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Temos 10 blocos de desenho da marca CANSON para oferecer e, para isso, só precisas de 

participar neste passatempo! 

Gostas de desenhar? Então, anda daí! O Jornal 100 Letras tem 10 blocos de desenho da 
marca CANSON para oferecer e tu só precisas de participar até ao dia 28 de dezembro de 
2017. Para ganhares, basta entregares um projeto teu que se relacione com a arte e se 

fores um dos vencedores, ganhas um bloco A4 de desenho CANSON. Consulta o 
regulamento no nosso site ou no CRE da tua escola. Envia o teu trabalho, com o teu nome, 
ano, turma e n º para jornal100letras@hotmail.com, ou via Facebook, Instagram ou 
Twitter do Jornal 100 Letras, ou então na direção do AELC. O vencedor através de um júri 

constituído pelo Jornal 100 Letras  

Boa  Sorte !                             (PVP DE CADA BLOCO– (≈) 2,65€) 

   

 
 

GANHA 10 BLOCOS DE DESENHO DA CANSON 
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Temos 2 cabazes de produtos marca AMBAR para oferecer e, para isso, só 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 3 Cabazes de produtos da marca AMBAR para 
oferecer e tu só precisas de participar até ao dia 31 de dezembro de 2017. Para 
ganhares basta escreveres uma frase com 100 Letras e AMBAR 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, ou então deixa a tua resposta na direção do AELC. 

Boa Sorte !                                (PVP DE CADA CABAZ – (≈) 20,97€)  

 

Boa Sorte 

 
 

GANHA 2 CABAZES DE PRODUTOS DA AMBAR 

 
 

 www.ambar.pt   

 

PUBLICIDADE 

ESTE JORNAL É 

100% RECICLÁVEL 

PUBLICIDADE 

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.. As 10 primeiras 

respotas tem prémio. Boa sorte ! 

 
 

Consulta o 
regulamento do 
concurso no site 
do Jornal ou no 

CRE da  tua  

escola. 

 
 

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 

WWW.EUROIMPALABOOKS.COM 

 

                          
(PVP DE CADA PRÉMIO – (≈) 3,84€)  

 

Implementação de Programa de Desfibrilhação  

Automática Externa (DAE) no nosso 

Agrupamento. 

As doenças cardiovasculares são a principal causa 

de morte na Europa, representando cerca de 

quarenta por cento dos óbitos antes dos 75 anos de 

idade, estimando-se que em Portugal morram 

cerca de vinte e sete pessoas por dia vítimas de 

morte súbita. A reanimação cardiorrespiratória é 

determinante no socorro às vítimas de paragem 

cardíaca, contribuindo para a redução drástica do 

número de óbitos, sendo imprescindível que a 

mesma se inicie de imediato para que não se 

verifiquem danos irreversíveis ao nível cerebral. 

Assim, considerando que, apenas em situações 

excecionais, o serviço de emergência médica 

consegue iniciar o processo de reanimação num 

curto espaço de tempo, a reanimação 

cardiorrespiratória realizada por leigos constitui 

uma das medidas essenciais de socorro às vítimas  

e de redução de óbitos por paragem cardíaca. 

Neste âmbito, o Município de Sintra implementou  

um Programa Municipal de Desfibrilhação  

Automática Externa, o qual permitiu, até ao 

momento, a instalação de dispositivos de 

desfibrilhação (DAE) na generalidade dos 

equipamentos municipais e escolas e a formação  

certificada dos respetivos de operadores em 

suporte básico de vida. 

No nosso Agrupamento existem dois  dispositivos 

de desfibrilhação (DAE), devidamente 

identificado nas duas Escolas. É importante que 

todos conheçam o local onde se encontra o DAE, 

caso seja necessário ir buscá-lo ou pedir que o 

façam chegar ao local de emergência: 

- na ESLC, o DAE encontra-se no Pavilhão  

Central, no Posto de primeiros socorros, na parede  

 

 

do lado esquerdo à entrada, devidamente 

identificado. 

- na EBPAN, o DAE encontra-se na Pavilhão A, 

na parede do lado esquerdo à entrada do hall da 

secretaria. 

O DAE poderá ser usado em caso de paragem 

cardiorrespiratória, mas apenas por pessoal 

certificado. 

Nesse sentido, no passado dia 12 de setembro, 

24 Professores do nosso Agrupamento 

frequentaram com sucesso um curso de 

formação certificado pelo INEM e pela 

American Heart Association em Suporte básico 

de vida (SBV) sobre a utilização do 

desfibrilhador automático externo (DAE). Os 24 

Professores que completaram esta formação  

adquiriram as competências certificadas em 

SBV+DAE ficando aptos para poder utilizar o 

DAE se necessário. Adquiriram também as 

competências teóricas para perceber o 

fundamento dos 3 Cs (Confirmar, Comunicar e 

Comprimir), para o seu uso racional do 

equipamento e a forma de o implementar nas 

escolas. 

Estes Professores não só alargaram o conjunto 

de conhecimentos e competências nestas 

matérias como também vieram reforçar a equipa 

técnica já credenciada do nosso Agrupamento, 
constituída por pessoal docente e não docente. 

A implementação do Programa Municipal de 

Desfibrilhação Automática aos 

estabelecimentos de ensino da rede pública é 

complementada pelo Projeto “3C’s Salva Uma 
Vida”, o qual resulta de uma parceria entre o  

 

 

 

cardiorrespiratória, os quais serão responsáveis 

pela formação dos alunos em dois tempos 

letivos da disciplina de Educação Física ou de 

Biologia e Geologia, com a duração mínima de 

90 minutos cada. 

 

 

Município de Sintra, a Escola de 

Reanimação Cardiorrespiratória 

do Hospital Prof. Doutor 

Fernando da Fonseca e o 

Ministério da Educação. Este 

projeto permitiu formar 

docentes do ensino secundário 

em reanimação  

cardiorrespiratória, os quais 

serão responsáveis pela 

formação dos alunos em dois 

tempos letivos da disciplina de 

Educação Física ou de Biologia 

e Geologia, com a duração 
mínima de 90 minutos cada. 
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Temos 3 cabazes de produtos da marca BIC para oferecer e, para isso, só precisas de 

participar neste passatempo! 

As aulas já começaram e tu ainda não tens material escolar? Então este passatempo é 
para ti. O Jornal 100 Letras tem 3 Cabazes de produtos da marca BIC para oferecer e tu 
só precisas de participar até ao dia 17 de dezembro de 2017. Para ganhares basta 
escreveres uma frase com 100 Letras e BIC 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, ou então deixa a tua resposta na direção do AELC. 

Boa Sorte !                                (PVP DE CADA CABAZ – (≈) 19,99€)  

 

Boa Sorte 

 
 

GANHA 3 CABAZES DE PRODUTOS DA BIC 

 
 

PUBLICIDADE 

Temos 2 cabazes de produtos marca GIOTTO para oferecer e, para isso, só 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 GIOTTO para oferecer e tu só precisas de 
participar até ao dia 29 de dezembro de 2017. Para ganhares, basta escolheres um 
número (até 200) 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 – (≈) 7,95€) 

   

 
 

GANHA 2 CABAZES DE PRODUTOS DA GIOTTO 

 
 

PUBLICIDADE 

Temos 3 cabazes de produtos marca BIC para oferecer e, para isso, só 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 3 Cabazes de produtos da marca UHU para oferecer 
e tu só precisas de participar até ao dia 26 de dezembro de 2017. 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 tua escola. Envia a tua frase para 
jornal100letras@hotmail.com, ou via Facebook, Instagram ou Twitter do Jornal 100 
Letras, ou então deixa a tua resposta na direção do AELC. 

Boa Sorte !                                (PVP DE CADA CABAZ – (≈) 8,60€)  

 

GANHA 2 CABAZES DE PRODUTOS DA UHU 

 
 

 

www.uhu.pt   

 www.bicworld.com/pt   

 

 

 

www.filahispania.pt   
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"O destino destina, mas o resto é comigo" 

 

Miguel Torga 

 

Esta frase de Miguel Torga, emblemática e 

um tanto ou quanto paradoxal, vinca a 

importância que o livre arbítrio assume na 

vida de cada um de nós, sugerindo que o 

homem não se deve esconder atrás da 

fatalidade de um destino todo-poderoso, o 

qual, faça ele o que fizer, não poderá ser 

alterado. Este destino todo-poderoso, seja 

ele  o alinhamento dos astros, a procurada 

sorte, o mero acaso, a arbitrariedade do 

mundo e das coisas ou, para quem é crente, 

o desígnio de Deus ou dos deuses pode 

apontar-nos algumas direções, é verdade, 

mas «o resto», para usar as palavras de 

Miguel Torga, é muito mais do que, por 

vezes, queremos admitir. É verdade que 

somos humanos, que somos frágeis, que 

somos «um bicho da  terra tão pequeno», 

como lembra Camões em Os Lusíadas. 

Porém, é verdade também que somos 

«um  bicho da terra tão pequeno» com 

capacidade de memória, com capacidade de 

criar sonhos, com capacidade de ter 

esperança, de estabelecer empatias, de criar 

laços e com a capacidade de amar.  E estas 

características, intrínsecas à condição 

humana, fazem toda a diferença, pois abrem  

 

percursos, de experiências e de vivências 

uma panóplia de oportunidades, de 

percursos, de experiências e de vivências 

extraordinários. Assim o ser humano as 

queira e saiba aproveitar.  

Fazer «o resto» é, de facto, fazer muito. É 

espertar a vontade, perseguir sonhos e 

utopias e, sobretudo, acreditar, mesmo 

quando o que se persegue pareça ser uma 

impossibilidade. E o que interessa que o 

sonho perseguido seja, por vezes, uma 

impossibilidade? Nada, não interessa 

absolutamente nada. Quando me confronto 

com a impossibilidade de alguns sonhos que 

tenho, lembro-mo sempre das palavras 

sábias e incontornáveis da escritora Clarice 

Lispector: «o que verdadeiramente somos é 

aquilo que o impossível cria em nós». Com 

efeito, mesmo que não consigamos 

ultrapassar todos os obstáculos de modo a 

concretizar o que sonhamos, a ação molda-

nos, transforma-nos e faz-nos crescer. E é 

este processo transformador que acaba 

inevitavelmente por nos fortalecer e por nos 

dar ferramentas para lutarmos por novos 

sonhos, novas utopias e novas esperanças. 

É com os pensamentos acima expressos que 

quero embrulhar esta edição comemorativa 

do Jornal 100Letras, relativa aos 31 anos de 

história da Escola Secundária Leal da Câmara, 

que, hoje, dia 17 de novembro, se 

comemoram. Aliás, mais do que embrulhar o 

Jornal 100Letras nestes pensamentos, quero 

embrulhar a história passada e perspetivar a 

história futura da Escola Secundária Leal da 

Câmara. 

A história passada mostra-nos que houve 

uma comunidade educativa que ousou 

sonhar e, com a sua intuição e a sua ação 

empenhada, conseguiu concretizar o sonho e 

transformar uma escola nascida no meio do 

nada e recheada com coisa nenhuma numa 

escola que é, atualmente, uma referência 

para todo o concelho de Sintra Os desígnios  

 

foi capaz de fazer «o resto» e «o resto» foi, e 

do Ministério da Educação destinaram a 

Escola, é certo, mas a comunidade 

educativa foi capaz de fazer «o resto» e «o 

resto» foi, e é, extraordinário.  

Todas as memórias felizes que temos hoje 

da Escola Secundária Leal da Câmara, as 

quais fazem parte do seu património 

imaterial e são fundamentais para a 

construção e consolidação da sua 

identidade, dão-nos responsabilidade 

acrescida e projetam-nos para outros 

desafios, os quais teremos de continuar a 

abraçar com vontade, com sonhos e 

utopias renovados e com a força de 

acreditar. Afinal, «o resto» de que fala 

Miguel Torga não se esgota em cada 

concretização, em cada objetivo 

alcançado, muito pelo contrário, alimenta-

se de cada demanda e de cada conquista 

para se expandir infinitamente. 

É muito bom pertencer a uma comunidade 

educativa com este vigor e esta capacidade 

de ação e de realização, por isso, quero 

terminar este editorial, a parabenizar a 

Escola Secundária Leal da Câmara e a 

agradecer o caminho percorrido aos 

fazedores de «o resto» do passado e a 

vontade de futuro aos fazedores de «o 

resto» do presente. Porém, quero fazê-lo 

com a palavra «obrigada» no sentido 

explicitado por S. Tomás de Aquino, no seu 

incrível e tão atual Tratado da Gratidão, 

palavra que, como sabem, implica, para 

além de reconhecimento intelectual, 

também vínculo e comprometimento. 

Neste caso, vínculo e comprometimento 

em retribuir, à Leal e aos obreiros de «o 

resto» por, com esforço, dádiva, alegria, 

esperança e trabalho, terem possibilitado 

que chegássemos ao presente com esta 

vontade incrível de futuro. Muito, muito 

obrigada.  

 

 

LUCINDA SANTOS 
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Quando assistimos às ações de jovens 

contra a própria vida e a dos outros, 

quando vemos adolescentes a 

engrossarem as fileiras dos grupos 

terroristas, costumamos ouvir dizer que 

a escola falhou os seus objetivos de 
inclusão e até de humanização.  

É possível que assim seja, mormente em 

algumas sociedades multirraciais, onde 

ficaram por mudar os sistemas 

educativos que ainda se encontram 

marcados pela segregação.  França, 

África do Sul, a própria América e o Reino 
Unido e tantos outros!  

Porém, como se sabe, um sistema 

educativo não reflete apenas filosofias e 

correntes pedagógicas, mas também o 

tipo de sociedade que temos, pelo que 

seria de esperar que uma democracia 

conseguisse comprometer todos os 

jovens com comportamentos e valores 

democráticos, em vez de outros que 

primam pelo individualismo. Não é assim 

e, infelizmente, os exemplos que os 

adultos com responsabilidade mediática 

nos dão são tendencialmente de 

oportunismo, gula e ausência de 

escrúpulos, face à maioria, as massas 

desprovidas das mesmas oportunidades. 

“Os peixes grandes comem os 

pequenos”, o Padre António Vieira bem o 

disse na sua poderosa alegoria do 

Sermão de Santo António aos peixes. E 
ainda não existia o neoliberalismo! 

É neste contexto, que abrange ainda as 

grandes mudanças climatéricas, 

políticas e sociais, os efeitos das guerras, 

as migrações forçadas, as economias em 

contração, é neste contexto que nasce a 

necessidade de promover o reencontro 

do indivíduo consigo mesmo. Talvez na 

escola, talvez na família, talvez onde 
seja possível fazê-lo. 

Chama-se ecologia emocional, mas 

poderia ter outro nome qualquer. É 

considerada pelos psicólogos a arte de 

transformar positivamente as emoções, 

com uma boa gestão do nosso mundo 

emocional, como fazemos com os 

recursos da Natureza. Talvez tudo o que 

Sim, podemos mudar o futuro! 

 

 

 

emocional, como fazemos com os 

recursos da Natureza. Talvez tudo o 

que nós precisemos seja justamente 

reconhecer e reciclar os sentimentos 

negativos, tal como se faz num 

processo de reflorestamento, em 

que é possível replantar ou ajudar a 

replantar virtudes e sentimentos 

positivos e isto até sabermos utilizar 

as emoções para melhorarmos a 

nossa relação com as pessoas e com 

o mundo. 

 

É nesta afirmação em destaque que 

podemos vislumbrar algum futuro na 

vida dos nossos jovens revoltados e 

em crise emocional. Seria 

interessante conviver com o 

conceito de ecologia emocional em 

quase todas as disciplinas, chamando 

sempre a vida para a sala de aula, 

procurando sempre a reflexão 

individual e/ou coletiva sobre os 

exemplos da história, sobre a 

importância do coletivo num Fernão 

Lopes, sobre a busca da identidade 

num Pessoa, sobre outros exemplos 

de luta do ser consigo mesmo e com 

o mundo (na literatura como na 

poesia); refletir sobre o heroísmo, 

sobre valores como a cooperação, o 

respeito pela vida, e atitudes como o 

autoconhecimento, o conhecimento 

do outro e a resiliência, tanto através 

dos contextos históricos e literários 

como através dos contextos 

científicos, em que a própria 

Natureza surge como um organismo 

em constante transformação e 

revitalização.  

 

Ensinar valores, guiar emoções, 

alargar os conhecimentos à vida e à 

experiência pessoal, ajudar os alunos 

a refletir sobre si e a evoluírem como 

pessoas pode muito bem ser uma 

das formas de resgatar a 

humanidade. Exagero? Talvez não. 

 

para contrariar os nossos 

Como disse o neurocientista 

António Damásio1, no lançamento 

do seu novo livro, A Estranha Ordem 

das Coisas, ao referir que é preciso 

educarmo-nos para contrariar os 

nossos instintos mais básicos, os 

que nos impelem a pensar primeiro 

na nossa sobrevivência, “Sem 

educação os homens vão matar-se 

uns aos outros”1.   

 

Ana Isabel Falé 
 

1 Considerado o neurocientista das 
emoções, António Damásio publicou as 

seguintes obras: O Erro  de Desc artes:  
Emoç ão,  Razão e C érebro  Humano”  

(1 9 9 4 )  que  fo i t raduzi do  e m 2 3 i diomas e  

t ra nsmite o  núc le o de t oda a  l i nha da sua 

i nve st igação, c o l oc ando a  t ón i c a na  
i mport ância da  e moç ão e m t odo o  

pe ns ament o ra cional e  a  s ua i n fluência na  

t oma da de decisões;   “ O Senti me nto de  Si:  

Corpo,  Emoç ão e  Consci ência”  (200 0), que 

a p l i ca os  s e nt imentos na e xp licação da  

ba s e  do  s er , i st o é ,  a s e moç ões t ornam-se 
fu l c rai s t a mbém na  c ons t rução  e  

e d i fi caç ão da  i de ntidade;  por  fi m,  “Ao 

Enc ontro de Espi nosa: A s Emoções Sociais 

e  a Ne urol ogi a do Se nt ir”  (2 00 3)  

 
1 Fonte: LUSA, in Jornal Público de 31 

de Outubro de 2017, 21:55, acedido a 6 

de novembro de 2017 

 

SALUETE! 

Não vos posso contar como o Senhor Secretário de 
Estado da Educação, Dr. João Costa, casou 
«graças ao Cícero e ao Latim», como o próprio 

confessou na mensagem que dirigiu aos presentes 
no lançamento do Projeto «Clássicos em Rede» 

que decorreu no Museu de Lisboa – Teatro 
Romano, no dia 30 de outubro, entre as 14 horas e 
30 minutos e as 16 horas e 30 minutos, porém, 

posso-vos dar a conhecer sumariamente o Projeto 
e contar, também sumariamente, como decorreu a 

sessão de apresentação do mesmo e como alguns 
alunos do Curso Livre de Latim da Escola 
Secundária Leal da Câmara lá a souberam 

representar. 

Com o Projeto «Clássicos em Rede», que nasceu 
de um Protocolo entre a Rede de Bibliotecas 

Escolares, o Ministério da Educação e o Centro de 
Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, será desenvolvido um 
programa de atividades dirigidas aos alunos dos 
ensinos básico e secundário, com o objetivo de 

aumentar os seus conhecimentos sobre a 
Antiguidade Clássica e levá-los a (re)descobrir a 
presença da cultura e das línguas clássicas no 

imaginário e nas referências do mundo atual ou, 
apropriando-me das palavras de Teresa Santa 

Clara, da Rede de Bibliotecas Escolares, «tornar a 
cultura clássica uma evidência para os mais 
jovens». 

Da iniciativa, destaca-se um Concurso 
denominado «Olimpíadas da Cultura Clássica», 
que terá diferentes modalidades: escrita, expressão 

plástica e trabalhos de multimédia. Os temas para 
este ano letivo são «Ulisses e Penélope»; 

«Minotauro e o Labirinto»; «Zeus e os Jogos 
Olímpicos». As escolas dos ensino básico e 
secundário que quiserem participar terão de  

 

proceder à sua inscrição até ao dia 30 de novembro de 
2017, no sítio http://rbe.mec.pt/np4/2005.html. 

O encontro contou com a presença da coordenadora da 

Rede de Bibliotecas Escolares, Manuela Pargana 
Silva, do Diretor da Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, Paulo Farmhouse Alberto, da 
representante do Centro de Estudos Clássicos da 
Faculdade de Letras de Lisboa, Dra. Maria Cristina 

Pimentel, das autoras da colecção Olimpvs.net, de 
alguns convidados, que fizeram palestras sobre a 

pertinência do estudo, na atualidade, da cultura e das 
línguas clássicas, e de alunos de uma Escola Básica de 
Mafra de alunos de Latim do nosso Agrupamento de 

Escolas. 

Os nossos alunos abrilhantaram o evento com uma 
performance teatral em língua latina, «In Basilica», 

provocando o riso nos presentes e mostrando que a 
língua latina, afinal, não é assim tão difícil e está longe 

de ser uma língua morta. 

Aproveitamos a oportunidade para agradecer às 
professoras Fátima Monteiro e Isabel  Oliveira o facto 
de terem conseguido fazer renascer, com o seu 

entusiasmo empenhado, o interesse do Agrupamento 
pelas línguas e pelas culturas clássicas, possibilitando, 

assim, os protocolos com a Associação Clenardus e 
com a Universidade de Cambridge, para além da 
lecionação do Curso Livre de Latim, que, no presente 

ano letivo, tem várias turmas, quer de nível de 
iniciação quer de continuação, na ESLC, e um grupo 

de alunos do quarto ano, na Escola Básica n.º 2 de Rio 
de Mouro. 

VALETE, OMNES! 

Lucinda  Santos 

 

Aprendamos com as culturas  

e as línguas  clássicas! 

 



 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 |                                  |SINTRA, PATRIMÓNIO DA HUMANIDE        | www.cemletras.org | novembro/dezembro 2017 |  24 |                                  | FUTURO E  PASSADO        | www.cemletras.org | novembro/dezembro 2017 |  

Durante o meu 10º ano na ESLC, 

consegui observar inúmeras coisas que 

encheram o meu coração de alegria.  

Senti um espírito de união, afeto, 

trabalho, dedicação, inovação e, 

principalmente, de utopia. É exatamente 

a utopia que nos torna mais fortes e é ela 

que torna a nossa vida num processo de 
trabalho, dedicação com um caminho. 

Espero que daqui a 31 anos, a Escola 

Secundária Leal da Câmara, continue a 

ser um local onde todos os membros da 

comunidade escolar se dão bem e 

convivem entre si, transmitindo afetos e 

palavras que nos enchem a alma. E foi 

essa mesma alma que chegou aos 

leitores do Jornal 100Letras, um jornal 

que tornou a ESLC e o AELC um local 

informado, em que os alunos, 

professores e funcionários podem expor 

os seus trabalhos, opiniões, afetos, e o 

seu espírito crítico. Durante as três 

últimas edições deste projeto, o Jornal 

100Letras aliou-se aos melhores 

patrocinadores que têm como público-

alvo os jovens em idade escolar. A 

“equipa maravilha” deste projeto, 

reacendeu o gosto pela edição e pela 
informação como utopias possíveis. 

 

Promoveu feiras solidárias, cabazes 

para as famílias mais desfavorecidas, 

rifas comemorativas. Uniu a alma 

lealense nos seus 30 anos de 

existência. Referenciou os 4 anos do 

AELC com umas belíssimas 64 

páginas. Reuniu  os melhores textos, 

as melhores fotografias, as melhores 

receitas, os melhores sorrisos de 

todas as escolas do AELC. Alcançou 

alguns dos objetivos do PAA e, 

principalmente, reavivou o Jornal 100 

Letras com os seus 25 anos, um dos 

mais antigos jornais escolares do país. 

Tenho a honra de pertencer a essa 
equipa. 

Espero também que, nestes próximos 

31 anos, o Jornal 100Letras continue a 

informar os seus leitores e que siga a 

evolução dos tempos, apresentando 

conteúdos melhorados e sobretudo 

tecnológicos, para que esses mesmos 

possam chegar a todo o mundo, mas 

que se concentre apenas num 

objetivo: a qualidade. 

Tenho ainda a dizer que durante este 

meu primeiro ano de Jornal 100 Letras 

assimilei novas vivências, conheci 

pessoas inigualáveis, aprimorei as  

 

 

 

minhas relações interpessoais, fiz 

novas amizades mas, acima de tudo, 
aprendi a viver num mundo melhor.  

Assim, auguro um futuro próspero 

para a ESLC: imagino uma escola 

com uma tecnologia digna, com 

sorrisos cativantes, vozes que nos 

animem na Rádio Onda Jovem, 

professores simpáticos, alunos 

interessados e, principalmente, uma 

comunidade feliz e orgulhosa do seu 

trabalho, enquanto escola pública 

num futuro de informação e 
tecnologia. 

Venham mais  31 anos de Leal e mais 
25 deste jornal! 

João Pedro Costa 

Nº17 11ºH4 2017/2018 

 

 

Uma escola e um jornal com história e futuro! 

 

 

 

Roger Chartrier, um dos maiores 

especialistas na história da leitura, 

considera que estamos a viver a 

terceira grande revolução da história 

do livro (La Muerte Del Libro?, 2010). 

A primeira terá correspondido à 

passagem do rolo para o códice, 

tendo afetado sobretudo a questão 

do suporte; a segunda data do século 

XV, com a invenção da imprensa de 

caracteres móveis, que revolucionou 

as formas de reprodução do texto. A 

terceira, a revolução digital que 

vivemos atualmente tem, de acordo 

com Chartrier, implicações muito 

mais profundas do que as anteriores, 

pois revolucionou não só os suportes 

e as formas de reprodução, mas 

também as técnicas de produção e 

disponibilização, os meios de acesso 

e as formas de leitura. É uma 

revolução ainda em curso, em que os 

formatos impressos continuam a 

desempenhar um papel importante 

e os formatos digitais estão longe de 

encontrar a sua forma definitiva e 

em que novas tecnologias, 

anunciadas como revolucionárias, se 
tornam obsoletas rapidamente.  

E qual o papel das bibliotecas neste 

novo contexto? Os ebooks, a leitura 

digital, a internet em geral 
representam uma ortunidade ou 

 

 

ameaça à sua sobrevivência? Sabemos 

que as bibliotecas não são nem nunca 

foram depósitos de livros e outros 

suportes de informação, mas centros de 

saber, conhecimento e aprendizagem, e 

essa função pode e deve continuar a ser 

desempenhada independentemente dos 

suportes e dos meios de acesso; e esta 

função torna-se central torna-se ainda 

mais urgente no contexto atual de 

superabundância de informação. Será, 

contudo, necessário que as bibliotecas 

adaptem as suas coleções e os seus 

serviços às novas necessidades dos 

utilizadores, oferecendo experiências de 

contacto com os média adequadas à 

forma preferencial como hoje se acede, 

produz e consome informação. 

As bibliotecas do nosso agrupamento 

têm dado passos significativos neste 

novo caminho que se abre à leitura e às 

literacias digitais, seja pela 

disponibilização de novos equipamentos 

de acesso à informação e ao livro (cerca 

de quatro dezenas de tablets e 45 e-

readers), ou mediante a produção de 

recursos, como a edição de ebooks (mais 

de meia centena de ebooks criados pela 

biblioteca) e sua disponibilização livre em 

repositórios 

(https://leitoresdigitais.wordpress.com) 

e biblioteca digital (http://biblos.esy.es). 

O pioneirismo das bibliotecas do AELC no  
 

 

mundo digital tem sido amplamente 

reconhecido por entidades externas ao 

agrupamento, como a Rede de 

Bibliotecas Escolares (por três vezes, nos 

últimos oito anos, a BE ganhou o 

Concurso Ideias com Mérito da RBE, com 

os projetos «Biblioteca Digital», «Sintra 

e-Conteúdos» e «Leitores Digitais 

Leem+»), o Plano Nacional de Leitura 

(projetos «a Ler+» e «Leituras Que 

Unem), a Fundação Calouste Gulbenkian 

(projeto MILD) e a Câmara Municipal de 

Sintra (projeto «Ciência, Biblioteca e 

Cidadania»).  

As bibliotecas do futuro continuarão 

decerto a oferecer aquilo que hoje se 

espera encontrar numa biblioteca (livros, 

seja qual for a sua forma), mas serão 

também cada vez mais um conjunto de 

serviços diversificados, capazes de 

estimular a criatividade, a 

experimentação, a inovação, a 

autoaprendizagem e aprendizagem ao 

longo da vida, permitindo-nos 

conhecermo-nos melhor e aos outros e 
ao mundo. 

Carlos Pinheiro 

 

AS BIBLIOTECAS E O FUTURO DO LIVRO 

 

|NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEIS            | www.cemletras.org | novembro/dezembro 2017 |  

 CONFERÊNCIA SOBRE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UMA EXPERIÊNCIA EM MOÇAMBIQUE 

 Integradas na Semana da Alimentação, realizaram-se, na Biblioteca da Escola 

Básica Padre Alberto Neto, no dia 17 de outubro, duas Sessões sobre 

Alimentação e Nutrição, dinamizadas pela Nutricionista, Dra. Bárbara Oliveira, 

durante as quais partilhou com os nossos alunos uma experiência que viveu em 

Moçambique, durante alguns meses e na qual trabalhou sobre estas matérias, 

sobre saúde e higiene, com populações da região de Nampula. 

Esta partilha foi muito importante para os nossos alunos, os quais puderam 

constatar a forma como desperdiçamos alimentos, quando noutros países eles 

fazem tanta falta e não existem e puderam debater com a Dra. Bárbara Oliveira, 

o que está mal na alimentação que fazemos e o que deveríamos fazer para a 

melhorar. 

Pelo elevado interesse da conferência e pela forma como os nossos alunos nela 

participaram, agradecemos à Dra. Bárbara a disponibilidade e simpatia da sua 

participação, que vieram enriquecer ainda mais uma semana tão intensamente 

vivida na escola. 

 

|TOMADA DE POSSE PARA A JFRM           | www.cemletras.org | novembro/dezembro 2017 |  

 
Realizou-se, no passado dia 23 de outubro, no Auditório da Igreja de Nossa 

Senhora Da Paz, a cerimónia de posse dos órgãos do poder autárquico da 

Freguesia, decorrente das últimas eleições, realizadas a 1 de outubro e que 

deram a vitória, por maioria absoluta, ao Partido Socialista, cuja lista candidata 

à Freguesia, era liderada pelo Presidente em exercício, Bruno Alexandre 

Nobre Parreira. 

Feita a tomada de posse dos eleitos, procedeu-se à instalação da Junta e da 

Mesa da Assembleia, permanecendo o Executivo da Junta, com a mesma 

composição do anterior mandato, (Bruno Parreira, Arménio Silva, Rosa 

Santos, Luís Campos, João Fernandes, Fernando Sanz e João Guilherme), 

passando a Mesa da Assembleia a ser presidida por Júlio Cortez Fernandes, 

coadjuvado por Margarida Mota e Mariana Burguete, como 1ª e 2ª secretária, 

respetivamente. 

A composição da Assembleia de Freguesia, resultante deste ato eleitoral, 

passou a ser, a seguinte: PS-10 Vogais, Coligação Juntos pelos Sintrenses-5 

Vogais, CDU-3 Vogais e Bloco de Esquerda-1 vogal.. Conhecendo já a 

disponibilidade, com o Presidente Bruno Parreira trata os nossos jovens e 

todas as escolas, resta-nos apenas reiterar votos sinceros de continuidade desse 

trabalho e de muito sucesso, para todos os eleitos para este mandato de 2017 

a 2021. 

Margarida Mota 

Tomada de Posse da Assembleia de Freguesia de Rio de Mouro 

 

http://biblos.esy.es/
http://www.jf-riodemouro.pt
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O Que São os Global Action Days? 

 
«Os Global Action Days são uma excelente oportunidade para mostrar ao mundo as 
diversas ações que diariamente realizamos em prol do ambiente. 
Para além da ação o objetivo é também a inspiração e motivação para prosseguirmos 
neste trabalho sempre inacabado de agir pela sustentabilidade. 
Este ano que os Global Action Days foram finalmente assumidos pela Foundation for 
Environmental Education (FEE) para todos os Programas, procura-se envolver não só 
as Eco-Escolas e Jovens Repórteres para o Ambiente, mas também as autarquias 
– ECOXXI e Eco-FreguesiasXXI – e ainda os gestores, trabalhadores e utilizadores dos 
empreendimentos Green Key e das praias, marinas e embarcações Bandeira Azul. 
Portugal tem sido há mais de 5 anos o país com maior participação nesta iniciativa e 
que nunca parou de a realizar com as suas escolas!»  

 

 

Eco Escolas, Global Action Days 
 
 
Integrada nesta iniciativa internacional, realizou-se, no passado dia 8 de novembro,  

uma ação de limpeza do Parque Urbano da Rinchoa, na qual participou uma turma 
de 6º ano, da Escola Básica Padre Alberto Neto ,a qual contou, mais uma vez e como 
vem sendo habitual, com a colaboração inestimável da  Junta de Freguesia de Rio de 
Mouro, que nos fez chegar através do Responsável do Pelouro dos Parques, Sr. 
Arménio Silva, os sacos de lixo e as luvas necessários à atividade, ficando 
prometidas, para novas iniciativas, as t-shirts verdes, que irão identificar a nossa 
Brigada da Floresta. 
Acompanhados pelas professoras coordenadoras do Eco Escolas e pelas professoras 

de Educação Visual e Ciências Naturais, os alunos puderam ainda observar «in loco» 

a biodiversidade existente no parque, a qual, posteriormente reproduzirão em 

trabalhos de reprodução gráfica e de pesquisa sobre as espécies observadas.  

Tiveram ainda a oportunidade de se encontrar com o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia, Bruno Parreira, que nos foi cumprimentar e, após alguns momentos de 

descontração e brincadeira, aproveitando os diversos equipamentos lúdicos ali 

existentes, acabámos a nossa incursão no Parque com um piquenique, regressando 

à escola com o sentido de um dever cumprido e a vontade de repetir esta iniciativa 

ao longo do ano, aproveitando um espaço de inquestionável qualidade e beleza que 

veio, sem qualquer dúvida, melhorar significativamente, a qualidade de vida dos 

habitantes de Rio de Mouro e que irá tornar-se num pólo dinamizador de muitas 

atividades pluridisciplinares ,a realizar pela nossa escola, no âmbito da educação 

ambiental. Aliás, ficou decidido que, na medida do possível, repetiremos esta 

atividade, pelo menos uma vez por mês, com turmas e anos diferentes. 

Em nome dos nossos alunos, agradecemos à (nossa) Junta de Freguesia toda a 

colaboração prestada e a forma como acarinha sempre os nossos projetos. 

Em conjunto, contribuiremos decerto para a formação de melhores cidadãos, na 

nossa Freguesia! 
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IMAGENS ALUSIVAS A 

ESTE DIA 

SINTRA, UM PATRIMÓNIO PLURAL 

Sintra é ainda mais, muito mais do que apenas património mundial, assim declarada 

pela UNESCO, corria o ano de 1995. Que dizer sobre esta serra encantada e 

encantadora?! Que é Monte da Lua, o Grande Jardim, o Glorioso Éden que Lord Byron 
tão bem soube cantar, o local de confluência de lendas, tão ao gosto romântico?! 
Enfim, não mais cessaríamos de tentar descrever este lugar onde a magia dos 
cenários naturais, as brumas misteriosas e os jogos cromáticos de água e verde 

ousam traduzir uma ambiência poética muito própria, talvez única, capaz de ser musa 
inspiradora até do mais medíocre dos poetas, se ele existisse… Dir-se-ia que o 
romantismo poético de Lord Byron se cruza com o romantismo arquitetónico e até 
paisagístico desta região. Na verdade, é notável a mistura harmoniosa entre 

monumentos de inspiração romântica e a floresta, personalizada nos seus inúmeros 
jardins. 

É que, fundamentalmente, e por muito que se escreva, leia ou diga, Sintra é daqueles 
lugares absolutamente mágicos, um pedacinho de Céu que tem mesmo que se sentir! 

Este paraíso terreno converte o mais ateu dos homens; a sua beleza e magia 
demonstram-nos que só um ser etéreo poderia ter criado este lugar. Deus existe…! 
Existe sim e também nos pede que desçamos à terra, às coisas mundanas e 
comezinhas desta vida porque Sintra não é só cultura com os seus museus, festivais 

e tantas outras iniciativas culturais, com o pulsar literário de quem ali viveu e criou 
como D.H. Lawrence, Lord Byron, Hans Christian Andersen ou Eça de Queirós, entre 
tantos outros que poderíamos citar. Sintra é mais, muito mais que esta pitoresca vila, 
irremediavelmente romântica.…  

      Ana Isabel Teixeira 

SINTRA, PARA ALÉM DE SINTRA 

De facto, Sintra é tudo que a nossa imaginação conseguir alcançar, as lendas de 
Seteais, de mouras e de penedos, os palacetes de olhos tristes, onde se viveram 
apogeus e declínios, pode ser o imenso património florestal, o mar onde a serra 

desmaia, mas é também a urbe que cresceu frente ao IC 19, na antiga tapada real, na 
mata de Cacém, na serra da Carregueira, nos vales e montes outrora verdejantes. São 
zonas populacionais onde se vai só para dormir, embora cada vez mais se note vida e 
presença humana durante o dia, em muitas partes do concelho, onde há produção e 

empregabilidade. É o caso de Rio de Mouro e de Mem Martins com a vizinhança feliz 
dos espaços comerciais do Retail Park, do Fórum Sintra, do Jumbo e de outros lugares 
que agregam a população ativa. 

Além disso, esta Sintra comercial é, lado a lado, também industrial. E é aqui que parte 

da povoação tem também a sua ocupação laboral, em fábricas de produção 
alimentar, de indústria automóvel, metalúrgica, de papel, máquinas e equipamentos.  

Considerada como o concelho com maior dinamismo demográfico, segundo dados 
de um estudo da Marktest, a qualidade de vida, ainda assim, é razoável para os que 
não têm de enfrentar as imensas filas de trânsito rumo à capital. À noite é possível 
adormecer com a serra no horizonte a temperar com magia o pôr de sol urbano. 

Não muito longe, são também visíveis os restos de uma Sintra secular, rural, com 

muros de quintas, algumas em ruínas, lembrando uma época passada, em que as 
hortas e os saloios se moviam “pela mão das estações”, enquanto nos palacetes a 
vida decorria no enquadramento romântico e burguês da luxuriante serra. 

É este o nosso património, uma realidade multifacetada a que temos o orgulho de 

pertencer. Vivemos entre as memórias de um passado( que Leal da Câmara, o nosso 
patrono, tão bem soube captar), e estamos à porta de um futuro que vemos 
acontecer. 

Ana Isabel Falé 

 

Mercado de São Pedro de Sintra Leal da 
Câmara Óleo sobre contraplacado 

93x93 cm, sem data 

Palácio da Pena, Sintra 

Lawrence´s, Sintra 

Lord Byron, Sintra 

Cintra Antiga Souvenir, Sintra 

http://www.fee.global/about
http://www.fee.global/about
https://ecoescolas.abae.pt/
https://jra.abae.pt/
https://ecoxxi.abae.pt/
http://ecofreguesias21.abae.pt/
https://greenkey.abae.pt/
https://bandeiraazul.abae.pt/
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novembro/dezembro 2016  
1000 exemplares 

abril/maio 2017 1500 exemplares 

setembro 2017 300 exemplares (newsletter) 

Sendo o Jornal 100 Letras um periódico 

que acolhe a memória da ESLC, 

recordamos aqui abaixo as 3 últimas capas 

deste grande projeto que queremos tenha 

mais edições no futuro: 
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PUB  

Dia Mundial da Alimentação 

na EBPAN e na ESLC 

 

O dia 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, foi um dia 

memorável, um dia de alegria e de sensibilização dos nossos 
alunos e restante comunidade escolar, para a necessidade de 

fazerem uma alimentação mais saudável e adequada ao seu 

desenvolvimento mais equilibrado. Mais uma vez, recorremos 
à ajuda de unidades comerciais da zona, nomeadamente, 

supermercados e hipermercados. Houve quem nem nos 

achasse dignos de uma resposta, mesmo negativa, houve 

quem só respondesse no próprio dia, dizendo que não era 
possível e houve o Pingo Doce, o qual, através da intervenção 

do Sr Samuel Carvalho, da Jerónimo Martins, que procurou no 

stock das diversas lojas da zona e nos ofereceu 2500 maçãs, 

que fizeram as delícias de todos os alunos, funcionários e 
professores das Escolas, Secundária Leal da Câmara, ensino 

diurno e noturno e Básica Padre Alberto Neto. Ficámos com 

pena de não termos podido estender às restantes escolas do 
Agrupamento, mas não tínhamos fruta suficiente. Numa 

conjugação de esforços e vontades, conseguiram-se mais 

umas romãs, abóboras, ouriços da nossa escola, alecrim, 

loureiro e outras ervas aromáticas, com os quais se fez a 
decoração possível dos espaços. Na Básica Padre Alberto 

Neto, tivemos ainda uma exposição de trabalhos muito 

interessante, elaborada nas aulas de Ciências Naturais, 
História e Educação Visual, mostrando que, quando motivados, 

os nossos alunos podem ser, de facto, muito criativos. A 

organização da atividade coube aos grupos disciplinares de 

Ciências Naturais, História e Educação Visual e ao grupo Eco 
Escolas . De todo o coração e em nome da comunidade 

educativa deste Agrupamento, temos de agradecer, sem 

qualquer intuito publicitário, ao Pingo Doce, mais esta ajuda 
inestimável, que ultrapassou largamente a do ano anterior e 

sem a qual, nada teria sido possível. 

Também não teria sido possível irmos buscar, transportar e 

entregar nas duas escolas, as 35 caixas de 70 maçãs cada 
uma, se não tivéssemos tido a já habitual disponibilidade e 

amabilidade do Presidente, Bruno Parreira e da nossa Junta de 

Freguesia de Rio de Mouro, a cujos funcionários, Srs. Mário 
Leite e Carlos Miguel, temos também de agradecer o esforço, 

a simpatia e a colaboração preciosa nesta atividade. 

Foi grande a adesão, a curiosidade ,a alegria e a partilha deste 

dia... 

No dia 16-10-2017 comemorou-se também na Escola 

Secundária Leal da Câmara o Dia Mundial da Alimentação. 
Nesse dia, a comunidade escolar teve a oportunidade de 

saborear deliciosas maçãs gentilmente oferecidas pelo Pingo 

Doce, através do Sr. Samuel Carvalho da Jerónimo Martins 
que, procurou no stock das diversas lojas da zona e nos 

ofereceu 2500 maçãs. 

Margarida Mota 

 

https://www.facebook.com/bruno.a.parreira?fref=mentions
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O futuro é o que vai acontecer amanhã… Para mim 

o futuro é o tempo que ainda não passou…  O futuro 
é o tempo que vai passar…  

Eu imagino o futuro com casas modernas, com mais 

descobertas de novos animais e tudo de bom. Imagino-me 

com 18 anos na faculdade, com 36 anos como cientista, 

explorador ou médico, com 44 anos com filhos e com 86 anos 

como sénior. (Rodrigo Pires) 

Eu imagino-me no futuro como guarda-redes. Vou construir 

uma máquina que nos transforme 30 anos mais novos, por 

exemplo, se tiver 50 -30 = 20 anos / 60-30=30).( Osvaldo Cruz)  

Eu no futuro imagino-me a ser uma senhora alta, bonita, com 

família, filhos e carro próprio. Vejo-me com dinheiro para 

sustentar a minha família porque imagino-me a ter um 

trabalho de que goste e onde ganhe bem. (Luna Soares) 

Eu vejo-me no futuro como uma mulher trabalhadora que tem 

folgas ao fim de semana. Aos sábados faz voluntariado. Aos 

domingos vai passear com a sua família ao campo. (Érica 

Karim) 

No futuro imagino ser uma grande e famosa arquiteta. 

Imagino adotar uma criança e a ter um cão chamado 

Bombom. Vejo-me a ser uma pessoa muito boa a fazer 

voluntariado. Mas o mais importante é viver com a minha 

irmã Chelsea. (Susie André) 

No futuro imagino-me médico a cuidar dos meus pacientes. 

Vejo-me no Brasil casado com uma mulher bonita. (Jorge 

Correia) 

Quando tiver 19 anos vou ajudar o meu irmão a fazer música. 

Também vou acabar o 12ºano. E serei polícia! (Mário Pedro) 

No futuro serei piloto de aviões, ganharei muito dinheiro com 

essa profissão. Terei uma casa de luxo com piscina e campo 

de golfe. (Eurico Furtado) 

No futuro serei cabeleireira para tratar dos cabelos dos 

outros, vou “trançar” o cabelo, lavá-lo para ficar bem 

limpinho e cheiroso. (Eliane Domingos) 

No futuro serei bom pai. Irei trabalhar numa esquadra de 

polícia. Vou ser muito feliz! (Marley Cristóvão) 

Eu daqui as 10 anos terei 20 anos. Terei mulher e filhos, um 

trabalho onde serei patrão da “nova cigás”. Ao domingo irei 

ao parque ou para a quinta. (Tiago Teixeira) 

Daqui a 10 ano serei maior de idade e estarei na faculdade. 

Quero ser professora do 1º ciclo. Terei filhos e com o meu 

marido constituirei uma família. Terei uma casa e outras 

coisas. Também terei carta de condução. (Luana Santos) 

No futuro quero tirar o curso de dançarina profissional. Terei 

a minha casa e um cão. Trabalharei a dançar… Vou gozar a 

vida! Serei responsável. Irá ser divertido! Também dará jeito 

tirar a carta de condução. Quero ter uma vida boa e para isso 

terei de me esforçar e trabalhar. (Lara Paulo) 

Ideias de alunos do 4ºA e 4ºB da Escola Básica nº2 da Serra das Minas 

«O talento ou o acaso não escolhem, para se 

manifestarem, nem dias nem lugares.» 
 

                            José Saramago 
 

Este texto é uma homenagem aos nossos jovens 

talentos e os visados são, também, fruto de um acaso 

que não os coloca acima ou abaixo dos que vão ficar por 

nomear. São em número elevado os jovens que já por 

aqui passaram e prosseguiram em busca do seu sonho, 

ou aqueles que ainda frequentam as nossa escolas e 

guardam para si o seu talento, como algo que ainda não 

entendem nem sabem como partilhar. Quem nos 

perdoem esses pela omissão. Esta homenagem também 

os inclui. Guardem-na com o fervor da ilusão e da 

certeza de que são especiais, pois todos os jovens 

possuem talentos, quanto mais não seja o de sonhar e 

o de crer em si. Se essa vontade se conseguir 

consubstanciar numa forma de arte, ou na ciência, o 

artista revela-se.  

 

Os nomes que se seguem foram selecionados porque os 

vimos ou ouvimos, ou porque alguém os soube ver e 

ouvir, ainda que, em alguns casos, o seu talento se 

ocultasse na tímida invisibilidade.  

 

Tomás 

Adrião, 

12ºA1 

ESLC 

O Tomás Adrião, aluno do 12º A1 começou a cantar no grupo 
Musicalidades e conseguiu, com a sua voz e vibração única, 
encantar o júri do concurso The Voice Portugal. 

 
Frequentou o conservatório e teve aulas de canto. Toca 
guitarra há 9 anos. Revela uma preferência notória pelas 
músicas dos anos 60, sendo, como diz, fã dos Beatles. Como 
se lê no site do concurso:  

 “Vê o The Voice como uma porta para abrir o seu sonho. 
Sentiu que agora era a altura certa de arriscar e mostrar a 
toda a gente o que sabe fazer”.  

Neste ou noutro concurso, é impossível ficar insensível ao 
talento do Tomás. Pode ouvi-lo aqui:  

http://media.rtp.pt/thevoiceportugal/atuacoes/tomas-
adriao-come-together-prova-cega/ 

 

Também aluno do 12º A1, o 
David Arraia destaca-se na 

área do desenho com uma 
clara preferência pelo 

graffiti, uma arte urbana 
que nos encanta, com 

desenhos 
maravilhosamente 
integrados na paisagem, 
uma espécie de grito 

anónimo por mais cor nas 
ruas de uma cinzenta 
urbanidade. 
 

 

David Arraia, 12ºA1 
ESLC 

autoretrato 

http://media.rtp.pt/thevoiceportugal/atuacoes/tomas-adriao-come-together-prova-cega/
http://media.rtp.pt/thevoiceportugal/atuacoes/tomas-adriao-come-together-prova-cega/
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O FUTURO PELOS NOSSOS OLHOS 

 

Se no tempo pudéssemos viajar, 

O futuro… iríamos alcançar. 

Numa casa voadora, iríamos morar 

E o mundo conseguir conquistar. 

 

O que iríamos ser? 

Cientistas, para os problemas resolver, 

Veterinários, para os animais conhecer 

Ou polícias, para os ladrões prender. 

 

No futuro… 

Os animais serão falantes, 

Os frutos preciosos como diamantes, 

As estrelas ainda mais brilhantes, 

As nossas vidas serão cintilantes! 

 

EB Nº1 de Rio de Mouro – 4.ºA 

(Escrita Criativa) 

 

RINCHOA 2, SALA 1  
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Da PAN vêm três artistas de estilos distintos. Os trabalhos 

do Pedro Maio, um claro admirador dos desenhos 

manga, transportam-nos para esse misterioso mundo do 

anime de inspiração japonesa. Mais uma vez, destaca-se 

a postura e a expressividade dos seres que os povoam. É 

um dos dinamizadores do DesenhArte, onde pretende 

partilhar com outros admiradores de manga o seu estilo 

muito pessoal.  

 

Pedro Maio, 9ºA 
EBPAN 

A Clara Boavida, do  9ºA, deixa voar a imaginação 

quando desenha. Os seus trabalhos são coloridos e 

fantasiosos, mas de um enorme realismo, pela vida que 

confere às expressões das suas personagens.  

 

Clara 

Boavida, 

9ºA 
EBPAN 

Iliama 

Vieira, 

9ºA 

EBPAN 

BUSINESS 

ESTE ESPAÇO PODE SER SEU 

ANUNCIE AQUI 

jornal100letras@hotmail.com www.cemletras.org  

ANÚNCIO 

ENTREVISTA 

EXCLUSIVA À ILIAMA 
VIEIRA NA PÁGINA 13 

EXCLUSIVE 

mailto:jornal100letras@hotmail.com
http://www.cemletras.org/
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1- DE ONDE VEM? EM QUE ESCOLA ESTAVA NO PASSADO ANO LETIVO? 

ELISABETE DOURADO (ED) – Estava na Escola Secundária Luís de Freitas 

Branco, em Paço de Arcos. Em 22 anos, é a primeira vez que fico colocada no 

quadro de uma escola perto de casa, como realmente queria. 

2- SEI QUE JÁ ESTEVE NA ESLC ANTERIORMENTE.  O QUE É QUE A  
SURPREENDEU MAIS  (PELA POSITIVA E PELA NEGATIVA)? 

ED – O que mais me surpreendeu pela positiva, pela positiva porque pela 
negativa não chega a haver surpresas… foi o fator humano, as pessoas (colegas, 

funcionários, alunos). Há um espírito de escola, uma identidade muito própria 
que caracteriza esta escola, uma vontade persistente e firme, contra tudo e 

contra todos. Percebe – se o empenho, respeito e cooperação que envolve todos 

os elementos da comunidade educativa. 

3-  POR FIM, O QUE É QUE ACHA QUE MUDOU (EM GERAL E EM 
PARTICULAR) NA ESLC E NO AELC? 

ED – Ainda estamos no início do ano letivo para conseguir percecionar o que 
mudou, mas à parte das pequenas ou grandes mudanças  positivas que possam 

ter ocorrido, agrada –me a sensação de poder voltar a “casa”, a solidez estrutural 
da escola; agrada – me que a Leal se tenha mantido “leal” à sua memória, 

identidade, ao seu projeto e espírito. É extraordinário poder fazer parte,agora, 

deste projeto. 

 
 

PROFESSORA NA ESLC 

1- DE ONDE VEM? EM QUE ESCOLA ESTAVA NO PASSADO ANO 

LETIVO? 

ANA CORDEIRO (AC) – Venho de Mem Martins e no passado ano letivo 
estava na Escola Secundária de Mem Martin, sendo também uma escola 

com um ambiente bastante agradável. 

2- JÁ CONHECIA A ZONA DE RIO DE MOURO E SINTRA?  

AC – Sim Moro nesta zona há mais ou menos 14 anos e, posso dizer 
que é uma zona agradável e onde gosto de viver. 

3-  O QUE É QUE MAIS A SURPREENDEU QUANDO CHEGOU A ESTE 

AGRUPAMENTO ? 

AC – Eu já tinha estado nesta escola há cerca de 6 anos e por isso já a 

conhecia, pelo que não posso dizer que tenha tido alguma surpresa, 
para além da simpatia de toda a comunidade escolar e do grande 

ambiente “familiar” que podemos encontrar durante todo o dia nesta 

escola. 

 
 

Para celebrar os 31 anos da ESLC, o Jornal 100 Letras decidiu entrevistar duas 

professoras de áreas distintas e que entraram no mês de setembro no AELC, 

para saber qual a sua opinião acerca do mesmo. Para tornar o dia de aniversário 

da ESLC ainda mais aliciante, o Jornal 100 Letras entrevistou também alguns 

alunos novos no AELC para saber como foi a sua adaptação a este “mega” 

agrupamento. 

PROFESSORA NA ESLC 
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Finalmente, seria impossível não mencionar aqui o 

talento do jovem que torna possível a edição deste 

jornal, o João Pedro Costa do 11ºH4, que se encarrega 

do layout, paginação, redação, edição e Marketing. De 

uma forma autónoma e dedicada, o João estabelece 

contactos com os anunciantes e recolhe os brindes que 

recebemos em permuta e constituem, depois, uma 

pequena mas interessante fonte de financiamento das 

edições impressas. O João Pedro começou a elaborar e a 

vender um jornal de Matemática no 9º ano, chamado 

OBTUSO. Ao passar para o secundário, integrou de 

imediato a equipa do 100Letras, sendo agora uma peça 

fundamental. O seu gosto pela informação, levou-o a 

participar também na Rádio da ESLC, onde dinamiza 

passatempos e constrói o quotidiano musical da escola. 

 

Hoje em dia, o currículo faz-se, cada vez mais, de 

pequenas intervenções na vida prática, da experiência 

em clubes e associações, de experiências do saber fazer 

que enriquecem o aluno do ponto de vista pessoal, no 

mundo do trabalho. A escola só nos forma 

verdadeiramente, se retirarmos dela algo que nos seja 

útil para a vida prática.   

 

Parabéns a todos! 

 

 
 

Se te escondes num caderninho (a desenhar, pintar e/ou a 

escrever), se cantas na casa de banho, se és mestre na 

Retórica e craque na equipa do bairro, se te destacas na 

alquimia das ciências, ou se és apenas tu e queres ser ainda 

mais, estes clubes são para ti: 

 

DesenhArte – Autogrupo de alunos da ESLC e da PAN com 

encontro semanal na Biblioteca desta última escola, à 2ª Feira 

das 11:30 às 12:15 e 4ª Feira das 13:20 às 14:50. 

Simplesmente, comparece! 

Clube de Música – Alunos da ESLC e da PAN – 3ª e 5ª feira 

(inscreve-te numa das Bibliotecas); 

Clube de Jornalismo – Alunos da Leal e da PAN – 5ª feira das 

11:30 às 13:00 (inscreve-te numa das Bibliotecas); 

 

 

 

Oficina de Escrita – Alunos da PAN 

Grupo de Teatro Reticências – ainda te podes 

inscrever ! 

Clube de Artes e de Fusing – Alunos da Leal e da PAN  

Clube de Fotografia – Alunos da ESLC 

Clube de Cerâmica – Alunos da PAN 

Clube de Dança – Alunos da PAN 

Clube Da Rádio – Alunos da ESLC 

Clube de Ciências – Aunos da ESLC 

Clube da Alimentação – Alunos da PAN 

Núcleo de desporto escolar  - Alunos da PAN E ESLC 

  

Inscreve-te, porque o talento tem muitas vozes e 

muitas cores! 

 

 

 

1- O QUE É QUE  MAIS TE SURPREENDEU 

QUANDO CHEGASTE A ESTA ESCOLA? 

ALUNA- Achei este agrupamento fantástico, pois 
vi e vejo que existe uma forte ligação entre 
toda a comunidade escolar e isso cria um 
ambiente muito agradável entre todos. 

IVA MENDES, 10ºANO 

 

1- O QUE PENSAS SOBRE A ESLC ? 

ALUNO- Acho que esta escola é super 
interessantíssima, porque nesta escola, 
podemos ser o que quisermos, ou seja, 
temos a liberdade de escolher o que 
queremos fazer fora das aulas, como 
colaborar na rádio, na associação de 
estudantes, entre outros. 

MARIA, 10ºANO 

 

ENTREVISTAS D E J OÃO PEDRO COSTA 
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aconselha 

o 

PIRUKA  
salto alto 

O BONECO DE NEVE 

2017 (+16) 

ANA CRUZ 11ºC4 
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ONLINE Tradicionalmente associamos a 
arte à beleza e a estética à 
experiência da beleza. 
No entanto, a beleza em arte 
coexiste com outras experiências, 
como o trágico, o terrível, o feio, o 
sublime, o banal até. 
Quando vemos um filme que nos 
choca, nos provoca, dizemos que é 
belo...  
Ao longo da história da arte, a 
beleza e essas experiências 
diferentes aparecem-nos 
misturadas. 
Como forma de simplificar esta 
pequena exposição lembramos 
quatro definições de beleza, sendo 
uma primeira, a que a define como 
a harmonia e a proporção (das 
partes relativas ao todo), definida 
pelos gregos e por isso chamada de 
Ideal Clássico, tendo Platão 
referido que a exatidão, a repetição 
e o equilíbrio são elementos 
fundamentais para o todo. 
Uma segunda, alia o útil à função, 
ou seja, a exatidão, defendida como 
fundamental por Platão, aparece 
associada a uma interpretação 
funcionalista, pois o objeto aparece 
adaptado ao seu uso. Lembremos, 
por exemplo, a cerâmica grega em 
que os vasos, potes, ânforas, são 
feitos sem decorações excessivas e 
a forma é adaptada à função. 
Uma terceira definição, que Platão 
refere no seu Banquete, relaciona a 
beleza com a bondade moral e a 
prática do bem. E como nós 
apreciamos atos de coragem ou 
generosidade!... A beleza aparece-
nos assim, associada a valores 
morais.  
Por último, uma quarta definição de 
beleza, a qual aparece relacionada 
com o prazer, assumido como 
experiência central da arte, ou seja, 
o ato de produção artística 
identifica-se com um ato de prazer, 
exatamente como a experiência 
estética. Esta definição torna tudo 
ainda mais confuso, pois todo o 
prazer associado a um ato de 
elaboração particular pode ser 
assumido como estético. Assim, a 
Costura, a Cozinha, o Strip-tease 
até, podem ser arte; “tudo pode ser 
arte!...” 
O século XX surge-nos como o 
século de renúncia da beleza na 
arte, e senão, pense-se no 

século de renúncia da beleza na arte, e 
senão, pense-se no Expressionismo 
alemão ou no Cubismo, onde se 
pretendeu, no entanto, fazer uma crítica 
das antigas convenções tornadas 
dogmas, mais do que repudiar o Belo. 
Devemos mesmo acrescentar que, mais 
do que o abandono do Belo, se 
pretendeu voltar a associar a Arte com 
a Experiência Humana, voltar a esse 
princípio da arte antiga, a dos gregos. 
Assim se entende, como apesar das 
experiências vanguardistas do princípio 
do século, a ideia do Belo perdurou, 
mesmo se a arte se apropria de objetos 
banais e provocantes, como são 
exemplo A Fonte, de Marcel Duchamp, 
outros “objets trouvés” e os “ready-
made”. 
Pretendeu-se exacerbar as ideias de 
Belo mais do que a ruptura e, 
naturalmente a Beleza multiplicou-se, 
passando a estar em todo lado! Há já 
muito que Baudelaire abandonara a 
ideia do sublime na arte em favor dessa 
outra modernidade, o momento 
presente... 
E agora devemos realçar essa outra 
ideia de beleza desenvolvida no século 
passado, a qual assumidamente será 
estetizar e não mais só estética, o que 
nos leva a uma questão primordial 
iniciada já no mesmo período que é a de 
que tudo, ou quase tudo pode ser 
estetizado, nomeadamente quando a 
obra de arte se baseia no processo de 
fazer arte (é assumido todo o ato 
criativo, o momento presente...) e de 
estetizar. Claro que todo o objeto de 
arte tem uma beleza intrínseca, mas a 
sua finalidade é precisamente 
determinar a natureza da sua beleza e o 
prazer que podemos ter na sua 
apreciação... A beleza torna-se 
dissociável do objeto passando a ter 
uma qualidade estética (experiência de 
beleza...). 

Caminhamos pois para uma 

estetização do mundo e da vida, em 

que as obras de arte tendem a ser cada 

vez mais um centro gerador de 

experiências, autênticas máquinas 

produtoras de estética. 

A beleza está pois em todo o lado. 

Cabe ao artista estetizar pois tudo 
pode ser estetizado 

João Gaspar 

A arte e o Belo 

 

L VERSUS T 
 

Decorreu, nos dias 13 e 14 de novembro de 2017, a campanha 

para as eleições relativas à Associação de Estudantes da ESLC. 

Estes dias foram recheados de alegria, mensagens positivas, 

festa, animação e espírito de união entre as listas concorrentes 

(Lista L e T). Para animar as campanhas, estiveram presentes, na 

ESLC, nomes como Valdir Furtado e Miguel Paraíso (Youtubers) 

e os músicos Cubita, Ever, Vado, entre outros. A eleição está 

decorrer à hora do fecho desta edição.  

Porém, de acordo com a sondagem realizada pelo Jornal 100 

Letras durante a campanha  eleitoral, a Lista T poderá ser a 

vencedora destas eleições.  

  

Jornal 100Letras 

O futuro é 

dos robôs??? 
 
 
 
 
 
 
 

Decorreu, em Lisboa, uma conferência 
sobre as novas tecnologias que se 
chama Web Summit. Por isso, hoje 
vamos falar sobre o “papel” que as 
tecnologias terão no nosso futuro. 

Por exemplo, os drones podem ser 
muito úteis para vigiar fogos, mas 
também são considerados perigosos 
para a aviação e nós achamos que as 
pessoas que brincam com os eles não 
deviam estar ao pé dos aeroportos 
porque podem, sem querer ou de 
propósito, atirar os drones sobre os 
aviões. 

Há também um carro voador que a 
UBER vai lançar em 2020 que parece 
um pouco um helicóptero ou um avião. 
Nós achamos que também é perigoso 
porque podemos cair ou chocar contra 
animais, árvores ou aviões. 

Agora vamos (para terminar) falar da 
Sophia que é um robô que se parece 
com um humano e que é muito estranha 
e está programada para ajudar as 
pessoas. Ela diz sempre “Sim” a tudo, 
mesmo quando lhe perguntaram se irá 
destruir os homens. 

Nós pensamos que os robôs no futuro 
podem tomar “conta” do Homem. Já 
neste momento, existem muitas 
máquinas que fazem sozinhas o 
trabalho de várias pessoas. Pode ser 
uma coisa boa ou não. Só no futuro 
iremos saber. 

Sérgio e Iryna  5ºAno EBPAN 
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O FUTURO VISTO PELOS ALUNOS DO 1º CICLO DA SALA 2 DA RINCHOA Nº2 CONSELHO GERAL: FIM DE UM MANDATO, 
INÍCIO DE OUTRO 

O ciclo do tempo tende para a renovação, na Natureza como na vida, na 

Escola como na Sociedade. Sem esquecermos o ciclo que finda, acolhemos 
sempre com expectativa o que se inicia. Vem isto a propósito de uma 
mudança que não podíamos deixar de assinalar nesta data. É que terminam 

agora funções os representantes do pessoal docente e não docente e dos 
alunos da educação e formação de adultos no Conselho Geral, e o jornal  
100Letras não podia deixar de assinalar o contributo desta equipa de 
conselheiros para o bom  funcionamento do Agrupamento. 

Sob a presidência do Professor João Manique, este grupo de conselheiros 

reuniu regularmente no exercício de funções preponderantes para a vida da 
escola. Correndo o risco de esquecer muitas outras competências 
importantes, destacamos a eleição do Diretor e a avaliação do seu mandato, 

de 2013-2017, bem como a sua recondução para um segundo mandato, de 
2017 a 2020. A Direção e a comunidade educativa em geral ficam gratas ao 
exercício de cidadania realizado por esta equipa. 

Entretanto, abre-se um novo ciclo. Realizou-se no passado dia 10 de 
novembro o ato eleitoral para eleger os representantes do pessoal docente 

no referido conselho, estando calendarizados para o dia 24 de novembro os 
atos eleitorais para a eleição dos representantes do pessoal não docente e 
dos alunos da educação  e formação de adultos. 

No ato eleitoral para eleição dos representantes do pessoal docente,  
realizado no passado dia 10 de novembro, apresentou-se a votos uma única 

lista, a Lista A, que obteve 173 votos. Aos novos representantes do pessoal  
docente endereçamos os nossos melhores votos de realização dos grandes 
desafios que se avizinham. 

Aos professores que cessam funções, particularmente ao Professor João 
Manique, que exerceu de modo exemplar o cargo de Presidente do Conselho 

Geral, dignificando esta estrutura e o nosso Agrupamento, um grande 
obrigada. 

Direção do  AELC 

 
para contrariar os nossos instintos  
 
 

 

PUBLICIDADE 

UMA ESCOLA GRATIFICANTE 

E lá se foi mais um ano de trabalho 

duro, de altos e baixos, mas com 

muitas conquistas. Ser parte de uma 

escola é como ter uma família, onde 

nos preocupamos com todos, 

ecuidamos deles porque queremos  
vê-los melhorar cada vez mais. 

Para além do privilégio de fazer todos 

os dias um trabalho gratificante, 

estou rodeada por pessoas 

maravilhosas, que só fazem 

acrescentar mais sorrisos ao nosso 

dia. 

Vencemos muitas dificuldades eisso 

não seria possível se não estivesse  

todos os dias com esta família. Que 

este ano chegue com mais 

obstáculos a ultrapassar, mais  

metas a concretizar e muito mais 

vitórias para alcançar! 

Parabéns por mais um ano de 

Escola, que venham muitos mais! E 

é de salientar que estes próximos 

que  virão terão novos desafios que 

serão vencidos, dando vida a esta 

escola que completa 31 anos.  

Foram tempos de  muito esforço 

e sacrifício, que não se comparam 

à felicidade da partilha vivida por 

nós durante estes anos. 

 

Cândida Lopes 

(Assistente Operacional – ESLC) 

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 

As crianças estão protegidas pela Convenção sobre 
os Direitos da Criança desde 1989. É um conjunto 

de artigos que são fundamentais para nós sermos 

respeitados pela sociedade e para sermos felizes. 
Os direitos da criança são os seguintes: 

• os direitos à sobrevivência (ex. o direito a 

cuidados adequados) 

• os direitos relativos ao desenvolvimento (ex. o 
direito à educação) 

• os direitos relativos à protecção (ex. o direito 

de ser protegida contra a exploração) 
• os direitos de participação (ex. o direito de 

exprimir a sua própria opinião) 

Nós achamos que todos os direitos são importantes 

mas ainda há muitas falhas no mundo sobre o 
direito à sobrevivência, porque há crianças a morrer 

de fome no Iemen do Sul, entre muitos outros 

países. Também morrem de doenças porque não 
têm água em condições. 

Ainda há muitos meninos que não podem ir à escola 

porque os pais não os deixam. Eles não percebem 

que nós gostamos da escola. Por exemplo, nós este 
ano estamos a aprender coisas muito fixes e 

apostamos que eles também haviam de gostar. 

Às vezes também ouvimos no noticiário histórias 
muito tristes de crianças que foram raptadas ou 

maltratadas, porque ninguém as protege. 

Para terminar, gostamos muito do artigo dos direitos 

à participação e é por isso que podemos estar a dar 
a nossa opinião neste jornal. 

Esperamos que gostem. 

 

Anamar,Beatriz, 
Jéssica, Luna    e Sérgio 

5ºANO EBPAN . C. 

JORNALISMO 
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Descobre na sopa de letras 

as seguintes palavras em 

francês na horizontal, 

vertical, diagonal, da direita 

para a esquerda  e da 

esquerda para a direita: 

1.  Argent       4.  Intoxique           
7 .  Prame           10.   Pasteur      
13 . Herbe 

2.  Calice          5.  Journal                  
8.  Tartelette      11.    Lasagne        
14. Visite 

3.  Grotte         6.  Mamelon              
9.  Voye               12.    Femme 

 

SOPA DE LETRAS DOS ALUNOS DO EPS 

Para um designer de moda, tudo começa 
numa folha de papel, num caderno onde se 
reúnem ideias, onde imperam os traços, as 
linhas, as formas e as cores que um dia 

ganharão vida e se tornarão peças de 
roupa, calçado e acessórios, capazes de 
nos fazer sonhar, a todos em geral e a 
alguns, mais em particular. 

Foi exatamente neste contexto que nos 
deparámos com os desenhos de Iliama 
Vieira, uma talentosa aluna, de 15 anos de 

idade, a frequentar o 9º ano na nossa 
escola. Sentámo-nos à conversa com ela na 
biblioteca, o local onde a conhecemos. 
- O lá Iliama! Reparámos nos teus croquis de 

moda e ficámos rendidas. Queríamos fazer-
te umas perguntinhas. Tens um tempinho 
para nós? 

- Sim, tenho, com muito gosto. 
-  Como é que tudo começou? Que idade 
tinhas quando começaste a desenhar? 
 

 
 

- Tinha cinco anos quando comecei a 
desenhar e fazia muitas bonecas. 
-  O  que é que te inspira? Quem é que te 
inspira? 

- A minha grande inspiração são os BTS, um 
grupo de música coreano que mistura o inglês 
com o coreano nas suas canções. Eu até estou 
a aprender coreano. 

-  Qual a mensagem que pretendes transmitir 
através dos teus croquis de moda? 
- A minha mensagem é que corram atrás dos 

vossos sonhos e nunca desistam; é muito 
importante ouvirmos a nossa voz interior. 
-  Gostarias de expor os teus desenhos? 
- Sim, gostaria muito. 

-  Tencionas prosseguir os teus estudos, tirando 
Design de Moda? 
- Sim, é o que mais quero. 

-  Gostarias de vir a dar vida às tuas criações 
num futuro próximo? 
- Sim, adoraria. 
 

 

 

 

-  Usarias as tuas criações? Todas elas ou 
algumas em particular? Quais? 

- Usaria algumas, nomeadamente, os 
meus vestidos de gala com corte 
império; gosto muito do verde água. 

- Qual a tua opinião sobre a Moda dentro 
e fora de portas? 
- Eu gosto da moda portuguesa, mas 
prefiro a moda italiana. Identifico-me 

muito com as criações da Gucci, com os 
padrões, cores e cortes e adoro a marca 
Puma. 

- Reparámos que assinas todos os teus 
trabalhos com uma frase emblemática 
“Don´t forget to love yourself”. Qual a 
importância que lhe atribuis? 

- Antes de gostarmos de algo ou de 
alguém, temos que gostar de nós 
próprios porque não importa o que os 
outros dizem, temos que ser nós 

próprios e gostarmos do que somos. 
Obrigada por esta entrevista! 
Acreditamos em ti, no teu talento e na 

força dos teus sonhos. Sabemos que um 
dia darás vida às tuas criações e lá 
estaremos, na primeira fila, para 
aplaudir os teus desfiles. Que assim seja, 

Iliama! 
 
 
 

Maria Teresa R, aluna do 5º ano do 
Clube de Jornalismo sob orientação da 

professora Ana Teixeira 
 

ONLINE 
O NOSSO FUTURO 

Hoje viemos falar-vos do nosso futuro. O que 
acham que irá acontecer no futuro? Nós 
achamos que toda a gente já pensou como será. 
No futuro seremos mais velhos e haverá, por 
exemplo, edifícios muito altos, carros voadores, 
carros que se conduzem sozinhos, bicicletas 
voadoras, coisas avançadas... Adorávamos que 
existissem estas coisas, para ser mais fácil e mais 
rápido andar. 

Nós achamos que, no futuro, a vida será muito 
limpa e brilhante com umas casas um pouco 
mais estranhas. 

A escola do futuro terá melhores condições e 
terá melhores ensinamentos e pode ter, por 
exemplo, tablets para todos, telemóveis, 
imagens e objetos que saem da tela e 
professores que são robots. Essa ideia agrada-
nos pouco, porque gostamos de sentir que 

imagens e objetos que saem da tela e 
professores que são robots. Essa ideia 
agrada-nos pouco, porque gostamos de 
sentir que aprendemos com pessoas. 
Agora pensem em, por exemplo, 
professores e professoras Robôs e 
Robôs que substituam outras pessoas. 
Iria ser horrível, não seria? 

As profissões que fazem mais sentido 
no futuro são todas as profissões que 
tenham a ver com robótica e com 
informática. Por isso, eu (Sérgio) 
gostaria de ser cientista do meio 
ambiente e eu (Beatriz) quero trabalhar 
na DC Comics. Pensamos que o nosso 
trabalho terá um daqueles 
computadores muito avançados que se 
parecem com óculos de sol. Nós 
pensamos como será a música no 
futuro 

futuro e achamos que será, por 
exemplo, a música eletrónica. 

E as pessoas, como serão? Nós 
achamos que as pessoas serão 
mais maldosas e que cada vez 
vão prejudicar mais os outros. 
Mas também achamos que nós 
podemos ajudar a evitar que 
isso aconteça. Não queremos 
que as pessoas poluam o nosso 
futuro.´ 

Nós gostámos muito de 
escrever sobre este tema, 
porque será o nosso futuro!!! 

Sérgio , Beatriz e Anamar 5º 
ano do Clube de Jornalismo da 

EBPAN 

 

NOSSA VILA DE RIO DE MOURO        Luna e Sérgio, 5º ano Clube de Jornalismo da EBPAN 

 

5ºano 

    

Luna e Sérgio, 5º ano 

Clube de Jornalismo da EBPAN 

5ºano 

  

Luna e Sérgio, 5º ano 

Clube de Jornalismo da EBPAN 

5ºano 

 

Luna e Sérgio, 5º ano 

Clube de Jornalismo da EBPAN 

5ºano 

A nossa vila é linda mas podia estar menos suja. 
Por exemplo, a estação de Rio de Mouro às vezes 
está pouco limpa. Parece que ninguém se 
preocupa em mantê-la limpa, porque há pessoas 
que fumam e deixam os cigarros cair "sem 
querer". Por exemplo, tenho uma colega que viu 
uma senhora na janela a fumar e que deixou o 
cigarro cair para a rua "sem querer". Existem 
muitas pessoas que fumam e não é só em Rio de 
Mouro.  

Agora vou voltar ao assunto principal. Vou 
mostrar-vos o que a minha professora encontrou 
numa rua da Tapada das Mercês: não vão 
acreditar! Carros acidentados e cheios de lixo que 
ainda não foram removidos. 

Acham isto normal? Pois. Ninguém pensa em 
mandar estes carros para a sucata, nem os donos 
nem os polícias. 

Mas no nosso dia a dia encontramos muito mais 
lixo, em toda a parte, porque as pessoas mandam 
tudo para o chão e depois são uns senhores que 
limpam. Os cães “descuidam-se” e depois os 
donos não apanham. 

Mas também há muitos donos que apanham (e 
cães que apanham)! 
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1 - Um novo mandato, novas perspetivas 
de gestão, possivelmente com as mesmas 
condições do mandato anterior. Que 
novas direções se perfilam no horizonte do 
AELC, particularmente, e da educação, no 
geral? 

O ano letivo 2017/2018 vai ajudar a traçar 
o caminho da Escola Secundária Leal da 
Câmara e do Agrupamento. Este é o ano em 
que teremos a possibilidade de construir, 
simultaneamente, o novo Projeto 
Educativo do AELC e o Plano de Ação de 
Melhoria 2017-2019, adequar o 
Regulamento Interno à nova realidade e 
atualizar o nosso Plano de Formação em 
função das necessidades já descortinadas 
ou emergentes. Estamos no tempo certo 
para corrigirmos algumas opções 
estratégicas e ajustarmos as nossas metas. 
Há, por isso, uma responsabilidade 
acrescida que deve ser partilhada por todos 
os membros da comunidade. Cada um terá 
um papel importante na construção desse 
caminho e na afirmação da identidade do 
Agrupamento. Teremos de aproveitar o 
conjunto de desafios e de oportunidades 
para, com exigência e rigor, definirmos, por 
exemplo: 
-  o que ambicionamos como perfil do aluno 
do AELC à saída da escolaridade 
obrigatória? 
- como vamos proceder à flexibilização e 
gestão dos currículos, integrando princípios 
interdisciplinares e transdisciplinares 
presentes nos referenciais das várias áreas 
temáticas da Educação para a Cidadania? 
- que oferta formativa queremos para 
concretizarmos esses princípios e para 
garantirmos o acesso a percursos 
formativos diversos aos nossos alunos? 
- que compromissos e ações concretas 
queremos assumir nos domínios da 
diferenciação pedagógica e da articulação 
horizontal e vertical? 
- como poderemos garantir a equidade nas 
respostas à diversidade crescente dos 

- como poderemos garantir a 
equidade nas respostas à 
diversidade crescente dos nossos 
alunos garantindo, 
simultaneamente, a inclusão e a 
qualidade das aprendizagens para 
todos? 
- que modelo de supervisão das 
práticas letivas queremos 
implementar? 
- como vamos continuar a 
potenciar o impacto das 
Bibliotecas Escolares nas nossas 
práticas pedagógicas e na 
qualidade do ensino? 
- como vamos utilizar os recursos 
adicionais do TEIP? 
- como poderemos integrar o 
inovador projeto dinamizado pela 
Direção-Geral da Educação criando 
os chamados ambientes 
educativos inovadores, também 
conhecidos como salas de aula do 
futuro? 
- como nos queremos relacionar 
com os nossos parceiros e o que 
esperamos deles? 
A qualidade das respostas a estas 
questões irá determinar o modo 
como o Agrupamento, enquanto 
espaço de aprendizagem, de 
conhecimento, de integração e de 
cidadania, vencerá a batalha 
contra a iliteracia, a ignorância ou 
a intolerância. 
 
Não podemos defraudar as justas 
expetativas que criámos na nossa 
Comunidade ao longo destes 31 
anos, pelo contributo inestimável 
para a sua escolarização, 
qualificação e valorização cultural. 
Acredito que a Escola Pública pode 
mitigar o contexto e superar os 
chamados preditores de insucesso 
que teimam em permanecer numa 
comunidade fragilizada pelas crises 
económicas e pela permanente 
mobilidade geográfica dos seus 
habitantes. 

2 - Tendo em conta os 31 anos da 
ESLC, recorda-se de alguns 
momentos em que a Escola deu 
um salto qualitativo em termos de 
enriquecimento patrimonial? 

 
O primeiro grande salto ocorreu em 
meados dos anos 90, quando passou 
a ser possível recorrer a um conjunto 
de medidas de apoio como o Projeto 
Minerva, o PRODEP, o Nónio século 
XXI e o Ciência Viva que permitiram o 
investimento em equipamento e 
material didático. Foi neste período 
que se realizaram um conjunto de 
obras de adaptação das instalações 
ao desenvolvimento dos novos 
currículos decorrentes da reforma de 
Roberto Carneiro, com a construção 
de dois novos laboratórios de Biologia 
e de Física e com a criação das 
primeiras salas TIC e a criação do 
Auditório. Foi também em meados 
dos anos 90 que teve início a 
informatização da escola, primeiro 
com a criação de uma rede ligando os 
serviços administrativos e a direção 
de turma. 
O segundo grande avanço que 
beneficiou os processos de ensino e a 
aprendizagem dos alunos deu-se nos 
primeiros anos do século XXI, com a 
construção do pavilhão 
gimnodesportivo, a criação da Sala de 
Estudo e com a generalização da rede 
informática a todas as salas de aula. 
O terceiro grande salto ocorreu há 
dez anos com a introdução da rede do 
Plano Tecnológico da Educação e com 
as obras de requalificação e 
alargamento da Biblioteca Escolar. 
Esta beneficiação foi decisiva para a 
melhoria da qualidade das práticas 
pedagógicas.  

CONTINUA NA PÁGINA A SEGUIR 

3 - Que podemos fazer para valorizar 

 

3 - Que podemos fazer para valorizar e 
enriquecer tanto o património da 
ESLC como o do Agrupamento? 

 
O investimento na Escola é o que tem 
maior retorno e aquele que mais poderá 
contribuir para tornar o país 
verdadeiramente desenvolvido, pois 
fortalece as comunidades tornando-as 
mais cultas, tolerantes e qualificadas e 
mais capazes de intervirem socialmente e 
enfrentarem os desafios que a 
globalização, nas suas várias dimensões, 
nos está a colocar. São, por isso, 
politicamente inaceitáveis os cortes cegos 
nas verbas destinadas ao setor da 
Educação observados nesta década. É 
urgente requalificar as instalações 
escolares, implementar um novo plano 
tecnológico que modernize os sistemas 
informáticos em funcionamento e 
proceder a um justo reforço orçamental 
que compense a redução de mais de 50% 
do orçamento privativo em 6 anos. 
Mas a Escola é o que fazemos dela e não 
o que esperamos dela. Esse é talvez o 
nosso segredo, baseado na resiliência e 
na proatividade dos nossos excelentes 
profissionais da educação, docentes e não 
docentes. Graças ao seu empenho e 
dedicação foi possível manter a qualidade 
do serviço educativo que prestamos e 
continuar a ver o nosso trabalho 
reconhecido muito para além da nossa 
Freguesia e do nosso Concelho. 
Desta forma, respondendo 
objetivamente à questão, em primeiro 
lugar é preciso continuar a contar com as 
pessoas, motivá-las e mobilizá-las para a  
 
 

nobre missão de ensinar, pois a Escola é 
feita por nós e connosco. Nesse sentido, é 
necessário valorizar a formação contínua 
do pessoal docente e não docente de 
modo a continuar a garantir uma resposta 
de qualidade, adequada às novas 
exigências do currículo e à 
heterogeneidade dos nossos alunos. 

Em segundo lugar, é necessário 

alargar e aprofundar a rede de parceiros 
da comunidade para continuar a garantir 
os apoios financeiros, logísticos e, 
também, pedagógicos necessários à 
concretização do nosso Projeto 
Educativo.  
É também indispensável prosseguir uma 
gestão parcimoniosa dos parcos recursos 
financeiros, com o contributo de todos, 
continuando a reduzir alguns gastos em 
consumos supérfluos. Só assim poderá 
ser possível responder às necessidades de 
requalificação de certos espaços e à 
modernização de equipamentos, ou seja, 
em áreas onde o Estado se tem mantido 
ausente nos últimos anos. Como 
sabemos, estas pequenas intervenções 
permitem manter a dignidade do espaço 
escolar e valorizam o ambiente de escola. 
 

4 - Que desafios organizativos e 
operacionais vão ter de ser 
desencadeados para correspondermos 
ao desafio do novo Perfil dos Alunos para 
o século XXI? 

Penso que em parte já respondi a esta 
questão na primeira pergunta da 
entrevista. O Conselho Pedagógico, os 
Departamentos Curriculares e vários 
grupos multidisciplinares entretanto 
constituídos já se encontram a trabalhar 
para dar resposta às questões que 
enumerei no início da nossa conversa.  

Mas gostaria de acrescentar que o nosso 
empenho e a nossa determinação devem 
ser totais na discussão e definição de um 
perfil do aluno do AELC. Para tal, é, 
necessário definirmos os princípios da 
nossa ação comum enquanto Escola, 
entre os quais destaco, como exemplo: a 
promoção de valores humanistas, onde o 
conhecimento seja entendido como um 
veículo para a construção de uma 
sociedade mais justa e respeitadora do 
desenvolvimento de competências e 
saberes que promova as capacidades das 

ambiente e da dignidade de cada 
pessoa; a valorização de um ensino 
centrado no desenvolvimento de 
competências e saberes que 
promova as capacidades das nossas 
crianças e jovens e que os incentive 
a continuar a aprender ao longo da 
vida; a promoção e valorização do 
saber, através de práticas 
pedagógicas reflexivas que 
despertem a curiosidade intelectual 
e a vontade e o gosto permanentes 
pelo conhecimento.  

 
Jorge Lemos 
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