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03 editorial 

Num momento em que temos a 
oportunidade de traçar o caminho 
futuro do Agrupamento com mais 
autonomia e flexibilidade curricular, 
será necessário mobilizar todas as 
nossas vontades, essa “força motriz 
mais poderosa que o vapor, a 
eletricidade e a energia atómica”, 
segundo Albert Einstein, no sentido de 
uma participação mais construtiva e 
focada na adaptação da Escola Pública 
a um mundo que mudou muito nos 
últimos 200 anos. É necessário que a 
Escola do século XXI deixe de 
reproduzir continuamente nas suas 
salas de aula modelos de organização e 
de relação pedagógica da Escola do 
século XVIII. A Escola deve e tem de 
mudar rapidamente, antes que deixe 
de ser social e culturalmente necessária 
em face de outras realidades e 
processos de aprendizagem mais 
evoluídos e adaptados à realidade e à 
organização das sociedades do século 
XXI. 
Há, por isso, uma responsabilidade 
acrescida que deve ser partilhada por 
todos os membros desta comunidade. 
Há respostas que urgem para questões 
inadiáveis. Que Escola queremos para 
um futuro que se torna presente a uma 
velocidade que é inquietantemente 
vertiginosa? 
Cada um, com o seu talento, terá um 
papel importante na construção desse 
caminho na afirmação da identidade do 
Agrupamento. Há responsabilidades 
inerentes às funções ou ao trabalho 
desenvolvido na instituição 
Agrupamento de Escolas Leal da 
Câmara que não podem deixar de ser 
assumidas em momentos desafiantes 
como este e que apelam ao espírito 
mobilizador. 
Temos sabido congregar esforços e 

mobilizador. Temos sabido congregar 
esforços e talentos nos momentos de 
significativo questionamento, mas, 
também, de construção da nossa 
Instituição, numa vontade coletiva que 
se sustenta em princípios de união e de 
partilha que o nosso Projeto Educativo 
enfatiza, garantindo a participarão de 
uma parte substantiva da nossa 
comunidade educativa. 
Como tenho vindo a referir 
insistentemente, este é o ano em que 
temos a oportunidade de construir, 
simultaneamente, o novo Projeto 
Educativo do AELC e o Plano de Ação de 
Melhoria 2017-2019, de adequar o 
Regulamento Interno à nova realidade 
e de 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, aproveitando o conjunto de 
desafios e de oportunidades para, com 
exigência e rigor, definirmos, por 
exemplo: 
- o perfil do aluno do AELC à saída da 
escolaridade obrigatória; 
- os domínios a trabalhar e as 
competências a desenvolver em cada 
área disciplinar ao longo do ano para 
alcançar as competências definidas no 
Perfil dos alunos à saída da 
escolaridade obrigatória; 
- a organização futura das salas de aula 
- necessariamente diferente da 
disposição tradicional, 
nomeadamente, na área disciplinar 
Domínios de Autonomia Curricular e na 
disciplina de Cidadania e 
Desenvolvimento; 
- as práticas pedagógicas que valorizem 
as metodologias ativas, baseadas no 
trabalho prático, oficinal ou 
laboratorial, no inquiry, no trabalho 
colaborativo e no trabalho de projeto – 
um modelo de ensino e de 
aprendizagem em que o aluno está no 
centro do modelo e o professor atua 
em equipa, que integre a educação 
formal e não formal, priorize e 
flexibilize conteúdos do currículo, que 
avalie competências de modo 
formativo, que recorra a diferentes 
ferramentas digitais, etc; 
- a adequação dos critérios e das 
modalidades de avaliação à 
metodologia de trabalho de projeto e 

modalidades de avaliação à 
metodologia de trabalho de projeto e 
às áreas de competências a 
desenvolver definidas no Perfil dos 
Alunos; 
- a substituição dos critérios de 
classificação que apenas avaliam 
conhecimentos por citérios de 
avaliação de competências; 
- a valorização de uma abordagem 
interdisciplinar ao nível do Conselho de 
Turma – onde e como se articulam as 
Aprendizagens Essenciais de cada 
disciplina; 
- outros aspetos simultaneamente 
organizacionais e pedagógicos. 
A qualidade das respostas a estas 
questões irá determinar o modo como 
o Agrupamento vencerá a batalha 
contra o insucesso, afirmando-se 
inequivocamente como espaço de 
aprendizagem, de conhecimento, de 
integração e de cidadania. 
Como afirmou a ministra finlandesa da 
Educação em entrevista à RTP, os 
professores são a chave do sucesso do 
sistema educativo finlandês, 
defendendo a aposta na formação de 
docentes. Nessa entrevista, Sanni 
Grahn-Laasonen louvou a autonomia 
escolar, defendendo que a motivação 
dos alunos está relacionada com o 
sucesso escolar. 
Os professores são, inequivocamente, 
um dos grupos profissionais com mais 
poder para moldar o futuro. A sua ação 
educativa sobre sucessivas gerações 
deve ser capaz de aproveitar essa 
capacidade de intervenção preditora 
do futuro. Através de metodologias 
ativas e práticas adequadas, os 
Professores são capazes de 
transformar e desenvolver talentos 
inatos ou de simplesmente criar talento 
em cada um dos seus/nossos alunos, 
no cálculo, na comunicação, na escrita, 
no pensamento científico, nas várias 
formas de expressão artística, na 
atividade física. 
Autonomia é, também, esta 
capacidade de construir ou 
desenvolver os talentos que esta 
edição do Jornal Cem Letras pode 
testemunhar. 
 

Um poder capaz de moldar o 

futuro. 

Jorge Lemos 
diretor do AELC 
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Esta edição do 100Letras é 

dedicada ao talento, o que poderá 

levar muitos de nós a colocar um 

número sem fim de questões a 

propósito do assunto. Por 

exemplo, o que é um talento? O 

que faz com que nos sintamos 

talentosos? Como descobrimos 

um talento?  Podemos 

desenvolver um talento? Como? 

Devemos desenvolver um talento? 

Por que razão é importante para 

algumas pessoas desenvolverem 

talentos? Qualquer pessoa possui 

um ou mais talentos? Somos 

obrigados a perseguir um talento? 

O que nos impele a isso? Podemos 

ou devemos abandonar um 

talento?  

Não tenho certezas quanto às 

respostas a estas questões. Aliás, 

muitas vezes não tenho respostas 

para muitas das perguntas que me 

assolam. Também nunca tive 

grande curiosidade em estudar 

cientificamente esta matéria. 

Muitas vezes, o que me apraz é o 

olhar subjetivo e empático sobre o 

mundo, não me apetece a Ciência. 

Talvez tenha desenvolvido um 

talento especial para deixar cair 

algumas coisas e agarrar outras, 

com unhas e dentes.  

Porém, mesmo sem cientificismo, 

atrevo-me a afirmar que todos 

nós, porque humanos, podemos 

ter, mais ou menos desenvolvidos, 

talentos ou podemos desenvolvê-

talentos ou podemos desenvolvê-los ao 

longo da vida, mais que não seja o 

talento de saber viver e saber deixar os 

outros  viver. Não têm de ser talentos 

muito específicos nem de visibilidade 

extraordinária. 

Claro que há pessoas que, mesmo 

sendo consideradas talentosas, pensam 

que não têm talento nenhum, nem se 

incomodam com isso. São os Alberto 

Caeiro desta vida, numa interpretação 

superficial de Caeiro, obviamente, que 

este heterónimo, como sabem, não é o 

que parece ser. Conhecemos todos 

muitas destas pessoas. Cruzamo-nos 

com elas todos os dias. Trabalhamos 

com elas. Convivemos com elas. 

Vivemos com elas. Elas «andem» por aí, 

como diriam certos publicitários. 

Embora tenha sido absolutamente 

sincera no que escrevi acima, tenho 

muita dificuldade em atribuir talentos à 

minha pessoa, o que é um paradoxo. 

Tenho consciência disso. Isto acontece, 

não por falsa modéstia, acreditem, mas, 

talvez, por defeito de educação ou, 

simplesmente, pelo constrangimento 

em atribuir qualidades a mim própria. 

Até porque sou muito exigente com o 

que sou e com o que faço. Assim, 

prefiro pensar que tenho uma 

sensibilidade apurada, um jeito especial 

para isto ou para aquilo, herdado, a 

maior parte das vezes, do meu avô 

paterno. Mais uma vez, não consigo 

explicar objetivamente porquê, mas sei 

ou sinto apenas que assim é. 

 O meu Amor às palavras e o 

O meu Amor às palavras e o meu gostar 

de escrever, por exemplo, tenho a 

certeza que os herdei dele, do Mestre 

Ferrão, como muito respeitosamente 

lhe chamavam. Em pequena, ouvia 

dizer que ele escrevia cartas bonitas, 

mesmo sendo pouco escolarizado, e 

essa memória bastou-me para 

construir esta certeza. Assim como me 

bastou o ouvir dizer que ele queria ir 

viver comigo para Évora, para que eu 

pudesse estudar, para desenvolver, 

desde miúda, uma motivação interior e 

transcendente face às aprendizagens. 

Ou ouvir dizer que ele morreu agarrado 

à minha fotografia e à fotografia dos 

seus outros netos, para eu sentir que 

ele é o meu Anjo da Guarda. É fácil de 

perceber agora porque disse, no início, 

que prefiro o olhar subjetivo sobre as 

coisas do que a Ciência? Porque é este 

olhar subjetivo que me traz as coisas 

que me fazem bem e me estimulam a 

ser melhor. 

Como se percebe, apraz-me pensar 

sobre as coisas e sobre o mundo. Por 

isso, inevitavelmente, na sequência 

deste texto, acabei por refletir sobre o 

jeito, a sensibilidade que tenho para a 

escrita, ou melhor, sobre a minha 

necessidade quase visceral de escrever. 

Por que razão escrevo então?  

Cada vez mais, tenho a certeza de que, 

a exemplo de Eugénio de Andrade, 

escrevo para chorar e para, com o ato 

da escrita, me reconciliar com a vida. 

 

 escrever. Acontece-me às vezes estar 

Por que escrevo ? 
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Diz o poeta: «Eu nem sequer gosto de 

escrever. Acontece-me às vezes estar 

tão desesperado que me refugio no 

papel como quem se esconde para 

chorar. E o mais estranho é arrancar da 

,minha angústia palavras de profunda 

reconciliação com a vida». Grande, 

Eugénio de Andrade! 

Escrevo, porque «escrever é ter a 

companhia do outro de nós que 

escreve», como percebeu sabiamente 

Vergílio Ferreira. Embora não viva 

qualquer processo heteronímico como 

Fernando Pessoa, eu também sou mais 

do que um, eu sou povoada de outros, 

como qualquer ser humano. Ninguém é 

sozinho. E não dispenso o diálogo e o 

contraditório com o meu outro Eu. Faz-

me falta. Faz-me bem. 

Escrevo também, simplesmente, 

porque gosto de escrever, embora nem 

sempre goste. Muitas vezes é 

extremamente doloroso fazê-lo. As 

palavras jogam comigo o jogo do gato e 

do rato. Escondem-se de mim. E, por 

mais que as procure, nem sempre as 

encontro. E desespero. Ai se 

desespero! Tantas vezes! Porém, no 

momento em que me encontro com 

elas, em que as consigo agarrar e 

moldar ao meu pensamento, sinto uma 

euforia  esquizofrénica  que me leva 

quase a sair de mim. Ou sairei mesmo? 

Talvez. Possivelmente por isso, gosto, 

quase sempre, de ler o que escrevo. E o 

prazer de ler o que escrevo sobrepõe-

se, a maior parte das vezes, à dor de 

escrever. Até porque quem escreve  

não é quem lê, certamente. Parece 

não é quem lê, certamente. Parece 

complicado, mas não é. «Outrar-se» faz 

parte de todo este processo. 

Finalmente, escrevo porque quero 

preservar memórias, eternizar 

momentos, odores, sabores, paisagens 

e, sobretudo, amores. O que quer dizer 

que, mesmo que inconscientemente, 

escrevo em busca da imortalidade. 

Como muitos outros. Como quem 

planta uma árvore. Como quem faz um 

filho. Como um soldado no campo de 

batalha que procura o refúgio do ventre 

materno para se evadir dali e se salvar. 

Faz parte da condição humana. «Ai se 

eu não morresse nunca» diz, 

melancolicamente, Cesário Verde. E 

talvez digamos todos nós, mesmo 

aqueles que não o dizem e que, 

conscientemente, nem o pensem. 

Assim, cheguei ao fim deste texto sobre 

talentos. Espero ter sido 

suficientemente "talentosa" para 

terem conseguido caminhar comigo até 

aqui. 

  

 

Lucinda Santos 
subdiretora do AELC 
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06 ColorAdd Social 

 talentos da escrita 

O gosto de escrever 

 Eu gosto de escrever, porque me liberta o 

espírito, porque me ‘’abre’’ horizontes e 

também porque posso refletir sobre a minha 

vida. 

Eu gostaria de continuar a escrever daqui em 

diante mas não queria ter a profissão de 

escritora, porque acho que os escritores não se 

libertam tanto, uma vez que mostram o seu 

trabalho aos outros.  

Eu penso que toda a gente devia ter um 

tempinho na vida para se libertar escrevendo 

alguma coisa sobre um assunto qualquer. 

Atualmente, escrevo uma a duas vezes por 

semana no jornal O Mouro e frequento a Oficina 

de Escrita e o Clube de Jornalismo. Não sei se 

tenho talento para a escrita mas, pelo menos, 

gosto de escrever. 

 

 

Teresa Neto  

9ºH - EBPAN 

 

A diversidade começa em si. 
 

Com o intuito de servir melhor cada um dos 

nossos leitores, o Jornal 100Letras, em parceria 

com a empresa ColorAdd, assinou um 

protocolo que permite que este jornal 

contenha, em cada um dos seus exemplares, 

uma mensagem mais inclusiva, no que toca à 

associação de cores. 

 

Para que perceba os símbolos que estão 

contidos na capa e ao longo deste jornal, 

encontrará no lado direito deste texto uma 

imagem explicativa deste sistema inovador de 

cores, que nos orgulha muito usar nesta edição. 

 

Se é daltónico, perceberá a diferença! 

 

A equipa do Jornal 100Letras 

© RTP 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 super entrevista 

Luísa Peres 
Presidente do Conselho Geral do 

AELC; professora no AELC 

 

Entrevista de Ana Isabel Falé 

 
O Jornal 100Letras deseja-lhe um 
mandato pleno de realizações pessoais e 
de conquistas para o Agrupamento de 
Escolas Leal da Câmara. É a primeira 
entrevista que vamos fazer-lhe, facto que 
desde já agradecemos. 

  
AIF - Que motivação a levou a 
participar ativamente na vida do 
Agrupamento, através da 
participação no Conselho Geral? 
  
No ano 2012 recebi o convite do 
professor João Manique para fazer 
parte da sua lista para o Conselho 
Geral Transitório. O Agrupamento, 
recém-formado, estava a dar os 
primeiros passos. Fazer parte deste 
Conselho permitiu-me acompanhar o 
crescimento desta união. 
AIF - Como encara a sua função de 
Presidente deste conselho? 
É da competência do Conselho Geral 
acompanhar e avaliar o 
funcionamento das nossas escolas. 
Como presidente tenho uma 
responsabilidade acrescida em 
garantir a participação da comunidade 
 
 
 

educativa na vida do nosso 
agrupamento, de forma informada 
e consciente. 
AIF - Que prioridades julga que 
deverão ser definidas nas várias 
escolas? 
Uma grande prioridade passa pela 
contínua melhoria das condições 
de estudo e de trabalho nas nossas 
escolas. Alguns espaços 
começaram já a ser reparados, mas 
há ainda muitas intervenções por 
realizar. 
Com o novo Projeto de Autonomia 
e Flexibilidade Curricular é também 
urgente pensar nas mudanças que 
queremos implantar nas nossas 
salas de aula. A nossa sociedade 
evoluiu e nós temos que evoluir 
com ela. Não temos à nossa frente 
os mesmos alunos de há vinte anos 
atrás. É importante reformatar o 
nosso modo de ver a escola, para 
que possamos ajudar as nossas 
crianças e jovens a desenvolver 
competências que se impõem 
nesta nova realidade. 
 AIF - O seu papel institucional 
implica uma visão de unidade e 
coesão entre as escolas. Julga que 
tal já é uma realidade? 
É uma realidade em construção. 
Tem sido um processo de grande 
evolução e já se deram grandes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
alicerces, construíram-se novas 
memórias partilhadas e temos já 

passos. Estamos cada vez mais 
próximos e o trabalho 
colaborativo é já uma prática 
corrente.  
AIF - Poderemos dizer que o 
património e a memória do 
Agrupamento se tem vindo a 
construir ao longo destes anos de 
coabitação? 
O património do nosso 
Agrupamento tem por base 
muitas memórias coletivas e 
individuais. Novos projetos foram 
sonhados em conjunto e criaram-
se novos em conjunto e criaram-
se novos alicerces, construíram-se 
novas memórias partilhadas e 
temos já um património, comum a 
toda a comunidade educativa. 
 AIF - É possível definir este 
Agrupamento, enquanto massa 
organizada de pessoas e de 
vontades, com um simples 
adjetivo? Se sim, qual? 
Escolho dois: participativo e 
colaborativo. 
 AIF - Finalmente, o que pensa do 
nosso Jornal? 
O Jornal 100letras é um motivo de 
orgulho para todos nós. Que 
nunca vos tirem as letras, que 
nunca vos roubem as palavras. 
Obrigada Lucinda. Obrigada Ana 
Falé. Obrigada Ana Teixeira. 
Obrigada João Pedro. 
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Internet, onde nunca há dúvidas, 
afirma-se que os gregos chamavam 
tálanton ao prato da balança e, por 
acréscimo, também às quantidades 
de metais preciosos que nela eram 
pesados. Posteriormente, com uma 
nova evolução do termo, ter-se-á 
chamado “talento” a diferentes 
moedas que circulavam em várias 
cidades do mundo helénico. Foi como 
nome de moeda que talentum 
chegou mais tarde a Roma, até que, a 
certa altura do desenvolvimento do 
Império, adquiriu o significado de 
tesouro.   
 
A explicação serve-me plenamente 
para o que quero comprovar, 
quando, ainda por cima, a mesma 
fonte me informa que, no latim, 
“talentum” passou a significar 
“inclinação, desejo de fazer, de 
conquistar”. Já sabemos que, por via 
dos gregos, “talenton”, possui o 
sentido de “pesagem, soma, quantia 
de dinheiro”. Com o tempo, o 
vocábulo foi ganhando novos 
sentidos, principalmente, após a 
parábola de Matheus que lhe 
acrescentou o significado de 
“aptidão, dom especial”. A palavra 
aparece pela primeira vez em 
castelhano, em 1155, já com o 
sentido de "inteligência" ou "dotes 
intelectuais", em função da referida 
parábola. Nela, Jesus ilustra a história 
de um homem, prividencialmente 
rico, que chama alguns dos seus 
servos  para lhes dar “talentos”, as 
tais moedas, que aqueles deveriam 
administrar da melhor maneira, na  

 

sua ausência.  Ao regressar, muito 
tempo depois, resolve acertar contas 
com esses homens. Dois deles 
administraram muito bem os talentos e 
apresentaram lucro. Porém, aquele que 
entregou  apenas os valores confiados 
foi duramente criticado e punido, pois 
não contribuiu para que os “talentos” 
recebidos rendessem mais, durante 
todo aquele tempo. 

Apesar desse talento mencionado no 
texto ser dinheiro, podemos interpretar 
a parábola como um exemplo daquilo 
que todos os homens têm à sua 
disposição para desenvolver, ou não, 
(dons, capacidades, possibilidades, 
oportunidades, entre outras) em termos 
de interação consigo próprio, com o 
mundo e com os outros. Ora, muitas 
vezes somos como aquele homem que 
não  ousou investir os talentos  
recebidos  para os aumentar. 

Por isso, é muito difícil categorizar as 
pessoas entre talentosas e não 
talentosas, em função do que mostram 
ou não mostram à sua 
kkkkkkkkkkkkkkkkk 

 

comunidade. À partida, a riqueza 
interior ninguém no-la tira. Se não 
a partilhamos com o mundo, 
somos como o tal servo que a 
guardou e não a multiplicou. 
Porém, nada nos diz que este 
homem não tivesse talento para o 
fazer. Apenas não terá querido 
arriscar. 

Como sabemos, a sociedade 
valoriza o talento e premeia quem 
o tem. Chegamos, pois, ao cerne 
da questão. É que todas as pessoas 
têm talentos, quanto mais  não 
seja o de sobreviver. Uns contam 
bem anedotas, outros ainda têm 
jeito nas mãos  para tudo e mais 
alguma coisa, incluindo o deslizar 
discreto da carteira alheia, a 
abertura de cofres, o fabrico de 
engenhos e engenhocas, entre 
muitos mais. Estes, porém, são os 
talentos que, como sabemos, não 
contribuem para a dimensão 
estética  associada ao talento. 
Produzir o belo, o difícil, realizar o 
que não está ao alcance de todos e 
rasar a genialidade, construindo 
algo que é possível apreciar e 
incorporar numa cultura, essa é a 
ideia mais comum do talento. 

Mas, como ter talento é, em 
primeira instância, uma questão 
de crença pessoal, quantos 
talentos ficam guardados até que 
um olhar atento os observe? 
Sabemos que é tudo uma questão 
de incentivo, de sorte e, depois, de 
marketing para  que outros 
possam usufruir desse talento.  
Assim, mais tarde ou mais cedo, o 
reconhecimento acabará por vir. 
Se não vier, não tem mal. Dá-nos 
prazer saber que o temos. 

Neste jornal vamos falar de todos 
os talentos, menos, claro, daqueles 
que cada um exerce só em seu 
proveito e em prejuízo da 
sociedade. A ideia expressa no 
adágio “Se a vida te dá limões faz 
limonada” assenta muito bem 
aqui. Mas apetece acrescentar 
que, se a vida não te dá limões, 
planta-os tu. 

 

Sobre o talento e os talentos 
© NOTÍCIAS E NEGÓCIOS 

Ana Isabel Falé 
professora no AELC 

opinião 

Na  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 
Nos dias de 14 a 17 de março 

de 2018, realizou-se, na FIL, 

em Lisboa, a “Futurália 2018”, 

onde a Rádio Onda Jovem da 

Escola Secundária Leal da 

Câmara esteve presente com 

a participação de vários 

alunos  que pertencem à 

rádio, no presente ano letivo. 

Ao longo vários turnos, a 

Rádio Onda Jovem animou os 

quatro dias da Futurália, onde 

os alunos usaram a sua 

criatividade durante a sua 

hora de rádio, exibindo 

momentos muito animados 

para os seus ouvintes, através 

de músicas, de programas, 

como o “Já fiz, Nunca Fiz”, 

entre outros. Não só demos 

mu 

Não só demos música à 

“Futurália”, como demos a 

conhecer novos talentos de 

jovens que se quiseram 

aventurar a cantar na estação 

da rádio. 

Para finalizar esta experiência 

foi boa para entender como é 

estar na rádio, onde podémos 

estar a representar a nossa 

escola e mostrar a nossa rádio 

a várias pessoas, com o intuito 

de as convencer a estudar na 

nossa grande escola! 

Para o ano há mais! 

Bárbara Horta 

11ºH4 Nº4 

Futurália 2018 
música à Futurália, como 

demos a conhecer novos 

talentos de jovens que se 

quiseram aventurar a cantar na 

estação da rádio. 

Contámos também com a 

excelente coordenação do 

professor Manuel Alves e de 

alguns ex-alunos, que nos 

proporcionaram também 

belíssimos momentos. 

Esta experiência foi boa para 

entendermos como é estar na 

rádio, para representarmos a 

nossa escola e mostrarmos a 

nossa rádio a várias pessoas, 

com o intuito de as convencer a 

vir estudar para a nossa grande 

escola. 

 

 

Bárbara Horta 
11ºH4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 1ºCICLO 

Talentos, hoje vou falar sobre talentos. 

Toda a gente tem talentos incríveis, como eu. 
O meu talento é comer porque sempre que 
eu vejo qualquer coisa que seja comida eu 
vou devorar. E se vocês tiverem comida nas 
vossas lancheiras eu vou comer! 

Também podemos ter o talento de ser 
desastrados, como cair e rebolar das 
escadas  e também há mais , mas eu não 
quero dizer. É cansativo… 

Nós também temos o talento de cantar, mas 
uns têm e outros não. 

O meu sonho era ser cantora, subir no palco 
e produzir músicas muito giras. (Todos a 
gritarem o meu nome!). Ia ser tão fixe! Mas 
sermos famosas temos que trabalhar muito 
e quase que não temos descanso. 

Toda a gente tem talentos, embora as 
pessoas não saibam que têm. E se, vocês 
disserem  que não têm talentos, têm de 
refletir muito bem, porque nós todos temos 
sonhos e talentos, basta procurarem bem 
para encontrarem a resposta. 

Nadine Té 

 

O meu talento 

A pequena NÃO está sentada num 
banco do parque a comer pão. 
É mesmo muito pequena, minúscula e 
fala muito baixinho. 
Chega uma senhora gorda e pergunta: 
- Posso sentar-me á tua beira? 
A pequena NÃO sussurra: 
- Não, preferia ficar sozinha. 
A senhora grande e gorda nem ouve, e 
senta-se no banco. 
Vem um rapaz a correr e pergunta: 
- Posso ficar com o teu pão? 
A pequena NÃO volta a sussurrar: 
- Não, quero comê-lo sozinha! 
O rapaz não ouve, tira o pão á pequena 
NÃO e começa a comê-lo. 
Chega um homem que a pequena NÃO 
já viu muitas vezes no parque e 
pergunta: 
- Olá, miúda! És tão bonita. Posso dar-te 
um beijinho? 
A pequena NÃO sussurra pela terceira 
vez: 
- Não, não quero beijo nenhum. 
Mas o homem parece não perceber, 
chega-se á pequena NÃO e prepara-se 
para lhe dar um beijo. 
A pequena NÃO perde a paciência de 
vez! 
Levanta-se, estica-se e grita com toda a 
força: 
- NÃÃÃO! Não, não e não! 
Quero sentar-me sozinha no banco… 
… Quero comer o meu pão … 
… E não quero que me dêem beijos! 
Deixem-me IMEDIATAMENTE em paz! 
A mulher gorda, o rapaz e o homem 
arregalam os olhos de espanto: 
- Porque não disseste logo? – e vão 
embora. 
E quem está agora, sentada no banco? 
Uma grande NÃO! É grande, forte e fala 
em voz alta. 
É assim, se se diz sempre Não muito 
baixinho e com medo, as pessoas não 
ouvem. Temos de dizer NÃO alto e em 
bom som. 
Foi assim que a pequena NÃO se tornou 
uma grande NÃO. 
Junqi Zhan 
Com a colaboração do 8ºG: 
Filipe Pina, nº10 
Leandro Dias, nº12 
Rodrigo Lopes, nº19 
 

força: 
- NÃÃÃO! Não, não e não! 
Quero sentar-me sozinha no banco… 
… Quero comer o meu pão … 
… E não quero que me dêem beijos! 
Deixem-me IMEDIATAMENTE em paz! 
A mulher gorda, o rapaz e o homem 
arregalam os olhos de espanto: 
- Porque não disseste logo? – e vão 
embora. 
E quem está agora, sentada no banco? 
Uma grande NÃO! É grande, forte e fala 
em voz alta. 
É assim, se se diz sempre Não muito 
baixinho e com medo, as pessoas não 
ouvem. Temos de dizer NÃO alto e em 
bom som. 
Foi assim que a pequena NÃO se tornou 
uma grande NÃO. 
 

Junqi Zhan 
 
 
 

 
Com a colaboração tecnológica do 8ºG: 

Filipe Pina, nº10 
Leandro Dias, nº12 

Rodrigo Lopes, nº19 
 

A pequena NÃO e a grande NÃO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 1ºCICLO 

Os meus talentos 

Os meus talentos são jogar à bola, 
passar a ferro, dançar, faer ballet e 
nadar. Eu tenho talento a jogar futebol 
feminino, porque sou muito boa a ser 
guarda-redes e no meio- campo. 

Também tenho talento a passar a ferro 
mas não tanto como os meus pais. 
Tenho talento a nadar e outras coisas, 
como por exemplo fazer o pino, o 
golfinho, a estrela etc… Por fim, 
também tenho talento a dançar ballet. 

Conheço pessoas talentosas, por 
exemplo, o Cristiano Ronaldo, o David 
Carreira, a Sia e o Agir.  

Mas as pessoas comuns também têm 
talentos. O meu pai tem o talento de 
cozinhar bem, a minha mãe tem 
talento para ensinar e a minha colega 
Lara tem talento para me fazer rir 
muito. 

Há muito talento por aí. 

 

Maria Carolina Oliveira 

3ºC Escola Básica nº 2 da Serra das 
Minas 

 

O meu talento 

Era uma vez um menino chamado 
Everton que tinha um talento muito 
bom: jogar futebol. 

Todos os dias ele treinava, treinava 
e treinava, até que um dia entrou 
para uma equipa de futsal. Um ano 
depois, ele já era jogador 
profissional. Ele até aparecia na 
televisão, nos jornais e até nas 
revistas! 

Um dia, ele foi convidado para ir 
para o Barcelona. Mas ele estava um 
pouco indeciso pois, teria de deixar 
a sua família para viver o sonho dele. 
Decidiu seguir o seu sonho e foi para 
Espanha. 

Quando chegou a Barcelona ia triste 
por deixar a sua família. Todos os 
dias telefonava à família 
prometendo que eles iam ficar a 
viver com ele em Barcelona quando 
tivesse mais dinheiro e uma boa 
casa. 

Então, o Everton trabalhou no seu 
sonho. Começou a ganhar mais 
dinheiro e, finalmente, arranjou 
uma boa casa. 

Tal como prometeu, levou a família 
para Barcelona, porque o Everton 
sabia que precisava do talento da 
sua família que era o amor entre 
eles. 

Everton Ariel Rocha 

Quando chegou a Barcelona ia 
triste por deixar a sua família. 
Todos os dias telefonava à família 
prometendo que eles iam ficar a 
viver com ele em Barcelona 
quando tivesse mais dinheiro e 
uma boa casa. 

Então, o Everton trabalhou no seu 
sonho. Começou a ganhar mais 
dinheiro e, finalmente, arranjou 
uma boa casa. 

Tal como prometeu, levou a família 
para Barcelona, porque o Everton 
sabia que precisava do talento da 
sua família que era o amor entre 

eles. 

Everton Ariel Rocha 

3º C – Escola Básica nº 2 da 
Serra das Minas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Será consensual que têm muito menos 

valor os acertos no que é rotineiro, do 
que os erros  no que é inédito. 
Convicção reforçada quando a rotina 
leva ao desastre e o inédito procura a 
adequação. Contudo, a nossa sensação 
de insegurança conduz-nos a optar pelo 
aconchego do sempre sabido, do senso 
comum, abrigando-nos naquilo em que 
suspeitamos que “os outros” estarão 
implicados, numa tentativa irrefletida 
de determinar novos futuros, através de 
supostas “certezas” de velhos presentes 
e de idos passados. 
A falsa sensação de segurança provém 
da ilusão de estarmos a percorrer 
caminhos já percorridos, procurando 
desmentir o facto de que não existe 
retorno, mas sim vãs tentativas de 
ancorar a vida numa torrente de águas 
bravas, recusando agarrar a 
possibilidade da construção do ser - 
essa maravilhosa condição - a cada novo 
amanhecer. 
Não sei que rebeldia indómita, que 
inconformismo latente, será 
responsável pela inquietação que nos 
vai pautando a vida, designadamente 
numa das facetas com que tentamos 
justificá-la: a profissão docente. 
Foi sempre muito difícil conviver com a 
teimosia dessa interrogação que não 
nos larga a mente: “O que leva a que 
seres humanos jovens recusem esse 
enorme privilégio, essa maravilhosa 
oportunidade que lhes é proporcionada 
de satisfazer o natural desejo de 
aprender, de conhecer, de saber fazer?” 
Com quanto isso tem de emancipação, 
de afirmação do ser, de realização de si, 
de maravilhamento! 
Porquê esta permanente sensação de 
luta, interna e externa, entre docentes e 
discentes, como se não alimentassem 
os mesmos propósitos, as mesmas 
ânsias, a mesma maré? 
Passaram gerações e gerações de 
alunos, agitados e comprimidos, em 
barcaças edificadas com normas e 
preceitos, espartilhos e preconceitos, 
réguas e regulamentos, modelos e 
grelhas, cartilhas e manuais, entregues 
à sua sorte, num despejo sem alma e 
bravio na correnteza da vida. 
Por seu lado, sucederam-se ministros e 

seus secretários e outros decisores 

políticos 

políticos que, com processos 

maniqueístas e roubando legitimidade à 

razão, faziam baloiçar o barco, numa 

tentativa desesperada de mudar a 

direção do curso em que navegava. 

Tentaram de tudo: estreitar as margens; 

alargá-las, sem tino; desviá-las; obstruí-

las! Nada! Nada parecia resultar perante 

a crescente insatisfação dos alunos, 

mergulhados nas vagas da desilusão, nos 

turbilhões da injustiça, nas mágoas da 

incerteza, nos prantos da inadequação! 

Desaguaram no Mar da Indignação, sem 

rumo e sem norte, perdidos e 

derrotados, rendidos ao desespero e à 

impossibilidade… 

Até que, numa bela manhã de Inverno, 

sem que nada o fizesse prever, um grupo 

bem-intencionado de homens do saber, 

timoneiros de profissão, decidiu, para 

bem de todos, fazer parte da equação. 

Em boa hora o fez e, para espanto geral, 

numa abordagem pacífica, entrou na 

embarcação. De modo suave e 

autêntico, sem se impor ou sobrepor, 

procurou compreender de que fibra 

eram feitos tão importantes 

passageiros. 

O retrato lhes tirou, o caráter lhes 

sondou. Nada de fixo lhes encontrou! 

Eram feitos de mudança – como já dizia 

o poeta -, de diversidade e 

complexidade. Nada neles era definível 

em expressões de curto alcance. Eram 

dotados de vontade, de energia e de 

sonhos 

 

sonhos. Ninguém conseguira ainda 

despojá-los da sua imensa criatividade. 

Reagiam aos afetos com sensibilidade e 

emoção. Elegiam como valores a 

amizade e o amor. 

Com base nestas observações, esse 

grupo de timoneiros traçou o perfil dos 

passageiros, orientou-os nos comandos 

da embarcação, deu-lhes dicas de 

funcionamento coletivo, forneceu-lhes 

os víveres e indicações para a 

autonomia de navegação, indicou-lhes 

as várias vias possíveis e deixou-lhes, 

como legado, um franco sorriso nas 

faces, como espelho da alegria que, 

enfim solta e liberta de amarras, lhes 

invadia as almas sedentas. 

Qual comandantes de navio, os jovens 

deste país tinham uma oportunidade 

inédita de criar as bases para, de forma 

autónoma e responsável, conduzir as 

suas vidas e, com pensamento crítico e 

informado, definir os seus destinos e 

compartilhar os dos seus pares.   

Nunca antes tal havia sido possível. Pelo 

menos, a tantos, em simultâneo… 

João Paulo Cruz 

ESLC 
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José Manuel Mestre 
jornalista no 

jornal Expresso e na SIC 

José Manuel Mestre, jornalista na SIC, é 
natural do concelho de Castro Verde e já 
passou também pelas redações do "Diário do 
Alentejo", "Record", "Expresso", Rádio 
Comercial, TSF e RTP. O Jornal 100Letras fez-
lhe recentemente uma entrevista, numa 
perspetiva de o conhecer melhor enquanto 
pessoa e jornalista. 
1) Como escolheu esta profissão? O 
jornalismo foi a sua primeira escolha, ou foi 
o tempo que o ajudou a enveredar por ela? 
JOSÉ MANUEL MESTRE (JMM) – A minha 
escolha profissional não foi fácil. Começou 
pela escolha académica, quando acabei o 
secundário. Adorava História e até gostaria 
de ser Investigador nessa área, mas queria 
ser jornalista desde os meus 12/13. Eu vivia 
numa província do Alentejo e não conhecia 
nenhum jornalista. Quando dizia que queria 
ser jornalista, provocava invariavelmente 
uma gargalhada nas pessoas que estavam 
comigo. Portanto, andei ali numa dúvida e 
acabei por colocar primeiro História, antes de 
colocar Comunicação Social. Claro que entrei 
para História e, quando cheguei, percebi que 
a única saída era o ensino, o que quase não 
era saída porque, no fim do meu primeiro 
ano, houve 200 licenciados e só 2 é que 
conseguiram emprego e isso porque 
concorreram para os Açores. Então, fui 
entregar o currículo, que obviamente não 
tinha, a todos os jornais, não indo aos 
principais, porque achei que isso era 
provocatório. Não fui ao Expresso, à 
Renascença, à Bola, mas de resto fui a tudo. 
Entretanto, criei uma secção de rádio na 
faculdade, três de nós fomos à Associação de 
es 
 
 

e eles deram-nos equipamento, sala e 
fizemos uma rádio da e na faculdade. 
Nesse bater à porta, entrei para um 
programa de estudantes que havia na 
Rádio Comercial e depois fui chamado 
para uma entrevista no Jornal Record. 
Depois, houve um curso que foi o primeiro 
curso de jornalistas de rádio antes da 
abertura da TSF. Não existia nenhum 
assim, embora nessa altura estivessem a 
surgir os primeiros cursos de 
Comunicação Social. Fui, então, 
convidado para ser um dos jornalistas da 
fundação da TSF. Portanto, a minha 
escolha começou muito cedo, cheia de 
dúvidas, em que depois tomei outro 
caminho, porque achei que não ia por aí, 
mas quando percebi que aquele caminho 
era muito difícil, voltei ao caminho do 
sonho e acabei por conseguir um espaço. 
Ou seja, de início não acreditei que fosse 
possível, mas quando acreditei já estava a 
ser possível. 
2) Há quanto tempo exerce a profissão 
de jornalista? 
JMM – Exerço a profissão de Jornalista 
desde 1985, portanto, há 33 anos ainda 
andava na faculdade a estudar. 
3) Sabemos que é licenciado em História. 
Acha que o facto de ter estudado nesta 
área o ajudou e ainda o ajuda a exercer 
com mais qualidade a profissão de 
jornalista? 
JMM – Sem dúvida! Porquê? Eu fiz um 
curso de investigador e, ao fazê-lo, 
aprendi a depurar a realidade e aprendi 
uma noção essencial para o jornalismo.   
estudado nesta área, o ajudou e ainda o 
ajuda a exercer com mais qualidade a 
profissão de jornalista? 
JMM – Sem dúvida! Porquê? Eu fiz um 
curso de investigador e, ao fazê-lo, 
aprendi a depurar a realidade e aprendi 
uma noção essencial para o jornalismo. É 
que para o investigador de História só 
existe a verdade. A verdade histórica. Essa 
é a sua busca. É impensável para o 
historiador fazer uma história que seja 
falsa. Era uma vergonha. E isso é muito 
atual também para o jornalismo. Aí, 
apliquei também esse conceito. Aprendi a 
seleccionar, aprendi o critério do rigor 
científico e tive uma formação aberta, um 
curso de banda larga, na área das 
sonoridades que me permitiu lidar com o 
jornalismo. A diferença é que de início era 
mais difícil chegar à página A4 que me 
cumpria escrever, tendia a alongar-me, 
mas quando aprendi as técnicas 
jornalísticas, sobretudo naquela 

É que para o investigador de História só 
existe a verdade. A verdade histórica. 
Essa é a sua busca. É impensável para o 
historiador fazer uma história que seja 
falsa. Era uma vergonha. E isso é muito 
atual também para o jornalismo. Aí, 
apliquei também esse conceito. Aprendi 
a selecionar, aprendi o critério do rigor 
científico e tive uma formação aberta, 
um curso de banda larga, na área das 
sonoridades que me permitiu lidar com 
o jornalismo. A diferença é que de início 
era mais difícil chegar à página A4 que 
me cumpria escrever, tendia a alongar-
me, mas quando aprendi as técnicas 
jornalísticas, sobretudo naquela 
formação, ganhei mais capacidades de 
selecção e de rigor. Eu faço também 
jornalismo de investigação e ser 
jornalista é recolher o máximo de 
informação para chegar à verdade, que 
é uma procura incessante, e depois 
dessa selecção e desse rigor, o trabalho 
de jornalista acontece. 
4) A nossa sociedade diz que o trabalho 
de jornalista é muito exigente. Como é 
o seu horário de trabalho e qual a 
gratificação que obtém com ele? 
JMM - É muito exigente. Deve ser muito 
exigente. A nossa responsabilidade não 
é igual à do médico, mas estamos a 
formar pessoas na mesma. Portanto, se 
nós damos notícias erradas, as “fake 
news”, estamos a deformar pessoas. É 
logo exigente nesse ponto de vista. 
Temos de estar muito atentos. Eu 
adormeço a ouvir notícias, acordo a 
ouvir notícias. Estamos sempre em 
serviço. Estou sempre a trabalhar. Os 
horários ultrapassam quase sempre as 
simples 8 horas. Desse ponto de vista é 
muito exigente. Nunca se fica a menos 
das 10 horas. A mim recompensa-me 
muito o trabalho que faço e às vezes 
faço coisas menos agradáveis mas 
normalmente há sempre uma pequena 
coisa onde fazemos a diferença. E isso 
recompensa. A nossa forma de abordar 
ajuda quem está do outro lado a 
responder. Do ponto de vista financeiro, 
entrei numa fase em que havia uma 
crise enorme no jornalismo. Depois deu-
se um grande “boom”. Fui para a RTP 
acumulando com o Record e a TSF. 
Depois, fui convidado para a Sic e isso 
beneficiou-me do ponto de vista 
financeiro, com uma situação mais 
estável, embora estejamos a ganhar o 
mesmo há 20 anos. Beneficiei de um 
quadro muito favorável ao exercício da 
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ouvir notícias. Estamos sempre em 
serviço. Estou sempre a trabalhar. Os 
horários ultrapassam quase sempre as 
simples 8 horas. Desse ponto de vista é 
muito exigente. Nunca se fica a menos 
das 10 horas. A mim recompensa-me 
muito o trabalho que faço e às vezes 
faço coisas menos agradáveis mas 
normalmente há sempre uma pequena 
coisa onde fazemos a diferença. E isso 
recompensa. A nossa forma de abordar 
ajuda quem está do outro lado a 
responder. Do ponto de vista financeiro, 
entrei numa fase em que havia uma 
crise enorme no jornalismo. Depois deu-
se um grande “boom”. Fui para a RTP 
acumulando com o Record e a TSF. 
Depois, fui convidado para a Sic e isso 
beneficiou-me do ponto de vista 
financeiro, com uma situação mais 
estável, embora estejamos a ganhar o 
mesmo há 20 anos. Beneficiei de um 
quadro muito favorável ao exercício da 
profissão, que hoje já não existe. Oxalá 
as novas gerações pudessem ter um 
quadro assim. Sem ser um ordenado de 
rico, nem podendo fazer loucuras, 
recompensa. 
5) Quais as áreas de atuação do 
jornalismo que considera mais 
interessantes? 
JMM - O jornalismo de investigação é… 
a área que eu acho mais interessante, 
porque permite ao jornalismo 
desenvolver a sua essência, que é dar às 
pessoas aquilo que elas desconhecem, a 
partir de um trabalho-base de 
investigação. Gosto do jornalismo de 
sociedade, faço jornalismo político, em 
termos de descodificação do panorama, 
mas acho que a área nobre do 
jornalismo é o da investigação. Esta até 
se pode cruzar com outra área nobre 
que é a grande reportagem, o sonho de 
qualquer jornalista. Para mim a área 
mais interessante é a da investigação. E 
essas são as duas áreas nobres. 
6) Sabendo que o mercado de trabalho 
não está muito favorável, que 
conselhos pode dar às novas gerações 
que queiram seguir a profissão de 
jornalista? 
JMM - O conselho que posso dar é que 
se informem muito, bebam tudo e 
alcancem o máximo de conhecimentos 
que os diferenciem dos outros, que 
tenham mais ferramentas do que o 
colega do lado. Quem vai para a área de 
Engenharia, por exemplo, se souber 
mandarim, ou alemão, se for muito bom 
a inglês e com uma grande cultura geral 

mandarim, ou alemão, se for muito bom 
a inglês e com uma grande cultura geral 
pode ir mais longe. Se chegares a uma 
redacão e surgir de repente uma vaga 
na área da cultura ou da economia, tu, 
que és bom jornalista, podes ser 
ultrapassado por alguém que saiba mais 
da área, mesmo não sendo tão bom 
jornalista como tu. Se tens as 
ferramentas, tens mais oportunidades. 
O jornalismo especializado é muito 
importante, mas quanto mais souberes 
de outras áreas, melhor. O jornalista 
tem de ser um generalista e saber de 
tudo. Tem de tomar um banho de 
informação, de manhã, à noite, para 
nunca perder o essencial. Deve tentar 
ler um jornal, consultar a net, fazer uma 
análise da atualidade. Vocês fazem isso 
aqui em Ciência Política. Devem 
diversificar os interesses, pois o saber 
não ocupa lugar e, no jornalismo, o 
conhecimento é fundamental para se 
conseguir entrar e permanecer na 
profissão. 
7) Qual o pior e o melhor momento que 
viveu enquanto jornalista e repórter? 
JMM - O pior momento foi talvez 
quando fui para Entre-os-Rios, quando o 
autocarro caiu no rio. Fui fazer o meu 
trabalho, com o máximo rigor, havia 
pouca informação e o facto de saber 
que o autocarro estava ali dentro com 
pessoas que não se podiam salvar… Esse 
é… é se calhar o momento mais 
doloroso. Mas eu não vivo a minha 
profissão à procura dos bons e maus 
momentos. Não fico preso a eles. Como 
repórter, fiz coisas muito boas em 
reportagens de campanhas editoriais, 
decodificando e desconstruindo a 
realidade. Acompanhei a construção da 
Ponte Vasco da Gama, a Expo 98, a Volta 
a Portugal em Bicicleta. Fiz uma 
entrevista ao Primeiro-ministro António 
Guterres, acabado de ser eleito, ele no 
seu carro a caminho da festa de 
comemoração e eu numa mota ao lado 
dele a fazer a entrevista. Terá sido este 
um dos momentos mais marcantes que 
eu vivi. 
8) Como é viver numa redacção, no 
meio jornalístico? 
JMM - É estarmos sempre atentos à 
informação que vai chegando, via telex, 
fax, internet, agências noticiosas… Mas 
o melhor de tudo é a pausa. É quando 
discutimos o que está a acontecer com 
o colega do lado, ou vamos ao café, 
onde a ideia toma forma. O jornalismo é 
também uma profissão criativa. E vive 

que a ideia toma forma. O jornalismo é 
também uma profissão criativa. E vive das 
pausas. Além disso, temos de passar 
informação mas a forma como a 
apresentamos é decisiva para que as pessoas 
a consumam. Esse é o desafio do jornalismo. 
Na simplicidade temos a riqueza. Esse é o 
outro lado da imagem da redacção. 
9) Acha que para se desenvolver algum 
talento é preciso espaço, físico, psicológico, 
temporal? 
JMM- É preciso espaço. E o espaço está muito 
ocupado. Não sobra espaço para o talento. 
Porém, o talento existe em nós. Vejamos o 
Tomás, que ganhou o concurso de talentos da 
RTP. Se não tivesse havido aquele concurso e 
aquele espaço que se abriu, provavelmente a 
sua vida iria ser completamente diferente. Eu, 
se calhar, se não tivesse feito aquele curso na 
TSF e se não tivesse havido aquele espaço, 
estaria como a maior parte dos meus colegas 
do Jornal Record, que atravessa algumas 
dificuldades. Uma grande parte deles acabou 
por sair e agora só têm jornalistas de 700€. E, 
portanto, a existência de um espaço é muito 
importante, É fundamental nós criarmos o 
nosso espaço, é preciso espaço, nem que seja 
criado por nós, e temos lutar por ele. No 
início, foi assim comigo, pois criei muitos 
espaços - as portas a que fui bater - o currículo 
que não tinha… E na altura uma larga 
percentagem da população portuguesa não 
tinha um curso superior. O meu currículo era 
de estudante de História, não tinha mais 
nada! Logo, o conselho que dou é sonharem, 
prosperarem e criarem o vosso espaço. 
 
10) Acha que ainda existem oportunidades 
para os jovens? 
 
JMM- Sim, há. Há muita oportunidade e eu 
diria que, com o reforço dos meios digitais, há 
muita gente a entrar e, no meu trabalho, o 
facto de a profissão estar muito pouco 
valorizada e mal paga, leva a que muita gente 
mude de emprego ou vá à procura de novos 
talentos. Deixam o jornalismo e, 
normalmente, vão à procura de mais 
formação. Com os salários pagos na minha 
área e com os novos conhecimentos que 
adquirem, é normal que estes jovens 
procurem outro emprego. E também o facto 
de os jovens estarem mais preparados para o 
futuro e terem um vasto conhecimento 
tecnológico, faz com que consigam ter mais 
portas abertas. 
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Tomás Adrião 
aluno da ESLC e vencedor do 

concurso “The Voice”, da RTP 

 
Entrevistador (E): Há quanto tempo é que 
cantas? 
Tomás Adrião (TA): Desde pequeno, dos 13 
anos. 
E: De onde é que veio essa paixão? 
TA: Eu estudei música num conservatório e, por 
esse motivo, se calhar desenvolvi mais a minha 
voz. Não há um ponto específico onde começa, é 
mesmo pela paixão e pela música em geral. 
E: Existe alguém que te inspire nesta vida 
musical? 
TA: Eu acho que o que me inspira mais a fazer 
música são aqueles que fizeram a diferença na 
música, os que chegaram e tiveram ideias novas. 
E: Como por exemplo? 
TA: Eu sou grande fã dos Beatles, muita gente 
sabe disso, eu já o disse muitas vezes, porque 
eles fizeram a diferença, como o Elton John, os 
Pink Floyd temos grandes bandas e artistas que 
fizeram a diferença e acho que são eles que me 
inspiram realmente a fazer algo novo e algo bom 
para todos nós. 
E: Achas que de alguma forma a música te 
influencia na tua vida? 
TA: Sim, nós  músicos, artistas, temos  essa 
paixão e é o que nos leva a  que façamos  cada 
vez melhor. Vocês, por exemplo, que são do 
clube do jornal é porque gostam de fazer parte 
dele.  
TA: Foi uma experiencia incrível mas inicialmente 

dele. Vi pessoas fantásticas e agora, 
depois do programa, tenho 
trabalhado com pessoas 
importantes e que estão 
relacionadas com o mundo da 
música em Portugal e conhecê-los é 
surreal, estar ao lado de grandes 
artistas  dos quais já ouvia falar  
antes de qualquer coisa e agora estar 
ao lado deles , a trabalhar com eles é 
esquisito mas ao mesmo tempo 
muito reconfortante. 
E: Imaginas-te no mundo da música 
no futuro? 
TA: Sim, pelo menos é o que eu mais 
quero fazer é musica, é complicado 
todos sabem disso e agora que estou 
no mundo da musica sei que é 
mesmo complicado, porque não 
depende só de nós , podemos criar 
muito mas há sempre pessoas acima 
de nós que decidem se vai para a 
frente ou não e até arranjarmos o 
nosso “terreno” é complicado fazer 
disso vida. Eu gosto do risco e acho 
que faz todo o sentido tentar ser feliz 
com a música. 
E: Achas que consegues fazer a 
diferença? 
TA: Vou tentar ser eu próprio e 
tentar fazer o melhor que conseguir 
e, dessa forma, dar música a 
Portugal, e ser mais um dos 
“grandes”. Gostava muito. 
E: Ficaste com a Marisa como 
mentora mas, dos quatro mentores, 
antes de ires para o “The voice 
Portugal”, qual era o que gostarias 
de ter? 
TA: A Marisa, sem dúvida, porque é 
a que percebe mais de música e é 
uma pessoa incrível também. 
Ficamos amigos, ela ajudou-me 
muito e mesmo antes  de a conhecer 
tinha uma boa  impressão dela, sabia 
que era uma pessoa que sabe de 
música e que me consegue ajudar e 
ensinar. Nós não só aprendemos 
com os “grandes” e mesmo com os 
“pequenos” estamos sempre a 
aprender. As pessoas têm sempre 
algo a ensinar-nos, mas mesmo 
assim queria ir para o melhor que  
 
virar (Marisa).Ela é das melhores 

conseguisse e tive sorte pois foi 
ela a virar (Marisa).Ela é das 
melhores  mentoras que estão 
lá, a que percebe mais, a mais 
humana. É mesmo muito boa. 
E: Como é ser reconhecido pelo 
mérito e trabalhos próprios? 
TA: Nem sei explicar é mesmo 
muito reconfortante, muito 
bom. Imagina, o meu trabalho 
agora estar em casa a fazer as 
minhas músicas e depois a 
enviálas para a minha editora e 
,quando eu recebo a mensagem 
ou feedback deles a dizer que 
está fixe e que podemos 
avançar, é… nem sei explicar, 
fico sempre aos pulos, 
literalmente. Nós fazemos 200 
músicas e só uma está boa, 
porque é sempre assim. Agora, 
com o treino, já faço uma música 
e fica boa, mas demora muito 
tempo. Eu não era um 
compositor nem nunca pensei 
ser e agora estou um pouco a 
desenvolver essa arte que há em 
mim, que ainda está muito 
enferrujada e  que, de certa 
forma, nunca tinha sido usada. 
Mas quando eles dizem que já 
está fixe e que vamos só mudar 
algumas  coisas  já é muito bom! 
O The Voice ainda foi mais 
estranho, porque de um 
momento para o outro, tinha 
pessoas a conhecer e a gostar 
daquilo que eu faço. Eu 
costumava tocar em 
restaurantes vazios e, meses 
depois, fui tocar ao mesmo local 
e a sala já estava cheia. É 
esquisito! Antes tocava para 
ninguém e agora as pessoas 
querem ouvir-me, não sei se tem 
a ver com a “caixinha mágica” 
mas é muito bom! 
E: Para além deste talento achas 
que tens ou já descobriste mais 
algum? 
 
CONTINUA NA PÁGINA A SEGUIR 

 
 
 

Na perspetiva de saber mais sobre a sua música, o 

Jornal 100Letras entrevistou o Tomás Adrião.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TA : Acho que cada um de nós 
está sempre a descobrir coisas 
novas. Ainda não sei quem sou, 
acho que ninguém sabe até ao 
fim da vida, pelo menos é a 
minha opinião, estamos sempre 
a descobrir coisas novas e 
talentos e sonhos, porque o 
Homem tem espaço para mais 
do que um sonho. Há uns que 
não resultam e, estão, temos de 
passar por cima deles. 
E:Achas que para desenvolver 
algum talento é necessário 
espaço? 
(Ex.fisico,psicológico,temporal, 
etc.) 
TA: São precisos vários tipos de 
espaço. A saúde é muito 
importante, depende do sonho, 
claro, mas se o meu sonho fosse 
ser médico tinha ainda muito 
mais apoio de toda a minha 
família. Mesmo assim, 
felizmente, apoiam-me e, 
quando digo que quero ser 
músico e me dizem para ir em 
frente, esse apoio é essencial 
para eu continuar. Há muitas 
pessoas que vão para o trabalho 
todos os dias para o escritório e, 
na verdade, queriam ser 
pintores ou atores,  mas nunca o 
conseguiram, porque de certa 
forma realizaram os sonhos dos 
pais e não os seus. Esse é o 
primeiro espaço de que 
precisamos para seguirmos. 
Depois, é o nosso espaço pessoal 
de  acreditarmos que é possível 
e de acreditarmos no nosso 
trabalho.  Falando um pouco de 
mim, como exemplo, eu tenho 
muita falta de confiança, mas 
acho que isso é importante. Se 
eu achasse que era o melhor, 
nunca fazia nada bem, ou seja, 
aqueles que acham que são os 
maiores fazem uma coisa e 
acham que está muito fixe. Eu 
não sou assim, acho que está 
sempre mal ou que consigo fazer 
melhor da forma que consigo 
melhorar. Mas o que nós temos 

melhor. Mas o que precisamos é 
de ter a certeza de que temos 
algum talento nem que seja 
pouco. É uma força. Se não 
acreditarmos em nós, não 
conseguimos fazer nada. E, 
depois, o outro espaço é o dos 
amigos e da família, aqueles que 
gostam de nós e gostam do que 
fazemos; depois é o espaço 
exterior que não depende de 
nós, que é a sorte, mas isso é 
como qualquer sonho. O meu 
sonho é a música. Vocês, um dia, 
vão ser jornalistas. Se quiserem, 
basta quererem e acreditarem,  
terem apoio e sorte e nunca 
desistir. 

E: Que conselhos dás a quem 
queira seguir a vertente da 
música? 

TA: Eu aconselho a estudarem 
foi o que sempre me disseram e 
faz todo o sentido. Eu tenho o 
conservatório, mas acho que 
ainda não sei nada e estou  
sempre a melhorar. Aprender 
novas técnicas, pesquisar, ouvir 
várias músicas e desenvolver o 
nosso campo de conhecimento 
sobre a  capacidade de saber o 
que podemos fazer. Por exemplo 
cantoras que querem ser divas, 
se calhar não tem voz para isso e 
têm mais para o Jazz, mas só que 
ainda não sabem porque nunca 
ouviram Jazz!  O meu conselho é 
ouvirem muita coisa e 
descobrirem o seu caminho, o 
que é o mais difícil. E fazer a 
partir disso o que somos. Esses 
são os principais conselhos, 
estudar um pouco e conhecer 
várias coisas. Sermos nós 
próprios,não só no campo da 
música, mas em tudo. 

E: Ok, obrigada é tudo. 
Terminámos a entrevista. 
Felicidades! 

TA: Obrigada eu. 
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Quando a saudade aperta 
Quando a saudade aperta… 
É no silêncio que gosto de mergulhar 
Dou as mãos a este eu 
Que está à porta do meu mundo 
Este baú de recordações 
Que me destranca a alma e o espírito 
Liberto-me 
Deixo-me ir… 
Deixo-me levar… 
Sinto-me livre e tenho asas de voar 
Para trás? Que importa? 
Um turbilhão de sentimentos 
No meu lugar de conforto 
Liberto as emoções; tranquilizo o coração e… 
Deixo a caneta dançar 
Ao som de uma música nova 
Suave ao longe, suave ao tocar 
Enterro desencantos, desalentos 
Raivas, fúrias e discussões 
Com a voz da razão 
Aceito a sorrir 
O que a vida tem para (me )dar 
Mas nem todos os dias há rosas 
Ainda ouso, entre os espinhos, gritar 
Por vezes, gritar 
Mas para finalizar é sempre à poesia 
que vou buscar a sabedoria necessária 
Para transformar 
A minha dor em força de amar 

Emília Estêvão 
Assistente Operacional 
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E, porque um jornal não se edita por si só, 
o Jornal 100Letras, por intermédio da 
jornalista Sara Flores, entrevistou uma 
das pessoas que torna este projeto 
possível, o João Pedro Costa. 
 
Sara - O que é para ti o Marketing e o 
Marketing digital? 
João Pedro Costa (JPC) - O Marketing e o 
Marketing digital nesta altura 
representam uma fase importante da 
minha vida. Penso que serão importantes 
no futuro e acho que posso enveredar por 
essa área num futuro próximo. 
S - Porque te interessas pelo Marketing? 
JPC -  Interesso-me porque é o mais 
rentável para o futuro. É uma área que  
dará frutos, tanto no mundo empresarial 
como em termos pessoais . 
 S - Achas que é necessário tempo para 
desenvolver um talento? 
JPC - Penso que sim, porque nós  
podemos querer desempenhar uma 
profissão quando somos crianças, depois 
quando somos adolescentes ou quando 
somos quase pré-adultos. Quando era 
mais pequeno, queria ser médico ou 
enfermeiro no intuito de cuidar da minha 
avó que infelizmente já faleceu... Mas, 
aos 10 anos já queria ser outra coisa 
llllllllll 
 
 (apresentador de televisão) e agora 

João Pedro Costa 
aluno da ESLC,  jornalista no 

jornal 100Letras e repórter para o 

ambiente no Rock In Rio 2018 

S - Como é ser aprendiz de jornalista 
nesta altura? 
JPC - Não é fácil. Ser jornalista não é 
bem aclamado nesta altura. Há 
jornalistas que para ganharem mais 
dinheiro inventam notícias como "o 
fulano tal" como "a pessoa tal foi à casa 
de banho" e isso não são notícias, isso 
pode ser de interesse público mas não 
é relevante. Contudo, se for 
"aconteceu um ataque nuclear na 
Síria", isso já é uma notícia. As pessoas 
devem ser informadas sobre isso, mas 
com moderação. Nesta altura existem 
os jornalistas tradicionais ou os 
jornalistas que fazem jornais 
tradicionais e eu encontro-me no 
meio. Gosto muito de estar com o 
papel na mão, mas também gosto do 
mundo digital. Depois tenho de 
escolher entre  enverdar pela televisão 
ou tradicional ou pelo digital, se bem 
que o tradicional está em desuso, pois 
as pessoas já não usam o papel. 
S - Qual preferes mais? 
JPC - Eu prefiro o tradicional mas para 
o futuro é a televisão que também já 
estará em decadência! Agora são o 
YouTube e os youtubers (e eu também 
gosto e vejo alguns). Porém ainda 
estou a pensar ao certo qual será a 
área que vou seguir... 
S- Que projetos tens planeados para o 
futuro? 
JPC- Bem, tenho vários. Pretendo 
seguir um curso relacionado com esta 
área do jornalismo, mas ainda não sei 
bem qual o mais indicado e que me 
proporcione um melhor futuro. Já num 
futuro mais próximo, fui premiado e 
convidado para ser um Jovem Repórter 
para o ambiente no Rock In Rio 2018, 
que espero que venha a ser uma 
experiência inabalável e inesquecível. 
 
S - Muito obrigada. 
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(apresentador de televisão) e agora 
quero ser jornalista (o que pode 
mudar entretanto dependedo das 
perspitavas do futuro). Como disse, 
podemos mudar de perspetiva à 
medida que o tempo passa, mas é 
necessário tempo para percebermos 
o que queremos ser. 
S - O que é que aprendeste e ainda 
aprendes em todos os projetos que 
desenvolves e desenvolveste? 
JPC - Muita coisa! Relações 
interpessoais entre todos, relações 
com pessoas que não conheço, 
como fizemos agora com o Tomás 
Adrião, ou com um jornalista da SIC 
que conheci há pouco tempo, 
contigo, com o Jornal Obtuso, com a  
Bárbara que quase fiz, com a Diana , 
com a Professora Lucinda, a 
Professora Ana Falé e a Professora 
Ana Teixeira também... Relaciono-
me com todo o tipo de pessoas, 
todos bons exemplos. A nível de 
amigos e colegas, professores e 
adultos. Sei que aprendendo assim, 
com bons relacionamentos, terei um 
futuro muito próspero. 
S – Orgulhas-te da pessoa que és 
hoje e achas que a criança que foste 
se orgulharia? 
JPC - Penso que sim, porque nós 
mudamos de criança para 
adolescente e para adulto. No 
entanto, neste caso específico, 
penso não ter mudado muito... Os 
sentimentos que tinha em criança, 
continuo a mantê-los atualmente. 
Sempre gostei de ajudar as pessoas, 
sempre gostei de me dar com toda a 
gente, de fazer amigos (os que já 
conheço e os que virei a conhecer) e, 
claro, com o tempo vamos 
aprendendo várias coisas... 
Cometemos erros e vamos 
aprendendo com eles e se voltamos 
a repeti-los aprendemos novamente 
a não continuar a repetir o mesmo 
erro. Temos de ser positivos e pensar 
que tudo vai correr bem. 
 
 
 
nesta altura? 
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Ana Teixeira 
Professora no AELC, Stylist e 

Modelo Comercial 

Ao abordarmos a questão dos talentos, o 100 Letras não 
podia deixar passar esta oportunidade de entrevistar a 

professora Ana Teixeira, pela sua ligação à Moda, um tema 
que a todos interessa. (Entrevista transcrita do  oral) 

 
João Pedro Costa (JPC) - O que é ser Consultora de 

Imagem, Stylist, Modelo Comercial e professora 

(em conjunto com estas profissões)?  

Ana Teixeira (AT) - É apaixonante conseguir 
conciliar todas estas atividades. Ser consultora de 
imagem é lidar diariamente com a construção de 
imagem, enquanto valorização pessoal, enquanto 
expressão maior de uma estima. Consultora de 
imagem ou stylist, consultora de imagem é um 
bocadinho mais abrangente, sytylist é mais 
especifico, tem mais que ver com o fazer o styling 
de alguém para alguma ocasião, em especial. 
Modelo comercial também é muito interessante, 
também lidamos com a imagem, mas neste caso 
com a minha imagem pessoal, e tem de haver 
sempre uma certa fotogenia, um à vontade com as 
câmaras porque estamos a promover um produto 
ou um serviço e este é o desafio mais recente que 
tenho nesta área. Ser produtora de moda é, de 
todas estas funções, a mais criativa. Aqui, já estou 
do outro lado, já não como modelo, mas já a lidar 
com as modelos e a orientá-las; pedem-nos uma 
produção específica com toda uma ambiência  que 
nós temos de construir, com adereços, com 
determinado tipo de peças. Vamos imaginar que o 
cliente quer uma produção dos Anos 70, vamos 
vestir as modelos com as coleções de agora 
reportadas a essa época e, portanto, requer 

Anos 70. Vamos vestir as modelos com 
as coleções de agora reportadas a essa 
época e, portanto, isso requer também 
muito conhecimento de História de 
Moda. Ser professora, que é a vocação 
primeira e primordial, é uma vocação 
herdada, com muitos professores na 
família, é mais do que ensinar, é 
ensinar, é aprender, é caminhar de 
mãos dadas, vê-los crescer e, acima de 
tudo, não concebo esta missão sem ter 
a capacidade de criar vínculos, vínculos 
emocionais e afetivos. Eu sou adepta 
daquela frase de Goethe, na Paixão de 
Werther, em que ele diz qualquer coisa 
como “O aluno só aprende com o 
professor que realmente ama”, ama no 
sentido mais lato, alguém que admira, 
alguém que, para ele, é um modelo, 
alguém com quem estabelece um 
relação emocional. 

JPC – Na sua opinião, qual é a 

importância destas profissões para a 

nossa sociedade?  

AT - Em termos de consultoria de 
imagem, o que faço é ajudar a pessoa a 
criar uma imagem adequada, uma 
imagem que lhe permita sentir-se mais 
confiante, por forma a que consiga, 
mais facilmente, atingir os seus 
objetivos pessoais e profissionais. É 
importante que haja consciência de 
que todas as manifestações de uma 
imagem, como sejam, a forma de 
andar, de falar, de se vestir ou até de 
gesticular transmitem, por si só, 
mensagens que nos podem ser 
favoráveis ou desfavoráveis, 
mensagens que nos podem abrir ou 
fechar portas num mundo que se quer 
feito de oportunidades e é aqui, é aqui 
que nós entramos, até porque é muito 
comum depararmos com clientes que 
vêm até nós para reabilitar a sua 
imagem e, neste caso, o nosso intuito é 
devolver-lhes a auto estima perdida. 
Como modelo comercial, é desejável 
que as pessoas se identifiquem 
connosco, pois é essa projeção que 
dará azo à compra, assegurando, 
assim, a promoção dos produtos e 
serviços pelos quais damos a cara. 
Produtora de Moda é tornar o mundo 
maravilhosas que se podem fazer e que 
depois temos a sensação que é uma 
coisa de segundos que se esvai e houve 

mais belo com essas produções 
maravilhosas que se podem fazer e que 
depois temos a sensação de que é uma 
coisa de segundos que se esvai e, no 
entanto, houve ali um trabalho aturado, 
muitas vezes, em cenários paradisíacos 
que têm a capacidade de nos fazer 
sonhar. A profissão de professora é, de 
todas, a mais impactante porque é dar 
ferramentas aos alunos para que 
venham a ser adultos realizados e, 
acima de tudo, felizes. 

JPC – Há quantos anos é que concilia 

estas “profissões”? 

AT - Eu comecei a conciliá-las este ano 
porque estive de licença sem 
vencimento para me dedicar ao estudo 
nestas áreas. Tirei Consultoria de 
Imagem e Styling, depois tirei 
Comunicação e Moda e também para 
cimentar a carreira, para começar a 
aparecer, a ter trabalho porque 
também já iniciei com 43 para 44 anos 
porque acredito que nunca é tarde e, de 
facto, a minha vida de estudo em várias 
áreas, prova que assim é. Conciliar, 
propriamente, foi este ano, quando 
regressei à escola e concilio, com 
alguma dificuldade, mas sempre 
conseguindo, graças a um suporte 
familiar, porque tenho um filho 
pequeno e, às vezes, fazendo algumas 
concessões, como é o caso agora do 
Portugal Fashion. Ontem, ainda 
consegui ir porque era em Lisboa, mas 
continua a decorrer entre hoje e 
sábado, no Porto, e eu estou aqui. De 
facto, com um filho pequeno, com 
semanas de testes, com tudo isso, 
primeiro está a minha missão maior: a 
de mãe. 

JPC  Qual o momento mais marcante 
que vivenciou enquanto Consultora de 
Imagem, Stylist e Modelo Comercial? 

Enquanto consultora de imagem, um 
momento marcante foi uma cliente a 
quem fiz uma consulta de imagem e um 
personal shopping e foi inesquecível 
porque a senhora estava com uma auto 
estima muito defraudada, muito, 
llllllllllllll 
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muito em baixo, tinha saído de um 

divórcio em que tinha sido trocada 

por uma outra mulher, tinha-se 

abandonado  completamente e veio 

até mim, através de uma amiga, que 

quase a obrigou e, de facto, depois de 

tudo aquilo que eu lhe fiz, a cliente, 

no final, abraçou-se a mim a chorar e 

disse que tinha ganho uma nova alma. 

Portanto, isto é qualquer coisa de 

muito emotivo e de muito real, ou 

seja, as pessoas têm tendência a 

achar que tudo isto é uma futilidade, 

mas não, não de todo. Na verdade, eu 

trabalho a beleza de dentro para fora 

e, se for ao contrário, as coisas não 

fluem. Ela teve de ser ajudada, no 

fundo, até em termos de coaching, 

que é outra vertente que eu associo 

ao styling; ela teve de ser ajudada a 

perceber que realmente era uma 

mulher bonita e que aquilo que tinha 

acontecido, de outra forma, fosse 

bonita ou feia, poderia acontecer 

igualmente, porque estava 

relacionado, não só com ela, mas com 

a pessoa em si, neste caso, com o ex-

marido. De facto, a imagem em 

termos corporais, em termos de 

indumentária, resultou muitíssimo 

bem e a senhora parecia outra, ou 

seja, aparentemente eu trabalhei a 

embalagem, mas o que ela me diz é: 

“Ganhei uma nova alma!”. Foi tão 

forte, tão gratificante! Como modelo 

comercial, que é o meu desafio mais 

recente, fiquei agenciada pela L´ 

Agence em finais do ano passado e 

como fiz, agora, de figurante especial 

numa novela para a Sic, foi engraçado 

o assistente de realização ter-me dito 

que eu tinha uma imagem forte, 

bonita e porque é que não fazia um 

curso de representação que lá para os 

40 anos estaria lançada, eu desatei a 

rir e ele perguntou “Mas porquê? 

Estou a ofendê-la? Tem menos?! Não 

tem 30/32?” e eu respondi “Não, não, 

eu tenho 46, por isso, lá para os 50 

terei alguma sorte.” Como produtora 

de Moda foi o facto de ter utilizado 

uma guitarra do meu avô Artur Pires 

de Lima, meu avô materno, e uma das 

âmbito de uma produção em que uma 

de Lima, e uma das maiores referências da 

minha vida no âmbito de uma produção em 

que uma das modelos simulava tocá-la. 

Escusado será dizer que desta vez quem 

chorou de emoção fui eu. 

JPC – Como é que começou a sentir que tinha 

vocação para exercer o aconselhamento de 

imagem? 

AT - Esta parte da beleza, do querer fazer 
coisas belas, do querer tornar o mundo mais 
belo e as pessoas mais belas, começou por 
mim. Desde muito pequenina, vivi aquelas 
situações caricatas que todos conhecemos, 
em que calçamos os stilettos da mãe. Não 
consigo sequer contabilizar o número de 
tombos que dei nem os colares de pérolas, 
daqueles compridos, de várias laçadas, que 
rebentei à minha mãe. Também fazia 
inúmeros esboços de vestidos, a minha peça 
de roupa preferida desde sempre. Fingia ser 
dona de uma marca de roupa e era super 
exigente com as roupas das bonecas! Queria 
sempre mudar-lhes a roupa, não 
propriamente para variar, mas porque 
raramente gostava das roupas que elas 
traziam de raíz. Mas depois, mesmo como 
adolescente, quando começa o apelo da 
marca e a integração num grupo e tudo isso, 
eu ia com as minhas colegas às compras e era 
eu que as aconselhava. Mais tarde, também 
na idade adulta, com familiares e amigas, era 
solicitada para as acompanhar e lhes dar as 
minhas dicas, portanto, de alguma forma, eu 
ia fazendo, ainda sem um know how e sem um 
curso, e de forma divertida, aquilo que, no 
fundo, faço hoje e sempre com um feedback 
positivo. Obviamente, não tinha noção do que 
é um biótipo, ou uma paleta cromática ou um 
estilo, mas intuitivamente conseguia dar 
conta da situação e ser reconhecida por isso. 

JPC – Que novos conhecimentos lhe traz em 
estas profissões? 

Bom! Em primeiro lugar, aprendo sobretudo a 
perceber que todos nós somos pessoas 
bonitas e, que quando não o somos ou 
sentimos que não somos é porque algo está 
mal e que devemos, de facto, trabalhar essa 
beleza, como costumo dizer, sempre de 
dentro para fora. Não é uma embalagem que 
fala por nós, mas é uma embalagem 
acompanhada por uma alma bonita, por uma  
lllllllllllllllllllllllllllll 

alma sã, por uma alma alegre e tudo isto tem 
que ver com essa beleza e esse culto do Belo 
que está em mim desde que me lembro, 
desde sempre, até noutras vertentes. É 
importante percebermos que a nossa grande 
missão é este amor próprio, aquele que 
devemos a nós próprios, e percebermos que, 
para amarmos os outros, que se calhar é a 
nossa maior missão na vida, o amor ao 
próximo, temos de nos amar primeiro a nós 
mesmos. Cuidarmos de nós mesmos, 
apostarmos em nós não é capricho algum, é 
um dever, é um dever para connosco e para 
com os outros porque lá está, a questão da 
imagem, não é só a imagem que eu tenho de 
mim, é como é que essa imagem interage 
com os outros e o respeito que eu tenho por 
eles, até como professora, por exemplo. 
Aliás, nesta profissão, eu tenho o dever de 
ter uma imagem cuidada, agradável, para 
que, em termos de ambiente, os alunos 
também se sintam bem. Se eu vier para a 
escola toda desleixada, isso não tem sentido 
algum. Um aspeto cuidado é qualquer coisa 
de contagiante, eu sinto assim. Como 
professora, o que eu aprendo é muito, muito 
mais do que aquilo que ensino e é sempre 
marcante quando nós, após 22 anos de 
ensino, encontramos, mais tarde, um aluno 
que se lembra do nosso rosto e que ainda 
nos conta episódios que não mais esqueceu. 
É gratificante saber o quanto podemos 
influenciar positivamente os alunos, dar-lhes 
ferramentas para a vida, já que, no fundo, é 
isso que fazemos, muito mais que o simples 
debitar de conhecimentos. 

JPC – Até que ponto é que o facto de ser 
licenciada em Inglês e Alemão e falar outras 
línguas pode ajudá-la a expor o seu trabalho 
a mais pessoas? 

AT - Sim, sim, sem dúvida! Eu, aliás, mais a 
nível de Instagram do que até de Facebook, 
mas tenho tendência a publicar os meus 
posts em inglês com a tradução, por vezes, 
para português, outras vezes não o faço 
porque a própria rede social o permite e 
porque, felizmente, vivemos num país em 
que toda a gente sabe inglês e, portanto, os 
portugueses estão entre os povos que mais 
ricos são em termos linguísticos, sabem uma 
série de línguas, ao contrário de muitos 
outros, que dobram tudo e sofrem de 
preguiça linguística. Não vale a pena ir muito 
longe, basta olharmos para os nuestros 
hermanos, mesmo aqui ao lado. Sinto que 
consigo chegar a outros países, aliás tenho 
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hermanos, mesmo aqui ao lado. Sinto que 
consigo chegar a outros países, aliás tenho 
seguidores de todo o mundo que interagem 
comigo em inglês. No Facebook também o 
faço, mas não tanto porque é uma rede 
social menos imediata. Enquanto 
ferramenta ao serviço da moda, o Instagram 
é mais válido. No meu site, também tenho 
tudo em inglês e em português e eu acho que 
sim, que é uma mais valia, até porque 
também tenho tido clientes estrangeiros, 
nomeadamente, quando fiz os Fashion Days 
do Cascaishopping, nós éramos um grupo de 
oito stylists e sempre que havia clientes 
estrangeiras, era eu que os atendia. 
Portanto, saber várias línguas é claramente 
uma mais valia no mundo globalizado em 
que vivemos. 

JPC – Acha que para desenvolver algum 
talento é necessário espaço? 

AT - Acho que sim! Acho que, dependendo 
do talento e da fase da vida em que nos 
encontremos, é preciso, sim, e eu olho, olho 
para trás e fui sempre uma pessoa que não 
estive só no ensino, fui sempre fazendo 
muitas outras coisas, muito ávida, muito 
apaixonada e, portanto, todo o meu trajeto 
e todas as áreas que fui abraçando 
precisaram de espaços, ora temporais, como 
é o caso deste mais recente, em que 
realmente precisei de anos de licença sem 
vencimento para fazer os cursos e para 
iniciar a carreira, estar no batente e ser 
conhecida e chamada para fazer trabalhos. 
Também precisei de um tempo emocional, 
afetivo e de um espaço e um tempo dentro 
de mim, apesar de estar a lecionar. Outro 
momento da minha vida, em que foi preciso 
espaço temporal e em que já tinha o apelo 
do Belo, foi já depois da Faculdade de Letras, 
quando estudei Cultura Celta na 
Universidade de Glasgow e Romantismo 
Alemão na de Heidelberg. Aparte destes 
refúgios temporais, senti sempre a 
necessidade desse espaço emocional, 
afetivo e de um espaço / tempo dentro de 
mim que me permitiram continuar a ser 
professora e aluna, ao longo desta 
caminhada. Tirei a pós graduação em 
Ciências da Educação na minha Faculdade, já 
a dar aulas, em Museologia e Património, 
naa Lusíada, a dar aulas à noite para poder 
estudar de dia. Um dos maiores desafios 
profissionais que tive na vida potenciou a 
absoluta necessidade de um espaço e tempo 
em mim, até então, muito incipientes: o da 

absoluta necessidade de um espaço e tempo 
em mim, até então, muito incipientes: o da 
consciência social. Foram quatro anos 
destacada como Representante do 
Ministério da Educação na CPCJ de Sintra 
Ocidental, a aprender coisas que talvez 
possamos passar, por toda uma vida, sem 
fazer ideia de que existam ou, sequer, 
possam acontecer, mas tudo isso me fez 
crescer e ganhar uma consciência social que 
me ajuda a relativizar as coisas menos boas e 
a valorizar o que temos de, realmente, 
importante na vida. Todos estes tempos são 
necessários para que possamos estar 
abertos a tudo o que a vida nos quiser trazer 
e sintonizados com os desafios que se nos 
colocam aqui e agora. Acho até que foi 
sempre assim para mim, porque só sei viver 
e fazer as coisas apaixonadamente. Sem 
paixão, nada feito, mesmo. 
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permanece em ti 
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“A moda passa. O estilo 

permanece.” 

Coco Chanel 
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Álvaro Batista 
ex-bombeiro voluntário e professor 

na ESLC 

A diversidade de valores está muito 
presente neste Jornal. O professor 
Álvaro Batista, a convite do jornalista do 
Jornal 100Letras, foi desafiado a 
responder a algumas questões 
essencialmente sobre o seu percurso 
enquanto Bombeiro Voluntário e 
professor de filosofia. 
1) O que é/era ser Bombeiro voluntário 
em Portugal? Na sua opinião, qual é a 
importância dos Bombeiros/Bombeiros 
voluntários para a nossa sociedade? 
ÁLVARO BATISTA (AB) – Atualmente eu 
não sei o que é ser bombeiro, porque já 
passaram 30 anos e eu já estou fora da 
orgânica e da dinâmica. No meu tempo, 
em 1978, ser Bombeiro era estar ao 
serviço da defesa da Vida, humana e 
não-humana, a animal e a vegetal. A 
máxima de orientação da nossa ação de 
defesa da Vida é de origem popular e 
estava bem à vista de todos no quartel. 
Dizia que «Ser bombeiro» era “Fazer o 
bem sem olhar a quem” e esse era “O 
dever do Bom bombeiro” (em maiúscula 
e sublinhado). Disseram-me ter sido 
trazida do quartel dos Bombeiros 
Voluntários Lisbonenses. 
Quanto à importância dos 
Bombeiros/Bombeiros voluntários para 
a nossa sociedade é imensa na minha 
opinião, para ajudar com conhecimento 
testado quando há catástrofes naturais 

Quanto à importância dos 
Bombeiros/Bombeiros voluntários para a 
nossa sociedade é imensa na minha 
opinião, para ajudar com conhecimento 
testado quando há catástrofes naturais ou 
não, como as dos últimos tempos. Uma 
parte deveria ser profissionalizada, e até 
os voluntários deviam ter outro tipo de 
formação. Analise imagens fixas ou 
dinâmicas de combate e conclua por si. A 
importância dos Bombeiros está no seu 
saber sistemático para socorrer em 
primeira intervenção, pessoas em situação 
débil: em incêndios, grávidas a caminho 
dos hospitais, doentes, acidentados, 
náufragos, etc. Considero também que as 
Associações Humanitárias de Bombeiros 
são escolas cívicas, sítios onde quem 
quiser pode aprender bons valores e boas 
práticas comunitárias, úteis mesmo depois 
da saída. 
2) Durante quanto tempo exerceu esta 
profissão/”hobbie”? Quais os melhores e 
os piores momentos vividos enquanto 
Bombeiro voluntário, e voluntário? 
AB – Exerci esta atividade como “hobbie” 
durante 14 anos. Em 1978, com 14 anos, 
inscrevi-me nos Bombeiros Voluntários de 
Aljezur. Comecei como Cadete. Aos 18 
anos fui promovido a Aspirante a 
bombeiro e nessa altura frequentei o 1º 
curso técnico de incêndio e de primeiros-
socorros da Cruz Vermelha Portuguesa, 
para Bombeiro de 3ª classe. Aos 28 anos 
cessei a minha atividade como Bombeiro 
de 1ª classe. 
Os melhores momentos de que me 
recordo foram vários e em quase todos 
aprendi uma lição. Um deles aconteceu 
quando o fundador da nossa corporação e 
o primeiro dos 1º Comandantes, fardado 
de Major de Infantaria na Reserva, o Sr 
José Manuel da Cunha, num sítio a 
caminho de Lagos chamado “Charneca das 
Lebres”, respondeu a um proprietário que 
dizia “Deixa arder, deixa arder, que o 
seguro paga”. Ele respondeu apenas “Se 
depender do meu relatório, não paga (o 
seguro), porque o que está a arder não é 
só propriedade privada, é também 
património nacional”. Aquilo soou-me 
muito bem e aprendi ali o valor de 
comunidade. Ainda hoje é para mim um 
valor forte contra o individualismo, 
embora em desuso. Outro momento, foi 
quando o nosso 2º Comandante, o Sr. 
Manuel dos Santos Carolino, num fogo no 
concelho de Odemira, em mangas de 

Manuel dos Santos Carolino (técnico de 
administração tributária aposentado), num fogo 
no concelho de Odemira, em mangas de camisa 
cinzenta de Verão, parte da farda número dois à 
época, por ser ter comprometido com o 
Comandante dos Bombeiros Voluntários de 
Odemira de que “O fogo não passaria ali”, e nós 
estávamos num sítio com mato mais alto do que 
um adulto, de repente correu e atirou-se para 
cima do mato. Éramos cerca de 20 fulanos e 
ficámos surpresos por ele ter feito isto. Quando 
ele saiu de lá, e se levantou, vimos “pontos 
vermelhos” na sua camisa, especialmente na 
parte de trás. Era sangue, por se ter atirado para 
cima de mato com tojos, planta com bicos muito 
grandes. Ele ficou todo picado, olhou para nós e 
disse “Eu já fiz a minha parte, estou à vossa 
espera”. Eu nunca tinha visto um 2º Comandante 
a dar o exemplo, mas vi muitos a mandar...mal. 
Este homem, de profissão «funcionário das 
Finanças», era realmente um indivíduo muito 
mobilizador, muito próximo de nós, partilhava 
connosco os esforços, os bons e os maus 
momentos, era uma pessoa muito presente na 
nossa prática. A isto chamo camaradagem, 
independentemente da graduação hierárquica. É 
um estilo que muito aprecio. Hoje, chamam a 
isto «governança», o modo de governar. 
Outro momento, dividido noutros muito 
gratificantes, decorreu do convite para 
comandar a Brigada de Intervenção Rápida dos 
Bombeiros, durante dois verões, acabadinho de 
vir do Exército. Ao contrário do que possamos 
pensar, comandar uma brigada de 6 a 7 
indivíduos com um auto-tanque de 3500 litros de 
água não era um exercício isolado de liderança, 
mas partilhado. Nessa altura eu era Bombeiro de 
2ª Classe, havia mais dois Bombeiros de 3ª Classe 
e nós partilhávamos experiências, discutíamos a 
situação e depois agíamos «como um só», com a 
gana conhecida aos BV de Aljezur pelo Algarve. O 
papel da Brigada era chegar ao incêndio, fazer a 
análise de situação no máximo até dois minutos 
quanto a pontos de fuga, à intensidade e direção 
do vento, ao volume do combustível, às cotas do 
terreno e à melhor forma de começar o combate. 
O tempo é um fator precioso. Para agir como um 
todo motivado era preciso haver ali, não o 
comando de um, um comando isolado, fechado 
sobre si e limitado, mas um comando partilhado 
com os outros, com o curso técnico de Bombeiro 
e até com os não Bombeiros (Corpo Auxiliar), 
com a sua opinião de adultos. Éramos uma 
equipa, e mesmo com opiniões diferentes 
confiávamos uns nos outros. 
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situação e depois agíamos «como um só», com 
a gana conhecida aos BV de Aljezur pelo 
Algarve. O papel da Brigada era chegar ao 
incêndio, fazer a análise de situação no 
máximo até dois minutos quanto a pontos de 
fuga, à intensidade e direção do vento, ao 
volume do combustível, às cotas do terreno e 
à melhor forma de começar o combate. O 
tempo é um fator precioso. Para agir como um 
todo motivado era preciso haver ali, não o 
comando de um, um comando isolado, 
fechado sobre si e limitado, mas um comando 
partilhado com os outros, com o curso técnico 
de Bombeiro e até com os não Bombeiros 
(Corpo Auxiliar), com a sua opinião de adultos. 
Éramos uma equipa, e mesmo com opiniões 
diferentes confiávamos uns nos outros. 
Recordo também com particular carinho, os 
fins-de-semana de serviço voluntário no 
quartel: a incêndios, a socorros a náufragos, a 
doentes ou a acidentados. 
Outro momento bom foi uma paródia 
inventada pelos Cadetes dos Bombeiros 
Voluntários de Lagos. Os Cadetes são o 1º nível 
do Corpo Auxiliar e eles inventaram o que não 
existia: os Cadetes de 1ª classe (com 3 
estrelas), os Cadetes de 2ª (com 2 estrelas) e 
os Cadetes de 3ª classe (com uma estrela). Nas 
Forças Armadas, quem usa estrelas é General 
e é superior a quem usa listas amarelas ou 
azuis. A paródia é esta: os populares não 
entendiam como certos fulanos novinhos 
usavam estrelas e os Comandantes não, 
contrariando a lógica militar. Em incêndios, a 
situação provocou confusões e perguntas. 
Então, as estrelas foram proibidas pelo 
Inspetor Regional do Algarve, e os Cadetes 
voltaram a usar apenas uma estrela e a letra A 
(Auxiliar) J. 
Os piores momentos de que me recordo, um 
deles foi quando num incêndio onde já 
estavam cinco corporações, entre elas a dos 
Bombeiros Voluntários de Portimão, e 
soubemos que trinta camaradas nossos com o 
seu 1º Comandante tinham sido cercados pelo 
fogo. Foi um momento geral muito emotivo, 
com muita (suspiro)...aflição, diria eu. 
Outro momento inesquecível foi quando 
acordei do sono num Land Rover, com 23 
camaradas todos suados e tisnados...cada um 
com o seu cheiro, imagine. Eu acordei com 
«algo» a cair-me na face: eram gotas de água, 
porque os vidros estavam corridos. O caricato 
da situação, que nos tocou e também me fez 
chorar foi o facto de, quando todos saíram 
para fora do Land Rover...a paisagem era 
indescritível...estava tudo preto... as pedras 
ainda fumegavam. E então, aqueles 22 
fulanos, mesmo na presença do 1º 
Comandante, não se contiveram e começaram 
a chorar de impotência...pais de filhos, 
homens casados e solteiros. Como é que 
homens, casados ou não, choram à vista uns 
dos outros...? 
Outro momento mau, mesmo muito mau, foi 

dos outros...? Outro momento mau, mesmo 
muito mau, foi colaborar na extinção de um 
fogo dentro de um celeiro cheio de palha, 
cujo fumo é altamente tóxico e às vezes 
impede de ver os próprios camaradas. É um 
dos piores incêndios onde os Bombeiros 
podem participar, pelo menos para a minha 
experiência. Mas, também os fogos com 
eucaliptos, porque aquela cinza espalhada 
pelo ar «envenena os olhos», e é altamente 
tóxica para respirar. O próprio calor dos 
eucaliptos a arder, talvez por ser uma árvore 
com muita água, produz um calor muito 
intenso, ao qual, nem os fatos de macaco, 
alguns capacetes e até as botas resistiam: 
ardiam. É espantoso, não é? Esta fragilidade 
dos equipamentos de aproximação dos 
Bombeiros é um ponto fraco para o qual não 
vejo solução até hoje. 
Eu diria que estas experiências, boas e más, 
são a aprendizagem deste tempo de serviço. 
Também recordo com bastante 
intensidade, como um bom momento, os 
encontros depois dos incêndios entre os 
Cadetes e os Aspirantes, a malta mais nova, 
na Escola Secundária de Gil Eanes, em 
Lagos, pois éramos lá quase todos colegas. 
3) Acha que este “hobbie”/ a profissão o 
influenciou na sua escolha profissional? Se 
sim, porquê? 
AB- Em termos de escolha profissional, se 
influenciou foi inconsciente. Em termos das 
escolhas do meu dia-a-dia, sem dúvida, 
porque se a nossa máxima era “Fazer o bem 
sem olhar a quem”, então nós agíamos sem 
olhar aos credos políticos alheios, à cor da 
pele, às categorias sociais, etc. Ficou o valor 
da fraternidade na ajuda para tentar pôr 
bem quem está mal, integrado na minha 
prática de professor: tentar estar próximo 
dos outros, atento aos seus sinais e decidir 
o melhor possível tentando mobilizá-los 
para as as aventuras do raciocínio e da Vida 
sem perder a alma, e em conjunto, 
chegarmos a um bom resultado. Mas às 
vezes os fatores são muito adversos porque 
as pessoas não colaboram, por fatores 
desconhecidos. Por vezes, ainda tenho de 
ser Bombeiro como professor e tentar 
apagar incêndios subtis ateados pela 
incompreensão, alheia à Psicologia Positiva. 
Quando isto é possível recordo a máxima de 
Arquimedes “Dai-me um ponto de apoio e 
eu levantarei o (vosso) mundo”. Parte 
significativa da minha vida e do que eu hoje 
sou foi forjado na minha colaboração de 
serviço à Humanidade e à Vida, nos 
Bombeiros Voluntários de Aljezur. 
4) O que aprendeu enquanto pessoa com 
esta profissão/hobbie? 
AB- Eu aprendi muitas coisas. A nível 
técnico, nos incêndios florestais, pois 
Aljezur não tem prédios nem auto-estradas, 
como numa cidade. Aprendi a fazer análises 
de situação com base nos parâmetros do 

Aljezur não tem prédios nem auto-
estradas, como numa cidade. Aprendi a 
fazer análises de situação com base nos 
parâmetros do ciclo do fogo. Aprendi os 
Primeiros-Socorros à época, a ler os sinais 
vitais a partir de sinais físicos. Por exemplo: 
o significado de ter as pupilas dilatadas, o 
significado de estar com muito frio, de ter 
suores frios e por aí adiante. Ainda me 
lembro de uma sigla, talvez já 
desatualizada sobre as prioridades num 
acidente: “ACHE – 1º Asfixia, 2º Choque, 3º 
Hemorragia e 4º Envenenamento”. Quem 
tivesse o curso de Bombeiro tinha 
obrigatoriamente de a praticar num 
acidente, bem como a PLS (Posição Lateral 
de Segurança), as massagens cardíacas 
quando havia paragem cardiorespiratória, 
como agir num parto dentro da 
ambulância, etc. Também aprendi a ouvir e 
a considerar com humildade a opinião dos 
outros, sem a graduação hierárquica, pois 
às vezes, os outros, conseguem ver o que 
nós, em serviço de «chefia» não vemos, e 
por isso, as suas visões podem ser 
melhores que a nossa. Dizem hoje, que 
liderar não é mandar mas talvez seja “co-
mandar”, mandar com o consentimento e 
o comprometimento dos outros, ouvindo 
as suas opiniões, à primeira vista 
parecendo obnóxias, mas bem analisadas, 
podem ser mais ricas que as nossas. Liderar 
exige sempre ouvir com atenção e 
consideração, característica interpessoal 
chave para uma solução se tornar mais rica. 
Aprendi a cuidar de quem precisa da minha 
sabedoria técnica e da minha sensibilidade. 
Aprendi também a ver além das 
aparências. Recordo os fulanos com fardas 
de Comandante cheias de brilhantes, talvez 
a imitar alguns generais da II Guerral mas 
que, em termos operacionais, em incêndio, 
eram «nódoas» porque não revelavam 
rápida e eficaz capacidade de avaliação e 
de decisão de conjunto. Eram pois, maus 
operacionais: os dourados em cima dos 
ombros nada tinham a ver com a sua 
sabedoria prática, para o bem de todos. 
Esta questão das aparências é chave para 
cada um de nós, para não nos 
influenciarmos pelos títulos ou cargos 
alheios, mas apenas pelos valores 
praticados e pelos resultados. Este 
«espírito crítico» ensinado pelos 
professores em aula contra o senso comum 
de cada um é o centro da filosofia 
«existencialista»: cada um define-se pela 
qualidade do ato praticado. Também Chris 
Argyris, da Harvard University, considera o 
espírito crítico, o double loop learning, a 
base para a melhoria das organizações. 
5) Acha que a Filosofia e a História se 
relacionam com a profissão de Bombeiro? 
Se sim, porquê? Se não, porque não? 

AB – Sim, de certo modo. Em relação ao 
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Se sim, porquê? Se não, porque não? 
AB – Sim, de certo modo. Em relação ao 
que já disse, há uma dimensão ética e outra 
axiológica na ação, portanto filosóficas. 
Porquê? Porque o centro da ética são os 
princípios que justificam os atos e o centro 
da axiologia são os critérios para a escolha 
e a prática de valores. Embora os valores 
possam não ser conscientes, eles estão em 
qualquer ato, porque todos os atos 
praticados pelo Homem transportam 
valores e sugerem princípios de ação, não 
são neutros. Então, se reparar, a máxima 
dos Bombeiros que orienta os seus atos 
para a prática do «bem sem olhar a quem», 
contém as duas dimensões. Vestir a farda 
da Humanidade e não agir assim também 
nos define. Em matéria de História: como o 
João sabe, a História é muito desprezada 
em Portugal. Infelizmente os nossos 
dirigentes não estudam História de forma 
crítica, mas sendo ela a ciência da 
memória, pode dar-nos grandes lições se 
refletirmos sobre ela fazendo perguntas e 
não atirarmos «o lixo», os factos 
incómodos, para baixo do tapete. Só assim 
poderemos descobrir onde e quando 
falhámos coletiva ou individualmente e 
como poderemos agir melhor. Se um Povo 
agiu mal, por exemplo contra si mesmo, é 
possível corrigir a trajetória e evitar cair de 
novo nos «Fumos da Índia»... Isto implicará 
corrigir os valores presentes nas nossas 
práticas de cidadãos, e assim, a História e a 
Filosofia estão impressas nas práticas dos 
grupos sociais. Também os Bombeiros 
vivem num tempo com valores específicos 
dominantes, não há alguém fora da 
História...Então, como escreveu Marc 
Bloch, um pioneiro da “Nova História”, “o 
historiador é como o monstro da lenda, 
onde fareja carne humana aí está a sua 
caça”. A História está onde o Homem está, 
seja ele matemático, físico, químico, 
astronauta, varredor, mecânico, padeiro, 
etc. Apesar de desprezada, a História é 
fundamental para as novas gerações, se 
quiserem realmente ter uma participação 
cívica diferente, fazendo perguntas e 
avaliando realmente os efeitos dos atos 
dos dirigentes para os erros serem banidos, 
e não ficarmos agarrados às ilusões «de um 
D. Sebastião para salvar Portugal». Cada 
um de nós pode ajudar a transformar...Eu 
também sou de História, de «História e 
Filosofia”, ensino de. 
6) No passado ano de 2017, o que julga ter 
acontecido em Pedrógão Grande, de 
acordo com a sua experiência de 
Bombeiro voluntário? 
AB – É sempre muito difícil decidir bem em 
situações complexas, ou seja, onde a 
combinação dos fatores-padrão de análise 
mudam muito rápido. Emitir opinião 
depois dos factos, poderá tornar-nos em 
injustos «treinadores de bancada». Ainda 

muda muito rápido. Emitir opinião depois 
dos factos, poderá tornar-nos em injustos 
«treinadores de bancada». Ainda assim, 
para mim, passados 30 anos e das 
conversas com o meu amigo de há 40 anos, 
o Adjunto do Comando, depois 1º 
Comandante à época, Presidente da 
Direção, Presidente do Conselho Fiscal e 
depois Presidente da Assembleia da 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Aljezur durante cerca de 20 
anos, o Sr. João Manuel Duarte Costa 
(técnico de fiscalização tributária 
aposentado), penso que Pedrógão 
expressa claramente a falência de um 
modelo de Comando: em Rede Dirigida, 
refém da estratégia única com água. 
Significa isto, que num incêndio, ninguém 
pode sair do sítio sem a autorização do 
Comando Operacional (central), 
supostamente constituído por pessoas 
com conhecimentos técnicos 
especializados e já testados para saber 
como resolver gradualmente a situação. 
Repare: eu disse «gradualmente» porque é 
preciso ir avaliando e corrigindo as 
decisões com base em informações 
frescas. Pedrogão Grande mostra a falência 
do modelo que orientava as decisões das 
pessoas no Comando Nacional, o qual não 
revelou sabedoria prática para resolver a 
situação. É verdade, há um conjunto de 
fatores fortes contra os Bombeiros: a saída 
contínua das pessoas para as cidades e o 
abandono dos campos ao acaso; o modo 
como várias gerações de dirigentes em 
todos os escalões de vários partidos 
políticos decidiram e não criaram políticas 
económicas rurais sustentáveis para 
manter as pessoas nos concelhos, etc. Do 
ponto de vista estratégico julgo que, a par 
de um sistema obsoleto de comunicações, 
foi sendo cometida outra enorme falha. 
Repare: um 
ambiente de incêndio é o que hoje, em 
linguagem financeira, se chama VUCA 
(Volatil, Uncertain, Complex and 
Ambiguous). Se o ambiente muda ao 
minuto, como é possível nada 
aprendermos com a História militar? Num 
ambiente de guerra clássica, ainda era 
possível prever os movimentos do inimigo 
porque ele era racional. No caso do fogo, 
os padrões de análise são conhecidos mas 
a incerteza é maior pelo dinamismo 
acelerado e «irracional» da sua 
combinação. Então, o que falhou? Um 
Comando Operacional de Bombeiros sem 
bons olhos no terreno, pode decidir bem, 
mesmo com as cartas topográficas à 
frente? Não pode, decide em abstrato, ou 
quando decide, a situação já é outra. A 
História militar pode ensinar-nos, se 
formos humildes a aprender: qualquer 
Comandante militar tinha um grupo de 
reconhecimento para colher informações 

reconhecimento para colher informações 
frescas e depois decidir de modo adequado. 
Pela complexidade da situação não conseguia 
pensar em tudo, e por isso tinha e tem, um 
Estado-Maior à dimensão do seu escalão 
(pelotão, companhia, batalhão, regimento, 
brigada, divisão, corpo de Exército, Exército, 
grupo de Exércitos) com especialistas para o 
ajudar a descobrir boas soluções. O Comando 
Operacional dos Bombeiros, em Pedrógão ou 
noutros sítios, teve esse meio de análise no 
próprio terreno? Duvido que sim. Este papel 
poderia ficar a cargo dos atuais Oficiais 
Bombeiros (especializados), libertando os 
Comandantes para outros papéis. Também 
falhou a avaliação rápida de situação, a 
previsão muito dinâmica com base nas cotas 
do terreno, na densidade atualizada do 
combustível, na rapidez, na direção e na 
intensidade do vento no terreno, pois 
qualquer incêndio produz o seu próprio 
vento e dele se alimenta para progredir 
muito rápido. Diz o meu senso comum, 
perdoem-me os colegas de ciências, que o 
oxigénio se liberta das próprias árvores a 
arder e enriquece a combustão tornando-a 
mais rápida. Em 1980, não sei se vinha do 
Serviço Nacional de Bombeiros, se da 
Inspeção Nacional de Bombeiros, distribuíam 
um folheto de alerta aos Bombeiros em 
operações, intitulado “Treze Situações Que 
Gritam ‘Cuidado’”. Uma delas alertava para 
os Bombeiros nunca ficarem na base de uma 
montanha se o incêndio fosse para lá, pois 
dar-se-ia uma explosão pelo acúmulo de 
oxigénio no local. Alertava para cuidados à 
noite e em sítio desconhecido. Em Pedrógão, 
houve uma gravíssima desatualização das 
decisões do Comando com trágicas perdas 
humanas e patrimoniais. Urge avaliar 
anualmente os modelos de decisão, usando 
por exemplo, o modelo SWOT (Forças, 
fraquezas, oportunidades e ameaças) a partir 
das situações-teste reais. Parece-me um bom 
local para usar o critério da «falsificabilidade» 
proposto por Karl Popper! 
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Diana Sanches 
aluna da ESLC e adepta do Estoril 

Praia 

Numa perspetiva de saber mais sobre os 

alunos do AELC, o Jornal 100Letras decidiu 

entrevistar a aluna e execelente adepta do 

FC. Estoril Praia, para saber como e o que 

é viver o futebol ao rubro, mas de uma 

forma educada, e como é que o FC. Estoril 

Praia a influencia noutras áreas. 

promovido pela Liga NOS, conheci outras 

pessoas de outros clubes, ou seja, gente de 

qualquer outra parte do país e, com isso, 

aprendemos a respeitar os outros, apesar 

de a cor do equipamento ser difente do 

nosso e de outra zona do país. Assim, 

ganhamos  respeito pelos outros e jogarmos 

na desportiva, como quem diz jogamos por 

prazer. De certa forma, também foi por 

causa do Estoril e, consequentemente, do 

Hino do Fair-Play, que tive a oportunidade 

de conhecer aquela que hoje é a minha 

melhor amiga e adepta do Tondela. 

De que forma é que o Estoril te despertou 

o teu “dom” para a escrita? 

Relativamente à escrita, este “dom” e gosto 

pela escrita começou há mais tempo, perto 

dos meus 7/8 anos e com o avançar dos 

anos e com o início do meu gosto pelo 

Estoril, senti-me inclinada a expressar 

através da escrita o que sinto e a reavivar a 

minha alma na escrita. 

Achas que para desenvolver algum talento 

é necessário espaço? (ex: físico, 

psicológico, temporal, etc)? 

DS- Sim, porque dessa forma à medida que 

conseguimos desenvolver a nossa 

maturidade e a nossa experiência no 

conhecimento, vamos conseguindo 

desenvolver os nosso talentos, 

independentemente de ser na escrita, na 

música ou noutros. 

Para além de teres talento para a escrita e 

para seres uma adepta assídua do Estoril, 

achas que tens mais algum talento?  Se 

sim, qual? Que conselhos dás a alguém que 

tenha vergonha de se expôr perante o 

PPPP 
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O que é e como é ser adepta do Estoril? Há 

quantos anos és adepta assídua do Estoril? 

DIANA SANCHES (DS) – Ser adepta do Estoril 

Praia é a melhor coisa do mundo, porque 

neste clube não aprendemos só a gostar das 

vitórias, aprendemos também a aceitar 

todos os outros resultados e, além disso, 

sabemos conviver entre todos nós, não 

andamos ali em confusões com ninguém, 

contribuindo para um ambiente animado, 

aquando da realização das partidas de 

futebol. Sou adepta do Estoril desde 2012 e 

isto tudo começou num jogo, a que fui na 

companhia do meu pai, numa altura em que 

o Estoril ainda esta na 2ª Liga de futebol. Eu 

perguntei-lhe se o podia acompanhar mais os 

meus dois primos e ele disse que sim e, a 

partir desse dia, passei a gostar de ir.  

Achas que o facto de te tornares adepta do 

Estoril te influênciou/influencia nas tuas 

escolhas do dia-a-dia? (Se sim, porquê ou se 

não, também porquê?). 

DS- Eu sei conciliar as coisas, porque é assim, 

sei que, apesar de eu gostar muito do Estoril, 

não posso deixar que isso interfira nos 

estudos. Mas, mas por outro lado, o clube 

influencia-me nas minhas relações 

interpessoais, porque aprendemos a 

respeitar os outros. Por exemplo, na época 

de 2016-2017, eu estive no hino do Fair-Play, 

promovido pela Liga NOS, conheci outras 

pessoas de outros clubes, ou seja, gente de 

qualquer outra parte do país e com isso 

aprendemos a respeitar os outros, apesar da 

cor do equipamento ser difente do nosso e 

de outra zona do país, promovendo o 

respeito pelos outros e jogarmos na 

desportiva, como quem quer dizer, jogar por 

lazer. 

 

público? 

DS- Bom, à primeira vista, pensei que não 

tinha mais nenhum talento. Porém, as 

pessoas mais chegadas a mim dizem que 

tenho jeito para contar piadas ou anedotas, 

mas penso que isso não se considere um 

verdadeiro talento, porque é uma coisa que 

vamos memorizando e vai melhorando com o 

tempo. Quanto a dar conselhos a alguém que 

tenha vergonha de se expôr perante um 

público, o que posso dizer é que no hino do 

Fair-Play, promovido pela Liga NOS (1ª Liga), 

eu também era assim, porque por norma sou 

uma pessoa tímida, principalmente quando 

não conheço muito bem as pessoas, mas 

penso que, com o tempo, nos temos de 

habituar a isso. Quando vemos uma pessoa 

famosa ou mais mediática, a nossa tendência 

é pensar que essa pessoa não tem medos ou 

não é tímida, mas o que realmente acontece 

é que nas alturas mais difíceis sabem dar a 

volta à situação e não desistem facilmente 

que é o principal conselho que vos dou, a 

nunca desistir, porque existe sempre uma luz 

ao fundo do túnel! 

 

Miriam Raquel e Diana Sanches  Diana Sanches e o Jogador Moreira 
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E TEXTOS DE 

JOÃO PEDRO 

COSTA 
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valores do  

João Pedro Silva 
jogador de futebol nos iniciados do 

Sporting C.P ex-aluno do AELC 

O sonho, afinal, é possível… 

João Pedro Silva (JP Açoreano), 

nasceu a 27 de janeiro de 2000, na 

cidade da Horta, Faial. Frequentou a 

PAN em 2014/2015 e 2015/2016. 

Atualmente está na sua terceira 

época ao serviço do Sporting Clube 

de Portugal. Foi entrevistado pelo 

seu ex-professor de Educação 

Física, José Rosa.  

J.R. Em traços gerais, podes referir 

onde começaste a jogar e por que 

clubes passaste até hoje? 

J.P.S. Comecei a jogar, com cinco 

anos, nos Golfinhos, no campo do 

Fayal Sport, onde não cheguei a 

completar uma época. De seguida, 

joguei no Angústias Atlético Clube, 

durante uma época, ao serviço dos 

Escolinhas/Escolas 

(respetivamente). Mais tarde, 

joguei três épocas no "Grupo 

Desportivo do Salão" (2 épocas - 

Escolas; 1 época - Infantil), no 

escalão de iniciado. 

Depois, durante dois anos, joguei no 

Fayal Sport Clube (Infantis A e 

Iniciados B) jogando 

simultaneamente também nos 

escalões acima referenciados. A 

seleção da Associação de Futebol da 

Horta inicia-se com sub-12 e, com 

11 anos, já estava pré-selecionado 

para a convocatória.  

Desde aí fui convocado sempre para 

a seleção do escalão 

correspondente à minha idade e 

para a seleção do escalão acima, em 

simultâneo (com exceção dos sub 

14).  

De seguida, fui para Portugal 

Continental para participar no 

LLLLLL 

 

torneio Lopes da Silva, como capitão. 

Após esse torneio, fiz treinos no 

Académica de Coimbra e no Dragon 

Force,  em Outurela. Fiquei na equipa do 

Dragon Force durante uma época 

(Iniciado A), onde marquei 31 golos e fiz 

20 assistências, jogando a médio 

defensivo/médio centro. Depois tive 

propostas por parte do Porto, 

Belenenses, Sporting, Benfica, Linda-a-

Velha, Carcavelos, escolhendo então o 

Sporting Clube de Portugal. 

Na primeira época, no Sporting, acabei o 

último jogo como capitão, com um golo, 

duas assistências (jogando a central) e a 

oferta de contrato de formação. Na 

época passada (segunda época ao 

serviço do Sporting Clube de Portugal), a 

partir do meio da 1ª fase e até à 

obtenção do título de campeão nacional, 

joguei sempre a titular. Acabei a época 

com quatro golos, três assistências, 

jogando como central e com um 

contrato profissional. 

Na época atual (2017/2018), no 1.º ano 

de juniores, estou a titular e já fui 

convocado para a seleção. Para além 

disso, estou também a jogar a titular 

para a Youth League. 

J.R. Continuas a estudar em Alcochete? 

J.P.S. Ainda estudo, sim. No ano 

passado, estava em Ciências e 

Tecnologias, no 11.º, mas mudei de 

curso devido à falta de tempo para o 

estudo e, hoje em dia, encontro-me no 

11.º mas no curso Profissional de 

Desporto. 

 

J.P.S. Ainda estudo, sim. No ano 

passado, estava em Ciências e 

Tecnologias, no 11.º, mas mudei de 

curso devido à falta de tempo para o 

estudo e, hoje em dia, encontro-me no 

11.º mas no curso Profissional de 

Desporto. 

 

 

ENTREVISTA E TEXTOS DE 

JOSÉ ROSA 
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No passado dia 20 de abril 
de 2018, foi lançado, no 
auditório da Escola 
Secundária Leal da 
Câmara, o livro Uma 
Paixão para a Eternidade, 
escrito pelo professor de 
Filosofia, António Narciso. 
O Jornal tem o prazer de 
assinalar este evento com 
uma entrevista  ao 
professor António Narciso, 
com o intuito de o 
conhecer melhor e de 
perceber o que o levou a 
escrever esta obra. 

Parabéns, antes de mais, 
por esta publicação. De 
certeza que os alunos de 
Filosofia vão ficar 
contentes. Acha que nos 
pode revelar algo sobre a 
obra?  
 
António Narciso (AN) – 
Claro! Uma Paixão para a 
Eternidade conta a história 
ficcionada de um encontro 
entre dois filósofos, René 
Descartes (França, século 
XVII) e David Hume 
(Escócia, século XVIII). No 
caminho para Paris, depois 
de uma enorme 
tempestade, Hume fica 
retido numa estalagem, 
onde encontra Descartes. 
Sem muito para fazer, 
inevitavelmente presos no 
nevão, vão conversando 
sobre alguns dos mais 
importantes temas das 
suas filosofias. Durante 
este encontro, Hume 
apercebe-se de que um 
mistério rodeia a presença 
de Descartes naquele 
lugar. A partir daí, não 
descansará enquanto não 
resolver o tenebroso 

naquele lugar. A partir daí, 
não descansará enquanto 
não resolver o tenebroso 
segredo que ensombra 
Descartes. 

A publicação deste livro, 
destinado a um público tão 
especial, deve ser um 
momento muito significativo 
para si, em termos pessoais e 
profissionais. 

O que sentiu ao vê-lo 
impresso e pronto? 

AN - Para quem gosta tanto 
de ler, como eu, e aprecia os 
grandes escritores, foi com 
alguma apreensão que me 
lancei na escrita de um livro 
que enlaça filosofia e ficção. 
No entanto, a paixão pela 
leitura aliada ao gozo que a 
escrita nos dá impeliu-nos 
para esta aventura. Além 
disso, o livro foi escrito para 
facilitar o trabalho dos alunos 
de Filosofia e para um público 
interessado em conhecer um 
pouco dos grandes 
problemas da filosofia. Se 
atingir estes objetivos, sentir-
me-ei muito realizado. 

Quando recebi o livro do 
editor assaltou-me um misto 
de sentimentos: alegria por 
ver o projeto materializado e 
receio de o tornar público. 

Quanto tempo levou a sua 
elaboração? 

AN - Este livro é o resultado 
de muitos anos de 
investigação e de alguns 
meses de escrita. 

2.3. Como narrador da obra, 

Como narrador da obra, com 
qual dos filósofos se sente 
mais identificado? 

AN - Embora admire os dois, 
David Hume tem um lugar 
especial na minha lista de 
grandes filósofos, pela  

 

 

 

 

 

© MARGARIDA MOTA 

atualidade do seu legado e a 
coragem que revelou ao 
publicar as suas obras. 

Tem mais algum projeto de 
diálogo entre dois filósofos? 

AN -  Não! Embora tenha 
outros projetos na área da 
filosofia e da ficção. 
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No passado dia 22 de março de 2018, realizou-se, na EBPAN e na ESLC, a votação das propostas de 

melhoramento de um espaço dentro do recinto escolar, referente ao Orçamento Partcipativo das Escolas, 

promovido pelo Ministério da Educação. Os resultados foram os seguintes: 

 

EBPAN – 

“Cacifos 

para os 

alunos” 

56,59% 

 

ESLC – 

“Melhorora

mento das 

Salas de 

Aula” 

39,30% 
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Há lugares que se infiltram 

em nós. Que nos arrepiam a 

alma, nos fazem chorar e rir, 

numa mistura de emoções 

incontroláveis e 

inesquecíveis. Que nos 

fazem pensar quão bom é 

presenciar momentos e 

surpreendermo-nos com a 

vida que temos. E todos 

sabemos como isso se torna 

difícil, por vezes. 

Aqui fomos acolhidos como 

família e acolhemos quem 

também precisou. Entre 

abraços, lágrimas e 

sorrisos, acabámos onde 

precisávamos de acabar: 

perto uns dos outros, de boa 

saúde e com uma 

inexplicável sensação de 

gratidão.  

Entre tantos percalços, 

dúvidas e questões, talvez 

nem tenhamos parado para 

pensar que a solução e o 

ombro amigo esteve sempre 

ali: éramos nós. Porque 

termo-nos uns aos outros 

como porto seguro foi o que 

nos impediu de afundar.  

Um dia, mais tarde, para 

evitar as explicações 

demoradas e as detalhadas 

experiências, diremos que 

foi o Destino. Ainda que nem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

todos acreditem no 

místico que a vida nos 

esconde, é exatamente 

essa a palavra que 

usaremos para definir o 

que se passou aqui. 

Quando a nossa 

memória nos começar a 

atraiçoar, ainda diremos 

que foram os dias mais 

felizes das nossas 

vidas. Que vimos o 

mundo como crianças, 

e que nos sentimos 

como tal, quando tudo 

se tornou demasiado 

grande para nós, 

quando as cidades 

dobraram de tamanho e 

olhámos para os 

lugares com a cabeça 

erguida.  

E quando o mundo à 

nossa volta estiver 

vazio e a casa estiver 

abandonada e solitária, 

o nosso coração 

permanecerá cheio das 

memórias que não 

deixa fugir. E a gratidão 

ainda será tão sentida 

como foi no primeiro dia 

em que pusemos os pés 

em terra desconhecida, 

sedentos de 

conhecimento e amor. 

Mariana Fernandes 
10ºH4 

Há lugares que se infiltram em nós 

 
A viagem dos sonhos diversificados 

Esta é a viagem de todos. 
Ambicionada por muitos. Aclamada 
pela maioria. Nestes dez dias desta 
grande jornada, o espírito de união 
e de alegria espalhou-se por todos 
os locais por nós visitados. 
Estivemos primeiramente em 
Toulose, na França e, apesar de 
muito cansados e com um odor 
menos apropriado, conseguimos 
expandir essa alegria pela cidade. 
Seguidamente, chegámos a Roma, 
cidade dos grandes feitos romanos, 
próspera ainda e com uma base de 
conhecimento infindável para 
todas as pessoas que lá passam, 
incluindo nós. 
No dia seguinte, depois de uma 
grande noite bem passada e 
animada para alguns, continuámos 
por Roma, pelos belíssimos museus 
e pelas históricas Igrejas e, ao que 
parece, também formamos por 
segundo um comerciante, uma 
família fictícia, o que poderá dar um 
bom livro ou filme de múltiplos 
sucessos. 
Noutra manhã, ficamos numa fila 
de três horas para o museu do 
Vaticano, mas a espera 
compensou. Depois da apreciação 
das grandes obras do Museu do 
Vaticano, rumámos a um fabuloso 
final de tarde e noite, em que até 
foi colocado um vendedor de rua a 
divulgar, num megafone, uma frase 
bem caricata em Português, que só 
nós os portugueses conhecemos. 
No dia seguinte, navegámos, ainda, 
pela grande metrópole de Roma, 
onde provámos algumas iguarias. 
Visitámos a Fontana di Trevi, entre 
muitas outras experiências que irão 
ser reproduzidas nesta edição. 
No sábado, apesar do meu percalço 
(que foi fazer uma entorse), 
visitámos, na parte da manhã, a 
região de Siena, também conhecida 
pelas suas grandes obras de arte e 
pela sua excelente preservação. No 
período da tarde, passámos em 
Nápoles, uma cidade muito 

período da tarde, passámos em 
Nápoles, uma cidade muito 
interessante e com uma 
diversidade cultural imensa. 
Já no domingo, passámos o dia 
em Veneza, a passear pelos seus 
imensos canais de água, na 
presença de um sol radiante 
que, ao que parece, deixou Rio 
de Mouro e veio connosco, 
abrilhantando, ainda mais, todos 
estes dias passados aqui em 
Itália. 
E, como tudo tem um fim, 
segunda-feira foi dia de 
regressarmos à nossa terra, mas 
com algumas paragens em 
regiões de grande qualidade 
cultural, arquitetónica e 
literária, como o Mónaco, 
Mérida e Elvas. 
Finalmente, terça-feira foi um 
dia de reflexão sobre todos os 
acontecimentos desde o início 
da viagem e este texto ficará 
como testemunho destes dias 
bem passados. 
Despeço-me, depois de partilhar 
convosco o meu sentir sobre 
esta grande viagem que ousou 
reunir 54 pessoas ao longo de 10 
felizes dias. Fiz novas amizades, 
aprimorei algumas já existentes 
e interiorizei o espírito de união 
manifestado por este magnífico 
grupo. 
 

João Pedro Costa 
11ºH4  
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1º LUGAR 

DIOGO NUNES, 12ºE1 

Para celebrar a diversidade de 

fotografias existentes entre 

todos nós, o Jornal 100Letras, 

lançou, a todos os 

participantes na Viagem de 

Estudo a Itália, o Mega 

Concurso de Fotografia – 

Especial Itália, premiando as 

três melhores “obras de arte”. 

Os fotógrafos vencedores são 

os seguintes:  

2º LUGAR 

CATARINA COXO, 10ºC2 

3º LUGAR 

PROFESSORA ANABELA FANADO 

9/10 

 

7/10 6.5/10 

5º LUGAR 4º LUGAR 

SOFIA BATISTA, 11ºC1 

MARA PEREIRA, 12ºH2 

5.5/10      5/10 
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CREME DE ABÓBORA  

E COENTROS 

ingredientes 

• 500g de courgettes 
• 700 g de abóbora 

• 1 alho francês 
• 2 dentes de alho 

• 0,5 dl azeite 
• Coentros 
• Sal, q.b 

preparação 

Descasca-se e lava-se o alho francês, as 

courgettes, os alhos e a abóbora. Corte tudo 

em pedaços e coloque-os numa panela. Cubra 

com água, tempere de sal e deixe cozer 

durante cerca de 35 minutos. 

Veja se os legumes estão bem cozidos, regue 

com o azeite, retire do lume e triture tudo 

muito bem com a ajuda da varinha mágica. 

Lave e pique os coentros finamente, na hora 

de servir a sopa, polvilhe com um pouco dos 

coentros e sirva. 

indicação calórica 
e monetária 

A iniciativa começa 

em ti! Ajuda o teu 

planeta! 

 

projeto apoiado por: 
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SALADA PRIMAVERA 

• Massa -250g 
• Alho francês- 2                      
• Courgette- 3 ou 4  
• Beringela- 1 ou 2 
• Cogumelos- 250 g 
• Pimento -1 
• Quiabos-3 
• Peito de frango- 3 ou 4 peitos 
• Sal, pimenta 
• Azeitonas – qb, para decoração 
• Tomate cherry – qb para decorar 
• Frutos secos –qb para decorar 
• Beterraba – 300 g 
• Maçãs – 3 maçãs 
• Mel- qb 
• Azeite, vinagre balsâmico- qb 
• Ervas aromáticas 
• Quiabos – 3  

ingredientes • Frutos secos –qb para 
decorar 

• Beterraba – 300 g 
• Maçãs – 3 maçãs 
• Mel- qb 
• Azeite, vinagre 

balsâmico- qb 
• Ervas aromáticas 
• Quiabos – 3  

A introdução dos quiabos foi feita por sugestão 
das alunas de origem africana , que acharam 

importante juntar um elemento da sua 
gastronomia e que vêm assim introduzir uma 

nota de interculturalidade na ementa. 

Coza a massa «al dente», com um fio de azeite e 

sal e deixe arrefecer. Num tabuleiro de ir ao forno, 

disponha camadas de alho francês, courgettes, 

beringelas, pimento, cogumelos, alho  picado. 

Salpique com ervas de Provence ou orégãos, sal e 

azeite e leve ao forno, sem deixar cozer demais, 

só até os legumes ficarem crocantes. Retire e 

deixe arrefecer. À parte, grelhe os peitos de 

frango, cortados em tirinhas e temperados com 

um pouco de sal e pimenta. 

Quando todos estes ingredientes estiverem 

prontos, misture-os com a massa, junte azeitonas, 

tomate cherry e frutos secos. À parte, prepare um 

molho com a beterraba triturada, as maçãs e vá 

juntando a gosto, azeite, vinagre balsâmico e mel. 

 

preparação 

indicação calórica 
e monetária 
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SALADA PRIMAVERA  

QUEIJADA DE LARANJA 
• (aprox. 8-10 queijadas)  
• 2 ovos 
• 1 laranja 
• 120 gr de açúcar 
• 120 gr de farinha                                      
• 1 c. de sopa de fermento 
• 1,5 dl de leite 
• 60 gr de manteiga derretida 
• Açúcar em pó para polvilhar 

ingredientes 

preparação 

Pré-aqueça o forno a 180º C. 
Retire a raspa da casca de laranja e 
esprema o sumo. 
Bata os ovos com o açúcar até ficar uma 
mistura esbranquiçada e homogénea. 
Junte a raspa, o sumo de laranja, a farinha, 
o fermento e o leite em fio, batendo 
sempre. 
Por fim, adicione a manteiga derretida e 
bata mais um pouco. 
Divida a massa pelas forminhas sem encher 
demasiado e leve ao forno 20 minutos. 
Retire do forno, desenforme e polvilhe 
com açúcar em pó. 
 

Relembrando o facto de estarmos em Sintra, terra das queijadas, 
as alunas sugeriram,como sobremesa, uma versão de queijada, 
de confeção fácil e barata, usando fruta à disposição nesta época 
e que pode ser apresentada de duas formas, ou em tarte ou em 
forminhas. 

indicação calórica 

e monetária 
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• 2 bananas 
• 10 morangos 
• sumo de 3 laranjas 
• 1 copo pequeno de água 
• 1 colher de sopa de açúcar 

facultativa 

ingredientes 

preparação 

Lavar bem os morangos e parti-los 
para um copo de bater. 

Cortar a banana aos bocados e 
colocar no mesmo copo. 

Juntar o sumo das laranjas e o copo de 
água. 

Acrescentar a colher de açúcar e 
triturar tudo com a varinha mágica. 

Colocar nos copos com uma pedrinha 
de gelo, enfeitar com metades de 
morango e um raminho de hortelã. 

 

indicação calórica 
e monetária 

SUMO DE MORANGO, BANANA  

E LARANJA 

 

curiosidade 

CLASSIFICAÇÃO 
CIENTÍFICA 

  
Reino: Plantae 
Divisão: Magnoliophyta 
Classe: Magnoliopsida 
Ordem: Rosales 
Família: Rosaceae 
Subfamília: Maloideae 
Gênero: Fragaria  
  

INFORMAÇÕES 
  
- O morango é uma fruta 
vermelha, cuja origem é a 
Europa. 
  
- Produzida pelo morangueiro, é 
um fruto rasteiro. 
  
- Existem várias espécies de 
morango, sendo a fragaria a 

- Existem várias espécies 
de morango, sendo a 
fragaria a mais comum e 
cultivada em várias 
partes do mundo. 
  
- É uma fruta pouco 
calórica, apresentando 
cerca de 38 calorias por 
100 gramas.  

 

o morango 

 

36 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPLEMENTO GRATUITO DO 

Uma história para a minha professora 
O que vou contar é uma história 
verídica. Há muito, muito tempo, 
a vida era mesmo difícil. Uma 
senhora chamada Adelina não 
tinha tido uma infância fácil... era 
a mais velha de oito irmãos. Os 
pais dela tiraram-na da escola 
para tomar conta dos irmãos. 
Ela tinha muita pena de não saber 
ler nem escrever. 
Casou-se e, com o passar do 
tempo, soube que não podia ter 
filhos. 
Um dia, estava a passar pela rua, 
ouviu uma criança a chorar e 
pensou: “ Por que motivo aquela 
criança está a chorar daquela 
maneira? ” 
Ela acabou por fazer a pergunta a 
uma senhora e a mesma disse-lhe 
que a mãe do rapazinho tinha 
morrido e que ele estava entregue 
ao pai. 
Naquele tempo, os homens eram 
muitos diferentes, não 
conseguiam tomar conta dos 
filhos. Os homens eram só para 
trabalhar. 
Então ela bate à porta: 
* O senhor é o pai dessa criança? 
* Sim, sou. Porquê? 
* O senhor quer dar-me o seu filho 
para eu criar? 
* Vou falar com as minhas irmãs. 
Passe cá amanhã! 
Assim foi... no outro dia ela lá 
estava. 
Chegou o senhor, e disse-lhe que 
podia levar a criança. A senhora 
ficou contente. 
Pegou no menino ao colo e 
começou a chorar por aquela 
criança estar tão maltratada. 

Naquele tempo, os homens eram 
muito diferentes, não conseguiam 
tomar conta dos filhos. Os 
homens eram só para trabalhar. 
Então, ela bate à porta: 
— O senhor é o pai dessa criança? 
— Sim, sou. Porquê? 
— O senhor quer dar-me o seu 
filho para eu criar? 
— Vou falar com as minhas irmãs. 
Passe cá amanhã! 
Assim foi... no outro dia ela lá 
estava. 
Chegou o senhor e disse-lhe que 
podia levar a criança. A senhora 
ficou contente. 
Pegou no menino ao colo e 
começou a chorar por aquela 
criança estar tão maltratada. 
Levou-a para casa; deu-lhe banho 
e verificou que tinha marcas no 
corpo, dos bichos o comerem, e 
percebeu a razão por que ele 
chorava tanto... 
 
Aldina Queridinho 

Esse menino foi meu pai. A Senhora passou 
a ser minha avó e, para mim, minha mãe 
também. 
 

Aldina Queridinho 
Ensino Noturno B1 

16 de abril de 2018. 
  

CONTO 1 

CONSELHO 

MINUTOS COM 
UM LIVRO  É 
TOMAR CAFÉ 

COM UM AMIGO. 
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A D. Elvira tem quatro filhos; o 
Augusto, seu filho mais velho, a 
Gorety e o Carlos, os do meio, e a 
Maria é a mais nova. A Maria, 
como sabia o quanto a sua mãe 
trabalhava para sustentar a casa, 
fazia sempre algumas tarefas para 
ajudar. 
Os seus Irmãos já todos 
trabalhavam. Maria era a única 
que ainda estudava, por isso, 
todos os sábados, para 
surpreender a mãe, limpava toda 
a casa e até trocava de lugar 
alguns objetos decorativos, para 
que a Mãe pudesse reparar que, 
para além de a ajudar, tinha gosto 
em decorar a casa. 
Mas a D. Elvira, que já chegava tão 
cansada, nem tempo tinha para 
ver o esforço que Maria tinha 
feito… Maria ficava triste mas não 
dizia nada à Mãe. 
Algumas noites, a Maria pensava 
para si própria: “Os meus irmãos 
não fazem nada para ajudar nas 
tarefas de casa, mas recebem 
sempre prendas bonitas da minha 
Mãe!!! Sei que vês e não falas, 
minha Mãe. Será que gostas de 
mim? ” 
Os seus irmãos foram casando… 
Um dia, a mãe chegou a casa 
muito feliz e chamou a Maria. 
— Já tenho um trabalho para ti. 
— Mas…Mãe… eu ainda estou a 
estudar … 
— Pois. isso não me importa. Vais 
trabalhar, porque os teus irmãos 
também foram com a tua idade. 
Maria apenas tinha 14 anos e teve 
de fazer o que a Mãe dizia. 
Mais tarde a Maria casou-se, e 
seguiu a sua vida também. Mas, 
no dia do casamento, a Mãe, à 
saída da Igreja, abraçou-a como 
nunca tinha feito… Ela percebeu 
que a D. Elvira estava a chorar e 
que dizia para a sua irmã, tia da 
Maria, que a alegria da sua casa 
não seria mais a mesma sem a 
Maria. Nesse momento Maria 
apenas pensou: 
«Mãe, não chores porque eu 

Maria apenas tinha 14 anos e teve 
de fazer o que a Mãe dizia. 
Mais tarde, a Maria casou-se e 
seguiu a sua vida também. Mas, 
no dia do casamento, a Mãe, à 
saída da Igreja, abraçou-a como 
nunca tinha feito… Ela percebeu 
que a D. Elvira estava a chorar e 
que dizia para a sua irmã, tia da 
Maria, que a alegria da sua casa 
não seria mais a mesma sem a 
Maria. Nesse momento Maria 
apenas pensou: 
«Mãe, não chores porque eu 
apenas queria dizer-te as palavras 
que nunca te falei: deixa-me ser 
de novo a luz dos teus olhos, como 
fui quando era bebé sorridente. 
Não me iludo, achando que vais 
parar de te preocupar, sei que é 
impossível. Mas, hoje, deixa-me 
ser eu quem te abraça a dizer-te 
baixinho: eu amo-te, eu amo-te! 
Mãe, obrigada por teres cedido a 
tua vida por mim e teres feito, à 
tua maneira, o que mais ninguém 
no mundo seria capaz de fazer! 
É quase impossível achar palavras 
e gestos para expressar o amor… o 
que existe dentro de mim, por ti, 
Mãe. É um carinho bem maior que 
o céu e o mar… Apesar das 
lágrimas… Se eu pudesse fazer um 
único pedido em toda a minha 
vida, pediria que fosses eterna! 
— Eu amo-te, eu amo-te! 
— Obrigada por seres minha Mãe. 

tua vida por mim e teres feito, à tua 
maneira, o que mais ninguém no mundo 
seria capaz de fazer! É quase impossível 
achar palavras e gestos para expressar o 
amor… o que existe dentro de mim, por ti, 
Mãe. É um carinho bem maior que o céu e 
o mar… Apesar das lágrimas… Se eu 
pudesse fazer um único pedido em toda a 
minha vida, pediria que fosses eterna! 
— Eu amo-te, eu amo-te! 
— Obrigada por seres minha Mãe.” 

 

Da tua filha Rosa Maria 
Ensino Noturno – B2 

 

CONTO 2 

Uma História para a minha Mãe (As palavras que nunca te falei) 

 

ESTE ESPAÇO 
PODE SER SEU! 
ANUNCIE AQUI 

jornal100let
ras@hotmail

.com 
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Foi o ano de todos os prodígios. 

Chamo-lhe o ano dos lobos, mas 

bem poderia chamar-lhe o ano 

das vacas ou dos avejões. São sons 

e sabores da minha infância 

prensada em "takes" 

cinematográficos que alguém se 

esqueceu de revelar e montar. O 

filme possível ainda anda a monte, 

esperando pelas legendas e por 

um fio condutor que lhe dê 

sentido. 

Nesse ano, em suma, os lobos 

desceram da serra e eu sonhei 

noites a fio com os seus uivos, tão 

reais ainda agora, que me custa a 

perceber se não seriam apenas 

cães que a minha imaginação 

pintou de lobos. De qualquer 

modo, uma noite, eu vi-lhes os 

olhos verdes a espreitar por entre 

as azinheiras, quando me 

aventurei a cheirar a noite e o seu 

mistério. Não há noite como a dos 

montes! Um lençol branco de 

casas na escuridão total do 

cabeço. E os olhos verdes brilham 

sempre no escuro, os olhos dos 

gatos e dos linces e das raposas, 

furões, saca-rabos e outros bichos 

malteses. E estavam lá uns olhos 

assim, inequívocos como faróis 

longínquos lambendo o negrume 

de luz. De facto, na manhã 

seguinte, faltaram umas galinhas 

na capoeira e outras 

amanheceram desgraçadamente 

mutiladas. 

 

  

 

Os montes tinham destas coisas. E 

as noites perdiam-se nos limites 

entre a realidade e o pesadelo, 

feitas da massa obscura dos 

contos orais e das coisas que se 

inscreviam nas laudas do dia a dia, 

furões, saca-rabos e outros bichos 

malteses. E estavam lá uns olhos assim, 

inequívocos como faróis longínquos 

lambendo o negrume de luz. De facto, na 

manhã seguinte, faltaram umas galinhas 

na capoeira e outras amanheceram 

desgraçadamente mutiladas. 

Os montes tinham destas coisas. E as 

noites perdiam-se nos limites entre a 

realidade e o pesadelo, feitas da massa 

obscura dos contos orais e das coisas 

que se inscreviam nas laudas do dia a 

dia, à clara luz do sol. Como aquele 

açude que um dia descobri em passeios 

solitários pelo monte da Ferradura e me 

pareceu um local fora deste mundo, 

uma espécie de passagem para outra 

era, uma vida de encanto, um vale de 

bonecas e de espanto, embora no seu 

âmago não circulasse mais do que 

borras do azeite do lagar. 

Também tínhamos noites de lágrimas 

ouvindo as histórias do meu pai e os seus 

avejões brancos a descer pela chaminé. 

Ou os avejões que cruzavam a aldeia, a 

horas mortas, no tempo em que as 

sombras projetadas pelos lampiões 

cresciam pelos beirais dos telhados. 

Hoje sei que eram apenas homens que 

buscavam o quarto das amigas a coberto 

do disfarce de um simples lençol branco. 

Mas antes de o saber aterrorizavam-me 

as bofetadas que vários incautos diziam 

já ter apanhado em pleno rosto, vindas 

do negro coração da noite. Não havia 

eletricidade, muito menos no monte. 

 

  

 

Aí, os avejões eram outros. Na casa dos 

patrões aparecia um padre e a sua 

vetusta figura negra tinha por hábito 

sentar-se aos pés da cama, olhando o 

sono pecador do marialva ou da sua 

gente. O pior é que o padre não poupava 

ninguém, porque o pobre do motorista, 

um degrau acima dos restantes 

Hoje sei que eram apenas homens que 

buscavam o quarto das amigas a 

coberto do disfarce de um simples 

lençol branco. Mas antes de o saber 

aterrorizavam-me as bofetadas que 

vários incautos diziam já ter apanhado 

em pleno rosto, vindas do negro 

coração da noite. Não havia 

eletricidade, muito menos no monte. 

Aí, os avejões eram outros. Na casa dos 

patrões aparecia um padre e a sua 

vetusta figura negra tinha por hábito 

sentar-se aos pés da cama, olhando o 

sono pecador do marialva ou da sua 

gente. O pior é que o padre não 

poupava ninguém, porque o pobre do 

motorista, um degrau acima dos 

restantes empregados, e nem mais nem 

menos pecador por isso, também lhe 

sentira o peso nos pés, na noite em que 

lá dormiu sozinho... Eu cá, via-o quase 

todas as noites, na espécie de casa de 

alfaias em que habitávamos e era 

cozinha, sala e dormitório. Aos pés da 

cama ficavam as roupas e essas 

tomavam a forma arredondada do 

padre. Mas nunca, curiosamente, se 

sentou sobre as minhas pernas. 

Perguntava-me muitas vezes porquê, na 

redenção das manhãs. 

O pior de tudo ainda era a vizinhança 

das vacas e touros bravos, cuja 

manjedoura se encontrava adjacente à 

divisão onde vivíamos. Havia mesmo 

uma porta para lá, sempre fechada. 

Costumava abri-la, quando saíam 

durante o dia para o pasto e ficava a 

passear-me a medo pelo lugar proibido, 

como coelho visitando a toca do 

predador. À noite ouvia-lhes os mugidos 

e os sopros das ventas dilatadas, os 

coices e as cornadas na baia. E 

imaginava que, fatalmente, uma noite 

viria em que entrariam de enxurrada 

para nos cornearem a dormir, sem que 

o padre nos pudesse valer. 

 

CONTINUA NA PÁGINA A SEGUIR 

 

 

 

O Ano dos Lobos 
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CONTO 2 

Oferta Formativa para os Cursos do Ensino Noturno 

2018/2019 do Agrupamento de Escolas Leal da Câmara 

– Rio de Mouro 

Adultos com idade igual ou superior a 18 anos 

 
 

Estão a decorrer as pré-inscrições para os Cursos em regime 

noturno. 

A ficha de pré-inscrição é preenchida na Secretaria da escola no 

horário de atendimento - 2ªs, 3ªs, 5ªs e 6ªs das 18h:30m às 

20h:00m. 

Ainda por cima, na tenta do Domingo de 

Finados, o meu pai, já emborrachado, 

avança valentemente para o touro com 

valentemente sovado pelos cornos (por 

valentemente sovado pelos cornos (por 

via das dúvidas previamente 

embolados), até aterrar no chão de 

terra batida. Foram quase nulas as 

quezilias, mas duradouros os flashes de 

touros e cornos arqueados que 

passaram a povoar também as minhas 

noites. De tal ordem foi, que ainda hoje 

acordo a transpirar, correndo à frente 

de um touro…  

Havia nos montes uma solidão bonita, 

mas as noites fechavam-se sobre nós 

com uma cegarrega de sons 

inquietantes. Talvez por isso, ou por 

trabalharem sem hora certa,  os homens 

nos montes bebiam muito. Numa 

dessas noites, em que patrão e 

empregados haviam emborcado 

melancólicos copos de brandy a mais da 

conta, o Lavrador fez questão de 

introduzir o cavalo branco dentro de 

casa e começou a cantar o fado do 

cavalo branco, montado no pobre 

animal que apenas relinchava, inseguro 

no chão de mármore… Eu olhava 

extasiada o prodígio dos gestos 

sublimes, sem bem lhes encontrar o 

nexo. Ter um cavalo branco era fonte de 

grande emoção, a ponto de quebrar o 

canto em choro. Cansaço, solidão dos 

montes? Não conhecia ainda palavras 

como saudade, poesia, ou o êxtase 

próprio do ânimo embriagado. 

Mas as coisas não ficaram por aí nesse 

ano! Foi também por essa altura que o 

meu pai ficou preso a meio da ribeira, já 

de noite, no meio de uma enxurrada 

que lhe atolou o trator, no tempo em 

que as ribeiras corriam como correm 

hoje alguns rios. Não sabia nadar. 

Buzinou horas a fio até uma vivalma 

qualquer lhe lançar uma corda para 

atravessar a ribeira. 

 

Ana Isabel Falé 
professora no AELC 

http://aelc.pt/files/alunos/ensino_rec/18_19/Pre-InscricaoCursosnoturnos.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Olá. Nós somos os meninos do 

Jardim de Infância nº 2 de Rio de 
Mouro (salas 1 e 2). Soubemos que 
o 3º A e os alunos do Secundário 
fazem Filosofia com crianças. 
Também queremos fazer. Por isso 
temos umas perguntas para vos 
fazer». 
Estas são as palavras que iniciam 
este projeto dinamizado pelas 
educadoras Luísa Alves e Cecília 
Guerra, da educação pré-escolar, 
pela professora Conceição Silva e 
pelo professor António Narciso do 
3ºA, e pelo professor Álvaro Batista 
do 11ºH4. 
Entre outras perguntas muito 

curiosas feitas pelos meninos do 

Jardim de Infância nº 2 de Rio de 

Mouro aos alunos do 3º A e aos do 

11º H4, esta é talvez aquela que 

mais despertou a atenção dos 

alunos do secundário na turma H4 

do 11º ano. 

Os alunos do 3º A responderam: 

“Queridos amiguinhos do pré-

escolar, nós os alunos do 3ºA 

vamos responder às vossas 

perguntas com muito carinho. Não 

usamos a régua, mas usamos as 

palavras, o pensamento, as 

emoções...”. 

Os alunos do secundário do 11º H4 
responderam “Sim, nós usamos a 
régua mas com escala em Filosofia, 
sem estudarmos Matemática ou 
outro tipo de disciplina”. 
A nossa régua tem escala e é 
mental. Usámo-la para avaliar 
assuntos como: 
- um aluno com classificações tipo 
12-13, é um bom aluno? 
- um aluno que não ajuda os colegas 
dentro e fora da sala é um bom 
aluno? 
- o que é ser «aluno»? 
Então, usando a nossa régua mental 
com escala, fazemos assim: 
1º- dividimos a régua ao meio no 5, 
entre os dois pontos extremos, o 0 
e o 10. 
2º- Depois discutimos entre nós até 
 

conseguirmos ver as características 
de: 
- um aluno muito mau – de zero (0) 
a quatro (4) 
- um aluno muito bom – de seis (6) 
a dez (10) 
- um aluno médio – cinco (5) 
É uma discussão muito difícil 
porque as emoções e as palavras 
começam por mostrar as diferenças 
existentes entre nós e os outros. 
Com algum cuidado tentamos ouvir 
todas as opiniões e ver como cada 
uma pode ajudar a definir um 
significado comum,. 

É sempre muito difícil chegar a uma 
conclusão com a qual todos 
concordem ou mesmo a maioria, 
sobre as características do que 
significa ser «muito mau», «médio» 
ou «muito bom» aluno ou até, ser 
«aluno». Muitas vezes estudámos 
tanto, tantas horas e os resultados 
são maus, desmotivam-nos tanto. 
Somos maus ou bons alunos por 
isto...? 

Também a maneira como nos 
tratamos uns aos outros, dentro e 
fora das aulas, não é assunto da 
concordância de todos porque 
temos experiências diferentes, 
somos pessoas diferentes. Também 
é difícil dizer quais são as 
características de uma pessoa 
«assim assim». É mais fácil dizer as 
características de uma «excelente» 
pessoa ou de uma «péssima» 
pessoa. 

Mas, apesar de ser difícil apontar 
características a cada um dos 
valores (excelente, péssimo, e 
assim assim) é muito importante 
tentar porque os valores guiam a 
vida de cada um com os outros. 

3º- Depois de construirmos a nossa 
régua com a escala de valores do 
excelente aluno e da excelente 
pessoa, e dos graus abaixo, 
perguntamos aos colegas que 
chegam constantemente atrasados 
às aulas das 8:10 se se consideram 
bons alunos. Os colegas não acham 

chegam constantemente atrasados 
às aulas das 8:10 se se consideram 
bons alunos. Os colegas não acham 
muita piada à pergunta e dão 
respostas variadas. Outra, é quando 
não nos ajudam se temos 
dificuldade nalgum assunto escolar, 
consideram-se boas pessoas? 

Também usamos a 

régua...na filosofia das 

ciências 

Quando estudamos as 
características do saber científico. 
Reparem nestes instrumentos de 
laboratório: o 1º pertence à 
lllllllllllllLLLL 

 
 
 

Economia . A régua graduada 
com escala permite a cada um 
de nós fazer a mesma leitura se 
estivermos na posição certa 
(sem os erros de paralaxe). Se 
todos podem ler o mesmo 
número então número mostra 
uma parte da objetividade da 
ciência, e se opõe à 
subjetividade do saber vulgar. 
Como todos podem ler o 
mesmo, então o valor da leitura 
é universal. 

A Equipa de Redação do Jornal 
100Letras 

 
 
 

“Vocês usam régua em Filosofia?” 

1 - proveta 
 
 

2- amperímetro 
 
 

3 – gráfico económico 
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Num Jornal que dá 
visibilidade aos talentos que 
pululam por este 
Agrupamento, penso que 
será natural eu pedir talento 
para escrever um texto, que 
quero, «talentoso» sobre 
alguém que tem múltiplos 
talentos, incluindo o talento 
de não gostar de expor nem 
os talentos nem as ações, o 
carinho ou o altruísmo 
colocado em favor dos 
mesmos e, sobretudo, em 
favor, e para gáudio, de 
todos nós. 

Propositadamente, não vou 
centrar o texto sobre o seu 
talento com maior 
visibilidade. Esse entra-nos 
pela boca e pelos olhos 
adentro e, em seguida, 
acumula-se onde ninguém 
gostaria que se acumulasse: 
na barriga e nas coxas 
sobretudo, mas também nas 
finanças, porque, depois de 
algum tempo na degustação 
deste talento irresistível – 
demasiado na minha 
perspetiva –, lá teremos de 
puxar os cordelinhos à bolsa 
para pedir ajuda para sofrer, 
e muito, através da adoção 
de estilos de vida a condizer 
com adjetivos como 
cetogénica, paleo, 
vegetariana, vegane e afins. 
Ninguém merece! 

Prefiro centrar-me em 
outros talentos menos 
visíveis para os olhos e para a 
boca, mas muitos visíveis ao 
coração. Coração é, aliás, a 
palavra-chave deste meu 
texto. Começo por lembrar 
algumas palavras de Santo 

texto. Começo por lembrar 
algumas palavras de Santo 
Agostinho - filósofo que 
muito aprecio -, as quais se 
colam na perfeição à nossa 
talentosa: «Com o coração se 
pede. Com o coração se 
procura. Com o coração se 
bate e é com o coração que a 
porta se abre.» 

É mesmo isto! O coração é a 
força motriz que guia todas 
as suas ações. É a partir dele 
e com ele que ela desenvolve 
e aplica os seus talentos. É ele 
que lhe povoa o sorriso e os 
gestos, que a faz agir ou 
sossegar, falar ou calar. Em 
altura alguma a vi agir sem 
ser em prol dos outros, 
queixar-se ou dizer que algo é 
impossível de realizar. Se for 
preciso fazer nascer o dia 
com o sacrifício da sua noite, 
assim será. 

As pessoas com o coração do 
tamanho do mundo abrem a 
porta a outros corações. 
Desta vez, representados 
aqui por Três C. Estão mesmo 
a perceber do que se trata, 
não é? Isso mesmo! 
Confirmar, comunicar, 
comprimir, lema do 
movimento cívico Salvar + 
Vidas, criado por Gabriel 
Boavida, na sequência da 
morte do irmão, com uma 
paragem cardiorrespiratória, 
em plena via pública, sem ter 
sido atempadamente 
socorrido. 

A nossa talentosa – que 
aposto já adivinharam quem 
é – escancarou a porta a este 
movimento. Qual 

é – escancarou a porta a este 
movimento. Qual 
formiguinha, ajudou-o a 
crescer e a consolidar-se, 
num trabalho discreto, mas 
de grande envolvência, 
sobretudo, dando formação 
a muitos alunos do 
Agrupamento em suporte 
básico de vida e participando 
ativamente na atividade 
Mass Training que decorreu, 
no campo de futebol de Rio 
de Mouro, no dia 27 de abril 
de 2018, envolvendo alunos, 
professores, assistentes 
operacionais e técnicos das 
escolas do concelho de 
Sintra, a maior parte deles do 
Agrupamento de Escolas Leal 
da Câmara. 

Sem o enorme coração da 
nossa talentosa, nem esta 
atividade nem todo o 
trabalho que levou a ela 
teriam tido a expressão que 
tiveram e estaríamos, hoje, 
todos bastante mais longe 
dos objetivos a alcançar. Por 
isso, e por muitas outras 
ações, momentos, carinhos e 
sonhos realizados, muito 
obrigada, Susana Oliveira! 

É tão bom gostares de nós 

É tão bom gostares de nós 
assim! 

 
 

Lucinda Santos 
subdiretora do AELC 

É tão bom gostares de nós assim! 
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Durante o ano letivo de 2017/2018, 
decorreu entre todas as turmas do AELC, a  
formação dos “3C´s”, implementada com a 
ajuda da professora  Susana Oliveira, que 
como se pode ver na fotogaleria, presente 
neste artigo, formou os alunos “leigos” do 
11ºH4 a saber como operar numa crise 
cardiorespiratória de alguém que possamos 
ver na rua. 
A formação foi muito bem apreciada por 
todos os alunos emuit bem lecionada pela 
professora Susana Oliveira 
 

Formação dos 3C´s 

Dia 27 de abril de 2018, pela manhã, no campo de jogos de 
Rio de Mouro, todos ou quase todos os jovens da Leal 
responderam à chamada. É preciso saber o que fazer quando 
estamos perante alguém em paragem respiratória. E foi com 
este propósito que no agrupamento se acolheu o movimento 
começado por alguém que sofreu com uma vítima que 
poderia ter sido socorrida se os jovens do nosso país 
tivessem este tipo de formação. O Agrupamento de Escolas 
Leal da Câmara foi sensível e por aqui aconteceu, com o 
apoio da CMS, da Junta de Freguesia de Rio de Mouro, do 
Hospital Fernando da Fonseca, o mass training no âmbito do 
projeto “Salva uma vida, aprende os 3C’s”. 
E foi comovente! Uma enorme massa humana e jovem, com 
empenho e afinco no treino para  salvar vidas. 
É este o caminho da cidadania. Estamos cá uns para os 
outros. 

Arlete Cruz 
 

Dia de Cidadania no AELC 
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INFORMAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE 

44 frases talentosas 

Há sempre um talento em cada um de nós. Pode 

não se reconhecer logo, mas ao longo da vida vamos 
percebendo que ele existe. Já ando a cavalo desde 

os cinco anos e gosto muito de cantar mas ainda não 
sei em qual das duas coisas posso ser melhor. 

Cristina Silva, 7º G - EBPAN 

 

O talento é uma coisa que as pessoas 

fazem muito bem. É uma coisa especial 
que nós temos dentro de nós e que às 

vezes é difícil de encontrar. 

Joana Rodrigues, 5º C e Maria Leonor 
Rodrigues, 5º C - EBPAN 

 

O talento parece-me ser uma habilidade da qual 

nós gostamos e que sabemos exercer bem. O meu 
talento, por enquanto, é tocar piano, o que faço 

desde os sete anos. Gosto de tocar “The Rainbow” e 
“Lulaby”. 

Teresa Neto, 9º H - EBPAN 

 

 

O talento revela-se na escola em vários 

campos, por exemplo, no desenho, na 
dança, no teatro, na música e até no 

desporto. Eu tenho talento para o 
badmington. 

Leonor Palma, 6º G - EBPAN 

 

Talento é uma habilidade especial que uma pessoa se orgulha de ter e que os outros acham 

espantoso mas, mesmo que não achem, enche-nos à mesma de orgulho. 

Tiago Ribeiro, 7º G - EBPAN 

 

O QUE É O TALENTO? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diversidade de sabores e produtos biológicos 
Pelas ruas de Rio de Mouro, surgem por todo o lado hortas e 

campos urbanos com um sentido muito amigo do ambiente. É 

nestes micro-fúndios que surgem os melhores produtos 

presentes na mesa dos portugueses, derivados de pessoas que 

cultivam as suas sementes com todo o carinho, alegria e felicidade 

agradando também a mãe natureza. 

Quando se atravessa a estrada que liga Rio de Mouro à Serra 
das Minas, é possível observar do lado direito, uma 
imensidão de campos agrícolas fomentados por pessoas que 
amam a terra que pisam, ou seja, tem gosto pelo que fazem, 
depositando em todo aquele solo a sua pureza e imensidão 
de carinho nos produtos que cultivam e colhem. Estima-se 
que os produtos oriundos destas pequenas plantações e das 
grandes plantações biológicas são muito benéficas para 
quem as consome, não só pelo seu alto teor de felicidade 
que neles é depositada (nos produtos) mas também na 
forma como são cultivados, pois não necessitam de 
inseticidas, pesticidas ou outro produto químico nocivo para 
a nossa saúde. 

Numa pequena conversa realizada para esta reportagem 
feita ao Sr. António Martins, é possível sentir que quem 
cultiva e dedica o seu tempo a estas terras, consegue 
absorver através da mãe natureza, múltiplas partículas de 
alegria, felicidade, motivação, que faz com que  continuem 
com aquela atividade por longos anos. Estes sentimentos 
também são motivados com  a ajuda da Junta de Freguesia 
de Rio de Mouro e pela Câmara Municipal de Sintra, que 
tudo fazem pelos seus habitantes, pois de, tempos em 
tempos, ajudam também a preservar esta agricultura 
biológica e amiga do ambiente. 

Por isso é importante e necessária a compra de produtos 
biológicos, provenientes de uma agricultura sustentável de 
modo a promover um bem-estar entre todos. 

Em suma, para que todos tenhamos acesso a um mundo 
sustentável e a uma agricultura amiga do ambiente e do 
nosso organismo, devemos defender quem a tenta 
defender, unificando cada apoiante num só ponto de 
reflexão e ação. 

João Pedro Costa, 11ºH4 
 

4444 

ARTIGO 
PREMIADO 
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É para o ano há mais!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À ESQUERDA: Rita 

Mestre e Filipa Almeida 

AO CENTRO: Luana 

Santos, Professora Lucília 

Oliveira e Alexandra 

Moreira 

À DIREITA: Paulo Cruz 

e João Pedro Costa 

Decorreu no dia 19 de 

abril de 2018, quinta-

feira, na Universidade 

Católica Portuguesa, 

nomeadamente no 

Instituto de Estudo 

Políticos, a Cimeira das 

Democracias. 

Está cimeira teve e tem 

como objetivo promover 

o debate entre todos os 

alunos que 

representaram cada país 

que tivesse como o seu 

único regimea 

democracia. 

 

Durante as quatro 

comissões de trabalhos, 

foi possível observar um 

trabalho árduo por parte 

dos delegados e aos 

jornalistas que se refletiu 

num grande debate na 

Assembleia Geral, no final 

do dia. Um 

agradecimento à 

lllllllllllllllllllllll 

 Agradeço à Luana Santos, 

Luana Santos, à 

Alenxandra Moreira, à 

Rita Mestre, à Filipa 

Almeida, ao Paulo Cruz a 

excelente companhia e 

altruísmo. Um especial 

agradecimento à 

professora Lucília 

Oliveira, pelo convite e 

pela maravilhosa 

coordenação da equipa e 

do projeto. 

 

 

João Pedro Costa 
11ºH4 

Cimeira das Democracias - 2018 
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«Inquietação!... Inquietação!... Inquietação!... 

Porquê? Não sei (ainda)!...» 

 

Desta inquietação criada no 

palco pelos jovens atores da 
ESLC, que integram o grupo de 
Teatro Reticências, uma ideia 
ecoa e permanece viva no 
espírito do espetador 
emocionado até ao fim do 
espetáculo – a inquietação leva 
à ação… Ninguém pode ficar 
indiferente perante uma 
situação de prepotência 
caracterizada pela falta de 
liberdade de expressão, sob 
pena de se tornar conivente e 
cúmplice deste ambiente de 
opressão. 

Foi realmente algo eletrizante 
ver estes jovens atores em 
ação, a representar, a dançar, a 
cantar, a dar o corpo e a voz aos 
poetas portugueses que, ao 
longo da História, marcaram o 
seu tempo com a sua poesia 
interventiva para mudar 
mentalidades, à procura «da 
coisa linda» que a realidade 
sombria não deixava revelar. 

Luísa… Jorge… Miguel…, figuras 
imaginárias, com uma presença 
muito real no palco, foram 
homenageadas pelas suas 
ações heroicas em prol da 
liberdade de expressão e de 
pensamento e da dignidade 
humana, pagando com a 
própria vida o preço dessa luta 
resiliente por um tempo justo, 
em oposição a um sistema 
llllllllll 

totalitário. Foi comovente 
emocionada como os atores, 
filhos do 25 de abril e da 
revolução dos cravos, 
encarnaram o papel das 
diferentes personagens, 
recriaram situações a que 
ninguém jamais deseja assistir, 
no futuro, mas que continuam 
ainda presentes na memória 
daqueles que as vivenciaram no 
passado, provocando-lhes 
emoções fortes e lágrimas 
contidas a muito custo… 

Foi, sem dúvida, uma 
experiência marcante 
presenciar a atuação destes 
jovens que, conscientes da 
importância do seu papel nesta 
inquietação, que é a própria 
Vida, estão (ainda) à procura de 
uma resposta para a sua 
inquietação pessoal. 

Também eles, com as suas 
palavras, com o seu 
desempenho expressivo, 
pretendem intervir, com a 
consciência de que é preciso 
agir para despertar as 
consciências adormecidas, 
fomentar o desejo de agir 
civicamente e de transformar 
as mentalidades para que os 
erros do passado não se 
repitam. 

Foi realmente uma coisa 
linda!... 

Teresa Lucas 

Teresa Lucas 
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SUPLEMENTO GRATUITO DO 

O JORNAL OFICIAL DA ESCOLA BÁSICA PADRE ALBERTO NETO, CO-PATROCINADO PELO  

Consílio das Estações 
Eu sou Cibele, deusa Romana da 

Natureza, 

E tenho uma missão: 

Juntar as minhas amigas estações 

E lembrar-lhes a sua obrigação. 

Aí vem a Primavera, 

Florindo em beleza 

Apesar de ser tímida 

Das estações é a princesa! 

Chega agora o Verão, 

Ainda com cheiro de mar 

Aquece-nos o coração 

E dos seus atributos sempre a falar! 

Entra twittando, o stalker Outono 

Traz novidades para a reunião, 

Mas vai ter de ouvir 

Mas vai ter de ouvir 

A dona da razão. 

Ainda sacudindo a neve, 

Junta-se o Inverno bem agasalhado 

Um senhor de barbas brancas 

Que ao frio está habituado. 

Estamos todos reunidos 

Vamos agora conversar, 

Pois à vossa missão 

Mais atenção é preciso dar! 

Sois estações do ano 

Com tempo e tarefas bem definidas 

Tem havido alguma distração 

E quero-vos bem unidas. 

Já houve calor intenso 

 

Já houve calor intenso 

E fogos violentos 

Atenção, não haja cheias, 

Não se querem mais lamentos. 

Ouvimos-te atentamente, 

Deusa Cibele, rainha da Natureza, 

Fica aqui a nossa promessa: 

Tudo vai ficar em harmonia e 
beleza! 

 

Texto elaborado com base no 
episódio “Consílio dos 

Deuses” in Os 
Lusíadas, Camões. 

OFICINA DA ESCRITA 

Maria Sousa Nº11, Kristianna 
Pitsul Nº9 - 8ºC - EBPAN 

 

Sabes o que 

aconteceu no 

dia 25 de abril 

de 1974? 

página 2 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS6OHT6sLSAhWEuRoKHVqnDQQQjRwIBw&url=https://pt.slideshare.net/agenciayeah/design-selo-4&bvm=bv.148747831,d.d2s&psig=AFQjCNGlwBFhITR8xaVpndXm5FikY3TF0w&ust=1488922490504857
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Excerto dos 

resultados de um 

inquérito sobre o 25 

de abril de 1974 aos 

alunos da EBPAN 

A Guerra Colonial 

 

A Guerra Colonial começou em 

1961 e opunha o exército 

português aos guerrilheiros que 

lutavam pela independência dos 

territórios africanos que 

Portugal na altura governava: 

Angola, Moçambique e Guiné. 

  

O governo chamava a esses 

territórios «províncias 

ultramarinas» (porque estavam 

para além do mar) e afirmava 

que faziam parte de Portugal da 

mesma forma que o Minho ou o 

Algarve. Na verdade, eram 

colónias, ou seja, países com 

populações e línguas próprias 

que no passado tinham sido 

conquistados e ocupados pelos 

portugueses. Muitos países 

europeus tinham tido colónias 

em África, mas em 1973 ou 1974 

essas colónias já se tinham 

tornado países independentes 

quer dizer, já não dependiam 

das metrópoles, que era como se 

chamava aos países 

colonizadores. 

  

Mas o governo português da 

altura teimava em manter a 

posse das colónias e, por isso, 

enviava para a guerra todos os 

jovens. O serviço militar, a 

tropa, como se costuma dizer, 

durava então quatro anos, os 

primeiros dois passados na 

«metrópole», em instrução, e os 

dois últimos no «ultramar», em 

combate. 

 

  

confrontos em África. Durante 

os 13 anos, tempo que durou a 

 

  

Muitos jovens morriam nos 

confrontos em África. Durante os 

13 anos, tempo que durou a 

guerra, perderam a vida quase 9 

mil soldados e cerca de 30 mil 

ficaram feridos ou estropiados. 

Quase todas as famílias estavam 

de luto, pois tinham pelo menos 

um morto na guerra. Em 1973, 

Portugal tinha 150 mil homens a 

combater.  

 

Muitos dos sobreviventes, depois 

de regressarem, mostravam 

dificuldade em integrar-se na 

vida civil e eram frequentes as 

doenças psiquiátricas provocadas 

pela terrível experiência por que 

tinham passado. Aqueles que 

pretendiam estudar não podiam 

fazê-lo em idade útil pelo que 

havia sempre jovens a partir para 

o estrangeiro clandestinamente.  

 

 

Helena Santos – 6ºD, EBPAN 
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Sete dias com os Média – As “fake news” 

No dia 8 de maio, a turma do 8ºC veio à biblioteca 
para refletir sobre as estratégias de manipulação 
de massas e para aprender a distinguir as notícias 
falsas das verdadeiras. Usamos os nossos 
telemóveis e os tablets para pesquisarmos o 
tratamento de uma notícia em meios diferentes. 

Depois de verificarmos, através de uma grelha de 
análise, a autenticidade dessas notícias,  em vários 
suportes, a turma chegou a diversas conclusões : 

 * Os meios tradicionais (jornais, revistas, TV e 
rádio), são mais fiáveis do que os meios 
alternativos (jornais digitais, blogues, redes 
sociais); 

 * Os meios tradicionais também difundem noticias 
falsas; 

 * As noticias falsas servem para distrair o público 
das coisas realmente importantes; servem para 
levar as pessoas a realizar determinado 
comportamento; servem para estimular o 
consumo de um determinado produto ou serviço; 
servem também para deseducar as pessoas que, 
assim, são mais facilmente manipuladas,  entre 
muitas outras intenções que visam formatar o 
cérebro das pessoas. 

 * Inspirado nas ideias de Noam Chomsky, o 
francês Sylvain Timsit elaborou a lista das “10 
estratégias mais comuns de manipulação em 
massa através dos meios de comunicação de 
massa“. Sylvain Timsit elenca estratégias 
utilizadas diariamente há dezenas de anos 
para manobrar massas, criar um senso comum e 
conseguir fazer a população agir conforme 
interesses de uma pequena elite mundial. 

 

LIMITAÇÕES NO USO DA INTERNET 

O USO DA INTERNET  VAI SER LIMITADO, JÁ 
A PARTIR DO PRÓXIMO MÊS DE AGOSTO, A 
3 HORAS POR DIA, COM O OBJETIVO DE OS 
ULTILIZADORES PASSAREM A COMUNICAR 
MAIS, PRESENCIALMENTE. 

PREVÊ-SE UMA GRANDE REVOLTA, QUE VAI 
ALASTRAR UM POUCO POR TODO O 
MUNDO, SEGUNDO NOTICIA O GOOGLE, NA 
SUA PÁGINA DE HOJE. 

Inês Neves, Bia Almeida, Jéssica Gonçalves e 
Rodrigo Pinto. 

M(Ariana) Grande muda de carreira! 

UMA FONTE PRÓXIMA DA CANTORA 
M(ARIANA) GRANDE INDICOU QUE ESTA VAI 
DEDICAR-SE A UMA CARREIRA NO MUNDO 
DA DANÇA, ATRAVÉS DO 
DESENVOLVIMENTO DA DANÇA DO VENTRE 
E DE OUTRAS DANÇAS ERÓTICAS, EM BARES 
NOTURNOS. 

ESTA EX-CANTORA CANSOU-SE DE COMPOR 
CANÇÕES E, POR ISSO, OPTOU POR OUTRA 
VERTENTE QUE É A DANÇA. OS VÍDEOS DA 
CANTORA JÁ PODEM SER VISTOS 
NO YOUTUBE. 

Maria Cabral, Mariana Teixeira, Mariana Proença 
e Matilde Almeida 

 

VÊ MAIS EM:  

COMEÇOU A TERCEIRA GUERRA MUNDIAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIAL 

ANIVERSÁRIO 

2ºLUGAR 

CATARINA SILVA, 

1P3 

3ºLUGAR 

GABRIEL 

OLIVEIRA, 1P3 

1ºLUGAR 

BÁRBARA HORTA, 

11ºH4 

No concurso promovido pelo 

Jornal 100Letras, para renovar o 

logotipo do mesmo, os três 

melhores foram os seguintes: 

Então, que deseja de 

sobremesa? 

- Um molotov. 

O Sr. Sabe quem era o 

molotov? 

- Hum, não. Quem 

era? 

Era o Ministro dos 

Negócios 

Estrangeiros de 

Estaline. 

- De quem? Do 

Stallone? Ah, já sei!. 

 

Num restaurante em 

Queluz a 08.03.18 

(anedota cedida pelo 

professor Álvaro Batista) 
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52 talentos 

 Talentum 

 
palavra talento deriva 
do latim talentum, 
relacionando-se com a 
aptidão e habilidade 
que uma pessoa tem 
para fazer alguma 
atividade específica. O 
talento pode ser algo 
que "sempre" 
soubemos fazer, um 
conhecimento que 
adquirimos ao longo da 
nossa vida, ou 
podemos, 
simplesmente, não 
possuir nenhum. 

Pessoalmente, possuir 
ou não um talento, 
pode gerar satisfação 
ou insatisfação interior. 
Saber que temos uma 
capacidade que vai 
além das capacidades 
comuns (capacidades 
que à partida todos 
temos) faz com que nos 
sintamos realizados. 

Socialmente, os 
talentos ganham ainda 
mais importância. 
Normalmente, quem 
tem algum talento, ou 
quem tem um talento 
ao qual a sociedade dá 
llll 

  

Como já referido antes, 
pode haver alguém que 
não tenha talento, mas 
para afirmar isso 
seguramente, é preciso 
que quem afirma não 
ter talento nenhum já 
tenha experimentado 

mais importância, 
geralmente tem mais 
benefícios, e também 
um maior estatuto na 
sociedade. 

Como já referido antes, 
pode haver alguém que 
não tenha talento, mas 
para afirmar isso 
seguramente, é preciso 
que quem afirma não 
ter talento nenhum já 
tenha experimentado 
todas as atividades 
possíveis. 

Os talentos podem ser 
hierarquizados, e, 
sobretudo na 
sociedade, podemos 
afirmar que eles são 
hierarquizados, pois 
tem mais importância 
aquele que possuir um 
talento mais apreciado 
pela sociedade. Alguém 
que possua um talento 
como jogar futebol 
ganha mais 
importância que 
alguém que tenha um 
talento pelo qual 
ninguém se interessa. 

 

Catarina Coxo 
10ºC2 

 

 

 

talentos são habilidades ou 
capacidades que alguém tem 
para desempenhar uma 
determinada função ou para 
fazer algo como, por 
exemplo, o Cristiano Ronaldo 
tem para jogar futebol ou 
como Amália Rodrigues tinha 
para cantar. 

Quando temos um talento 
este é suportado pela 
sociedade porque se 
ninguém fosse e visse 
concertos também ninguém 
reconhecia o talento dos 
cantores, se ninguém fosse 
aos jogos de futebol também 
ninguém reconhecia o 
talento dos futubolistas, se 
ninguém visse novelas o 
talento dos atores também 
não era reconhecido, é 
importante termos um 
talento seja ele 
desenhar,cantar, jogar 
futebol, basquete, vólei ou 
qualquer outro que seja 
reconhecido. Porque 
deveremos guardar uma 
capacidade tão boa para 
nós?, se podemos partilhar 
com os outros. Com isto 
concluimos que os talentos 
não são só nossos e 
importantes para nós mas 
também para a sociedade. 

Eu acho que todos temos 
llllllll 

talentos por mais simples 
que eles sejam, mas nem por 
isso alguém tem o direito de 
dizer que o meu é inferior ou 
superior porque todos os 
talentos são importantes 
para nós e para a sociedade, 
não é porque um amigo meu 
canta muito bem e eu 
cozinho muito bem que o 
meu talento é superior ao 
dele ou vice-versa, não é 
porque um concerto do 
Justin Bieber tem mais 
audiências que um programa 
de culinária que o talento dos 
que compõem o programa é 
inferior, o que eu quero dizer 
é que apesar de o nosso 
talento depender da nossa 
sociedade ninguém tem o 
direito de o classificar como 
superior ou inferior. 

Com isto concluo que o 
talento não depende só de 
nós mas também da 
sociedade onde nos 
inserimos e que ninguém 
tem o direito de o classificar 
seja como for. 

Miriam Carrilho 
10ºC2 

      Talentos 

A  

 

Os 

 

E TU? TENS 

ALGUM TALENTO? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 talentos 

O talento é algo que 

conseguimos reconhecer 
todos os dias. Quando 
olhamos em nosso redor, 
identificamo-lo, pois ele está 
presente em todo o lado, seja 
nos artistas de rua, nos 
famosos ou na forma simples 
de enfrentar o quotidiano. 

Como participante do 
Concurso Nacional de Leitura 
foi-me proposta a leitura da 
obra Prantos, Amores e 
Outros Desvarios de Teolinda 
Gersão, um livro de pequenos 
contos que retrata na 
perfeição o talento da 
obstáculo no nosso caminho, 
no nosso dia-a-dia. 

 

 

O livro é composto por 14 
curtos contos, nenhum com 
um final feliz, todos a retratar 
a vida real e o talento 
necessário para continuar a 
viver, mesmo que, no final, 
não se alcance a felicidade. A 
obra refere inúmeras 
personagens que 
demonstram os extremos de 
qualquer sociedade, mas são 
as pequenas personagens, 
como o mendigo (que come 
como se não o fizesse há dias, 
só, no meio da rua) ou mãe de 
Luísa (que doente, se vê 
ignorada pela filha) que, 
realmente, têm talento e 
coragem para viver todos os 
dias. Personagens como estas 
são, na minha opinião, as 
verdadeiras heroínas da obra. 

Este é o talento que eu penso 
que todos nós temos 
enquanto seres humanos. 
Talvez não estejamos a viver 
situações tão extremas, mas, 
na nossa vida, no nosso 
quotidiano, somos 
constantemente postos à 

O livro é composto por 14 
curtos contos, nenhum com 
um final feliz, todos a retratar 
a vida real e o talento 
necessário para continuar a 
viver, mesmo que, no final, 
não se alcance a felicidade. A 
obra refere inúmeras 
personagens que 
demonstram os extremos de 
qualquer sociedade, mas são 
as pequenas personagens, 
como o mendigo (que come 
como se não o fizesse há dias, 
só, no meio da rua) ou mãe de  

 

 

 

coragem para viver todos os 
dias. Personagens como estas 
são, na minha opinião, as 
verdadeiras heroínas da obra. 

Este é o talento que eu penso 
que todos nós temos 
enquanto seres humanos. 
Talvez não estejamos a viver 
situações tão extremas, mas, 
na nossa vida, no nosso 
quotidiano, somos 
constantemente postos à 
prova e saber continuar, ter a 
coragem de resistir às 
dificuldades que o simples 
ato de viver implica é, na 
minha opinião, o melhor 
talento que cada um de nós 
pode ter, tal como estas duas 
personagens o têm. 

Madalena Rodrigues 

12ºH 

 

Luísa (que doente, se vê 
ignorada pela filha) que, 
realmente, têm talento e 
coragem para viver todos os 
dias. Personagens como estas 
são, na minha opinião, as 
verdadeiras heroínas da obra. 

Este é o talento que eu penso 
que todos nós temos 
enquanto seres humanos. 
Talvez não estejamos a viver 
situações tão extremas, mas, 
na nossa vida, no nosso 
quotidiano, somos 
constantemente postos à 
prova e saber continuar, ter a 
coragem de resistir às 
dificuldades que o simples 
ato de viver implica é, na 
minha opinião, o melhor 
talento 

 

 

 

Madalena Rodrigues 

12ºH 

 

Talento que cada um de 
nós pode ter, tal como 
estas duas personagens 
o têm. 

Madalena 
Rodrigues 

12ºH3 
 

A propósito do livro Prantos, Amores e Outros Desvarios… 

O talento é algo que conseguimos reconhecer todos os dias. Quando olhamos em nosso redor, identificamo-lo, pois ele 
está presente em todo o lado, seja nos artistas de rua, nos famosos ou na forma simples de enfrentar o quotidiano. 

Como participante do Concurso Nacional de Leitura foi-me proposta a leitura da obra Prantos, Amores e Outros Desvarios 
de Teolinda Gersão, um livro de pequenos contos que retrata na perfeição o talento da persistência e da resiliência, o 
talento para nunca desistir, por mais duro que seja o obstáculo no nosso caminho, no nosso dia-a-dia. 

O livro é composto por 14 curtos contos, nenhum com um final feliz, todos a retratar a vida real e o talento necessário 
para continuar a viver, mesmo que, no final, não se alcance a felicidade. A obra refere inúmeras personagens que 
demonstram os extremos de qualquer sociedade, mas são as pequenas personagens, como o mendigo (que come como 
se não o fizesse há dias, só, no meio da rua) ou mãe de Luísa (que doente, se vê ignorada pela filha) que, realmente, têm 
talento e coragem para viver todos os dias. Personagens como estas são, na minha opinião, as verdadeiras heroínas da 
obra. 

Este é o talento que eu penso que todos nós temos enquanto seres humanos. Talvez não estejamos a viver situações tão 
extremas, mas, na nossa vida, no nosso quotidiano, somos constantemente postos à prova e saber continuar, ter a coragem 
de resistir às dificuldades que o simples ato de viver implica é, na minha opinião, o melhor talento que cada um de nós 
pode ter, tal como estas duas personagens o têm. 

Madalena Rodrigues 

12ºH 

 

Durante a deslocação ao 
Centro Cultural Olga 
Cadaval, gerou-se um 
ambiente de são convívio 
em que os alunos de idades 
tão diferentes perceberam 
que todos fazem parte de 
uma organização que os 
preza e os apoia na 
concretização do seu 
talento, neste caso, para a 
leitura.   
Os participantes foram, 
pelo  1º ciclo, o Rodrigo 
Gonçalves da EB, JI, nº 2 da 
Rinchoa, pelo 2º ciclo, a 
Margarida Sobreira do 6º F, 
pelo 3º ciclo, o Rafael 
Madeira  (3º ciclo) e 

Cunha, Ana Isabel Falé e 
Teresa Lucas, pois sem o seu 
contributo e incentivo não 
teria sido possível obter estes 
resultados. 
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Vencedores do Concurso de Leitura 

APOIA AS BOAS LEITURAS 

pelo 3º ciclo, o Rafael 
Madeira  (3º ciclo) e Madalena 
Rodrigues (Secundário) 
A aluna Madalena Rodrigues, 
do 12ºH3, deu-nos o enorme 
prazer de obter com distinção o 
1º lugar do Secundário, área em 
que o Agrupamento é vencedor 
pelo segundo ano consecutivo. 
Os alunos mais novos 
mostraram o seu entusiasmo 
com o sucesso da colega e 
esperam para o ano voltar a 
participar. Estão de parabéns! 
Um agradecimento aos 
professores envolvidos em cada 
ciclo, Ana Paula Rocha, Cristina 
Cunha, Ana Isabel Falé e Teresa 
Lucas, pois sem o seu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 clube de robótica 

O clube de Robótica da escola Leal 
da Câmara participou no Festival 
Nacional de Robótica 2018 nos dias 
28 e 29 de abril de 2018. Este evento 
aconteceu em Torres Vedras, tendo 
sido promovido pelo Agrupamento 
de Escolas de São Gonçalo, pela 
Câmara Municipal de Torres Vedras 
e pela Sociedade Portuguesa de 
Robótica, em parceria com o 
Instituto Superior de Engenharia de 
Lisboa, o Instituto Politécnico de 
Leiria, o Ministério da Educação e a 
Associação Nacional de Professores 
de Informática. 

No evento, o clube esteve presente 
através da exposição de trabalhos da 
autoria dos alunos Francisco 
Pimenta, Pedro Fernandes, Rafael 
Mendes, Ruben Bento e Vasco 
Rodrigues e através da participação 
na prova “Segue Linha” (Desafio 
RobôOeste) onde foi alcançado um 
honroso 3º lugar. Parabéns aos 
membros da equipa D3F4ULT: André 
Casimiro, Júlio Chaby, Marta Brites e 
Rui Pais e a todos os membros do 
clube pelo trabalho e dedicação. 

No espaço do evento dedicado à 
exposição de trabalhos realizados 
pelos clubes de Robótica, o clube 
apresentou os seguintes trabalhos: 

exposição de trabalhos realizados 
pelos clubes de Robótica, o clube 
apresentou os seguintes trabalhos: 
maquete demonstrativa da abertura 
da porta do clube Robótica da 
escola, maquete de simulação de um 
parque de estacionamento com 
cruzamento de semáforos, 
simulação de um comando de TV 
com as funções de controlo do 
volume, mudança de canal e ligação 
de uma luz, uma pista com o robô da 
Lego Mindstorms a executar um 
percurso de forma autónoma e a 
possibilidade de jogar sem PC, 
utilizando apenas uma caixa de 
cartão e a placa Makey Makey. 

A coordenadora do Clube 
Júlia Barata 

 

Robótica Leal ou o Talento do Futuro 

a solidariedade 

pega-se. sabia? 

durante os dias 21 de 

maio e 14 de junho de 

2018, contribua com 

alimentos, bens de 

primeira necessidade, 

roupas, entre outros, 

que pode depositar nas 

caixas presentes nos 

pavilhões centrais da 

sua escola. 

todos os bens doados 

revertem a favor da 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante os 5 anos que tenho frequentado o AELC 

tenho aprendido muitas coisas novas (tanto a nível 

escolar como nas relações interpessoais). A meu ver, 

tem sido uma caminhada com os seus altos e baixos, 

porém nada tem sido fácil para mim. A minha filosofia 

de vida é que nada se consegue sem trabalho e isto 

aplica-se perfeitamente à escola. Tenho sido uma 

aluna bastante trabalhadora e isso ninguém pode 

negar, porque tudo o que faço é com gosto e muita 

dedicação.  

Quando entrei para o 5º ano era uma pessoa e hoje 

sou outra muito diferente... Todas as vivências que 

tenho experienciado têm sido muito fortes e intensas 

a todos os níveis e às vezes não é fácil lidar com a vida 

pessoal e escolar ao mesmo tempo; porém, apesar de 

ser muito difícil, tenho sempre feito de tudo para 

saber separar as coisas. As pessoas que me conhecem 

sabem que não sou de  desistir e, de facto, durante 

esta caminhada tenho lutado sempre para superar as 

minhas dificuldades nas disciplinas. Na verdade, para 

mim não foram 5 anos, mas sim 7 anos, pois estou no 

10* ano outra vez, porque mudei de curso e estou em 

Humanidades. Creio que a maior dificuldade que tive 

foi o período de indecisão que passei durante o ano  

 

 

Cinco anos de AELC 

DONA AIDA, UM SORRISO QUE DEIXA SAUDADES 

passado, quando não sabia que direção tomar 

quanto ao curso que dmevia seguir, mas tive 

sempre o apoio da minha família, professores e 

amigos e agora tenho na consciência que fiz a 

escolha certa. 

A escola tem sido uma parte fundamental da 

minha vida para crescer e para me tornar uma 

cidadã mais culta e informada do que se passa à 

minha volta. Todas as disciplinas que já tive e que 

tenho 

Todas as disciplinas que já tive e que tenho 

atualmente fazem-me de certa forma ver as 

situações atuais de um modo mais intelectual e 

até perceber melhor os fenómenos com que nos 

deparamos todos os dias. 

Por fim, espero que estes 2 próximos anos 

venham com muitas surpresas e que eu viva mais 

experiências fantásticas como tenho vivido até 

agora. 

 

SARA FLORES, 10ºH4 

 

 

Tive muita dificuldade em escrever o texto que vou 

ler. Demasiada dificuldade até. Não me apetecia 

fazê-lo, não me apetecia mesmo, apesar de toda a 

gente saber por aqui que gosto muito de escrever 

e que a condição sine qua non para alguém deixar 

o Agrupamento de Escolas Leal da Câmara é ouvir, 

com muita atenção, um texto meu, quer tenha 

urgência ou não em passar para o essencial – 

sendo o essencial, obviamente, a degustação 

prazerosa de um magnifico bolo feita pela 

professora Susana. 

E não tinha a mínima vontade de escrever o texto, 

porque não me apetece mesmo nada, nadinha, 

que a nossa Aida se vá embora para as Caldas da 

Rainha. Onde é que já se viu termos de abrir mão 

do sorriso e da boa disposição da Aida em prol das 

Caldas da Rainha!? Um lugar com um clima ainda 

mais frio do que Sintra. Sem os monumentos de 

Sintra. Sem o romantismo e o mistério de Sintra e, 

ainda por cima, com uma tradição de cerâmica de 

gosto muito discutível… Afinal, a única atração das 

Caldas da Rainha é estar perto de Óbidos e da 

«praia mais bela da costa portuguesa», o Baleal, 

como escreveu Raul Brandão. Porém, será que 

estes dois privilégios compensam a distância da 

nossa Sintra romântica e misteriosa? Nem 

pensar… Até porque, apesar do frio e do nevoeiro 

das Caldas, eu acredito que, se acontecer, será 

Sintra que testemunhará o regresso de D. 

Sebastião.  

Mas, enfim, por mais que eu faça deste 

texto um manifesto a favor de Sintra e contra a 

saída da Aida da Leal, o facto está consumado e, 

quarta-feira, dia 28 de março, a Aida despedir-se-

á de todos nós e irá para a Escola Secundária Rafael 

Bordalo Pinheiro, pertencente a um Agrupamento 

de Escolas com o mesmo nome. Vá lá, pelo menos 

a Aida escolheu um Agrupamento com um patrono 

que partilha com o nosso Leal da Câmara a pintura 

e a caricatura, não tivesse ela a alma de artista que 

tem.  

Por isso, porque continua em um 

Agrupamento ligado às Artes, nomeadamente à 

caricatura, e porque gostamos muito dela, a Aida 

está perdoada. E tudo o que eu escrevi acima foi a 

brincar, como aliás toda a gente tinha percebido 

já, mas é sempre bom explicitar, não vá o diabo 

tecê-las! 

Claro que vamos sentir a falta do sorriso 
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nossa Sintra romântica e misteriosa? Nem 

pensar… Até porque, apesar do frio e do nevoeiro 

das Caldas, eu acredito que, se acontecer, será 

Sintra que testemunhará o regresso de D. 

Sebastião.  

Mas, enfim, por mais que eu faça deste texto um 

manifesto a favor de Sintra e contra a saída da Aida 

da Leal, o facto está consumado e, quarta-feira, dia 

28 de março, a Aida despedir-se-á de todos nós e 

irá para a Escola Secundária Rafael Bordalo 

Pinheiro, pertencente a um Agrupamento de 

Escolas com o mesmo nome. Vá lá, pelo menos a 

Aida escolheu um Agrupamento com um patrono 

que partilha com o nosso Leal da Câmara a pintura 

e a caricatura, não tivesse ela a alma de artista que 

tem.  

Por isso, porque continua em um Agrupamento 

ligado às Artes, nomeadamente à caricatura, e 

porque gostamos muito dela, a Aida está 

perdoada. E tudo o que eu escrevi acima foi a 

brincar, como aliás toda a gente tinha percebido 

já, mas é sempre bom explicitar, não vá o diabo 

tecê-las! 

Claro que vamos sentir a falta do sorriso e do 

modo, inicialmente, um tanto ou quanto inseguro, 

mas feliz, com que a Aida enfrentava, muitas 

vezes, os desafios do dia a dia. Habitualmente, 

sem se queixar. E mesmo quando se queixava, 

fazia-o com a humildade de um sorriso, que nos 

mostrava, sem sombra de dúvida, que a Aida era 

feliz aqui. Lembra-se, Aida, quando iniciou funções 

na reprografia-papelaria!? 

É um facto, a Aida foi feliz na Leal e fez-

nos, a nós, também, muito felizes. Por isso, neste 

momento, o que queremos dizer à Aida é que 

acreditamos que ela vai ser também muito feliz na 

Escola Rafael Bordalo Pinheiro. Temos a certeza, 

aliás, de que a Aida vai, rapidamente, conquistar 

tudo e todos com o seu jeito introvertido, inseguro 

e muito sorridente, pois quem se dá à vida e aos 

outros encontra sempre retribuição. Nós, aqui, 

pelo Agrupamento de Escolas Leal da Câmara, 

apesar de sentirmos a sua ausência, vamos estar 

felizes por saber que ela está feliz, porque gostar 

das pessoas implica sempre dar-lhes liberdade 

para elas se mudarem, para elas fazerem, para elas 

se concretizarem, para elas crescerem. As amarras 

só devem existir ao nível dos corações. 

Posto isto… Vá, Aida, e seja você mesma! 

mas feliz, com que a Aida enfrentava, 

muitas vezes, os desafios do dia a dia. 

Habitualmente, sem se queixar. E mesmo 

quando se queixava, fazia-o com a 

humildade de um sorriso, que nos 

mostrava, sem sombra de dúvida, que a 

Aida era feliz aqui. Lembra-se, Aida, 

quando iniciou funções na reprografia-

papelaria!? 

É um facto, a Aida foi feliz na Leal e fez-

nos, a nós, também, muito felizes. Por 

isso, neste momento, o que queremos 

dizer à Aida é que acreditamos que ela vai 

ser também muito feliz na Escola Rafael 

Bordalo Pinheiro. Temos a certeza, aliás, 

de que a Aida vai, rapidamente, 

conquistar tudo e todos com o seu jeito 

introvertido, inseguro e muito sorridente, 

pois quem se dá à vida e aos outros 

encontra sempre retribuição. Nós, aqui, 

pelo Agrupamento de Escolas Leal da 

Câmara, apesar de sentirmos a sua 

ausência, vamos estar felizes por saber 

que ela está feliz, porque gostar das 

pessoas implica sempre dar-lhes 

liberdade para elas se mudarem, para elas 

fazerem, para elas se concretizarem, para 

elas crescerem. As amarras só devem 

existir ao nível dos corações. 

Posto isto… Vá, Aida, e seja você 

mesma! Seja feliz! E, de vez em quando, 

passe pela Leal – nas alturas festivas, dar-

nos-ia muito jeito que o fizesse e todos 

sabemos porquê… 

Mil abraços apertados. 

Lucinda Santos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista de Ana Isabel Falé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trio EDNA 
Francisco Vicente, Márcia Trabulo, 

Daniel Lemos (ex-alunos da ESLC) 

Francisco Vicente, músico dos Edna, 
Professor numa das escolas do 1º Ciclo e 
antigo aluno da ESLC 
 
AIF - Como é ser professor no agrupamento 
em que estudou? 
  
Descrito em três palavras é curioso, 
desafiante e familiar. Ao início, admito ter 
sido estranho, foi difícil ver-me do lado dos 
professores e não do lado dos alunos, mas é 
com um enorme orgulho que continuo 
ligado ao agrupamento onde passei tão 
bons momentos. 
 
AIF - Quando começou a sua carreira de 
músico já tinha o talento que tem agora ou 
foi um processo evolutivo? 
  
Falar em talento é muito complicado. 
Acredito ser uma característica que nasce 
connosco e se mantém, mais ou menos 
desenvolvida, fiel a si mesma, definindo a 

 Falar em talento é muito 
complicado. Acredito ser uma 
característica que nasce connosco e 
se mantém, mais ou menos 
desenvolvida, fiel a si mesma, 
definindo a nossa identidade de 
artista. Posto isto considero-me a 
anos luz do Francisco cantor que há 
5 anos decidiu deixar o design e 
dedicar-se por inteiro à música. 
Ser músico, como qualquer outra 
profissão, exige muito trabalho e 
dedicação, quase diariamente, 
desde conhecer muito bem o nosso 
instrumento, as nossas capacidades, 
e saber o que fazer com tudo isso. 
Estudo música na escola de Jazz do 
Hot Club Portugal há 3 anos, pelo 
que sinto que já evoluí imenso e já 
passei por experiências que me 
deram alguma rodagem. 
Concluindo, ser músico é estar em 
constante transformação, é ter 
sede  de saber mais e ser melhor 
todos os dias.  
Já evoluí muito mas ainda tenho 
muito para evoluir! 
  
Márcia Trabulo, é uma antiga aluna 
da ESLC e membro dos Edna 
  
AIF - Qual foi a contribuição das 
escolas que frequentou para a 
construção do seu percurso na 
música? 
  
Os programas curriculares estão 
feitos de forma a que todos 
saibamos o mesmo, não 
estimulando muito a criatividade. 
Contudo, existem algumas 
disciplinas que exploram o lado mais 
artístico e humano de cada um. No 
meu percurso na música consigo 
identificar algumas bases que 
adquiri em Educação Musical e 
nesse sentido a escola tem um papel 
fundamental: não só na transmissão 
de conhecimento, mas também na 
formação de pessoas. 
  
AIF - Que memórias tem da Leal da 

 AIF - Que memórias tem da Leal da 
Câmara? 
  
Recordo muito bem as pessoas que 
conheci, bem como as experiências 
que partilhei com colegas, 
professores e colaboradores, 
recordo o meu baile de finalistas, no 
ano letivo 2014/2015. Foi 
inesquecível! Destaco, também, a 
época de eleições para a Associação 
de Estudantes. Os intervalos eram 
passados no pátio a ouvir música em 
altos berros e a ver atuações de 
artistas que iam à escola. Era muito 
engraçado, principalmente pelo 
tempo que passávamos entre 
amigos e até mesmo com pessoas 
que conhecíamos. 
  
Daniel Lemos,é um membro da 
banda 
  
AIF - Como é que o grupo Edna foi 
criado?  
  
Antes da nossa participação no The 
Voice Portugal já trabalhávamos em 
conjunto os três com mais outros 
elementos, porém a identidade do 
"trio EDNA" só surgiu no programa. 
  
AIF - Qual é o vosso estilo musical? 
  
Não consideramos ter um estilo, nós 
gostamos de cantar o que nos move, 
músicas que tenham um significado 
especial para nós. Sendo Rock, 
Blues, Pop, o nosso objectivo é que a 
nossa interpretação seja única e 
representativa da nossa identidade. 
  
AIF - Que  mensagem gostariam de 
deixar aos nossos jovens? 
  
Nada acontece por acaso. As 
oportunidades aparecem por 
procura da nossa parte, pelo nosso 
trabalho e pelo nosso esforço e 
preserverança. A única pessoa 
llllllllllll 
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Pré–inscrição para acesso aos Cursos 

Profissionais do Agrupamento de Escolas Leal 

da Câmara 

 

Já se encontra aberta a pré-inscrição para acesso aos Cursos 

Profissionais da Escola Secundária Leal da Câmara.  

Pode inscrever-se até ao dia 25 de maio. 

Fique atento/a à nossa página para informações relativas às 

entrevistas que deverão decorrer entre 18 e 29 de junho.  

Nota importante: 

A presente pré-inscrição não invalida nem substitui a 

necessidade de matrícula na sua escola de origem. 

pessoas que vos querem ver 
crescer e melhorar. O céu é o 
limite! 
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responsável por concretizar 
os nossos sonhos somos nós 
próprios, mais ninguém. 
Nunca desistam de lutar pelo 
futuro que sonham para 
vocês, rodeiem-se de 
crescllller e melhorar. O céu 
é o limite! 
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https://goo.gl/forms/MmE5UcFbNz0A1tes1
http://aelc.pt/sites/oferta_formativa1718/oferta-formativa-2015-2016-profissionais.html
http://aelc.pt/sites/oferta_formativa1718/oferta-formativa-2015-2016-profissionais.html
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CIÊNCIA E CIDADANIA 

A Biodiversidade Marinha 

O escritor José Pardal veio à nossa escola no 
último dia de aulas do 2º período para nos 
apresentar o seu livro À conversa com uma 
tartaruga-verde. O livro narra a história de 
uma menina cujos pais são biólogos e vão 
para as ilhas Cocos investigar o habitat 
deste tipo de tartarugas. 
A leitura de um excerto do diálogo entre a 
personagem principal e a tartaruga revela-
nos os problemas que esta espécie animal 
enfrenta para sobreviver. Por isso, o escritor 
mostrou-nos vídeos que ilustram os efeitos 
da ação humana nos oceanos. O mais 
impressionante foi o filme de uma tartaruga 
completamente presa em cordas de plástico 
que um surfista está a tentar libertar. 
Estiveram presentes na sessão duas turmas 
do 6º ano e uma turma do 5º ano. Na sala 
de aula, preparamos a sessão. Pesquisamos 
sobre a importância da biodiversidade para 
o equilíbrio do planeta e percebemos a 
importância de cada espécie animal para a 
sua preservação. Em grupo, elaboramos 
perguntas para o escritor. No dia da sessão, 
respondemos também a dois inquéritos 
sobre os nossos conhecimentos do assunto 
e sobre os que obtivemos depois da sessão. 
O escritor foi apresentado por duas alunas 
do 5º A. José Pardal nasceu em Portel 
(Alentejo) a 12 de março de 1983. Licenciou-
se em Ensino Básico do 1º Ciclo pela 
Universidade de Évora, em 2006. Começou 
a escrever histórias para os filhos e para os 
seus alunos. 
Através deste seu livro, percebemos que a 
leitura pode abrir-nos portas para o mundo 
e para as coisas que podem ajudar-nos a 

Através deste seu livro, 
percebemos que a leitura pode 
abrir-nos portas para o mundo e 
para as coisas que podem ajudar-
nos a viver melhor. 
 

Rui Costa 
(Ação inserida no 
projecto Ciência, 

Biblioteca e Cidadania) 
 

E se é verdade que há alunos para 
quem a Matemática ainda é um 
bicho papão, embora venhamos 
tentando e, em muitos casos, 
conseguindo desconstruir esta 
ideia, há também os que são 
verdadeiros experts na matéria, a 
ponto de alcançarem resultados 
que tanto nos orgulham. 
Conhecem o concurso "Canguru 
Matemático”? É um concurso em 
que, brincando com a 
Matemática, se procura 
contribuir para a sua 
popularização e promoção junto 
dos nossos jovens. 
No nosso Agrupamento, temos 
alguns “craques” e, falando com 
eles, percebemos que adoram 
Matemática e que esta é a sua 
disciplina preferida. São 
unânimes em afirmar que 
participar neste concurso é uma 
aventura muito desafiante. 
Os nossos mais promissores 
talentos, na EB2, 3 Padre Alberto 
Neto, são: 
Pedro Figueiredo, 6º A em 1º 
lugar 
Carina Vicente, 5º A em 2º lugar 

Pedro Figueiredo, 6º A em 1º 
lugar 
Carina Vicente, 5º A em 2º lugar 
Já na Leal da Câmara, o talento 
matemático encontrou a aluna 
Marta Brites do 12º C6, que 
participou e encantou nas 
Olimpíadas de Matemática, e no 
aluno Daniel Matias do 12º C3, 
que tem exibido, igualmente, uma 
boa prestação na Arte dos 
Números. 
 

Ana Teixeira 
professora no AELC 
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2 

E se Rio de Mouro tremer? 

Setembro de 2017. Tínhamos acabado de 
chegar de umas férias assoladas por más… 
tristes… terríveis notícias, que mais 
pareciam notícias do inferno. Incêndios. 
Fogos todos os dias. E por todo o lado. Mas, 
o 17 de junho tinha deixado uma marca 
profunda. Gigantesca é um adjetivo menor 
para tamanha tragédia! E, pensar que parte 
da desgraça se poderia ter evitado se as 
nossas gentes soubessem o que fazer 
perante a situação. A plena consciência das 
nossas enormes fragilidades, leva-nos a 
outro pensamento – nós, escola, temos de 
dar um contributo. É a melhor homenagem 
que podemos prestar a todos os que 
perderam a vida a 17 de junho e que viriam 
a perdê-la também (nunca o imaginámos no 
momento!) em 15 de outubro seguinte. 

Assim nasceu, em tempos de construção do 
Plano Anual de Atividades do projeto 
Ciência, Biblioteca e Cidadania, o projeto “E 
se Rio de Mouro tremer?”. 

No primeiro período, aconteceu em 
contexto curricular interdisciplinar (Física e 
Geologia) uma aula sobre ondas, numa 
turma de 11º ano de ciências e tecnologias 
(CT), dando-se enfoque a ondas sísmicas. 
Com recurso a conhecimento das 
características e propriedades das ondas 
mecânicas, aprofundou-se algum do 
conhecimento que os alunos já traziam da 
Geologia do 10º ano acerca de sismologia. 

No segundo período, recebíamos cá na 
escola dois protagonistas de uma sessão, 
também ela interdisciplinar – Domingos 
Amaral, escritor do livro “Quando Lisboa 
tremeu”, e o Professor Paulo Fonseca, 
geólogo da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa. Com perspetivas 
diferentes, os sismos foram tema de 
conversa e de aprendizagem para os alunos 
de CT e ainda da comunidade de leitores da 
biblioteca que haviam lido a obra de 
Domingos Amaral. Tinham, ambos os 
grupos, preparado quer a apresentação dos 
oradores, quer algumas questões a colocar 
durante a sessão. Aprendemos ainda mais 
sobre sismos e, com as confidências do 

oradores, quer algumas questões a 
colocar durante a sessão. 
Aprendemos ainda mais sobre 
sismos e, com as confidências do 
escritor, saímos de lá cheios de 
vontade de experimentar escrever 
um livro de ficção baseada em factos 
da vida real. 

O conhecimento e a sensibilização 
dos alunos mais crescidos do 
agrupamento acerca dos sismos 
estavam assegurados. Mas, havia 
um sentimento do dever de 
cidadania a desenvolver nesses 
alunos. Tinha de haver oportunidade 
de ação junto da comunidade. Os 
nossos jovens devem ter experiência 
de devolução do seu saber a outros. 
É que nós humanos temos o dever 
da persistência da memória. É 
altamente gratificante para quem 
oferece esse saber, mas também 
muito gratificante para quem 
recebe. É também particularmente 
gratificante aprender a ser um 
Agrupamento. Foi exatamente este 
o sentimento na sexta feira, dia 27 
de abril, quando um grupo alargado 
desses alunos de 11º ano foram à 
escola de 1º ciclo da Serra das Minas 
e se distribuíram em grupos pelas 
quatro turmas de 4º ano para 
falarem sobre sismos, mostrarem 
um vídeo de animação acerca do 
tema e, sobretudo, treinarem o 
comportamento dos seus colegas 
mais novos em caso de sismo. Não 
descansaram enquanto esse 
comportamento não ficou perfeito. 
E as crianças, muito atentas, 
verdadeiramente focadas no 
exercício de simulação de sismo, 
colaboraram com a seriedade com 
que qualquer professor desejaria 
poder sempre contar. 

A sensação de dever cumprido que 

poder sempre contar. 

A sensação de dever cumprido que 
os alunos mais crescidos traziam no 
regresso à sua escola de origem 
estava estampada nos seus rostos, 
mas também nas conversas que 
vinham fazendo ao longo do 
caminho a pé, contando uns aos 
outros as peripécias das suas 
experiências em matéria de ensino 
aos seus colegas mais novos. 

A sensação de dever a cumprir 
também se manifestou quando se 
aperceberam de que ainda havia 
mais quatro turmas de 4º ano no 
agrupamento a necessitar da mesma 
formação. De imediato se 
ofereceram para dar cumprimento a 
esta necessidade que, entretanto, 
passara, para cada um deles, a ser 
uma obrigação moral ou, se 
preferirmos, um dever de cidadania. 

“E se Rio de Mouro tremer?” trouxe 
trabalho curricular interdisciplinar, 
trouxe experiências de leitura, 
trouxe a oportunidade de usufruir da 
partilha do conhecimento de 
especialistas e trouxe ainda 
oportunidade de exercitar a 
cidadania democrática. 

Tivemos Ciência, Biblioteca e 
Cidadania! E, já agora, já olharam 
para as portas das salas de aula das 
escolas do Agrupamento? Não 
passem os olhos, passem o 
telemóvel! 

A equipa dinamizadora do 
projeto Ciência, Biblioteca e 

Cidadania 
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60 talentos 
 

Não sei se tenho algum, dentro dos 
parâmetros daquilo a que se costuma 
chamar talento. Aos 16 anos, quando fui 
solista, numa gravação de um dos meus 
grupos corais, para a RTP, achei que 
tinha e adorei cantar aquele espiritual 
negro. 
No liceu, detestava matemática e 
descobri que só tinha talento para as 
línguas e deveria ter mesmo, pois 
quando entrei para a Alliance Française, 
a título excecional, deixaram-me 
ingressar diretamente no 6º ano, o que 
não era usual. 
Iniciei a minha carreira docente, aos 20 
anos, e consegui quase sempre, nestes 
37 anos de serviço docente, manter um 
bom relacionamento com os alunos, 
baseado em muita humanidade, diálogo 
e respeito mútuos. Não sei se é um 
talento, ou se é devido ao facto de ter 
decidido, na primária, que um dia seria 
professora, para ser diferente da 
professora da 2ª e 3ª classe, que nos 
espancava e aterrorizava. 
Nas escolas por onde passei, nunca fui 
capaz de me limitar a «dar aulas», estive 
sempre envolvida em projetos, em 
atividades que levassem a uma formação 
integral dos alunos e a uma maior 
motivação para a aprendizagem e para a 
escola. 
Mais tarde, paralelamente ao ensino, fiz 
uma incursão na política, integrando 
uma lista autárquica para uma Junta de 
Freguesia e um partido político; esta 
atividade abriu-me novos horizontes, 
pois a proximidade com as pessoas e a 
procura de formas de resolver os seus 
problemas, deu um novo sentido à 
minha vida. Dois mandatos, com 
responsabilidades na Educação, Ação 
Social, Espaços Verdes, Juventude, 
Pessoal, conhecimento das leis do país e 
contactos com muitas pessoas, que 
ainda hoje mantenho e que têm sido 
muito importantes na minha vida 
profissional, não em proveito próprio 
mas nas iniciativas que vou propondo na 
escola. 
Entre 1999 e 2001, deixei a escola e fui 
trabalhar para a Câmara de Sintra, 
divisão de educação-outra experiência, 
mais conhecimento sobre este concelho, 
as pessoas e as instituições. Voltei à 
escola e fui desenvolvendo inúmeras 
atividades e projetos. Em 2006, dei início 
ao projeto Parlamento de Jovens e, logo 

 

escola e fui desenvolvendo inúmeras 
atividades e projetos. Em 2006, dei início 
ao projeto Parlamento de Jovens e, logo 
nesse ano, a escola foi convidada pela 
Dra. Edite Estrela para uma visita ao 
Parlamento Europeu ,em Bruxelas, 
devido à forma entusiástica e 
empenhada como os alunos 
participaram no debate que ela 
dinamizou na escola. Em 2009, propus à 
escola a participação num projeto 
Comenius. Elaborado na nossa escola, foi 
aprovado e financiado e deu origem a 
várias viagens de intercâmbio, nas quais 
não tomei parte, porque, entretanto, fui 
convidada para trabalhar na DRELVT, 
onde me mantive até 2011. Ainda em 
2009, fui candidata autárquica à minha 
Freguesia, com a Dra. Ana Gomes, 
candidata à Câmara de Sintra e, tal como 
ela, perdi as eleições. Aí, devo ter tido 
falta de talento… e aprendi o sabor da 
derrota… Mas, ainda em 2009, a convite 
da Dra Ana Gomes, fui de novo a 
Bruxelas, ao Parlamento Europeu, com 
15 alunos da Leal da Câmara. 

Em 2011, voltei à escola e retomei a 
atividade normal de aulas e projetos, 
continuando com o Parlamento de 
Jovens e com um grupo de alunos 
fantástico, que chegou à Sessão Nacional 
em 2013 e foi convidado, de novo pela 
Dra. Edite Estrela, para outra viagem a 
Bruxelas, ao Parlamento Europeu. 

Em 2013, comecei a organizar viagens de 
alunos ao estrangeiro, tendo começado 
por Paris, com 50 alunos; 2014, Roma, 
Florença e de novo Paris; em 2015, 
Veneza, Milão e Verona e, de novo Paris, 
em viagem de Agrupamento; em 2016, 
Londres, com as duas escolas e de novo 
Paris, Caen, Mont Saint Michel, Poitiers, 
com alunos das duas escolas. Na Leal, 
comecei a desenvolver um novo projeto, 
a Assembleia Municipal Jovem, 
participando em todas as atividades 
propostas pela Câmara de Sintra e 
organizando debates na escola, visitas, 
etc. 

Em 2014, comecei a trabalhar na PAN e, 
em 2015, fui convidada para dinamizar 
outro projeto, o Eco Escolas: descobri 
outro talento, a agricultura e a 
jardinagem e, paralelamente, a cozinha. 
Concorremos ao Concurso Eco 

 

outro talento, a agricultura e a 
jardinagem e, paralelamente, a 
cozinha. Concorremos ao Concurso 
Eco Cozinheiros e, em 2017, vencemos 
o prémio, a nível nacional. Neste ano, 
em abril, fui convidada a acompanhar 
alunas nossas e de outras escolas, 
numa viagem, no âmbito da 
Geminação de Sintra com 
Fontainebleau, que foi uma 
experiência única, para elas e para 
mim, e que abriu novas janelas de 
oportunidade e conhecimento. As 
Galas de Finalistas têm sido momentos 
de muita alegria e sentido de 
realização, pessoal e profissional mas 
nada disto foi conseguido sozinha, foi 
um trabalho que fui desenvolvendo 
com colegas fantásticos e alunos 
empenhados e motivados, 
responsáveis e participativos e sempre 
com o apoio da direção e coordenação 
das escolas, que nunca recusaram 
nenhuma das minhas propostas. 

Isto era sobre talento e ninguém me 
disse que tinha caráter autobiográfico 
e, por isso, vou parar por aqui, porque 
se há coisa para a qual eu não tenho 
talento nenhum é para a síntese e 
concluo, afirmando que julgo não ter 
talento nenhum em especial, mas que 
tenho uma vontade permanente de 
tornar mais felizes as pessoas à minha 
volta, com as coisas que faço. Deve ser 
este o meu único talento. 

dentro dos parâmetros daquilo a que 

se costuma chamar talento. Aos 16 

anos, quando fui solista, numa 

gravação de um dos meus grupos 

corais, para a RTP, achei que tinha e 

adorei cantar aquele 

espiritual negro. 

 

No liceu, detestava 

matemática e 

descobri que só tinha 

talento para as 

línguas e deveria ter 

talentosTalento 

Margarida Mota 
professora no AELC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudo começou com a força persistente 
dos que regem a vida pelos sonhos e que, 
mesmo quando estes chegam vestidos de 
utopia, continuam a acreditar neles, 
muitas vezes com força redobrada. 

E, como a experiência nos dita, os sonhos, 
por muito que se façam de difíceis, não 
conseguem fugir para sempre daqueles 
que teimam em persegui-los, mesmo que 
acabem por se concretizar de forma 
imperfeita. 

Foi assim que começou a reintrodução do 
estudo das Línguas e da Cultura Clássicas 
no Agrupamento de Escolas Leal da 
Câmara. Pelo sonho das suas maiores 
entusiastas, Fátima Monteiro e Isabel 
Oliveira. 

Hoje, coabitam no Agrupamento turmas 
de Latim Curricular e turmas do Curso 
Livre de Latim (método de Cambridge) , 
abrangendo alunos de vários níveis e 
vários anos de escolaridade, incluindo 
professores, também de várias áreas 
disciplinares. 

Foi deste processo que eu, enquanto 
subdiretora do Agrupamento, e o Ricardo 
Miranda, enquanto coordenador da 
Componente de Apoio à Família, fomos 
falar, no dia 21 de abril de 2018, à 
Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, no I Encontro Nacional de 
Professores de Estudos Clássicos. 

Foi na sequência deste processo que 
começou por ser um sonho que somos, 
presentemente, uma das raras escolas 
públicas do país com uma turma do Curso 
Livre de Latim, no 1º ciclo do Ensino 
Básico. 

«A teneris consuescere multum est», ou 
seja, «de pequenino é que se aprende...», 
neste caso, de pequenino é que se 
aprende a conhecer e a amar 
llllllllllllllllllllll 

 

O talento de concretizar projetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucinda Santos 
subdiretora do AELC 

as nossas raízes culturais, a 
história da língua línguas e a 
língua em que nos 
exprimimos. 

Por isso, a Escola tem um 
papel importantíssimo na 
conceção, criação e 
desenvolvimento de 
projetos que levem os 
alunos a uma maior destreza 
no domínio da sua língua 
materna. 

Por isso, este projeto é 

relevante, por isso, foi 

importante darmos-lhe 

visibilidade em Coimbra, por 

isso, é importante 

desenvolvê-lo e, também 

por isso, é importante 

agradecer a todos os que o 

tornam possível. Muito 

obrigada, muito 

especialmente à Fátima e à 

Isabel, que nos souberam 

pôr a sonhar com elas, e ao 

Ricardo Miranda, que tão 

bem sabe concretizar o 

sonho. 
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O projeto, dinamizado pela 

Câmara Municipal de Sintra 

e Assembleia Municipal, 

tem sido vivido com enorme 

entusiasmo, pelos alunos 

das duas escolas, Básica e 

Secundária. A nossa 

representação nas sessões 

já realizadas, tem 

dignificado o nome do nosso 

agrupamento, quer pela 

qualidade das propostas, 

quer pela capacidade de 

intervenção, quer pela 

postura e apresentação dos 

alunos. O exercício da 

cidadania e o 

desenvolvimento das 

capacidades de 

argumentação e de 

participação, objectivos do 

projecto, têm sido bem 

interiorizados pelos nossos 

alunos, os quais, a pouco e 

pouco, através do 

conhecimento de locais, 

pessoas e factos, se vão 

transformando em dignos 

«embaixadores» do nosso 

Concelho. Para isso 

contribuíram também de 

forma inequívoca, os dois 

debates realizados na 

Secundária Leal da Câmara, 

com os Deputados 

Municipais, Bruno Parreira e 

Rogério Cassona e Helena 

Cardoso e António Filipe, na 

Básica Padre Alberto Neto, 

durante os quais, os alunos 

puderam debater, com 

protagonistas das políticas 

locais, o tema, Inclusão 

Social-uma Sintra para 

todos, apresentando 

locais, o tema, Inclusão 

Social-uma Sintra para 

todos, apresentando 

propostas, sugerindo 

acções,participando 

assim,como verdadeiros 

cidadãos ,na construção de 

um Concelho,mais feliz e 

com melhor qualidade de 

vida para todos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a escola e fui 

trabalhar para 

a Câmara de 

Sintra, divisão 

de educação-

outra 

experiência, 

mais 

conhecimento 

sobre este 

Assembleia Municipal de Jovens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margarida Mota 
professora no AELC 
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No âmbito do programa 

Escolas Solidárias, 

promovido pela Fundação 

EDP, foi com enorme 

satisfação que recebemos a 

notícia de que a Escola 

Básica Padre Alberto Neto, 

passou mais uma fase! 

Este ano letivo foram cerca 

de 513 escolas, que como a 

nossa, responderam ao 

desafio Escolas Solidárias! 

Nem todas chegaram até ao 

fim; a nossa encontra-se no 

grupo das 142 escolas 

qualificadas (122 

independentes + 20 escolas 

de 9 agrupamentos) que 

conseguiram qualificar os 

seus projetos. São estas que 

a Comissão de Júri vai 

analisar para as Distinções. 

Nesta edição, a Comissão de 

Júri é constituída por: 

CARLA BARROS da EDP – 

Gestora de Voluntariado 

Corporativo // CARMO 

THEMUDO da UDIP - 

Unidade para o 

Desenvolvimento Integral 

da Pessoa da Univ. Católica 

Portuguesa // EULÁLIA 

ALEXANDRE Sub-Diretora-

Geral da Direção-Geral da 

Educação do Ministério da 

Educação // FÁTIMA 

CLAUDINO das Escolas 

Associadas UNESCO 

//FREDERICO FEZAS VITAL 

CEO da Junior Achievement 

Portugal // GONÇALO GIL da 

Fórum Estudante // 

da Pessoa da Univ. Católica 

Portuguesa // EULÁLIA 

ALEXANDRE Sub-Diretora-

Geral da Direção-Geral da 

Educação do Ministério da 

Educação // FÁTIMA 

CLAUDINO das Escolas 

Associadas UNESCO 

//FREDERICO FEZAS VITAL 

CEO da Junior Achievement 

Portugal // GONÇALO GIL da 

Fórum Estudante // 

JORGE ASCENÇÃO 

Presidente do CE da 

CONFAP // JORGE MAYER da 

EDP Produção e 

Sustentabilidade // 

JOSÉ SYDER Resp. 

Comunicação da 

REN/Portgás // MARGARIDA 

PINTO CORREIA da Direção 

Inovação Social da Fundação 

EDP // MIGUEL SOUSA OTTO 

da dmp Criação e 

Organização Escolas 

Solidárias // 

PEDRO KUPRENSKI Diretor 

Executivo da OIKOS // 

TERESA PAIVA COUCEIRO 

Diretora da Fundação 

Gonçalo da Silveira // 

SANDRA ARAÚJO da Rede 

Europeia Anti-Pobreza – 

Portugal. Após dia 21 de 

maio, data da reunião final 

da Comissão de Júri, sairá a 

2ª Lista de Qualificação, o 

Quadro de Honra desta 

edição. São as escolas que 

nesta edição obterão 

também o grau de 

Revelação, Distinção ou 

Super Escola Solidária. 

Gonçalo da Silveira // 

SANDRA ARAÚJO da Rede 

Europeia Anti-Pobreza – 

Portugal. Após dia 21 de 

maio, data da reunião final 

da Comissão de Júri, sairá a 

2ª Lista de Qualificação, o 

Quadro de Honra desta 

edição. São as escolas que 

nesta edição obterão 

também o grau de 

Revelação, Distinção ou 

Super Escola Solidária. 

No dia 30 de maio, os graus 

de distinção existentes 

nesta edição serão 

revelados no Encontro 

Nacional Escolas Solidárias 

2018, às 14h, no Teatro 

Camões em Lisboa, no qual 

estarão presentes cerca de 

25 alunos e 6 professores, 

representando várias 

equipas de projectos da 

escola, entre os 800 do 

restante país. 

Com a preciosa colaboração 

da Equipa de Ação Social, 

que tomou nas suas mãos a 

inserção de grande parte 

das actividades e projectos, 

chegámos aqui e esperamos 

conseguir, no próximo ano, 

qualificar as duas escolas. 

 

Em jeito de homenagem 

simbólica a uma pessoa, 

sem a qual, os nossos 

projectos, dificilmente, 

poderiam tornar-se 

realidade, demos indicação 

à Fundação EDP, de que, o 

Padrinho da Padre Alberto 

Chegámos  aqui e 

esperamos conseguir, no 

próximo ano, qualificar as 

duas escolas. 

Em jeito de homenagem 

simbólica a uma pessoa, 

sem a qual, os nossos 

projectos, dificilmente, 

poderiam tornar-se 

realidade, demos indicação 

à Fundação EDP, de que, o 

Padrinho da Padre Alberto 

Neto, neste Projeto, será o 

nosso querido Presidente da 

Junta de Freguesia de Rio de 

Mouro, Bruno Alexandre 

Nobre Parreira, a quem já foi 

endereçado convite formal 

e reservamos uma surpresa 

para o apadrinhamento da 

Secundária Leal da Câmara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a escola e fui 

trabalhar para 

a Câmara de 

Sintra, divisão 

de educação-

Margarida Mota 
professora no AELC 

Escolas Solidárias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a escola e fui 

trabalhar 

para a 

Câmara de 
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ARTE 

 

 

 

 

 

 

Desenhos do 6º ano – EBPAN –  professora Emília Torgal 
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Preenche estas palavras e envia-nos 
uma foto com a tua resolução do 

passatempo para 
jornal100letras@hotmail.com, com 
os teus dados e habilita-te a ganhar 

dezenas de prémios. Só os 5 
primeiros ganham produtos da 

Lusiteca/Gorila. Podes participar até 
ao dia 27 de maio de 2018. 

PALAVRAS CRUZADAS 
Preenche estas palavras e envia-nos 

uma foto com a tua resolução do 
passatempo para 

jornal100letras@hotmail.com, com 
os teus dados e habilita-te a ganhar 

dezenas de prémios. Só os 5 
primeiros ganham materiais da 

UHU! Podes participar até ao dia 29 
de maio de 2018. 
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Juntos, celebramos a diversidade 

O         É PATROCINADO POR: 

EM PARCERIA COM: EM SOLIDARIEDADE COM: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


