, aumenta-nos o leque de ferramentas, a 
capacidade de intervenção. Podemos estruturar 
melhor os percursos académicos dos nossos alunos, 
podemos monitorizar melhor e podemos intervir 
precocemente.  Podemos resolver melhor alguns dos 
problemas de que sempre nos queixamos, que têm a 
ver com a mudança de ciclo e a entrada numa nova 
escola. Em síntese, podemos prevenir desde mais 
cedo e com isso tornarmo-nos mais profundos, mais 
comprometidos e, consequentemente, mais capazes 
de ter um papel educacional de grande valia para os 
nossos alunos.  Aumentou muito a nossa 
responsabilidade.Temos também uma maior 
consciência da nossa comunidade porque estamos 
mais próximos, temos mais pontos de ligação, 
compreendemos melhor o território, conhecemos 
melhor as famílias. Temos relações mais estreitas com 
as entidades culturais e sociais da freguesia. Sei que 
nem todos pensam assim e não é preciso esforçarmo-
nos muito para vermos um mundo de dificuldades, 
mas o nosso foco tem de ser para o mundo das 
possibilidades, são esses os óculos que temos de 
colocar. Nem podia ser de outra maneira, talvez a 
nossa primeira competência enquanto educadores 
tenha mesmo de implicar a descoberta de 
possibilidades onde só são visíveis as dificuldades. Só 
essa perspetiva permite que sejamos um exemplo 
para os nossos alunos, no sentido em que possam 
acreditar, perante as dificuldades, que podem ter 
sucesso, isto é, aprender. Não temos também nós de 
aprender? Alguns de nós pensam que perdemos 
identidade com a agregação. Eu discordo, acho que a 
identidade se perde ou ganha nos projetos educativos 
e não me parece que o projeto educativo do 
Agrupamento belisque o nosso sentido de identidade 
e de pertença. Antes pelo contrário, há um grande 
desafio na construção da nossa identidade que tem 
como valor a interdependência que é claramente 
superior em hierraquia ao valor da independência. É a 
interdependência que nos tem de mover. Mas uma 
outra lente de análise também nos permite perceber 
que a agregação nos deu futuro. O prolongamento da 
escolaridade obrigatória até ao 12º ano e a acentuada  

escolaridade obrigatória até ao 12º ano e a 
acentuada redução da natalidade 

 
 
 

redução da natalidade trouxeram-nos novos e 
complexos problemas. Também não é preciso fazer 
um grande esforço para perceber que a agregação 
possibilitou respostas que as escolas secundárias só 
por si não teriam capacidade para dar. Mas isso era 
para uma outra conversa. 

7 -Como vê o futuro da ESLC no contexto do AELC? 

O nosso futuro vai depender das soluções que 
conseguirmos operacionalizar para resolver os 
problemas da comunidade que servimos. Vai também 
depender da forma como vamos resolver os 
problemas internos com que nos vamos debatendo no 
sentido de nos tornarmos mais eficazes na resposta 
aos anseios da população de Rio de Mouro, que 
encontra no Agrupamento uma fonte de esperança 
para um futuro melhor. Temos de ter uma direção 
bem definida para o nosso caminho, temos de ser 
capazes de agregar as nossas melhores capacidades e 
de nos sentirmos felizes (e tremendamente 
orgulhosos) por fazermos parte de um projeto que é 
válido, justo e que efetivamente responde aos anseios 
de quem nos procura, de quem confia em nós, porque 
sabe que temos as melhores condições para 
responder às suas necessidades de âmbito 
educativo. Há algumas linhas, que têm a ver com a 
nossa genética que estão a ser trabalhadas e que, na 
minha opinião, podemos aprofundar na construção do 
futuro coletivo. São elas a inclusão de novos parceiros 
no nosso projeto, parceiros que tragam uma mais-
valia e que se constituam como novos elementos 
essencialmente diferenciadores. A nossa relação com 
a comunidade tem grande margem de crescimento.É 
também o cuidado com a nossa formação, da 
formação dos assistentes e da formação dos 
professores e, neste âmbito, a nossa ligação ao ensino 
superior da qual andamos relativamente distantes. 
Temos de trazer a inovação, aquilo que são tendências 
de investigação que se traduzem em novas 
oportunidades para a escola e em mais-valias para os 
processos de ensino e aprendizagem. É, enfim, 
pensarmos que cada escola, cada ciclo, tal com tinha 
referido, é um elemento de um sistema 
interdependente e que o sistema só é pleno com as 
especificidades de cada um. É uma tremenda 
vantagem o facto de termos as seis escolas dentro de 
um raio muito curto e cinco delas praticamente lado a 
lado. Há que tirar partido dessa excelente inserção no 
território.E, para tudo isto, é necessário garantir o 
financiamento do nosso projeto que nos permitirá, 
entre outras coisas, recuperar e renovar os espaços, 
pilar essencial da nossa identidade. E terá de ser pelo 
lado do orçamento privativo que vamos marcar a 
diferença, temos de ser quase geniais a criar novas 
fontes de receita e a aumentar as que temos O 
problema das instalações tem de ser uma prioridade, 
não é possível ter uma escola de qualidade com as 
instalações em elevado estado de degradação. A 
situação na PAN é de todo lamentável.  

Não podemos aceitar o atraso das  obras nem por mais 
um ano. Na verdade, os projetos educativos são 
extraordinários instrumentos de autonomia, vão 
perscrutando entre a tremenda força da 
uniformização e da burocracia, encontrando graus de 
liberdade nas soluções que aparentam ser urgentes e 
únicas. É isso que tem sido a nossa história e, por isso, 
estou seguro que quando a Leal comemorar o seu 
primeiro meio século vamos olhar para trás e ter um 
enorme orgulho no nosso percurso. Parabéns Leal da 
Câmara!  

João Manique  
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 UTOPIA & UTOPIAS 

A Utopia de Mestre Leal da Câmara 

     

 

 

 

            personalidade local escolhida 

para patrono de uma escola em Rio 

de Mouro, inicialmente Básica e 

Secundária, depois transformada em 

Secundária, foi o caricaturista 

português Tomás Júlio Leal da 

Câmara. Atualmente, é o patrono 

deste Agrupamento de escolas. 

Que utopia defendeu Leal da 

Câmara? Se «utopia» for um conjunto 

coeso de valores e princípios de ação 

que um indivíduo ou grupo social 

quer praticar transformando a 

realidade existente para a felicidade 

de «todos», então, podemos dizer, 

que a utopia de Mestre Leal da 

Câmara bebia do ideário republicano. 

Com o seu talento tentou ajudar a 

construir um país com regime político 

republicano, moderno e mais feliz. 

Ter-se-á realizado? É que, várias 

práticas públicas de hoje parecem as 

da ética monárquica 

miguelista...felizmente há exceções. 

 
A variedade de grupos republicanos, 

constituíndo socialmente esta utopia, 

possuía princípios e valores gerais: o 

laicismo do Estado e da sociedade 

desvalorizando a religião; a defesa 

das liberdades (expressão, 

associação); o voto universal; a 

isenção no exercício temporário dos 

cargos públicos; o progresso material 

e espiritual da sociedade pelo ensino 

e prática experimental das artes, das 

ciências e da indústria. Sintetiza-os a 

máxima de 1789 «liberdade, 

igualdade, fraternidade». Como bases 

filosóficas: o positivismo fundador de 

Augusto Comte, o positivismo de 

Littré, o socialismo de Proudhon, o 

evolucionismo de Lamarck, etc.  

Não sabemos que tipo de republicano 

foi Leal da Câmara, embora tenha 

sido o autor do desenho na parte 

frontal de uma obra poética de Abílio 

Guerra Junqueiro, «A Velhice do 

Padre Eterno», uma forte sátira aos 

valores e práticas da Igreja Católica 

até à época. 

 

                                                                   

As manifestações republicanas de Leal 

da Câmara revelaram-se em duas 

facetas:  

1ª- como professor fez uma revolução 

metodológica ao criar e operacionalizar 

uma nova Didática para o ensino 

técnico-profissional das Artes 

Decorativas femininas em Portugal, 

assente em três princípios: a 

aprendizagem ativa pela pesquisa, 

segundo as características do desenho 

moderno; a discussão crítica deste 

modelo sobre as vantagens e 

inconvenientes da sua aplicação ao 

desenho dos tecidos, das estamparias e 

da cerâmica; a criação por cada aluno de 

objetos estéticos seus, segundo o 

modelo. . Foi com esta prática inovadora 

de natureza experimental e dialética, 

contra as aulas excessivamente teóricas, 

assentes na memorização e na repetição 

de objetos estéticos já existentes, que 

Mestre Leal da Câmara foi reconhecido 

em 1928 pelo Conselho Escolar da 

Escola Industrial Infante D. Henrique, 

apesar dos protestos da Associação de 

Professores das Escolas Industriais e 

Comerciais, a saber: 

 

     

 

 

 

“É um professor da mais alta competência, tendo-se 

revelado sempre, não só na regência da sua cadeira 

de desenho ornamental, como ainda, na orientação 

moderna que tem sabido imprimir às oficinas 

femininas, qualidades pedagógicas e artísticas 

invulgares”. 

A Didática do professor Leal da Câmara destruiu 

teorias e práticas obsoletas para a criação de um 

novo Homem: o isolamento das artes decorativas 

perante as artes em geral, a cidadania passiva, e o 

excesso de teoria no ensino. Construiu o papel da 

mulher na arte, o papel da crítica sobre a teoria 

como alicerce de uma prática consistente, e a 

criatividade responsável de cada aluno fomentando 

exposições públicas. São os «métodos ativos» de 

hoje. 

2ª- Como caricaturista singular, ganhou o título de 

«Príncipe da Caricatura Portuguesa» ao satirizar os 

valores e as práticas monárquicas e religiosas em 

jornais nacionais e estrangeiros. Mas, que é uma 

caricatura? O Grand Larousse diz que é “um 

desenho com deformação grotesca de uma pessoa 

pelo exagero voluntário, com intenção satírica, dos 

traços característicos do rosto ou das proporções do 

corpo”. Para quê deformar pelo exagero? Para fazer 

rir, pois o riso relativiza ou até inferioriza a 

hierarquia, a autoridade, promove o optimismo e 

destrói o temor. Eram estes os objetivos contra a 

figura de «Deus» no desenho do Padre Eterno, e 

contra a do Chefe de Estado da época, o rei D. 

Carlos, ao comparar partes do seu corpo, com 

pipas...  

Um biógrafo de Mestre Leal da Câmara é muito 

claro quanto à genialidade do traço das suas 

caricaturas, ao dizer que “Mestre Leal era mesmo 

arrepiante na (des)armonia do seu traço pois ‘tinha 

o olhar da bruxa de Arruda, que descobre num 

momento onde residem os achaques. Ele faz rir e 

convencer. Rir é da caricatura e convencer é do 

filósofo (…). Falai com Leal da Câmara e sentireis a 

verdade do seu estilo; é ele que ali está, 

insofismável, senhor de si, contundente e contente”. 

Que significa isto? Para nós, significa que Leal da 

Câmara praticava um princípio da escola filosófica 

cínica do período helenístico. Mas atenção: não 

confundamos o cinismo filosófico com o cinismo 

vulgar ou hipocrisia. São muito diferentes, opostos 

mesmo! 

 

 

EX-LIBRIS DE LEAL DA CÂMARA                               CONTINUA NA PÁGINA A SEGUIR 
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A filosofia cínica defendia dois 

princípios conexos: viver em 

pobreza material e não seguir as 

regras ou convenções sociais. Por 

isso, criticava severamente o luxo e 

as regras sociais geradoras desse 

luxo pela prática das «manhas» 

humanas. Esta crítica forte, sob a 

forma de sátira é visível na 

expressão de Diógenes Laércio, 

mestre cínico, se realmente existiu: 

“Eu sou Diógenes, o cão. Afago os 

que dão, ladro aos que não dão, e os 

maus mordo-os”. 

Diógenes não era realmente um cão, 

nem mordia fisicamente nos seus 

concidadãos. Ele «mordia» sim, 

eticamente, nos costumes que 

considerava maus ao promoverem o 

luxo, e a acumulação de bens 

materiais geradora da ambição cega, 

da cólera, da avareza, etc. E mordia, 

satirizando com palavras.  

                                                                   

      

 

 

 
 
 
 
 
                                                                   

      

 

 

Mestre Leal da Câmara «mordia» com 

caricaturas fabulosas pondo os seus 

concidadãos a rir às gargalhadas. Não foi a 

«Poética» de Aristóteles, em particular a 

Comédia, que provocou o incêndio da 

biblioteca da abadia de Monte Cassino no 

séc. XIV? Também Mestre Leal da Câmara 

teve de sair do país, para não ser preso... 

A prova de Mestre Leal da Câmara ser 

possuidor de um talento especial está na 

escolha do seu Ex-Libris. Que figura vemos 

lá? Parece um diabinho. Para nós é um 

«daímon», uma entidade «semidivina» que 

«habitava dentro dele», lhe dava o talento 

e a inspiração satírica no traço da caricatura 

e guiava os seus atos. Leiamos «o que 

disse» o seu Ex-Libris: 

 “A sua história é a minha (…) muitas das 

desventuras fui eu que as causei, mas 

também fui eu que lhe trouxe os maiores 

êxitos e fiz dele um homem singular (…) não 

julguem que foi fácil conviver comigo”. 

FIM          Álvaro Batista 
 

       
 

 

 

                                                                   

      

 

 

     oi no dia 16 de setembro deste 

ano que entrei nesta 

escola. Sentia-me como um            

“peixe fora de água”, pois não 

conhecia a escola, os 

funcionários, nem sequer os 

colegas da minha turma. 

Confesso que foi um bocadinho 

difícil e trabalhoso adequar-me a 

uma escola com tanto prestígio e 

reconhecimento, porque sabia 

que iria juntar-me a grandes 

pessoas, ao nível da amizade, 

intelectualidade e 

inteligência. Vários dias foram 

passando na grande Leal e 

rapidamente tive de me adaptar, 

interagindo com toda a gente 

com um simples “Olá a todos !" 

e participando nas aulas e nos 

projetos extracurriculares, como 

a rádio, o jornal 100Letras e 

outras áreas.  

projetos extracurriculares, como 
a rádio, o jornal 100 Letras e 
outras áreas. Durante este meu 
curtíssimo período na Leal, 
reparei que, no geral, a 
comunidade escolar não gosta 
muito de mudanças (ao nível 
físico e psicológico), pelo que tive 
de aceitar de forma clara e 
precisa as novas regras.  
Em suma, sei 
que, se trabalhar e me 
empenhar nesta escola, irei 
alcançar grandes objetivos com a 
ajuda de todos e contribuir 
também um bocadinho para uma 
Leal melhor.  

J              
 
 

                                                                   

      

 

 
João Pedro Costa 

10ºH4, 2016-2017 

                                                                   

      

 A Leal d´hoje, a Leal d´amanhã ... 
A Leal d´hoje, a Leal de amanhã ...  
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O que é o secundário para a sociedade? O secundário é 

aquela nova etapa da nossa vida escolar…quero dizer, 

da nossa vida em geral, em que temos de “crescer”, 

ganhar maturidade e refletir sobre as escolhas que 

queremos ou não fazer para a nossa vida. Isto não deixa 

de ser verdade, pelo menos segundo o meu ponto de 

vista: os jovens do secundário não têm atitudes tão 

“infantis” e nota-se uma maior exigência sobre eles 

para se tornarem autónomos e responsáveis. Mas, a 

verdade é que nada mudou muito. A escola continua a 

ser a escola. E a Secundária não é um “bicho de sete 

cabeças” como os professores no básico nos 

descrevem! 

E é isso que tenho sentido após cerca de um mês 

passado no secundário: em que nada mudou para além 

do facto de termos de trabalhar mais para o nível de 

conhecimento que queremos atingir mas, isso é óbvio, 

chama-se evolução, a qual tem que acontecer 

constantemente ao longo da nossa vida 

 
                                                                         

 

 

Tem sido uma boa experiência estar no secundário: tive a 

oportunidade de conhecer novas pessoas, pessoal “fixe”; 

estar num ambiente diferente e mais acolhedor, até - já 

não passo os intervalos tão sozinha como dantes, por 

vezes, era costume e, finalmente, tenho a oportunidade 

de continuar a aprender cada vez mais. 

 

 

Bruna Luís 10º C5 

 
                                                                         

 

 

A minha experiência no secundário 

 
                                                                         

 

 

Um novo começo. Uma nova fase das nossas vidas. 
Ser aluno no secundário não será tarefa fácil, 
pensávamos nós. Queríamos conseguir 
corresponder às expectativas dos outros, mas 
também queríamos que os outros 
correspondessem às nossas próprias expectativas.  
O desejo de uma “alta cena”. Fazer novas 
amizades, novos pedidos de amizade no Facebook, 
ter milhentas notificações num grupo de turma no 
Whatsapp, tirar inúmeras “selfies” para postar no 
Snapchat, trocar mensagens com aquela pessoa 
que nos faz sonhar todos os dias… Desejávamos ser 
bem-recebidos, e sentir que estávamos 
praticamente em casa. Ansiávamos esta fase, onde 
iríamos crescer, iríamos tornar-nos mais 
responsáveis, iríamos ter a perfeita consciência 
daquilo que nos rodeia. Mas claro, sem esquecer 
que será a nossa atitude perante este novo desafio 
que nos permitirá alcançar todas as nossas 
quimeras e torná-las apenas no nosso futuro.  
Mês e meio após o início desta jornada, sentimos 

o peso acrescido da responsabilidade sobre os 

nossos ombros, mas que força tem esse peso 

comparado com o quão bem nos sentimos nesta 

escola? 
                                                                         

 

 

Todos os nossos receios não passavam apenas 

disso, receios. Sentimo-nos integrados na turma 

desde os primeiros momentos. Reconhecem aquele 

desejo de quando vão a uma loja de roupa e querem 

trazer todas as peças para casa? Pois bem, é 

exatamente essa a sensação que temos perante a 

nossa turma. Formada pelos mais diversos tipos de 

pessoas, sentimos um espírito de interajuda 

incrível. Cada membro é autêntico á sua maneira e 

é uma peça fundamental nesta pequena família. 

Sentimos também que os professores se 

preocupam connosco e desejam também que nos 

tornemos nas pessoas que desejamos vir a ser.  

Agora é só continuarmos com o árduo trabalho que 

temos vindo a desenvolver e queremos acreditar 

que este início do secundário, será apenas o 

primeiro capítulo de uma longa história que 

desejamos que tenha um final feliz. 
                                                

              Ricardo Boavida Nº:26  

            Beatriz Monteiro Nº:3  

10º C5 

 

Um novo começo 

 
                                                                         

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 
A ESCOLA 

EM 

IMAGENS 

1988 

1990 

1992 

1988 

1992 

1992 

1994 1994 

1992 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 
A ESCOLA 

EM 

IMAGENS 

2004 2011 

2016 

2000 

2003 

2003 

2014 

1996 

1997 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

COMUNIDADE 

EDUCATIVA 

A Escola Secundária Leal da Câmara 
comemora o trigésimo aniversário e 
é com muita satisfação que a 
Associação de Pais e Encarregados 
de Educação da mesma Escola, 
felicita todos aqueles que, ao longo 
destes trinta anos, contribuíram 
para a construção de uma Escola 
que, com certeza, a todos orgulha. 

A Associação de Pais foi constituída a 19 
de janeiro de 1989, tendo sucedido uma 
Comissão Instaladora que se manteve 
em funções durante catorze meses. 
Contudo, o movimento dos pais e 
encarregados de educação foi muito 
ativo, mesmo antes da abertura da 
escola, tendo mantido sempre um papel 
muito importante na construção de uma 
escola cada vez 

 

melhor, em que os alunos são os 

protagonistas, uma escola que valoriza o 

sucesso escolar, mas acima de tudo, os 

valoriza enquanto cidadãos, proporcionando-

lhes uma educação digna, oferecendo 

oportunidades de realização pessoal e 

profissional.  

A nossa Escola tem sido ao longo dos tempos 

uma escola multicultural, considerando que 

por ela têm passado alunos oriundos de vários 

países, assim como alunos com deficiência, 

motora e não motora, oferecendo a todos 

oportunidades de realização pessoal e 

profissional, adaptadas a cada situação. 

A Associação de Pais e Encarregados de 

Educação tem como objetivo garantir a todos 

os Pais e Encarregados de Educação o 

exercício do direito que lhes é legalmente 

reconhecido de assistência e participação na 

educação dos nossos filhos e educandos, não 

interferindo no processo educativo, mas sim 

tornando-se um parceiro indissociável do 

mesmo, com o objetivo de obter uma 

otimização do percurso escolar dos nossos 

filhos e educandos. 

No ensino secundário são privilegiados o 

desenvolvimento das capacidades e aptidões 

dos alunos, assim como as  

 

 

atitudes de autonomia e solidariedade, 

tornando-se muito importante, nesta fase, a 

aproximação da escola ao meio familiar e social, 

sendo aos pais e encarregados de educação que 

cabe um papel decisivo nesse desenvolvimento. 

Devido à correria em que vivem a maioria dos 

pais e encarregados de educação, cada vez é 

mais comum verem-se lançadas as 

responsabilidades em cima da Escola, 

abdicando assim do direito e também dever, de 

ter um papel ativo na formação e educação dos 

filhos e educandos. Esta é uma tendência cada 

vez maior, à medida que os filhos e educandos 

vão crescendo, assistindo-se assim a uma 

diminuição na participação dos pais e 

encarregados de educação na vida escolar, 

nomeadamente na presença em reuniões que 

apelam à sua participação. 

A Associação de Pais e Encarregados de 

Educação conta com a participação de todos os 

pais e encarregados de educação, numa atitude 

ativa, crítica e interessada, de modo a que todos 

participem de forma consciente na educação, 

promoção e integração escolar e comunitária 

dos nossos filhos e educandos 

Ana Bela Urbano 

Presidente da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação  

              da Escola Secundária de Leal da Câmara. 

 

Uma escola cada vez 
melhor, em que os 

alunos são os 
protagonistas 

 
 

QUADRAS DE ALEGRIA E SABEDORIA 

No momento da agregação, 

Gerou-se alguma confusão, 

Mas prevaleceu a opinião: 

A força advém da razão. 

 

Para o desafio enfrentar 

Com sucesso no provir, 

Aprendemos a partilhar 

Avançando a sorrir... 

 

Ser LEAL é professor 

É algo que enriquece. 

Enfrentamos com amor 

As malhas que a vida tece. 

 

Ao encontro da UTOPIA, 

Caminhamos livremente. 

Melhoramos dia a dia 

sempre a olhar em frente. 

 

Parabéns do 1º Ciclo em quadras espontâneas 

Isabel Socorro, 

Helena Araújo, 

Vera Bobone e 

Zélia Prada 

 

Escrever para esta edição do 100 Letras foi um verdadeiro 

misto de emoções. Porque se por um lado escrevo 

enquanto presidente da Junta de Freguesia de Rio de 

Mouro, não é menos verdade de que também escrevo na 

qualidade de ex-aluno de uma Escola que representou 

muito para o meu desenvolvimento pessoal e onde passei 

alguns dos melhores momentos da minha vida. 

É por isso difícil escrever este texto. Muito difícil.Porque o 

político não se pode dissociar do cidadão. Muito menos 

quando o objeto a tratar se refere a algo tão íntimo e 

querido.Porque se o político e presidente da Junta de 

Freguesia escreve sobre a importância estratégica de ter 

no seu território uma das melhores Escolas e 

Agrupamento de Escolas de todo o concelho de Sintra, já 

o ex-aluno tem de forçosamente descrever aquilo que 

viveu e sentiu nos anos que passou pela Escola. Nos 

últimos 30 anos a Escola Secundária Leal da Câmara 

formou, educou e ajudou a moldar milhares e milhares de 

cidadãos da freguesia de Rio de Mouro. 

 Mas não só. Foram e são muitos aqueles que procuram 

na nossa Escola o ensino de qualidade e excelência 

 

 

 

que ao longo dos anos alunos, Professores, 

funcionários e pais souberam construir. Falar numa 

Escola é falar numa comunidade,com as suas 

idiossincrasias próprias mas ainda assim uma 

comunidade. 

Escrever sobre os 30 anos da Escola Leal da Câmara 

obriga-nos pois a reservar palavras para todos 

aqueles que ao longo de três décadas fizeram com 

que a Escola se transformasse numa das maiores 

referências em termos de estabelecimentos de 

ensino no nosso concelho. 

Saúdo por isso todos aqueles que de uma ou outra 

forma contribuíram para aqui chegarmos. 

Direções, professores, funcionários, alunos, pais, 

autarcas e governantes estão por isso de 

parabéns.Por terem conseguido através do 

exemplo da Leal da Câmara dar mostras claras que 

a Educação e o Ensino públicos podem e devem ter 

qualidade. Porque foi a excelência que sempre se 

procurou.Passei na Escola alguns dos melhores. 

momentos da minha vida. Académicos e pessoais .  

 

 

 

 

Encontrei Professores que se transformaram em Mestres. 

Encontrei funcionários que se transformaram em 

referências. Desenvolvi por todos um fortíssimo 

sentimento de gratidão.Falemos por isso de 

sentimentos.E do mais importante de todos eles. O 

sentimento de pertença.O orgulho de poder, enquanto 

ex-aluno ou presidente da Junta de Freguesia de Rio de 

Mouro, dizer que fiz ou faço parte da comunidade Leal da 

Câmara. O gosto claro de pertencer a algo que nos 

transcende e ultrapassa.Porque falar da Escola Leal da 

Câmara é falar de uma marca, de uma referência e de um 

quase mito educativo público em Sintra e no distrito de 

Lisboa.Identidade, História e Tradição. Lemas que 

orientam a ação da nossa Junta de Freguesia mas que se 

aplicam na perfeição à nossa Escola.Porque também ela é 

exemplo e garante de Identidade, de História e de 

Tradição.  

Muitas felicidades. 

Bruno Parreira 

Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Mouro 

 

 

História e Tradição 
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Um terraço para o mundo 

São muitos. Chegam ao dealbar da noite, o cansaço embrulhado em lenços, encobertos pela penumbra que lhes esconde o olhar. São os alunos dos 

cursos nocturnos, que encontram na escola uma sopa quente, um mini-prato servido com um sorriso e uma cadeira para pousar a vida, só por um 

momento. O saber é árido e finca-se na pele pela estranheza das palavras, tantas palavras nunca ouvidas, como farpas na pele dolente. O vento varre 

as folhas e as poças de água, translúcidas, refletem um luar surpreendente. É outono, mas persistem e são valentes.  

Chegam ao fim de um dia com muitas horas percorridas em escalada contínua e aqui se deixam ficar a ganhar enfim à teimosia do tempo, que não 

lhes permitiu estudar a tempo o que se estuda em cada tempo. Nos seus países não houve ocasião ou não houve escola ou não houve lugar para 

ser criança. Estão a estudar para concluir o 1º ciclo ou o 2º ou o 3º mas não são todos os que chegam tão além do cansaço. Aprendem a ler à sua 

volta a estranheza do mundo e a escrever palavras mágicas ou a contar os custos da vida, em euros e, às vezes, em  lágrimas contidas.  

Outros são de terras também distantes mas vieram para aqui há muitos anos, quando ainda havia lugares marcados a azul no mapa da esperança. 

Os nomes, muitos impronunciáveis, lembram lugares a oriente, lembram a tundra a leste ou a aridez do deserto. Querem aprender português, ou 

por teimosia, ou porque a nacionalidade lhes assegura um pouco mais de segurança. Vêm também, em bandos, os mais novos. O tempo passou a 

meio de um ano inconcluso e os dezoito anos determinaram o fim abrupto da adolescência descuidada. Terminam à noite o que o dia, com as suas 

múltiplas cores, não deixou terminar. Falhou a Matemática, o Português ou a Física mas não a persistência.  E vieram. Já foram muitos, em tantos e 

tantos anos em que os portões da escola estiveram abertos para eles. Partiram, tomaram novos rumos, alguns ainda a tempo de apanhar os 

degraus  académicos.  

A escola tem sido o lugar onde depõem a esperança, porque é nela que se risca o futuro, sob a sombra do arvoredo mudo, quando as noites são de 

ciência partilhada. E é preciso não esquecer que a escola é também outra coisa, um terraço para o mundo, “e que essa coisa é que é linda”[i].  

 

(i) Fernando Pessoa                        Ana Isabel Falé 

 

A escola Secundária Leal da Câmara 

disponibiliza cursos nocturnos desde o 

ano letivo de 1994-1995, tendo 

começado por formar adultos no antigo 

curso complementar, via de ensino, com 

uma afluência que rondava os 

quatrocentos alunos, distribuídos por 

várias turmas e áreas curriculares. Nos 

melhores anos, as sete ou oito turmas 

tinham, em média, quarenta alunos, o 

que obrigava ao funcionamento de 

quase todos os pavilhões.  

Porém, as mudanças de paradigma face 

ao ensino e formação de adultos têm 

vindo a desencadear alterações nos 

programas e cursos, consoante os 

governos. Além disso, a própria oferta 

formativa imposta pela rede de escolas 

foi alternando entre o curso Recorrente 

por Unidades Capitalizáveis (mais tarde 

por Módulos) e os cursos EFA escolar e 

EFA de dupla certificação de nível 

secundário, para novamente reinvestir 

no Recorrente. Ao longo dos anos, a 

escola formou também alunos em 

variadíssimos cursos tecnológicos, de 

Informática, Higiene e Segurança no 

Trabalho e  Secretariado.  

agregação da Escola Básica Padre Alberto 

Neto, transitaram para a ESLC os alunos dos 

cursos EFA do ensino básico para conclusão do 

1º, 2º e 3º ciclos. Ao todo, funcionam 

atualmente sete turmas que abrangem todos 

os ciclos de ensino, o que torna bastante 

completa a oferta formativa da noite. Quase 

pode dizer-se que a procura tem vindo a subir 

ligeiramente, com turmas que ultrapassam as 

quatro dezenas de alunos, sobretudo nos 

cursos Científico-Humanísticos, já que somos 

das poucas escolas do concelho com regime 

noturno a funcionar. Paralelamente, todos os 

anos recebemos alunos externos que se 

apresentam aos exames de equivalência à 

frequência  para conclusão dos módulos em 

falta. 

Os resultados obtidos ficam, muitas vezes, 

aquém do esperado, fruto do cansaço e das 

responsabilidades profissionais e parentais. 

Porém, a persistência da equipa de professores 

e a vontade férrea dos alunos contribuem para 

diminuir o número de desistências. De resto, 

a estabilidade do corpo docente e a acção da 

direcção, no sentido de insistir na aprovação 

dos cursos, têm permitido a continuidade 

deste trabalho de integração e formação de 

adultos.  

Ana Falé e Isabel Marvão 

 

Presentemente, sem autorização para 

abrirmos esses cursos, voltamos a ter 

o Recorrente como oferta única ao 

nível do secundário. Acrescente-se 

que os cursos de Português para 

Todos, destinados aos adultos 

estrangeiros que pretendem obter a 

nacionalidade portuguesa, também 

têm sido autorizados 

esporadicamente, apesar de a 

composição do nosso contexto 

educativo apresentar uma 

considerável fatia da população que 

busca a integração na sociedade 

portuguesa. Pelas mais diversas 

razões, a população escolar tem 

vindo também a diminuir. Porém, 

desde o ano letivo de 2011, com a 

  

 

Ensino noturno, o (des)investimento 
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            DA LEAL 

Bolinhos de Gengibre 

 

Ingredientes 

- 2 e 1/4 Chávenas de farinha 

- 1 colher de chá de fermento 

- 2 colheres de chá de canela 

- 1/2 colher de chá de gengibre em pó 

- 1/4 de colher de chá de sal 

- 1 chávena de açúcar mascavado ( ou amarelo) 

- 1/4 de chávena de óleo 

- 1/3 de chávena de melaço (fiz com mel) 

- 1 ovo 

 

Juntar os dois grupos de ingredientes separadamente, depois juntar os húmidos aos secos e misturar. 
 
Fazer bolinhas e envolver em açúcar, achatar um pouco e levar ao forno pré aquecido a 180ºC durante 12 minutos 
aproximadamente. 
 
Antes de colocar no forno poderá colocar-se por cima amêndoa, pedacinhos de gengibre cristalizado, etc. 
 
A receita original leva 1 colher e meia de cravinho em pó e 1/2 de noz moscada, (nunca coloquei). 
 

 Bolo de Cenoura 

 

Ingredientes 

- 4 ovos inteiros 

- 2 chávenas de açúcar 

- 2 chávenas de farinha  

- 1 chávena de óleo 

- 1 colher de sopa de fermento 

- 2 cenouras grandinhas 

 

 

 

 

Confeção 

 

 

 

Confeção 

 

 Bater os ovos inteiros, juntar o açúcar, continuando a bater.Juntar as 

cenouras previamente reduzidas a puré juntamente com o óleo , com 

a ajuda de um copo misturador ou de uma varinha mágica. Por fim 

,juntar a farinha misturada com o fermento. Levar ao forno em forma 

(ou tabuleiro) untada e polvilhada com farinha. 

Este bolo, para além de simples, fica muito bom com uma cobertura 

de chocolate, recheado com leite condensado cozido (15 minutos na 

panela de pressão) ou até com chantiily 

É só usar a imaginação! 

 

 

 

Confeção 
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            DA LEAL 

Pãezinhos de aveia 

 

Ingredientes: 

 

- 200g de farinha integral 

- 50g de flocos de aveia 

- 1 colher de chá de sal 

- 1 colher de chá de bicarbonato de sódio 

- cerveja + leitelho q.b 

- 2 colheres de sopa de óleo 

- 2 colheres de sopa de mel 

 

Misturar todos os ingredientes, fazer bolinhas um pouco achatadas, polvilhar com flocos 

de aveia e levar ao forno a 220ºC de 12 a 15 minutos. 

 

Muito bons e rápidos! Bom apetite! 

 

 
Massa com delícias do 

mar e camarão 

 

- Delícias do mar 

- Miolo de camarão 

- Natas  

- Azeite  

- Alho 

- Coentros 

- Massa – esparguete ou outra qualquer a 

gosto 

 

 

 

 

 

 

As quantidades dependem do número de pessoas a quem se 

destina a refeição. 

Confeção 

Descongelar as delícias e o miolo de camarão. 

Saltear com azeite e alhos picados os camarões e as delícias 

do mar; juntar as natas e um pouco de sal ; deixar levantar 

fervura; juntar coentros picados e desligar.  

Deitar o preparado sobre a massa já cozida; envolver 

ligeiramente e servir. Pode acompanhar-se com salada de 

alface e cenoura ralada. 

 

 

 

Confeção 
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PASSATEMPOS 

Temos 2 cabazes de produtos marca UHU para oferecer e, para isso, precisas de 
participar neste passatempo! 

As aulas já começaram mas tu ainda não tens material escolar ? Então este passatempo 
é para ti. O Jornal 100 Letras tem 2 Cabazes de produtos marca UHU para oferecer e 
tu só precisas de participar até ao dia 3 de dezembro de 2016. Para ganhares basta 
escreveres uma frase com 100 Letras e UHU e a mais original ganha 1 cabaz . Consulta 
o regulamento no nosso site ou no CRE da nossa escola. Envia a tua frase para 
jornal100letras@hotmail.com, ou via Facebook, Instagram ou Twitter do Jornal 100 
Letras. 

Boa Sorte !                                (PVP DE CADA CABAZ – (≈) 28,55€)  

 

Boa Sorte 

 
 

GANHA 2 CABAZES DE PRODUTOS DA UHU! 

 
 

www.uhu.pt 

 
 

www.ambar.pt 

 
 

Temos 2 cabazes de produtos marca AMBAR para oferecer e, para isso, precisas de 
participar neste passatempo! 

Ainda estamos no 1º Período e já encheste os teus cadernos? Então, anda daí! O Jornal 
100 Letras tem 2 Cabazes de produtos da marca AMBAR para oferecer e tu só precisas de 
participar até ao dia 10 de dezembro de 2016. Para ganhares, basta escolheres um 
número e, se tiveres sorte, ganhas um cabaz. Consulta o regulamento no nosso site ou no 
CRE da nossa escola. Envia o número que escolheste, com o teu nome, ano, turma e n º 
para jornal100letras@hotmail.com, ou via Facebook, Instagram ou Twitter do Jornal 100 
Letras. O vencedor será sorteado via random.org . 

Boa Sorte !                             (PVP DE CADA CABAZ – (≈) 27,80 €) 

   

 
 

GANHA 2 CABAZES DE PRODUTOS DA AMBAR! 

 
 

www.ambar.pt 

 
 

Temos 2 cabazes de produtos das marcas da UHU,AMBAR e OXFORD (MIX DE PRODUTOS) 
para oferecer e, para isso, precisas de participar neste passatempo! 

Já precisas de renovar o teu material escolar? Então apressa-te. O Jornal 100 Letras tem 
2 Cabazes de produtos  da marcas UHU, AMBAR e OXFORD/COMPETIDOR para oferecer, 
e tu só precisas de participar até ao dia 07 de dezembro de 2016. Para ganhares basta 
escolheres um número e se tiveres sorte ganhas 1 cabaz. Consulta o regulamento no 
nosso site ou no CRE da nossa escola. Envia o número que escolheste , com o teu nome, 
ano, turma e n º  para jornal100letras@hotmail.com , ou via Facebook, Instagram ou 
Twitter do Jornal 100 Letras. O vencedor será sorteado via random.org . 

Boa Sorte !                         (PVP DE CADA CABAZ – (≈) 32,80 €)  

   

GANHA 1 CABAZ DE PRODUTOS DA UHU,AMBAR E OXFORD! 

 
 

mailto:jornal100letras@hotmail.com
mailto:jornal100letras@hotmail.com
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PASSATEMPOS 

 

 

 

15 

PASSATEMPOS 

 

 

15 

PASSATEMPOS 

O JORNAL 100 LETRAS É PATROCINADO POR: 

Habilita-te a ganhar 2 mochilas da TOTTO e participa até 17 de 

dezembro! Para ganhar, tens que te inspirar e escrever uma 

frase original que contenha as palavras TOTTO e NATAL. Serão 

aceites todas as frases enviadas para o email 

totto.pt@gmail.com. Os autores das 2 frases mais originais 

serão anunciados vencedores no dia 20 de dezembro na 

página do Facebook da TOTTO.  

Participa!                            (PVP DE CADA MOCHILA – (≈) 28,99 €) 

 

 
 

QUERES GANHAR 2 MOCHILAS DA TOTTO ? 

 

MOSTRA O QUE SABES 

As palavras cruzadas são para 
ti! Resolve – as e ganha 
prémios. Envia as tua respotas 
para jornal100letras@hotmail.com 

ou via redes sociais do Jornal 
100 Letras, com os teus dados. 
Boa sorte ! 

 
 

 
 

Consulta o regulamento do 
concurso no site do Jornal ou 

no CRE da ESLC 

 
 

FICA ATENTO À RÁDIO NOS INTERVALOS DO DIA 17 E GANHA PRÉMIOS ! 

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 

PASSATEMPO VÁLIDO APENAS NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2016 

 
s 

mailto:totto.pt@gmail.com

