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Este não é um até sempre, mas 
sim um até já! 
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03 editorial 42 concursos 
Vejamos o papel 
 
Que nunca entra no poema, 
 
Mas onde repousa o poema 
 
  
 
Pensa no papel como um espelho 
 
Quando lês o teu nome é no papel 
 
É no papel que te refletes para ti 
 
Passeias os olhos pelos papéis dos outros 
 
Não raro há sal no papel borrado 
 
Onde alguém escreveu e alguém chorou 
 
Emocionado 
 
  
 
Lembra o papel no seu cheiro inaugural 
 
Abre a porta da infância quando cheiras 
 
O teu velho primeiro manual 
 
  
 
E quando o livro és tu e vens a chegar 
 
És um caderno branco e por estrear 
 
  
 
E se quiseres manchar o papel 
 
Ele não grita, mas fica ébrio de tinta 
 
E bebe a cor natural dos teus dedos 
 
  
 
Experimenta ouvir o som do papel 
 
Quando a escrita se alinha e a cor se espalha 
 
Em risco firme e letra apressada 
 
Onde a raiva ou o amor se perdem na escuridão 
 
Pela margem do sentir que te pertence 
 
Na palavra que (te) sai quando rasuras o presente 
 
E apenas alinhas o saber que avança e vence 
 
  
 
Mas pensa. Que papel queres tu ser 
 
Quando tiveres um papel? 
 
  
 
Papel de lustro que decora sítios elegantes 
 
Ou o que tudo transparece e lealmente 

Ou o que tudo transparece e lealmente 

 

Te devolve o que és agora e dantes? 

 

  

 

Papel manteiga com luz sem a beber 

 

Orgulhoso dos seus riscos sem os perceber? 

 

  

 

Papiro antigo de arroz faminto e delicado 

 

Papel escrito por mão antiga, enrodilhado. 

 

Pergaminho que nos chega do outro lado do mar? 

 

  

 

Decide que papel queres tu ser 

 

Quando tiveres um papel. 

 

  

 

Escolhe um padrão essencial 

 

Mesmo que a tua folha seja limitada 

 

Tu és a tinta e a palavra, és um papel que quer ficar 

 

De algodão ou florestal que tenha a tua marca de água, 

 

Mesmo em papel de jornal, escreve a tua vida como queres ser 

 

Terás o teu livro no papel mais original, porque no mundo 

 

Não faltam papéis a preencher e sobram papéis de decorar 

 

  

 

Seja nos números ou na ciência 

 

Na vida, na arte ou nas letras 

 

Que o teu papel seja de tal modo consecutivo, 

 

Que nunca se há de manchar 

 

E sempre se há de impor por incisivo 

 

Reciclado, se puderes, sempre novo e transformado 

 

Um papel suave que dura e nunca é amachucado. 

 

 

 

Um papel cavalinho que conduz à liberdade 

 

Ana Isabel Falé 

Escreve um  comentário sobre o poema e 

ganha prémios da AMBAR. Tens até ao 

dia 20.06.2019 para concorrer. Manda o 

teu texto para cemletras@vivaldi.net 

Este não é um até sempre, 
mas sim um até já! 

“Hoje Tomei a Decisão de Ser 
Eu” (Fernando Pessoa) 

 
Pressupondo que a primeira 
ideia que nos vem à cabeça 
quando queremos escrever 
algo é para “deitar fora”, aqui 
vem a “segunda ideia” 1 para o 
meu editorial , recusada que 
foi a primeira. 
Integro desde 2016 este 
projeto de jornalismo escolar. 
Mal sabia eu que seria muito 
mais do que apenas 
jornalismo. Foi em outubro de 
2016, a convite da professora 
Ana Isabel Falé, uma das 
minhas mentoras, que outros 
horizontes se foram abrindo, 
depois de uma experiência na 
PAN com o jornal “Obtuso”, 
apoiada pela Professora 
Margarida Passos, a quem 
também agradeço. Mais tarde, 
poucos dias depois, é me 
apresentada a professora 
Lucinda Santos, subdiretora do 
AELC, outra das minhas 
mentoras. 
Foram várias as conquistas ao 
longo destes três anos, ou seja, 
para mim foram anos de 
experiência, conhecimento e 
intervenção. E foi aqui que 
“tomei a decisão de ser eu”, 

intervenção. E foi aqui que “tomei a 
decisão de ser eu”, como escreve 
Fernando Pessoa. Tomei a decisão 
de assumir compromissos com 
projetos, com mais confiança, com 
mais empatia para com as pessoas, 
procurando alcançar perfeição em 
todos os momentos do meu 
quotidiano. E resultou com sucesso. 
Hoje em dia sinto-me cada vez mais 
seguro, pró-ativo e consistente nas 
causas em que acredito. 
E, como este é o “jornal de todos”, a 
nossa equipa jornalística acolheu a 
professora Ana Teixeira, outra das 
minhas mentoras neste projeto. 
Descobri a importância da palavra na 
tentativa de mudarmos o mundo, 
mas percebi ainda que, também pela 
palavra, conseguimos congregar a 
vontade dos outros, por exemplo, os 
patrocinadores, com um esforço 
continuado de investimento nas 
relações públicas.  
Com esta equipa, realizei oito 
edições do 100 Letras. Oferecemos 
30.000 brindes, em cerca de 100 
subprojetos de interesse social, para 
além de 20 iniciativas de carácter 
promocional, dinamizando sempre 
as atividades e passatempos no 
Instagram do Jornal.  
Despeço-me das três escolas deste 
agrupamento, certo de que fechei 
um ciclo mas que deixei a minha 
marca pessoal neste projeto 
jornalístico e nos projetos de 
cidadania em que participei. Um 
agradecimento a todos os 
professores e colegas que me 
apoiaram neste percurso. 
“A vida ensinou-me a dizer adeus às 
pessoas que amo, sem as tirar do 
meu coração.” 
Até sempre, até já 100Letras! 
 
1 – ideia “roubada” ao professor José Manuel 
Santos 
 

João Pedro Costa 

JOÃO PEDRO COSTA 

DIRETOR DE MARKETING DO 

© BRUNO DE SOUSA 
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“Preocupada com o 
futuro do papel e a 
importância deste na 
sociedade atual, a 
AMBAR aproveitou a 
altura em que celebrou 
os seus 80 anos para 
juntar importantes 
players do setor, 
convidando-os a debater 
estes e outros pontos na 
conferência “Ideias no 
Papel” que se realizou no 
Teatro Gil Vicente em 
Barcelos, no passado dia 
3 de abril. 
A AMBAR, patrocinadora 
do Jornal 100Letras, 
desde 2016 e pelo 3º ano 
consecutivo, celebrou 
neste ano o seu 80º 
aniversário. Em 1939, há 
precisamente 80 anos, 
Américo Barbosa fundou 

80 anos de AMBAR – Ideias no Papel 

precisamente 80 anos, 
Américo Barbosa fundou 
no Porto a AMBAR, uma 
empresa dedicada à 
encadernação, cujo 
nome é resultado da 
junção de AM (de 
Américo) e BAR (de 
Barbosa). Atualmente, a 
atividade da empresa 
engloba produtos para 
escritório, material 
escolar, gift e também a 
sua mais recente área de 
negócio, brinquedos 
científicos e pedagógicos. 
Esta empresa tem 
adotado medidas 
inovadoras ao longo dos 
tempos, adaptando-se 
ano após ano às 
mudanças das escolhas 
dos consumidores. Sendo 
“uma empresa com um 

dos consumidores. Sendo 
“uma empresa com um 
forte sentido de 
responsabilidade social e 
consciência ambiental, 
em 2018, a marca 
assume um compromisso 
com a implementação e 
manutenção dos 
requisitos do FSC e 
PEFC”. 
“Passados 80 anos, os 
objetivos da empresa 
prevalecem os mesmos: 
evoluir e continuar a 
alargar horizontes, 
apostando no 
desenvolvimento e 
produção de artigos de 
excelência, capazes de 
surpreender e de 
fidelizar”, palavras que a 
AMBAR dirige ao seus 
clientes, demonstrando a 

AMBAR dirige ao seus clientes, 
demonstrando a sua 
maturidade  e a sua evolução 
até 2019. 
O Jornal 100Letras agradece a 
aposta da AMBAR no seu 
projeto, desejando-lhe as 
maiores felicidades e 
esperando manter esta 
parceria por muitos mais anos. 
 

João Pedro Costa 

PELO 3ºANO 

CONSECUTIVO, 
PATROCINADORA DO  

© AMBAR 2019 

41 concursos 

GANHA 2 CABAZES DE PRODUTOS DA AMBAR! 

 

Temos 2 cabazes de produtos marca AMBAR para oferecer e, para isso, precisas de 

participar neste passatempo! 

 

O Jornal 100 Letras tem 2 Cabazes de produtos marca AMBAR para oferecer e tu só 

precisas de participar até ao dia 19 de junho de 2019. Para ganhares basta 

escreveres uma frase com 100 Letras e UHU e a mais original ganha 1 cabaz . 

Consulta o regulamento no nosso site ou no CRE da nossa escola. Envia a tua frase 

paravcemletras@vivaldi.net, ou via Instagram ou Twitter do Jornal 100Letras. 

 

Boa Sorte !  

GANHA 2 CABAZES DE PRODUTOS DA UHU! 

 

Temos 2 cabazes de produtos marca UHU para oferecer e, para isso, precisas de 

participar neste passatempo! 

 

O Jornal 100 Letras tem 2 Cabazes de produtos marca UHU para oferecer e tu só 

precisas de participar até ao dia 19 de junho de 2019. Para ganhares basta 

escreveres uma frase com 100 Letras e UHU e a mais original ganha 1 cabaz . 

Consulta o regulamento no nosso site ou no CRE da nossa escola. Envia a tua frase 

paravcemletras@vivaldi.net, ou via Instagram ou Twitter do Jornal 100Letras. 

 

Boa Sorte !  

GANHA PASTILHAS DA GORILA - LUSITECA 

 

 

 

Temos 200 pastilhas da marca GORILA para oferecer e, para isso, precisas de 

participar neste passatempo! 

 

O Jornal 100 Letras tem 200 pastilhas da marca GORILA para oferecer e tu só 

precisas de participar até ao dia 19 de junho de 2019. Para ganhares basta 

escreveres uma frase com 100 Letras e GORILA e a mais original ganha 50 de uma 

vez! Os quatro mais orifinais ganham 50 pastilhas cada um! Consulta o regulamento 

no nosso site ou no CRE da nossa escola. Envia a tua frase 

paravcemletras@vivaldi.net, ou via Instagram ou Twitter do Jornal 100Letras. 

 

Boa Sorte !  
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JOÃO PEDRO COSTA (JPC) - 1) Como é 

estar/participar no La Banda (©RTP)? 

RICARDO BOAVIDA  (RB) - E, sem 

dúvida, o concretizar de um sonho há 

muito desejado.  Parece ainda tudo um 

bocadinho irreal, não consigo acreditar 

que tudo isto está a acontecer agora... 

Desde pequeno que canto e, lá no 

fundo, sempre acreditei ser feliz a 

expressar-me desta forma!  Por outro 

lado, é também poder trabalhar com 

profissionais incríveis e aprender 

imenso todos os dias.  

(JPC) - 2) Como é a relação com os teus 

colegas de equipa/programa? 

(RB) - Não sei se a maior parte das 

pessoas têm noção, mas na maioria 

dos programas deste género não é 

comum haver um grupo 

extremamente unido e com ligações 

tão fortes. No La Banda somos 

realmente muito unidos e o facto de 

passarmos muitas horas juntos em 

estúdio acaba por propiciar a formação 

de laços mais fortes entre nós. O 

formato do programa, que exige 

muitas vezes que trabalhemos em 

equipa, também acaba por ajudar na 

equipa, também acaba por ajudar 

na formação destes laços e é sem 

dúvida um dos pontos altos do 

programa! 

(JPC) - 3) Como foi a reação da tua 

família e dos teus amigos ao 

saberem que te tinhas inscrito 

num programa de talentos? 

(RB) - Na realidade, foi uma amiga 

que me inscreveu no programa. 

Para ser sincero, não sou uma 

pessoa muito confiante das 

minhas capacidades. Tinha 

pensado em tentar mais uma vez, 

mas tinha medo de levar mais um 

não. Acabou por ser ela a enviar o 

mail e, quando recebi a resposta, 

senti que era esta a minha 

oportunidade. Por outro lado, 

tenho a sorte de ter uma família 

que me apoia bastante, portanto 

no que toca ao apoio por parte dos 

amigos e da família não podia 

pedir melhor! 

JPC) - 4) Pretendes seguir alguma 

vertente da música no futuro? 

Fazer planos para o futuro numa 

fase tão decisiva da minha vida 

acaba por ser bastante 

complicado. Tenho trabalhado 

desde sempre para poder 

ingressar no ensino superior em 

medicina, mas a música sempre 

foi, também, aquilo que quis fazer. 

Diria que o resultado da minha 

participação neste programa 

também irá ter influência no meu 

futuro, mas como digo, o que tiver 

de ser será! 

JPC) - 5) Que conselho podes dar a 

quem quer enveredar por este 

ramo (musical)? O que fazer? 

Como reagir aos “nãos”? 

(RB) - Não sei se estou em posição 

para dar conselhos ainda! (risos) 

Mas aquilo que posso dizer, 

Mas aquilo que posso dizer, 

efetivamente, é que nunca devem 

desistir dos vossos sonhos, 

independentemente dos obstáculos 

que são colocados no vosso caminho. 

Se não conseguirem obter um “sim” 

da primeira vez, trabalhem para 

conseguir transformar esse “não” 

num “sim” e, um dia, vão conseguir! A 

resiliência e o trabalho árduo são 

pontos-chave para quem quer 

enveredar pelo ramo musical. E 

depois claro, ser genuíno, criativo e 

muito humilde. 

JPC) - 6) Que mensagem gostarias de 

deixar ao Jornal 100Letras, sabendo 

que completou este ano os seus 30 

anos de existência? 

(RB) - É louvável haver um projeto 

desta dimensão sustentado por 

alunos e por professores que, de 

modo altruísta, se esforçam para 

lançar edições incríveis e super 

informativas! Desejo que se 

mantenham ativos por muito mais 

tempo e que haja mais alunos e mais 

professores que se interessem pelo 

jornalismo e mantenham este projeto 

magnífico sobre rodas! 

© RTP 2019 

RICARDO BOAVIDA 

A Leal da Câmara em terras americanas 

Mais uma vez, a pedido do 

João Pedro Costa, grande 

difusor e empreendedor 

do Jornal 100Letras, 

escrevo para o jornal da 

escola, desta vez para dar 

o meu testemunho duma 

experiência que, 

garantidamente, marcou e 

continuará a marcar a 

minha vida: a viagem que 

se realizou nas férias da 

Páscoa a Nova Iorque, 

EUA. 

Viagem única, cheia de 

emoções, pode dizer-se 

com algumas aventuras, 

mas que no final se tornou 

numa nova e marcante 

experiência para mim e 

para todos os alunos e 

professores que 

participaram na mesma. 

Foram ótimas as viagens, 

tanto para lá como para cá, 

o alojamento, a comida 

(claro que comida 

portuguesa é 100% 

melhor), os sítios que 

visitámos, a companhia e 

as amizades que foram 

criadas. 

Foram memoráveis todos 

os aspetos da viagem: o 

passeio em Brooklyn, as 

viagens de metro, a ida à 

Estátua da Liberdade, o 

passeio pelo Ground Zero 

(onde estavam as Torres 

Gémeas), as visitas pela 

cidade, nos autocarros 

turísticos, o passeio à noite 

para ver as luzes da cidade, 

a missa Gospel a que 

assistimos, a Times 

Square, o Central Park, o 

Museu de História Natural, 

o MOMA e a ida à ONU 

que, para mim, foi a cereja 

no topo do bolo, para além 

de todos os passeios que 

demos, longos, pelas ruas 

e avenidas da cidade que 

e avenidas da cidade que 

nunca dorme. 

Esta foi uma viagem fora 

do normal, sim, mas única. 

Podem pensar que pouco 

ou nada se aprendeu 

naquela semana, mas pelo 

contrário, numa semana 

aprendemos muito…muito 

mesmo…não foi só a 

cultura americana, mas 

sim o “melting pot” que se 

vive em NYC, e claro, 

também deixámos um 

pouco do que é a cultura 

portuguesa numa cidade 

tão grande, com a partilha 

de um pouco da nossa 

história, que eles pouco 

conhecem. 

Como já referi, a visita que 

fizemos às Nações Unidas 

foi o mais marcante, por 

termos tido a 

oportunidade de visitar o 

“centro do mundo”, onde 

se tomam as decisões que 

regem a Humanidade, se 

há guerra ou não, se se dá 

apoio humanitário aos 

povos que precisam ou 

não… Foi uma sensação de 

que pode haver um futuro, 

mas que  nos cabe a nós, 

um dia,  tomar as medidas 

certas, depois de olharmos 

para o passado e de 

vermos os erros que foram 

cometidos. Foi uma 

sensação gratificante, esta 

visita. 

Aproveito para deixar um 

especial agradecimento à 

Profª Margarida Mota, que 

foi a pessoa que dinamizou 

e tornou possível o sonho 

de 34 pessoas, entre 

alunos e professores, e 

que ao fim de dois anos de 

se pensar na hipótese, 

decidiu seguir com a ideia 

para a frente, e que 

acredito, se revelou 

gratificante! Isto, sem 

acredito, se revelou 

gratificante! Isto, sem 

esquecer também um 

agradecimento a todos os 

companheiros de viagem, 

que foi um gosto ter 

viajado com todos eles e 

dos quais se guardam 

excelentes recordações! 

 

RODRIGO 
MARTINS 
12ºH3 

40 viagens 

© RODRIGO MARTINS 
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1)     Como é que o futebol entrou na 

tua vida? 

GABRIEL PAIS (GP) – Entrei  da mesma 

forma que todos os rapazes. “Todos” 

os rapazes gostam de jogar à bola e 

logo em  pequeno o meu pai colocou-

me a jogar numa equipa, estando neste 

clube há já algum tempo. 

2)     De que forma é que o futebol 

influencia as tuas escolhas de vida? 

GP – Não acho que influencie de 

imediato a minha vida. Pode alterar, 

por vezes, os meus hábitos de vida, 

como a prática de atividade física ou a 

minha maneira de ser ou viver, pois 

tenho de dormir mais ou não combinar 

tantas coisas, alterando assim a minha 

rotina. Na escola, o futebol influencia a 

minha vida, porque me faz faltar a 

alguma avaliação ou aula, mas 

também me ajuda a libertar a pressão 

e o stress. Ou seja, tem aspetos 

também me ajuda a libertar a 

pressão e o stress. Ou seja, tem 

aspetos positivos e negativos. 

3)     O que é essencial no futebol, 

durante um jogo? 

GP – Cada um dos jogadores tem a 

sua posição, faz o seu trabalho, 

jogando todos para o seu objetivo. 

(E existe individualismo?) Sim, há 

muito individualismo, mas depende 

das pessoas e da forma como o 

“Mister” trabalha connosco. 

 4)     Qual é o papel de um jogador 

(de futebol) durante um jogo? 

GP – Cada um dos jogadores tem o 

seu trabalho, a sua função. Mas o 

objetivo de todos é ajudar a equipa 

e trabalhar para um objetivo 

comum, apesar do individualismo 

existente que mencionei na questão 

anterior. Mas estamos sempre 

unidos nos bons e maus momentos, 

jogando para um fim: a vitória num 

jogo. 

 5)     Que relação tens com os teus 

colegas de equipa? É de união? 

GP –  Há sempre união, mesmo 

sendo apenas com alguns, mas 

depende muito. Já estive em 

equipas unidas e em outras não. Há 

sempre a união “do todos querem 

jogar e todos querem ganhar” e caso 

não gostem de estar naquele clube, 

vão para outro. 

6)     Consideras que o futebol/futsal 

é essencial na tua vida? E na 

disciplina de EF? 

GP – Mais ou menos. Não o futebol 

em si, mas praticar desporto, sim!  

Na disciplina de EF também é 

importante, porque consigo 

manter-me mais ativo, a estar mais 

seguro a fazer desporto e a gostar 

mais da disciplina, ou seja, tenho 

mais confiança naquilo que estou a 

mais da disciplina, ou seja, tenho 

mais confiança naquilo que estou a 

fazer. 

7)     Tencionas seguir a carreira de 

futebolistica? 

GP – Não! Eu gostava quando era 

mais pequeno, mas não tenho 

“talento”. Nem com muito trabalho 

chegava lá, pois é necessário manter 

esse “trabalho” e mesmo só com 

esse trabalho, conseguiria ser no 

minímo um jogador satisfatório, ter 

um salário, mas com uma vida mais 

mediocre do que a que ambiciono 

para o futuro. Não deixa de ser um 

sonho meu, mas tenho outros 

rumos para percorrer. 

8)     Que mensagem gostarias de 

deixar ao Jornal 100Letras, sabendo 

que completa este ano os seus 30 

anos de existência? 

GP- Não sou um leitor assíduo, mas 

acho que é essencial a existência do 

jornal, porque é um meio que nos 

informa de tudo e é um instrumento 

de divulgação de talentos, por 

exemplo, podendo ou não ser um 

meio influente neste tema. 
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O que são velhos sonhos e 

novos rumos, perguntaram-

me. 

Eu não sei se para termos 

novos rumos temos de ter 

novos sonhos. Para termos 

novos sonhos não sei se 

devemos esquecer os velhos. 

Mas o que são velhos sonhos? 

Os velhos sonhos não são 

sonhos velhos, são os que não 

conseguimos concretizar. 

Mas não devem ficar sozinhos 

num canto escuro. De vez em 

quando vamos lá para nos 

lembrarmos deles. 

Só sei que para termos novos 

sonhos temos de crescer, 

porque os sonhos de um 

adulto são diferentes dos de 

uma criança. 

Rui Rodrigues 

8º ano (EBPAN) 

Os oceanos ocupam grande parte da 

superfície da Terra. Existem cinco oceanos 

que se chamam: Atlântico, Pacífico, Índico, 

glaciar Ártico e glaciar Antártico. 

Estes ocupam uma área de quase 362 

milhões de quilómetros quadrados e têm 

uma profundidade média de 3690 metros, 

perfazendo um volume de mais de 1,3 

biliões  de quilómetros cúbicos. 

A origem dos oceanos está intimamente 

ligada a formação da atmosfera, ao 

resfriamento do planeta  e à formação da 

litosfera. É  da atmosfera que veio  pelo 

menos 50% da água que enche as bacias 

oceânicas (acredita-se que os outros 50% 

têm origem em meteoros). E é do 

imtemperismo das rochas que formam a 

litosfera que veio a maior parte dos tons 

que formam os sais da água do mar. 

Os oceanos têm uma grande importância 

ecológica, económica, política e 

sociocultural. Eles são responsáveis pelo 

regulamento do clima, proporcionam 

alimentação, lazer, transporte, entre 

outros. Por isso, os oceanos são 

fundamentais para a sobrevivência da 

espécie humana e de todos os seres vivos 

do planeta. 

Estima-se que a poluição afeta  mais de 600 

espécies de fauna marítima, afetando 

desde as baleias ás tartarugas e ainda  as 

aves. Sabe-se que 100 mil mamíferos  

morrem todos os anos  por causa do lixo. 

A pesca excessiva e insustentável é 

responsável pela  extinção de diversas 

espécies. Se continuar a este ritmo já não 

haverá nada para pescar por volta do ano 

de 2048. Os recifes de corais também são 

vitimas visíveis da atividade humana.  

aquecimento global, o assoreamento, a 

poluição e outros fenómenos que estão  a 

O aquecimento global, o assoreamento, a 

poluição e outros fenómenos estão  a desgastar 

os corais até à morte. A pesca excessiva retira 

alimento a mais da água, mais até daquilo que os 

recifes podem restaurar. 

A maior parte do oxigénio da Terra é produzido 

não pela árvores, mas sim pelas algas marítimas, 

o que é uma curiosidade interessante. Outra é que 

a celebração do dia dos oceanos teve origem na 

conferência da ONU sobre “ambiente e 

desenvolvimento”, que se realizou na cidade 

brasileira do Rio de Janeiro, 1992. Em 2008, as 

Nações Unidas decidiram que o dia 8 de junho 

passaria a ser o dia mundial dos oceanos, 

tornando-se esta data oficial. 

Os oceanos estão a ser frequentemente 

ameaçados pela poluição.A vida marítima começa 

a morrer. Algumas espécies morrem por causa do 

Homem. 

O “oceanário de Lisboa” e a “fundação oceano 

azul” têm disponibilizado fundos para a 

conservação dos oceanos e, recentemente, 

apresentaram a segunda edição do fundo para a 

conservação dos mesmos. Este tem como 

propósito responder e desafiar críticos, no âmbito 

da conservação dos ecossistemas marinhos. O 

fundo para a conservação dos oceanos tem como 

objetivo apoiar projetos imediatos, que possam 

contribuir de forma positiva para a conservação 

de espécies ameaçadas e da biodiversidade 

marítima em geral. 

 

Trabalho feito por: 

 

Helena S. ; Maria M. ; Patrick S. (7ºG) 

 

Pesquisa orientada em Cidadania e 

Desenvolvimento – Aprender com a BE 

A Terra nossa casa 

A terra é a nossa casa e nós não a 

podemos estragar, porque ela é 

insubstituível. 

A terra é muito valiosa para nós. Sem 

ela os seres vivos não estavam aqui. 

Para a terra nós somos bichos que 

ela criou, iguais a quaisquer outros, 

e daí vai o velho ditado  “quem cria 

também pode destruir”. 

Não destruam a terra. Ela faz-nos 

falta para vivermos  e todos 

podemos ajudar com alguns 

pequenos gestos:  

desligar as luzes ou aparelhos 

eletrónicos quando não os vão 

utilizar; não deitar nada para o chão 

e colocar o lixo sempre no ecoponto 

correto. Enfim, não desperdicem 

água, pois ela é preciosa. 

Quem valoriza a água valoriza a vida! 

Rui Costa, 7ºano (EBPAN) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

SUPLEMENTO GRATUITO DO 

Artes performativas, dança, 

teatro, música, circo e outras 

coisas. Será que são 

importantes? Ou não? São 

precisas? Ou não? Será que é 

importante para o 

desenvolvimento de um ser 

humano ter contacto com as 

artes performativas?  

Por um lado sim, porque além 

de nos entreterem, as artes 

podem levar-nos a querer 

saber mais sobre a sua história 

e a conhecer muito da história 

em geral. O teatro, o circo, 

como começaram, que nos 

oferecem para nos tornarem 

mais cultos? Além disso, as 

artes performativas também 

podem ajudar muito no 

desenvolvimento cognitivo de 

uma pessoa. E, como é óbvio, 

estas formas de arte podem 

ajudar a desenvolver mais 

habilidades.  

 

habilidades.  

Por outro lado, as artes 

performativas perdem 

importância no nosso 

desenvolvimento físico. Não é 

preciso uma pessoa praticar 

artes performativas para ter 

um ótimo desenvolvimento 

físico, mas se as praticarmos 

temos um maior 

desenvolvimento da 

coordenação psicomotora, por 

exemplo. Estas atividades não 

nos impedem de gostarmos de 

outras, como ver a natureza, 

ler livros, mas de certeza que 

nos ajudam a gostar mais de 

todas estas coisas. 

Para nós, cada um devia ter 

uma arte, as pessoas deviam 

divertir-se e comunicar e, 

sinceramente, nós pensamos 

que muitas pessoas 

melhoravam muito como seres 

humanos. As artes são 

realizações importantes e 

humanos. As artes são 

realizações importantes e 

parece-nos que todas as 

pessoas têm um talento, é só 

preciso descobri-lo. 

Finalmente, para nós as artes 

performativas representam 

um papel muito importante 

para o ser humano, porque é 

uma forma de as pessoas se 

expressarem e de conviverem 

umas com as outras. 

Mª Leonor R. 

Isis S. 

6º ANO (EBPAN)     

 

A importância das artes performativas 

WALDMIR KUPASSALA 

Como é que o futebol entrou na tua 

vida? 

O futebol entrou na minha vida através 

do meu pai, porque comecei a jogar 

futebol desde muito cedo. O meu pai 

também jogava em Angola e eu vim 

para cá com um ano, por isso, comecei 

a jogar em Portugal, maioritariamente 

por causa do meu pai. O meu irmão 

também jogava. 

De que forma é que o futebol 

influencia as tuas escolhas de vida? 

Como em outras áreas da vida, o 

futebol melhora-nos, não só ao nível 

do talento, mas também ao nível 

pessoal. Por exemplo, temos de ser 

disciplinados, responsáveis pelo nosso 

equipamento e não podemos faltar ao 

respeito a ninguém. De certa forma, 

aquilo que aplicamos no futebol 

também aplicamos em outras áreas da 

nossa vida, por isso, o futebol 

influencia-nos. 

nossa vida, por isso, o futebol 

influencia-nos. 

O que é que é essencial no 

futebol? 

No futebol, como em outras áreas 

da vida, o essencial é a consistência 

e a repetição, porque é através 

disso que percebemos se gostamos 

mesmo do futebol ou se não 

gostamos. É  como em outras áreas 

da vida, se gostamos de escrever, 

chegamos ao ponto de escrever 

tanto que percebemos se é disso 

que gostamos. O espírito de equipa 

e o coletivismo também são 

bastante importantes no futebol 

pois, como todos sabemos, o 

futebol é um desporto coletivo e se 

jogarmos só para nós é muito difícil 

sermos bem-sucedidos. 

Qual é o papel de um jogador 

durante o jogo? 

O futebol é um desporto coletivo, 

podemos mesmo dizer que 

trabalham todos para o mesmo. 

Durante o jogo trabalham todos de 

forma coletiva com uma finalidade, 

ganhar, mas fora das 4 linhas, por 

exemplo, quando vou ao ginásio, 

estou a fazer musculação para mim 

e os benefícios são só meus. Dentro 

do campo é mais coletivo o papel 

do jogador. 

Que relação tens com os teus 

colegas de equipa? 

Quando jogamos é para um “todo”, 

mas existem jogadores 

individualistas e há treinadores que 

gostam que os jogadores “brilhem” 

mais do que os outros. Mas, se o 

brilho for demais e a parte 

individual se sobrepuser à parte 

coletiva não se ganha nada com 

isso. 

Consideras que o futebol é 

essencial na tua vida? 

Sim, considero que o futebol é 

essencial na minha vida, ensina-me 

 muito, não só a ser um bom 

muito, não só a ser um bom 

desportista mas também uma 

pessoa com melhores escolhas de 

vida. 

Achas o futebol essencial na 

disciplina de educação física? 

Sim, porque, como eu disse, o 

futebol é um desporto coletivo e 

ajuda a não nos tornarmos tão 

individualistas nas nossas escolhas 

ou nas nossas relações. Por 

exemplo, estarmos mais sozinhos, 

o futebol junta todas as pessoas e 

eu, quando jogo na rua, digo 

“quantos mais melhor!”. O futebol 

tem de ser uma coisa coletiva. As 

pessoas tendem a ser mais sociais. 

Mesmo na aula de educação física 

passo a bola, ainda que seja um 

passo pequeno ou mesmo que 

saiba que o colega pode falhar. 

De que forma é que achas que o 

futebol se relaciona com a parte 

jornalística? 

Eu acho que o futebol tem mais a 

ver com a parte do jornal, quando 

existem polémicas, ou notícias 

importantes, por exemplo, 

Portugal ganhou o Euro é algo que 

vai aparecer no jornal. Também 

surge a vida dos futebolistas, mas 

não tanto. 

Que mensagem é que gostarias de 

deixar ao jornal 100Letras sabendo 

que ele completou este ano os 30 

anos de existência? 

Primeiro que tudo parabéns! Que 

continuem com o trabalho que têm 

feito e que sejam consistentes, de 

modo a que melhorem o vosso 

trabalho e que chegue a um 

patamar ainda mais elevado. 

 

 

ENTREVISTA DE JOÃO PEDRO 

COSTA, TEXTO DE BÁRBARA 

HORTA 

OCEANOS 
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Entrevista de JOÃO PEDRO COSTA 

Transcrição de Ana Isabel Falé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 PERGUNTAS PARA 6 ANOS DE AELC 

1) Como é ser Diretor de um agrupamento 
com a dimensão do AELC? 
É um desafio muito interessante e que, 
simultaneamente, nos envolve e nos obriga 
a estar totalmente focados no 
cumprimento da missão que está prescrita 
no Projeto Educativo. Quando assumi o 
cargo de Diretor da Escola Secundária Leal 
da Câmara, tinha uma ideia muito diferente, 
porque estávamos sozinhos, não tínhamos 
as mesmas exigências que agora temos e, 
portanto, foi possível ao longo dos 
primeiros anos ganhar a experiência 
necessária para podermos enfrentar, agora, 
um conjunto de responsabilidades e 
desafios que temos em resultado da 
agregação.  
É um desafio e é simultaneamente um gosto 
estar a servir os alunos desta comunidade, 
organizar o serviço educativo e prestar um 
bom serviço à nossa comunidade. De facto, 
tem sido um caminho bastante difícil, com 

organizar o serviço educativo 
e prestar um bom serviço à 
nossa comunidade. De facto, 
tem sido um caminho 
bastante difícil, com alguns 
obstáculos, sobretudo porque 
estamos num país onde muito 
do que se diz e se pensa sobre 
a autonomia ainda está por 
cumprir e, portanto, estamos 
muito dependentes das 
estruturas do Ministério da 
Educação. Mas temos 
procurado estratégias 
conducentes a uma 
congregação de vontades e de 
ideais, no sentido de criar 
sentimentos de identidade e 
de pertença, mantendo 
também as identidades 
próprias das escolas.  
Aliás, outra preocupação era 
justamente a de não 
destruirmos as identidades 
construídas em cada escola. 
Estas têm características que 
lhe são dadas pelas pessoas, 
porque são os professores, os 
assistentes operacionais, os 
assistentes técnicos que dão 
vida à escola, e continuam a 
dar, para que ela tenha 
determinadas características 
e, como sabemos, é com 
pessoas que se cumpre a 
missão que está no Projeto 
Educativo. 
2) Como é que vê estes 
últimos seis anos do 
Agrupamento de Escolas Leal 
da Câmara? 
Foram seis anos de 
aprendizagem para todos, 
porque hoje em dia a ideia do 
professor isolado numa sala 
de aula está ultrapassada. O 
mundo hoje, a globalização, 
as novas tecnologias, a 
abertura a projetos 

as novas tecnologias, a 
abertura a projetos 
interdisciplinares e a 
organização do currículo 
obrigam necessariamente a 
que o professor articule a sua 
ação com os outros colegas de 
grupo e com os professores 
do conselho de turma e que 
uma parte significativa dos 
processos de organização e 
planificação do currículo e da 
avaliação das aprendizagens 
sejam realizadas em 
articulação de grupo, de 
departamento, de ciclo e até 
entre ciclos, que é a próxima 
etapa para que temos de 
caminhar, de forma a que 
exista verdadeiramente um 
processo de articulação 
vertical. Por isso, esta 
articulação deve integrar uma 
lógica suscetível de dar 
sentido pedagógico a estas 
grandes agregações de 
escolas. Claro que elas 
trouxeram enormes 
problemas do ponto de vista 
da gestão financeira e dos 
recursos humanos mas 
proporcionaram-nos esta 
vantagem, que temos de 
aproveitar, que é o facto de 
termos um currículo vertical 
organizado. Este, para além 
de ter de fazer sentido, é uma 
marca de identidade do nosso 
projeto educativo e do 
agrupamento. 
3)/4) Sendo o tema do PAA 
deste ano “Velhos Sonhos, 
Novos Rumos” de que forma 
é que os velhos sonhos e os 
novos rumos se conseguem 
articular? 
(CONTINUA NA PÁGINA A SEGUIR) 

Importa que o PAA seja um 
instrumento de melhoria da 

JORGE LEMOS 
DIRETOR DO AELC 

37 sustentabilidade 

O desenvolvimento 
sustentável está hoje na 
ordem do dia e reúne 
vastos consensos em torno 
de o tornar uma prioridade 
para a ação humana do 
século XXI. 
De que aprendizagens na 
infância estamos a falar 
quando falamos da 
construção de uma 
cidadania global? 
O que podemos considerar 
as experiências / 
aprendizagens mais 
importantes para uma 
criança de 4 anos, visando 
construir sustentabilidade. 
As perspetivas atuais 
apontam para “aprender a 
cooperar e a viver no 
espaço público”., como 
sendo os principais 
desafios para a construção 
de uma sociedade de 
futuro responsável Esta  
reflexão remete-nos para 
a criança cidadã que, deste 
cedo, participa na vida da 
cidade e por tal, não só 
tem oportunidade de fazer 
parte de uma rede social 
de apoio e de recursos, 
como também se envolve 
na identificação de 6 
problemas e na sua 
resolução. Não será 
demais realçar também a 
necessidade de adotar 
práticas educativas e 
pedagógicas 
democráticas, onde a 
cooperação se torna o 
modo de agir privilegiado, 
contradizendo algumas 
derivas de discursos para a 
educação e práticas 
quotidianas que realçam a 
competição e o trabalho 
individual como elemento 
estruturante do modo de 
aprender na escola. A ideia 
é que as crianças possam 
logo na infância ter 
oportunidades de 
aprender que lhes permita 
participar na construção 

participar na construção 
dum mundo sustentável. 
Assim, trata-se de apoiar 
as crianças a 
desenvolverem 
disposições de 
aprendizagem mas 
sobretudo de apoiar  as 
crianças a uma cidadania 
ativa. Referimos como 
sendo fundamentais: a 
resiliência (Folque, 2014), 
a agência relacional e 
participação ativa, o 
pensamento crítico e a 
participação crítica e ainda 
o desenvolvimento moral 
e a responsabilidade 
(Folque, 2018) fundados 
na compreensão da 
condição humana (Morin, 
1999).  
Por outro lado, queremos 
realçar o facto das OCEPE 
assumirem uma 
perspetiva sistémica e 
ecológica que nos dias de 
hoje ganha novo 
significado. 
                                                        
“A abordagem ao 
Conhecimento do Mundo 
implica também o                 
desenvolvimento de 
atitudes positivas na 
relação com os outros,              
nos cuidados consigo 
próprio, e a criação de 
hábitos de respeito                            
pelo ambiente e pela 
cultura, evidenciando-se 
assim a sua 
 inter- relação com a área 
de Formação Pessoal e 
Social.” (ME, 2016, p. 85) 
Isto significa que a ação 
educativa se exerce num 
contexto amplo que 
extravasa as paredes da 
sala e com uma rede de 
sustentação para que as 
crianças possam sentir e 
afirmar:  
Sim, nós cuidamos! Sim, 
nós podemos! 
Neste contexto, tentámos, 
neste ano letivo iniciar as 

neste ano letivo iniciar as 
crianças neste universo de 
cidadania e preocupação por 
cuidar deste planeta, que afinal 
é o único que temos. 
Participar na limpeza da praia, 
promover junto das famílias 
atitudes de respeito pelo 
espaços comuns, incentivando-
as a mudar hábitos, alterando 
comportamentos, foi este o 
nosso trabalho. As famílias 
foram convidadas a recolher os 
seus resíduos de plástico e com 
eles foi realizada uma 
instalação que, num espaço 
público, alertou para este 
flagelo, alterou alguns hábitos 
de consumo, que alargados à 
comunidade, deu um novo 
sentido ao papel da escola na 
comunidade em que está 
inserida.  
Segundo Morin (2000, p.20) “O 
ensino deve levar a uma 
antropo-ética pela consciência 
de uma condição humana que é 
a de ser em simultâneo 
individuo, sociedade e espécie” 
Não podemos por isso, deixar 
de levar mais longe, este 
compromisso ético, que  
fazemos com as nossas 
crianças, de as levar a intervir, 
criticar, opinar, participar nas 
vida coletiva. 
Sarmento diz-nos  
"habituámo-nos durante muito 
tempo a pensar nas crianças 
como seres passivos,  
destinatários da acção dos 
adultos, sem vontade, sem 
opinião, sem voz.  

opinião, sem voz. A partir de 
uma determinada altura, o 
reconhecimento de que as 
crianças  
são atores sociais, ou seja, 
sujeitos com capacidade de 
ação e interpretação do que 
fazem, levou ao 
reconhecimento da 
necessidade,  
e mais que a necessidade, do 
direito, da criança em 
participar na vida colectiva"  
(2004, s/p).    
 
Este direito à participação 
convida as crianças a agirem 
sobre o mundo que as rodeia, 
construindo hoje os valores de 
respeito e sustentabilidade 
que permitirá a todos os seres 
vivos partilharem este nosso 
mundo. 
Sim, crianças pequenas são 
capazes de mudar o mundo… 
o nosso mundo… 
Não podemos desiludi-las e 
deixar de aceitar este convite 
que elas nos fazem: exercer 
uma  
cidadania responsável e 
consciente.   
 
 

Jardim de Infância n.º1 de 
Rio de Mouro 

Manuela Guedes 

Educação pré- escolar  para a sustentabilidade: um desafio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 ambiente 
Serra em Si(ntra): um projeto ambiental com futuro 

Foi no passado dia 1 de 
abril de 2019, que o 
projeto “Sintra em 
Si.(ntra)” levou cerca de 
53 alunos da Escola 
Básica Padre Alberto 
Neto a plantar um total 
de 60 árvores na Serra 
de Cascais, com o 
propósito de reflorestar 
uma zona sem árvores 
plantadas e de 
proporcionar aos seus 
alunos uma atividade de 
campo. 
Este projeto, 
coordenado pelos 
professores Sandra Leal 
e Carlos Mota, tem por 
objetivo, a 
consciencialização 
ambiental, ao nível 
educacional, permitindo 
assim um melhor 
desenvolvimento das 
competências deste 
tema, aos vários alunos 
que têm a oportunidade 
de contactar com a mãe 
Natureza. 
O “Serra em Si(ntra)” é 
um dos seis projetos a 
concorrer ao programa 
de apoio à qualidade das 
escolas, coordenado 
pela Doutora Marina 
Barros, existente desde 
2005 e promovido pela 
Câmara Municipal de 
Sintra. Este concurso 
consiste na promoção 
de várias linhas de 
apoio, através de um 
acompanhamento ao 
longo de dois anos, com 
seis projetos distintos 
(na área da educação), 
passando apenas à 
“final” quatro desses 
seis projetos. O projeto 
vencedor leva para 
casaum prémio para 
“casa” de 5000€, a 

prémio de 5000€, a 
aplicar na melhoria da 
escola, sendo avaliado 
por um júri composto 
por 4 pessoas. 
Ao longo destes dois 
anos, os professores 
coordenadores recebem 
formação no âmbito 
lllllllll 
 
 
 
 
 
 
com largos passos para 
dar, o projeto Serra em 
Si(ntra) vai continuar a 
divulgar todas as suas 
atividades feitas e a 
fazer num futuro 
próximo, sempre com o 
objetivo de preservar a 
natureza e o ambiente. 
 
 

deste concurso, na 
especialidade de 
“Metodologia de 
projeto em contexto de 
projetos”. 
Ainda no seu início e 
com largos passos para 
dar, o projeto Serra em 
Si(ntra) vai continuar a 
lllll 
 
 

divulgar todas as suas 
atividades realizadas e a 
realizar num futuro 
próximo, sempre com o 
objetivo de preservar a 
natureza e o ambiente. 
 
João Pedro Costa 
 
 

PUBLICIDADE 

Importa que o PAA seja um 
instrumento de melhoria da 
qualidade das aprendizagens. 
Se o nosso trabalho não for 
orientado no sentido de 
propiciar novas competências 
com base em estratégias e 
metodologias diferenciadas, 
com base na criatividade, com 
base em projetos que 
desencadeiem aprendizagens 
significativas ou novas 
oportunidades para o 
desenvolvimento de 
competências, então, nesse 
caso, não tem interesse algum.  
Portanto, o PAA traduz a ideia 
do sonho, daquilo que 
pretendemos, ou seja, o nosso 
sonho está inscrito no nosso 
Projeto Educativo. Quem lê 
tudo que está na missão do 
agrupamento e conhece os 
nossos valores percebe 
claramente qual é o nosso 
sonho. Aquilo que nós 
pretendemos é que os nossos 
alunos saiam do nosso 
agrupamento com formação 
para serem não só cidadãos 
mais competentes, mais 
capazes, mais conhecedores, 
mas que congreguem também 
um conjunto de 
conhecimentos, de valores 
humanistas e democráticos, de 
respeito pelo outro, com 
princípios de cidadania que 
façam deles melhores pessoas. 
Esse é o nosso sonho: formar, 
escolarizar, contribuir para que 
as nossas crianças e os nossos 
jovens sejam pessoas melhores 
e para um mundo que também 
queremos melhor. 
Quando falamos em “velhos 
sonhos”, não estamos a 
considerá-los necessariamente 
ultrapassados. Sabemos muito 
bem o que queremos, estamos 
cientes da direção que devemos 
tomar e temos procurado não a 
perder de vista, no meio desta 
convulsão da atualidade. 

perder de vista, no meio desta 
convulsão da atualidade. 
Assistimos a grandes mudanças 
de paradigma no domínio da 
tecnologia, da organização social, 
da estruturação da família (com 
novos modelos familiares), da 
própria relação da escola com a 
sociedade e com a família (que 
também está a mudar), da 
mudança de competências para 
as câmaras, enfim, um grande 
conjunto de desafios que levam a 
que tenhamos de mudar todos, 
não só a direção, não só alguns 
professores, não só alguns 
assistentes, mas todos, para nos 
apropriarmos dos nossos valores 
e da nossa missão e para que 
consigamos atingir esse sonho 
que identifiquei: formar 
melhores pessoas.    
5) Qual a importância que têm as 
atividades extracurriculares 
para o desenvolvimento dos 
alunos? 
Imensa. Como deves calcular, a 
ESLC era conhecida como a 
escola dos projetos. 
Desenvolvíamos muitas 
atividades que envolviam 
bastantes alunos e alguns desses 
projetos têm sido reforçados. 
Temos também imensas 
atividades que vêm contribuir 
para a aplicação da legislação 
referente ao perfil do aluno, os 
valores do projeto educativo, a 
cidadania e facilitar a integração 
dos nossos alunos nas escolas. 
Tudo isso vem contribuir para 
podermos cumprir o tal sonho de 
que falámos há pouco. 
6) Que mensagem gostaria de 
deixar ao Jornal 100 Letras, que 
agora completa 30 anos de 
existência? 
Pois é. O Jornal 100 Letras é 
exatamente um desses projetos 
emblemáticos que se perde no 
tempo e a idade da ESLC coincide 
com dois ou três projetos que se 
mantêm ainda hoje. Um deles é o 
100 Letras. Estamos a falar de um 

mantêm ainda hoje. Um deles é o 100 
Letras. Estamos a falar de um projeto que 
incentiva os alunos a entrarem no mundo 
da comunicação. Aliás, há novos desafios 
à comunicação. Temos muita dificuldade, 
em muitas ocasiões, em separar o que é 
verdade daquilo que nos pretende 
equivocar. O mundo está cada mais 
complexo e mais difícil de perceber e, 
portanto, eu penso que esta educação 
para os média e orientada pelos valores 
que procuramos todos os dias transmitir 
aos nossos alunos também deve ser 
maximizada.  Além disso, apesar de serem 
projetos extracurriculares, eles têm de 
estar ao serviço do currículo. Há um 
conjunto de pressupostos que estão 
implícitos neste e em outros projetos. 
Precisamos é de integrar mais alunos, 
para que a continuidade seja possível. 
Quanto maior for o número de 
participantes mais nós podemos estar 
próximos de completar a tal missão do 
nosso agrupamento.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 viagens 35 escola inclusiva 

Quando abracei o desafio de 

ser professora de Português 

de jovens com currículo 

diferenciado, rapidamente 

percebi que para além da 

preparação, da pesquisa, do 

tempo e da dedicação, era 

necessário muito mais. Era 

necessário criar um vínculo, 

estabelecer uma parceria, 

na qual ambos aprendessem 

e crescessem. Eles chegaram 

e assim os abracei. Criaram-

se os laços, desenvolveram-

se afetos e agora, daqui a 

muito pouco tempo, “os 

meus meninos” vão embora. 

Eles vão ao encontro de 

novos desafios, de novas 

aprendizagens e, com eles, 

um pouco de mim, da 

Teresa, da Virgínia, da 

Helena, do João Paulo, da 

Cecília, do Paulo, da Sandra, 

da Celeste, da Ana, das São, 

do Ivo, do António… (e 

perdoem-me se algum 

nome falhou!). Agora são 

jovens bem mais robustos e 

mais despertos para a vida.  

 Mas eles 

também sentem o 

tempo a fugir e, por 

isso, vou partilhar 

um textinho que a 

Zara Moreno e a 

Inês Godinho do 12º 

C6 pensaram, 

escreveram com a 

minha ajuda e que 

muita satisfação me 

deu a rever! Elas, 

melhor do que eu, 

sabem o que foi 

estar três anos na 

Leal da Câmara e 

passo a citar: 

 

um pouco de mim, da 

Teresa, da Virgínia, da 

Helena, do João Paulo, da 

Cecília, do Paulo, da Sandra, 

da Celeste, da Ana, das São, 

do Ivo, do António… (e 

perdoem-me se algum 

nome falhou!). Agora são 

jovens bem mais robustos e 

mais despertos para a vida. 

Mas eles também sentem o 

tempo a fugir e, por isso, vou 

partilhar um textinho que a 

Zara Moreno e a Inês 

Godinho do 12ºC6 

pensaram, escreveram com 

a minha ajuda e que muita 

satisfação me deu a rever! 

Elas, melhor do que eu, 

sabem o que foi estar três 

anos na Leal da Câmara e 

passo a citar: 

 

anos na Leal da Câmara e 

passo a citar:                               

“ … Até já!  Já se passaram três 

anos! Agora é tempo de 

coisas novas. Desafios, 

caminhos diferentes! 

Chegámos à Leal da Câmara e 

tudo era novo. Estávamos 

felizes e nervosos porque a 

escola era grande, nova, não 

conhecíamos o espaço, os 

professores e os colegas. 

Rapidamente, ultrapassámos 

essas barreiras e iniciámos 

novas experiências: na 

culinária, na horta, no teatro, 

na jardinagem, nas palestras a 

que assistimos… Nas aulas 

aprendemos Matemática, 

TIC, Inglês e a Português. 

Fizemos algumas 

visitas de estudo que 

muito nos ensinaram: 

fomos ao Palácio da 

Pena, ao Oceanário, ao 

Fluviário de Mora, à 

praia do Magoito, ao 

Jardim Zoológico, 

visitámos a Fragata D. 

Fernando II e Glória e o 

castelo de S. Jorge. Em 

Educação Física 

praticámos exercício 

físico e Boccia. Em 

Autonomia Pessoal e 

Social, os temas 

tratados foram úteis, 

principalmente porque 

estamos de saída para 

outros desafios. 
     Apesar de sairmos 
com receio e muita 
saudade, sabemos que 
podemos visitar, 
sempre, a nossa escola! 
Até já! 

Ter o olhar no outro… 

I 

A maior viagem que já fizemos. O maior 

motivo para uma viagem. Uma viagem 

inimaginável há uns anos. Um motivo 

também inimaginável há uns tempos. Um 

país com que não sonhávamos, mas que se 

está a revelar um verdadeiro fascínio. Uma 

cidade encantadora e acolhedora, feita, 

literalmente, em camadas e onde se 

adivinha ser muito agradável viver: Kobe, 

no país do Sol Nascente.  

II 

Hong Kong, uma região administrativa 

especial, densamente povoada e repleta de 

contrastes. Os arranha-céus-galinheiros 

contrastam com os arranha-céus-vip, como 

o arranha-céus do Banco da China. Os 

mercados de rua convivem, lado a lado, 

com as lojas de marca, como a Louis 

Vuitton ou a Saint Laurent. A vida pulula 

estrondosamente pelas ruas. Para mim, 

Hong Kong não seria um lugar ideal para se 

viver, embora também tenha os seus 

encantos. O porto é um deles. Um banho de 

azul a lavar-nos os olhos da escuridão das 

fachadas de muitos dos edifícios. E o 

caminho para Macau, que há de ter, com 

certeza, gravada no seu âmago a essência 

da alma portuguesa. Afinal, foram cerca de 

450 anos de presença portuguesa e Macau 

tem sabido preservar as suas memórias. 

III 

Macau. Visitar qualquer cidade não é 

apenas peregrinar pelos lugares históricos. 

Direi mais, é, sobretudo, sentir o seu pulsar, 

observar o movimento das ruas, ver o que 

comem os seus habitantes, que roupas 

estendem nos estendais, em que casas 

habitam, que Deus ou deuses idolatram, 

ouvir o que dizem sobre os seus espaços, 

etc. etc. É este Macau vivo, sem esquecer o 

Macau histórico, que iremos postando 

aqui🙂! 

 

IV 

Fizemos algumas visitas de 

estudo que muito nos 

ensinaram: fomos ao Palácio 

da Pena, ao Oceanário, ao 

Fluviário de Mora, à praia do 

Magoito, ao Jardim 

Zoológico, visitámos a 

Fragata D. Fernando II e 

Glória e o castelo de S. Jorge. 

Em Educação Física 

praticámos exercício físico e 

Boccia. Em Autonomia 

Pessoal e Social, os temas 

tratados foram úteis, 

principalmente porque 

estamos de saída para 

outros desafios. 

     Apesar de sairmos com 
receio e muita saudade, 
sabemos que podemos 
visitar, sempre, a nossa 
escola! Até já! 

Mª Fátima Loureiro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 atividades 
Intervenção em turma: 
Neste ano letivo, a Equipa de 
Ação Social continua a 
implementar programas de 
competências pessoais e 
sociais nas turmas do 1.º 
ciclo – “Brincar Sentir e 
Crescer”, “Monstro das 
Cores” e “Pássaro da Alma”. 
Com a aplicação destes 
programas/histórias 
pretende-se que os alunos 
melhorem a sua capacidade 
de reconhecer e identificar 
estratégias para lidar com 
diferentes emoções, 
melhorem a sua capacidade 
de comunicação e de 
fazer/manter amigos e, 
desenvolvam a capacidade 
de resolução de conflitos. 
 
Desenvolveu ainda o 
Programa de Massagem nas 
Escolas – Sendo este 
composto por uma rotina 
simples e curta de 
movimentos de massagem 
entre pares. Este programa 
permite que os alunos se 
tornem mais calmos, 
melhorem os índices de 
concentração, reconheçam 
o “bom” e o mau “toque”; 
respeitem-se a si e aos 
outros, reduzindo ainda os 
conflitos e agressões. 

composto por uma rotina 
simples e curta de 
movimentos de massagem 
entre pares. Este programa 
permite que os alunos se 
tornem mais calmos, 
melhorem os índices de 
concentração, reconheçam 
o “bom” e o mau “toque”; e 
passem a respeitar-se a si e 
aos outros, reduzindo ainda 
os conflitos e agressões. 

Campanha para Moçambique – Cidade da Beira 
Gabinete de Apoio ao Aluno – Equipa de Ação Social 

O Agrupamento de Escolas Leal da 
Câmara participou na campanha 
solidária promovida pela ONGD Única 
“Pasta Aluno Única”.  
Em apenas três dias foi possível 
angariar 107 pastas.  
Agradecemos de coração a todos os 
que colaboraram! Aos que ainda o 
pretendem fazer, a campanha 
encontra-se disponível até ao final do 
ano letivo.  
Um bem-haja a todos por mostrarem 
que o AELC é um agrupamento 
solidário. 

11 viagens 
IV 

Como prevíramos, em Macau, a 

essência da alma portuguesa não está 

apenas na memória salvaguardada de 

Camões. Macau respira Portugal ou, 

talvez, Portugal respire e se concretize 

também em Macau. Na afabilidade dos 

residentes, no nome das ruas, no nome 

dos monumentos e de muitos outros 

edifícios, nos restaurantes que servem 

comida portuguesa, nos pastéis de nata 

que se vendem em cada esquina, na 

calçada portuguesa, no "obrigado" que 

se ouve amiudamente e em outros 

símbolos que dizem a alma portuguesa, 

etc, etc, etc. Em Macau é fácil sentirmo-

nos em casa! 

V 

Macau também é uma região 

administrativa cheia de contrastes, 

embora, ao contrário do que acontece 

em Hong Kong, consiga casar, de 

maneira mais feliz, tradição e 

modernidade, riqueza e pobreza, 

culturas, línguas, religiões e pessoas. 

Basta olhar para as fachadas dos 

edifícios para testemunhar esta 

realidade, pois apresentam-se, lado a 

lado, despudoradamente, edifícios 

antigos, escuros e muito degradados e 

edifícios atuais que gritam opulência e 

modernidade, alguns de gosto um tanto 

ou quanto duvidoso. No meio deles, 

erguem-se ainda monumentos 

históricos de enorme valor, jardins 

impecavelmente tratados, lojas de alta 

costura e vendedores de rua. Tudo 

parecendo coexistir em harmonia. 

VI 

É dia de dizer adeus a Macau, ficando 

tanto para ver e tanto para viver. Mais 

uma vez, a celeridade da passagem do 

tempo impõe-se. Faz parte da nossa 

condição humana, sendo, talvez, este 

"factum ad initio" que dá um valor 

intrínseco a cada momento vivido e o 

torna especial e irrepetível. A despedida 

foi feita com uma visita ao farol da guia. 

E eis que, de repente, fomos, 

magicamente, transportados, ao verde 

da nossa Sintra. Fabuloso e 

encantatório este lugar, de onde, para 

além do verde, destacamos a vista 

soberba sobre Macau e a capela católica 

a abençoar todo o lugar. Quer sejamos 

mais ou menos crentes, a presença do 

divino torna-nos consistentemente 

mais ou menos crentes, a presença do 

divino torna-nos consistentemente 

mais humanos. O que fica desta visita de 

cerca de três dias a Macau é 

precisamente a consciência de que, seja 

qual for o lugar, oriente ou ocidente, há 

cumplicidades indestrutíveis que nos 

ligam enquanto pessoas, bastando por 

vezes a simplicidade de um sorriso para 

que estas se manifestem. São também 

estas cumplicidades que fazem com que 

precisemos uns dos outros para sermos 

nós próprios, como tão sabiamente 

disse Santo Agostinho. Obrigada, 

Macau! Até um dia destes, quem sabe!? 

VII 

Hoje o dia foi essencialmente passado 

no centro de Kobe e foi, talvez, o dia 

mais calmo desde que iniciámos esta 

viagem. Bem que estávamos a precisar 

de abrandar um pouco o ritmo viajante! 

Parte dele aconteceu à volta da mesa, 

em convívio feliz, em português, em 

inglês, em japonês e, sobretudo, em 

sorrisos e gargalhadas. Aliando 

modernidade, cosmopolitismo, 

tradição, calmaria e beleza, a cidade 

aprendeu a seduzir-nos de tal maneira 

que não há mesmo como lhe resistir. 

VIII 

Do dia de ontem, realço a ida ao campus 

universitário de Kobe, onde o Diogo 

estuda e já lecionou. O campus 

universitário situa-se nos subúrbios de 

Kobe (em Shindai) e foi fundado em 

1949, recebendo, atualmente, 

estudantes de todo o mundo. Para lá 

chegar, apanhámos dois transportes 

públicos: primeiro o comboio e, depois, 

o autocarro. No comboio, achámos 

peculiar a existência de carruagens 

exclusivamente para mulheres. Da 

cidade de Kobe ao campus 

universitário, o percurso demora cerca 

de meia hora. O campus universitário 

possui uma vista fabulosa sobre a 

cidade de Kobe, sobretudo sobre o 

porto, e é envolvido por jardins 

absolutamente deslumbrantes. As 

árvores e as restantes plantas parecem 

meticulosamente desenhadas por 

exímia mão humana, tal é o rigor da 

forma que apresentam. Para ajudar 

esse rigor, na altura, não havia qualquer 

brisa que as fizesse mexer. Pareciam 

estátuas verdes esculpidas no espaço.  

Embora densamente povoado, não se 

estátuas verdes esculpidas no espaço.  Embora 

densamente povoado, não se nota, no campus, o 

bulício habitual dos ambientes estudantis a que 

estamos habituados em Portugal. O ambiente era 

silencioso, solene e, de certa forma, higiénico, tal 

era a limpeza. De certa maneira, sentimo-nos 

transportados para espaços conventuais. 

Confesso que senti falta de algum barulho e de 

alguma desordem dos ambientes estudantis 

portugueses. Cá para nós, esperando que os 

envolvidos não me ouçam, dei por mim, 

interiormente, a desculpar o caos em que, muitas 

vezes, encontro a sala de convívio dos alunos na 

ESLC depois dos intervalos maiores. Afinal, parece 

estar provado que é do caos que nasce a vida, não 

da ordem. 

IX 

Hoje, é a véspera do grande dia. Dia para ultimar 

os preparativos, para nos divertirmos em família 

e para conhecermos um pouco mais os nossos 

anfitriões. Muito do tempo foi partilhado à mesa, 

sempre na descoberta de sabores desta parte do 

mundo. Alguns muito estranhos para nós, 

portugueses. Por isso, nada melhor do que 

experimentar e deixar o nosso paladar ir-se 

habituando, pois, muito provavelmente, o que se 

começa por estranhar acaba por se entranhar. 

X 

Hoje fomos a Osaka. Chegámos a Osaka já tarde, 

quase noite. Osaka é a segunda maior cidade do 

Japão. A primeira é Tóquio. Osaka tem 13 milhões 

de habitantes, o número de habitantes de todo o 

Portugal acrescido do número de habitantes de 

mais uma Lisboa. O seu produto interno bruto 

(PIB) é igual ao da Bélgica. Nunca vi tanta gente 

junta nas ruas em toda a minha vida. É até 

assustador. Enquanto, quase estonteada pelo 

barulho, pelas luzes e pela agitação geral, 

deambulava por elas conseguia escutar a voz do 

meu querido professor Mário Dionísio a discursar 

sobre a solidão em comum nas grandes cidades e 

pensava: quanta solidão deve haver por aqui! 

XI 

Ontem, dia 29 de abril, aconteceu a esperada 

visita a Kyoto. Tínhamos expectativas algo 

elevadas, não só porque Kyoto é a antiga capital 

imperial do Japão mas também porque teve a 

sorte de não ter sido bombardeada durante a 

segunda guerra mundial, ao contrário das cidades 

de Osaka e de Kobe. E, de facto, Kyoto é diferente 

destas duas cidades, pois mantém conservada a 

maior parte dos edifícios tradicionais, o que nos 

remete para um Japão mais profundo e menos 

moderno. Não há grandes arranha-céus em Kyoto 

e a generalidade dos edifícios são mais baixos do 

que nas outras duas cidades, havendo também 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 atividades 

À semelhança dos anos 
anteriores, o Agrupamento 
de Escolas Leal da Câmara 
em parceria com a Comissão 
de Proteção de Crianças e 
Jovens de Sintra Ocidental 
comemorou o “Mês da 
Prevenção dos maus tratos 
na infância e juventude”. 
Assim, durante o mês de 
abril foram expostos vários 
trabalhos realizados por 
alunos do 1º ciclo na Casa 
Mantero – Biblioteca de 
Sintra. Realizou-se também, 
com os alunos da Escola 
Básica Padre Alberto Neto, 
uma atividade de 
construção de laços azuis 
que estiveram expostos no 
pavilhão A e decoraram 
vários espaços da escola. Foi 
também lançado o desafio a 
várias turmas do 1º, 2º e 3º  
 
jjjjj  
 
No dia 24 de abril, o grupo 
“Musicalidades” composto 
por alunos da Escola Básica 
Padre Alberto Neto e da 
Escola Secundária Leal da 
Câmara participou no 
Concerto “Apenas o coração 
pode bater”, no auditório 
principal do Centro Cultural 
Olga Cadaval.  
Deixamos um 
agradecimento especial à 
Junta de Freguesia de Rio de 
Mouro, pela pronta 
disponibilidade na cedência 
gratuita do transporte, na 
deslocação dos nossos 
jovens para Sintra. 

Abril “Mês da Prevenção dos maus tratos na infância e juventude” – 
Gabinete de Apoio ao Aluno - Equipa de Ação Social 

ciclo para a redação de 
textos alusivos ao tema, que 
foram lidos posteriormente 
no concerto de 
encerramento das 
comemorações do mês de 
abril. No dia 24 de abril, o 
grupo “Musicalidades” 
composto por alunos da 
Escola Básica Padre Alberto 
Neto e da Escola Secundária 
Leal da Câmara participou 
no Concerto “Apenas o 
coração pode bater”, no 
auditório principal do Centro 
Cultural Olga Cadaval.  
Deixamos um 
agradecimento especial à 
Junta de Freguesia de Rio de 
Mouro, pela pronta 
disponibilidade na cedência 
gratuita do transporte, na 
deslocação dos nossos 
jovens para Sintra. 

Programa de Ocupação de Tempos Livres – OKUPA 

No âmbito do protocolo 
entre o Agrupamento de 
Escolas Leal da Câmara, a 
Câmara Municipal de Sintra 
e a Junta de Freguesia de Rio 
de Mouro, foi criado o 
Programa de Ocupação de 
Tempos Livres – OKUPA para 
aluno/as do 2º e 3º ciclo 
durante as pausas letivas. 
Na pausa letiva da Páscoa, 
de 08 a 12 de abril, 
contamos com a 
colaboração dos alunos do 
Ensino Secundário – Curso 
Profissional de Técnico de 
Apoio à Gestão Desportiva, 
Priscilla Quadé, Miriam 
Afonso e Rodrigo Martins. 
Agradecemos a 
disponibilidade, empenho, 
responsabilidade e 
profissionalismo no 
desenvolvimento das 
atividades desportivas.  
Estão abertas as inscrições 

atividades desportivas.  
Estão abertas as inscrições 
para o OKUPA- Verão que irá 
decorrer de 8 a 19 de julho. 
Fazemos o convite a 
professores e assistentes 
operacionais do 
Agrupamento para 
dinamização de workshop’s 
e/ou atividades lúdico-
pedagógicos. 
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é a antiga capital imperial do Japão mas 

também porque teve a sorte de não ter 

sido bombardeada durante a segunda 

guerra mundial, ao contrário das cidades 

de Osaka e de Kobe. E, de facto, Kyoto é 

diferente destas duas cidades, pois 

mantém conservada a maior parte dos 

edifícios tradicionais, o que nos remete 

para um Japão mais profundo e menos 

moderno. Não há grandes arranha-céus 

em Kyoto e a generalidade dos edifícios 

são mais baixos do que nas outras duas 

cidades, havendo também muitas casas 

de madeira, incluindo o palácio do 

imperador e da sua família. Também nas 

ruas, se nota o peso da tradição, sendo 

vulgar vermos mulheres e homens a 

passearam vestidos com o traje 

tradicional japonês: o quimono. Os 

templos xintoístas e budistas também se 

mantêm em ótimo estado de 

conservação, sendo locais de 

peregrinação e de culto, frequentados 

muitas vezes alternadamente pelas 

mesmas pessoas numa miscenização de 

religiões talvez não muito consciente. 

Ainda está também muito presente em 

Kyoto um acontecimento sangrento que 

se deu na segunda metade do século XIX, 

relacionado com a revolução Meiji, que 

foi o ataque dos lealistas aos 

revolucionários Meiji, que conspiravam 

para mudar o regime. O ataque 

aconteceu numa pousada que é agora 

um restaurante, mas as escaramuças 

espalharam-se pela cidade, fazendo 

bastantes mortos e muitos estragos. Nas 

bases para copos do restaurante está 

registada a memória desta tragédia:  "Por 

amor à história e por quem ama a história 

foi fundado este restaurante”, que tem o 

nome de Ikedaya e no qual se pode 

degustar comida tradicional japonesa. 

XII 

Kyoto tem atraído cada vez mais a 

atenção dos turistas nacionais e 

estrangeiros. Como vimos no post 

anterior, Kyoto é um lugar de 

peregrinação aos lugares de culto. É 

normal serem celebrados casamentos 

nesses lugares (aliás, tivemos a sorte de 

presenciar um casamento enquanto 

visitávamos os templos) e é também 

muito vulgar as noivas de outras zonas do 

Japão, sobretudo das cidades de Osaka e 

Kobe, irem, no dia do casamento, 

propositadamente, a Kyoto tirar 

fotografias. Não é que Osaka e Kobe não 

propositadamente, a Kyoto tirar 

fotografias. Não é que Osaka e Kobe não 

tenham lugares bonitos para o fazerem, 

é a atração ancestral e mágica por Kyoto. 

Para responder à procura da região, 

Kyoto desenvolveu muito o comércio 

local, sobretudo nas zonas centrais. Há 

lojas para comprar recordações 

espalhadas por todo o lado. Algumas 

delas são lojas-café e vendem produtos 

feitos à base de chá verde: bolachas 

diversas, bolos, entre os quais o pão de 

ló, cuja receita portuguesa os japoneses 

adaptaram, gelados e vários tipos de chá 

verde, entre os quais chá verde torrado. 

Por isso, as ruas estavam repletas de 

gente, com seguranças/polícias a 

dirigirem os peões, literalmente.  Como 

"em Roma se deve ser romano", em 

Kyoto, provei alguns destes doces feitos 

à base de chá verde. E o meu paladar 

muito português gostou sobretudo do 

pão de ló. O gelado foi imediatamente 

rejeitado. Já imaginaram o que é querer 

"saborear" um gelado fresquinho e achar 

que se está a degustar ervas com 

açúcar!?  Porém, pela quantidade de 

lojas-café existentes na cidade com 

produtos privilegiando o chá verde e pela 

quantidade de pessoas, de crianças a 

adultos, que vi a saborear os gelados de 

chá verde, o problema estará mesmo no 

meu paladar ☺. Devido ao número de 

turistas e também às pessoas que se 

deslocam diariamente para Kyoto para 

trabalhar, apesar de haver mais do que 

uma companhia de comboios, fazer a 

viagem de Kyoto para Osaka ou para 

Kobe pode ser um verdadeiro teste à 

nossa capacidade física e mental. 

Sabemos do que falamos, porque 

fizemos a viagem, de cerca de uma hora, 

entre Kyoto e Kobe e sentimo-nos 

verdadeiras sardinhas enlatadas, 

absolutamente. A situação é tão grave 

que há nas estações de comboios 

funcionários, munidos de luvas brancas, 

com a função de, nas entradas para os 

comboios, empurrarem as pessoas para 

dentro das carruagens. Dei por mim, 

como já tinha acontecido a propósito de 

outras situações, a agradecer o percurso 

calmo de ida e volta que faço todos os 

dias para o meu local de trabalho. Aliás, a 

estação principal de comboios de Kyoto é 

tão grande e tão labiríntica que se o meu 

filho me tivesse deixado lá sozinha, eu 

ter-me-ia deitado para o chão a chorar e 

a clamar por socorro. Em Kyoto, 

ter-me-ia deitado para o chão a chorar e a clamar 

por socorro. Em Kyoto, deslocámo-nos também de 

táxi. Os táxis têm os assentos forrados com tecido 

branco arrendado, o que dá um aspeto mais 

delicado aos mesmos, e o taxista que nos coube em 

sorte era uma simpatia, um senhor com mundo, o 

qual, segundo o Diogo, lhe deu uma lição de história 

sobre a cidade de Kyoto. Obviamente a nós foi-nos 

vedada essa lição devido à barreira linguística, 

porém, foi um gozo assistirmos à conversa dos dois, 

pela nossa ainda perplexidade em ouvir o Diogo a 

expressar-se em japonês. À socapa, até gravámos 

um pouco da mesma. 

XIII 

Um dos locais obrigatórios de visita em Kyoto é o 

local onde fica o palácio imperial japonês. O palácio, 

todo construído em madeira, é um símbolo de 

descrição e simplicidade. Atualmente, só é utilizado 

esporadicamente, sempre que a família imperial 

permanece em Kyoto. Mas, no século, XIX, o palácio 

era a residência oficial do imperador e da sua 

família. Aliás, diz-se que as pessoas naturais de 

Kyoto ainda não conseguiram perdoar ao governo 

do Japão a pressão feita para que a residência oficial 

da família imperial, por razões políticas, se 

deslocasse para Tóquio.  

XIV 

De passagem, ainda espreitámos para a estação 

velha de comboios de Kyoto, que agora está 

desativada. Um dia é muito pouco tempo para 

explorar uma região que não conhecemos de todo. 

Porém, o mais importante deste dia não foi toda a 

beleza que vimos, foi sim toda a felicidade que 

sentimos por estarmos juntos. Como li algures ainda 

há muito pouco tempo, o mais importante da vida 

não são as coisas, são as pessoas. E há muito tempo 

que não partilhávamos momentos com o Diogo. 

Apenas o fazíamos por skype, por telefone e afins, o 

que não é a mesma coisa, de todo. Nada substitui os 

sorrisos, as gargalhadas e as conversas em presença, 

os abraços apertados, o entrelaçar das mãos e das 

pernas, os beijos, os olhares e as resmunguices de 

muito perto. São as cumplicidades e o amor que nos 

distinguem, nos humanizam, nos transformam, nos 

elevam e nos tornam melhores pessoas. 

 

XV 

Japão, havemos de voltar! 

Instantâneos do Facebook 

Lucinda Santos 
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No passado dia 12 de 

fevereiro de 2019, 

assinalou-se o 10º 

aniversário da Fundação 

Francisco Manuel dos 

Santos. Esta data foi 

celebrada com o evento As 

mulheres em Portugal, hoje: 

quem são, o que pensam e 

como se sentem, cujo título 

é o tema de um estudo 

realizado por Laura Sagnier 

(acesso gratuito ao estudo 

completo em ffms.pt) Este 

estudo acabou por ser o 

principal destaque deste 

evento, durante o 

qual foram 

homenageadas as Mulheres 

assassinadas, vítimas de 

violência doméstica em 

Portugal.  

A sessão iniciou-se com um 

discurso por parte do Sr. 

Presidente da República, 

Marcelo Rebelo de Sousa, o 

qual referiu que, apesar 

de as mulheres se 

encontrarem em maioria na 

sociedade portuguesa, no 

ensino obrigatório e 

superior, por 

exemplo, continua a 

haver menos mulheres e a 

existirem diferenças salariai

s aparentemente 

injustificáveis. Salientou o 

quanto deveria ser punível o 

facto de 

alguns homens se acharem 

no legítimo direito de 

agredir, rebaixar, 

menosprezar a Mulher só 

por ser Mulher. Terminou o 

extenso discurso citando 

uma frase de António 

Guterres, que afirma que 

“(...) investir nas mulheres é 

o meio mais eficaz para 

dinamizar o mundo (...)”.   

O ponto fulcral deste 

evento, apresentado por 

José Alberto Carvalho, foi a 

apresentação do estudo de 

mulheres dos 18 aos 64 anos 

residentes em Portugal, com 

o objetivo de 

encontrar  respostas a 

questões relacionadas com 

os traços de personalidade e 

atitudes perante a vida, 

perante a pessoa parceira, 

perante os filhos e 

filhas, perante o trabalho 

pago, o trabalho não pago, a 

família de origem, as pessoas 

amigas, a situação 

económica, o assédio no 

trabalho, a violência 

doméstica e de género, entre 

outras.   

As frentes desta investigação 

focaram-se no trabalho 

pago, na vida de casal e nos 

filhos. À medida que as 

mulheres acrescentam novas 

frentes 

(ocupações/obrigações) à 

sua vida, as horas de 

dedicação ao trabalho 

aumentam, em detrimento 

das horas para si mesmas. De 

acordo com o estudo, a partir 

dos 28 anos, a capacidade de 

conciliar bem o trabalho 

pago com a vida 

pessoal/familiar torna-se a 

questão mais relevante na 

procura do emprego ideal 

para as mulheres (que tenha 

um horário flexível, 

principalmente).   

Uma das principais 

conclusões alcançadas, é o 

facto de o trabalho não pago 

(em casa) continuar a ser um 

assunto e um cargo exclusivo 

de mulheres. Tendo em 

conta o ritmo a que evoluiu, 

na última geração, a 

contribuição do homem no 

desempenho das tarefas 

domésticas, serão 

necessárias entre cinco a seis 

gerações para se alcançar a 

igualdade entre mulheres e 

homens, no que diz respeito  

 

no que diz respeito ás lides 

domésticas. Neste estudo, 

34% das mulheres 

consideradas, sentem-se 

resignadas, em luta e 

esgotadas, por não terem 

conseguido satisfazer as 

suas expetativas 

relativamente à vida.   

Em suma, e em tom de 

recomendação, é 

importante que as 

mulheres, sobretudo as mais 

jovens, tomem consciência 

das implicações que a 

incorporação das três 

frentes identificadas - «o 

trabalho pago, a pessoa 

parceira e os filhos/as» - terá 

nas suas vidas. Em Portugal, 

muitas mulheres têm plena 

autonomia para decidir 

quais são as frentes que 

desejam para as suas vidas e 

é fundamental que 

percebam os seus prós e 

contras. É necessário 

implementar medidas que, 

tanto quanto possível, 

promovam a co-

responsabilidade entre os 

membros do casal, quer no 

que diz respeito ao cuidado 

da casa e dos 

filhos, como nas 

contribuições financeiras. 

Perante esta realidade, 

torna-se impreterível 

implementar medidas que 

vão ao encontro de uma 

sociedade mais igualitária e, 

logo, mais justa para com as 

mulheres.  

  

 

Mulheres, hoje 

RAQUEL 
RIBEIRO 
12ºH3 

dossiê 
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32 opinião 
Novos rumos 

É chegado o mês de junho e eis 
que surge a rotina da partida! 
Os anos passam e o ritual 
repete-se, fazendo-nos 
recordar a regresso anual da 
saudade daqueles que, ao 
longo dos tempos, vão 
chegando, trabalhando e 
seguindo os seus percursos 
algo individuais, algo coletivos. 
Refiro-me obviamente aos 
nossos alunos que agora se 
preparam para enfrentar 
novos desafios na sua 
caminhada para enveredar por 
novos rumos, por novos 
sonhos.  
A convivência que se gera na 
escola difere de toda a 
convivência da vida. É durante 
o percurso escolar que se 
constrói cada um de nós, que 
se tece o indivíduo, que se 
traçam e aprofundam as 
particularidades de cada um. 
Contudo, é inegável constatar 
que durante este longo 
percurso de doze anos, 
nalguns casos um pouco mais 
(porque as relações escolares 
começam logo no jardim de 
infância) vamos recebendo a 
influência dos que nos 
rodeiam e, num vice-versa 
contínuo e cíclico, 
influenciamo-los também. 
Como que recebemos e damos 
e desse modo construímo-nos 
uns aos outros, construindo-
nos a nós próprios. É uma 
construção longa, com altos e 
baixos, com aproximações e 
afastamentos, com vitórias e 
derrotas, mas no fim o 
resultado é sempre positivo 
porque a riqueza que 
adquirimos é enorme e 
frutífera, é uma preparação 
para o que se segue na vida, 
que será obviamente 
diferente, embora numa 
continuidade. 
E assim todos os anos 
chegamos a “junho”, à partida, 
que é um fim e um início! 
Foram anos de transmissão de 
conhecimentos, de vivências 

Foram anos de transmissão de 
conhecimentos, de vivências 
diferentes, de 
enriquecimentos constantes, 
de contactos inovadores, que 
agora culminam com uma 
espécie de passagem para o 
futuro, antes tão almejado e 
agora tão próximo, seja ele o 
mercado de trabalho, o ensino 
superior ou uma 
profissionalização… O futuro 
para onde se tecem os 
próximos sonhos, as novas 
aspirações, quiçá as novas 
incertezas, os novos rumos! 
Numa palavra final, aos que 
partem porque terminaram o 
secundário, felicidades!  
Aos que ficam, regressaremos 
em setembro! 
A todos, bons novos rumos!  
 

JOÃO 
FREITAS 
PROFESSOR 
DO AELC 
 

CAMPANHA 

O Agrupamento de Escolas Leal da Câmara, através 
do Gabinete de Apoio ao Aluno – Equipa de Ação 
Social juntou-se à Missão Nariz Vermelho que tem 
como missão levar alegria às crianças hospitalizadas 
e seus familiares, através de uma equipa de 26 
artistas profissionais que anualmente visitam mais 
de 45.000 crianças nos serviços de pediatria de 15 
hospitais. Estes artistas têm formação especializada 
no meio hospitalar e trabalham em estreita 
colaboração com os profissionais de saúde, 
realizando atuações adaptadas a cada criança 
hospitalizada e a cada situação clinica.  
O valor de cada Nariz é de 2.00€ e o montante 
angariado reverte na totalidade para a Operação 
Nariz Vermelho.  
Assim, convidamos toda a comunidade educativa a 
adquirir o(s) seu(s) Nariz(es) e contribuir para a 
continuidade e sustentabilidade desde projeto, que 
oferece sorrisos em tempos tão difíceis como pode 
ser o internamento de uma criança. 
Podem fazer o vosso pedido na Equipa de Ação 
Social ou através dos contactos: 
Tlm: 969 714 445   
Email: servico.social@aerm.pt 
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Há países em que os direitos 
das mulheres não são 
respeitados, o que leva a uma 
fraca qualidade de vida 
feminina. Apesar de toda a 
evolução desses países, 
continuam a existir 
preconceitos dos mais 
variados géneros, 
maioritariamente sociais. 
Esta triste realidade parece 
não voltar atrás nesses 
países. 
Exemplos de países onde as 
mulheres não têm direitos 
são: a Somália,  o Iraque, o 
Chade, o Iémen, a Arábia 
Saudita, a Guatemala, o 
Afeganistão, a República 
Democrática do Congo, o 
Nepal, o Mali, o Paquistão e a 
Índia. 
Na Somália, as mulheres são 
violentadas por não haver 
leis que as protejam. 
Também são proibidas de 
receber ajuda durante os 
partos. Nesse país existem 
abusos de mulheres por 
parte do marido. 
No Iraque, as mulheres não 
têm quaisquer direitos. É 
comum raptarem e tratarem 
as raparigas violentamente. 
No Chade, as mulheres são 
totalmente controladas pelos 
maridos, casando com eles 
entre os 11 e os 12 anos. 
No Iémen, as mulheres não 
têm tempo para os estudos e 
casam-se a partir dos 7 anos. 
Esse é um problema que está 
a ser resolvido pelas 
autoridades do país. 
Na Arábia Saudita, as 
mulheres não podem sair de 
casa sem os maridos, nem 
mesmo com alguém da 
família e não podem 
conduzir. Além disso, são 
proibidas de usar os 
transportes públicos. 
Na Guatemala, as mulheres 
têm uma desvalorização 
total, não tendo quaisquer 
direitos sobre si mesmas. É 
espancamento e abusos 
contra as mulheres acabando 

comum haver crimes de 
espancamento e abusos 
contra as mulheres 
acabando muitas por morrer 
devido ao espancamento. 
Neste país as mulheres 
vivem, em média até aos 45 
anos de idade sendo que 
milhões são mendigas  
devido à pobreza imensa. 
Outra das consequências da 
pobreza é comum haver 
casamentos precoce. 
Na República Democrática 
do Congo não há 
democracia, por isso, as 
mulheres só podem assinar 
documentos legais se forem 
autorizadas pelo marido 
mas trabalham mais que os 
homens. Nesse país, as 
principais causas da morte 
feminina são as guerras. 
No Nepal, existe uma prática 
de casar crianças com 
homens mais velhos, uma 
vez que os pais vendiam as 
filhas quando atingiam a 
idade adulta. Devido às más 
condições, muitas mulheres 
morriam durante os partos. 
No Mali, existe excisão 
feminina (é-lhes cortado o 
órgão genital) através de 
processos dolorosos. 
 

TERESA NETO, 10ºH3 

Direitos (poucos) das mulheres no mundo  
Quando ouvimos falar em 
mutilação genital feminina, 
damos por nós a retroceder 
alguns séculos esquecendo-
nos de olhar para os países 
onde esta prática é ainda 
utilizada em pleno século 
XXI. Concentra-se 
atualmente em 27 países, 
entre eles a Indonésia, o 
Egito e a Etiópia. A mutilação 
genital feminina é realizada 
à nascença ou durante a 
puberdade, altura em que 
ocorre a remoção de alguns 
ou de todos os órgãos 
sexuais femininos (remoção 
do clitóris, dos grandes 
lábios vaginais e dos 
pequenos lábios vaginais) e 
ainda a infibulação 
(encerramento quase total 
da vulva).  
Este ato é praticado por um 
profissional ou por alguém 
da família, utilizando 
lâminas, com ou sem 
anestesia, dependendo do 
país. Por mais que seja para 
nós um ato desumano, este 
ritual tem um leque de 
justificações por parte dos 
seus apoiantes, entre os 
quais se contam a anulação 
da sexualidade da mulher, a 
aceitação social, a religião, a 
higiene, a preservação da 
virgindade, uma maior 
possibilidade de casamento 
e o aumento do prazer 
sexual masculino. 
Os membros destas 
comunidades defendem que 
a sexualidade da mulher foi 
feita exclusivamente para 
fazer filhos, sendo-lhe assim 
retirada toda a possibilidade 
de prazer proveniente do 
ato sexual, na medida em 
que este, segundo advogam, 
cabe somente ao homem. 
Na sociedade em que 
vivemos seria quase 
impossível pensar nesta 
possibilidade e mais 
impensável seria pensar que 
uma mulher aceita este tipo 
de ritual mas, segundo as 

uma mulher aceita este tipo de 
ritual mas, segundo as 
pesquisas, a maioria das 
mulheres pertencentes a esses 
países defendem a prática pois 
esta representa a sua honra.  
Porém, além do grave 
atentado à liberdade da 
mulher, o ato em si pode ainda 
trazer consigo consequências 
de saúde, como inchaço, 
hemorragias, dor; retenção de 
urina e da menstruação; 
problemas de cicatrização e 
infeções. Podemos ainda 
mencionar consequências 
relacionadas com o foro 
psicológico, o parto e a função 
sexual. 
Se a mutilação genital 
feminina continuar, estima-se 
que até 2030 cerca de 68 
milhões de raparigas sejam 
vítimas desta prática. É 
necessário alertar as pessoas 
sobre esta prática e a UNICEF 
tem trabalhado para alcançar 
o objetivo de pôr a um fim a tal 
abuso, a nível nacional são 
necessárias novas políticas e 
legislação que protejam os 
direitos das raparigas para 
viverem longe da violação e 
descriminação. A nível 
regional é necessário que as 
instituições e as comunidades 
económicas trabalhem 
conjuntamente de modo a 
impedir a deslocação 
fronteiriça de mulheres para 
países com leis que apoiem a 
mutilação. Localmente, é 
essencial que os líderes 
religiosos desmistifiquem a 
ideia de que esta prática tem 
por base princípios religiosos. 
Finalmente, graças à ação 
coletiva de governos, 
sociedade civil, comunidades e 
indivíduos, a mutilação genital 
feminina parece estar em 
declínio. Porém, o objetivo é 
eliminar a prática e não apenas 
reduzi-la. 
 

SARA M./CLEIDE C., 12ºH2 
 

Mulheres no mundo 

mar azul 
O sonho de uma utopia 

Desde os primórdios da 
nossa nacionalidade que o 
Mar tem sido o mote 
inspirador de poetas e de 
artistas para engrandecer e 
imortalizar a memória 
coletiva daqueles que se 
distinguiram pelo seu 
destino heróico. 
Assim aconteceu no século 
XII, com os nossos primeiros 
trovadores, estendendo-se 
até à atualidade, sem 
esquecer Camões, Pessoa ou 
Sophia. Ao longo dos 
tempos, o apelo do mar tem 
sido um elemento 
recorrente, uma constante 
literária, metáfora do Amor 
e da Vida, mas também do 
perigo e da Morte. 
Sucessivamente, é evocada 
a memória gloriosa do 
passado histórico das 
descobertas em 
contraponto com a imagem 
de um Portugal do presente, 
em ruína, decadente e 
desmoronado, num esforço 
sublime para reagir contra a 
atração para o vórtice. 
Através das diferentes 
formas de expressão 
artística (literatura, pintura, 
fotografia, música, dança, 
teatro …), repensou-se o 
Mar e o seu passado para 
agir sobre o Presente, 
libertando-o de sentimentos 
fatalistas e de manifestações 
exterminadoras, para voltar 
a encarar o futuro com a 
confiança das grandes 
realizações do passado e, 
assim, ganhar alento para 
novas descobertas. 
Este é o regresso ao ponto 
de partida, o sonho de uma 
UTOPIA, a crença num novo 
destino que conduzirá a uma 
nova missão cosmopolita – 
preservar e alargar as 
fronteiras do Mar ao mundo 
em prol da sustentabilidade 
do planeta.  
Vinte anos após a realização 
da EXPO’98, cujo tema foi 
"Os oceanos: um património 

da EXPO’98, cujo tema foi 
"Os oceanos: um património 
para o futuro", o projeto 7 
Cartas de Neptuno evoca o 
poder do deus dos mares e 
dos oceanos para imortalizar 
a força vivificadora do Mar e, 
desta forma, fazer passar a 
mensagem que ainda há 
tempo para redimir o mal e  
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continuar a acreditar e a 
sonhar com o Mar desejado. 
Enfim, nesta UTOPIA que 
nos mobiliza, saibamos 
prestar homenagem a este 
deus e agir condignamente 
em defesa do MAR, com 
total respeito pela Vida. 
 

Teresa Lucas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 infância 
A Fernanda gostava sempre que 

tudo estivesse a correr bem…sem 

problemas, nem contratempos. 

Gostava de criar um bom 

ambiente entre as colegas. Era 

uma boa companheira, simpática 

e gentil. 

Ultimamente a frase mais 

proferida era  “já estou 

velhinha…” mas dizia logo de 

seguida  “gosto dos gaiatos”… 

Desejamos que desfrutes da tua 

aposentação e da tua casa no 

campo por muito tempo. 

Que cada dia seja o melhor dia da 

tua vida. Que cada instante no 

tempo seja repleto de felicidade. 

Que o sorriso da tua netinha te 

faça acreditar num mundo 

melhor! 

Que continues a fazer parte deste 

grupo, que estará sempre de 

braços abertos para te receber 

com muito carinho. 

ZÉLIA PRATA 

15 artes 

Oferta Formativa para os Cursos do Ensino Noturno 

2018/2019 do Agrupamento de Escolas Leal da Câmara 

– Rio de Mouro 

Estão abertas as inscrições para o programa OKUPA na 

pausa letiva do Verão. De 8 a 19 de julho, das 10H00 às 

16H00, irão decorrer nas Escolas - Escola Básica Padre 

Alberto Neto e Escola Secundária Leal da Câmara, 

atividades desportivas e lúdicas. 

 

Inscrições no Gabinete de Apoio ao Aluno até ao dia 14 

de junho. 

A turma 8ºD foi escolhida pela professora 

Ana Cristina Pereira de Ciências Naturais  

para o projeto Escola Azul e através desse 

projeto fomos à praia das Avencas. Saímos 

da escola pelas 08:30  e houve três 

professoras que nos acompanharam, 

apesar de uma das professoras ter estado 

com a sua turma da escola azul. A Escola 

Azul é um projeto sobre o mar onde 

podemos aprender diversas coisas. 

 Chegámos à praia das Avencas às 09:30 e 

tivemos três biólogos da Câmara de 

Cascais a acompanhar-nos. No início 

estivemos todos juntos e o biólogo 

Francisco esteve a explicar-nos que a praia 

das Avencas é uma zona protegida que 

proíbe a pesca, sendo que lá há uma 

grande diversidade de seres vivos, alguns 

até venenosos. O biólogo distribui-nos por 

três grupos: a nossa turma ficou 

organizada em dois grupos e a outra turma 

ficou junta. O meu grupo ficou com a 

bióloga Bárbara , que nos apresentou 

seres vivos altamente diferentes, 

estranhos e inteligentes. 

O meu grupo começou por ir logo para a 

seres vivos altamente diferentes, 

estranhos e inteligentes. 

O meu grupo começou por ir logo para a 

maré baixa e vimos um polvo que era 

bastante esperto. Também vimos um 

choco, mas uma turma de outra escola 

que lá estava matou o choco, que a tentar 

salvar-se deitou tinta. Ainda conseguimos 

ver a barbatana de um tubarão e a 

professora até fez um vídeo. Vimos cracas, 

caranguejos, mexilhões, anémonas, 

morangos e tomates do mar. Vimos umas 

esponjas laranja e a alface-do-mar, vários 

tipos de peixes e rochas. Conhecemos três 

espécies de estrelas-do-mar e lá também 

descobrimos que os ouriços são da mesma 

família que as estrela-do-mar. 

Foi uma visita de estudo muito boa, da 

qual gostámos muito. Aprendemos várias 

coisas importantes sobre seres vivos e 

sobre praias protegidas e a nossa 

curiosidade foi elogiada pelos Biólogos. 

Luísa António – 8ºD 

 

                                                                         

Saída de Campo 

ambiente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 artes 29 infância 
“Velhos sonhos novos 

rumos” 

As perguntas que  os pequenos 

filósofos fizeram sobre o tema… 

Porque é que os velhos sonhos 

têm de ter novos rumos? (Manuel) 

Porque é que as pessoas gostam 

de falar sobre o futuro? (Evandro e 

Yasmin) 

O que é que os “velhos sonhos” e 

os “novos rumos” têm em 

comum? (Guilherme) 

Porque é que os sonhos são 

confusos? (Miqueias) 

Porque é que os sonhos, na maior 

parte das vezes, são realistas? 

(Manuel) 

Porque é que as pessoas sonham? 

(Guilherme) 

Porque é que há sonhos que não 

podemos realizar? (Tomás e João) 

Porque é que há pessoas que 

destroem os nossos sonhos?            

(Mafalda) 

Será que para ter novos rumos 

precisamos de cumprir os  velhos 

sonhos? (Guilherme) 

Escola EB Serra das Minas 2 

(3º e 4º ano) 

A Professora de Filosofia para 

Crianças, 

Ana Teresa  Leitão 

CONTIGO, EM 
TODO O 

LADO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 ensino noturno 17 europa 

No âmbito do Projeto “Escola 

Embaixadora do Parlamento 

Europeu” e encerrando as 

iniciativas  evocativas da Semana 

da Europa, tivemos o privilégio de 

poder ter na nossa Escola, até ao 

passado dia 20, a Exposição 

Itinerante, “Move-te por Valores”, 

realizada numa iniciativa  do Plano 

Nacional de Ética no Desporto, 

sediado no Instituto Português do 

Desporto e Juventude que, em 

parceria com o Projeto «Escola 

Embaixadora do Parlamento 

Europeu», visa promover os 

valores europeus e assegurar-se 

de que cada escola, clube ou 

entidade, seja uma Embaixada de 

valores, como a Solidariedade, a 

Paz na Europa, Estilos de vida 

saudável e Interajuda entre os 

jovens e a plena Cidadania 

Europeia. 

Dada a coincidência de datas de 

exposições na escola e a temática 

que à mesma preside, optou-se 

por colocar esta exposição na 

entrada do Pavilhão 

Gimnodesportivo, nas condições 

possíveis, tendo em conta as 

limitações de espaço e recursos de 

exposição. 

Inserida nesta exposição,  realizou-

se uma palestra sobre o tema  

Valores no Desporto, no Auditório 

da Escola, na passada quinta-feira, 

entre as 11h45 e as 13h 15m, a 

qual contará com a presença do 

Dr. José Lima, coordenador do 

Plano Nacional de Ética no 

Desporto no Instituto Português 

Do Desporto e Juventude, I. P. e do 

Dr. Fernando Pinto, Professor de 

Psicologia e Coordenador da 

Escola Embaixadora do 

Parlamento Europeu da 

Secundária Eça de Queirós. 

Exposição “Move-
te por valores” 

Estamos quase a chegar ao fim de um 

intenso e muito rico ano letivo. 

O desafio “Escola Embaixadora do 

Parlamento Europeu” preencheu de 

atividades políticas e de cidadania, uma 

boa parte deste ano, despertando as 

consciências, sensibilizando, 

provocando a discussão, promovendo o 

confronto de ideias, desenvolvendo a 

argumentação, a capacidade de 

organização e a autonomia dos alunos. 

Os alunos deixaram de ser espetadores, 

muitas vezes passivos, das atividades a 

que, normalmente assistem e passaram 

a ser os dinamizadores, organizadores e 

moderadores da maior parte delas, 

assumindo plenamente a Autonomia 

que se espera que os alunos tenham 

adquirido, à saída do Secundário. 

Esta foi, sem dúvida, uma das mais-

valias do projeto, a par de todas as 

experiências de conhecimento e 

interação que proporcionou. Aqui se 

discutiram temas da atualidade 

política, nacional, e não só, aqui se 

confrontaram opiniões, se aprendeu 

com alguns dos protagonistas que 

aceitaram os nossos convites 

lllllllllLLLLLL 

 

para debater, enriquecendo, quer as 

para debater, enriquecendo, quer as 

nossas iniciativas, quer aqueles que se 

disponibilizaram a ouvi-los. 

De um vasto plano de iniciativas, não 

poderemos deixar de destacar a 

celebração do Dia da Europa, no dia 9, 

em estreita e profícua colaboração 

com a Câmara Municipal de Sintra e a 

Fundação CulturSintra-Quinta da 

Regaleira, entidades que aceitaram o 

nosso desafio, transformando os 

nossos alunos, professores e 

Agrupamento, nos protagonistas do 

Dia da Europa, em Sintra. 

Foram cerca de 250 alunos e 34 

professores os participantes desta 

manhã inolvidável, que se iniciou com 

uma Sessão Solene, nos Claustros dos 

Paços do Concelho, com o Hino da 

Alegria, tocado pelos nossos alunos 

do 5º ano, com o hastear das 

Bandeiras dos 28 países da 

Comunidade, o discurso do Exmo. Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. 

Basílio Horta, a presença do nosso 

convidado de honra, Deputado 

Europeu Carlos Zorrinho e o enorme 

privilégio de termos sido recebidos no 

edifício dos Paços do Concelho. Foi  

(CONTINUA NA PÁGINA A SEGUIR) 

 

A nossa semana da Europa 
(C) EUROPEAN PARLIAMENT 
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Já se vai tornando uma tradição na 

ESLC a participação na Cimeira das 

Democracias, promovida pelo Instituto 

de Estudos Políticos da Universidade 

Católica. Trata-se de uma simulação de 

uma Cimeira Internacional, em que se 

analisam e discutem assuntos 

contemporâneos de caráter político 

que podem afetar o funcionamento 

das instituições democráticas e a nossa 

vida enquanto cidadãos. Os jovens são 

os protagonistas desta discussão, 

fundamentando, procurando 

consensos e votando as medidas que 

consideram importantes para a 

solução dos problemas internacionais 

debatidos. 

No dia 4 de abril deste ano cumprimos 

No dia 4 de abril deste ano cumprimos 

uma meta: a autorização de participação 

de duas equipas, resultado do 

reconhecimento por parte do IEP do bom 

trabalho realizado pelos nossos alunos 

nas anteriores edições. Foram também 

convidados a assistir aos trabalhos mais 

dez alunos, na qualidade de 

observadores, perfazendo uma 

delegação de 24 jovens (em vez dos 

usuais 7).  

Estão todos de parabéns pela sua 

participação e trabalho desenvolvido.  

Ficamos a aguardar a edição de 2020. 

 LUCÍLIA OLIVEIRA 

Alguns dos participantes da ESLC na Cimeira das 

Democracias da Universidade Católica onde 

representaram a Finlândia e a Irlanda. Entre alguns 

comissários, jornalistas e observadores a nossa ex-

aluna Patrícia Vaz, anfitriã que sempre nos 

acompanhou ao longo do dia. 

uma cerimónia muito bonita, cheia de 

alegria, cor e muitos sorrisos, 

evidenciando a diversidade étnica 

existente no Agrupamento Leal da 

Câmara. 

As palavras do Presidente da Câmara, 

sensibilizando para uma maior 

participação dos jovens, na 

construção da cidadania europeia e 

saudando o dinamismo do nosso 

Agrupamento, nas questões cívicas e 

de educação para a cidadania, 

encheram-nos de orgulho e deram-

nos ainda mais vontade de continuar, 

melhorar, partilhar, seguir em frente. 

Após esta Sessão Solene, organizados 

em 28 equipas, devidamente 

identificadas com as bandeiras 

elaboradas pelos alunos e vestindo as 

t-shirts oferecidas pela Câmara de 

Sintra representando os 28 países da 

Comunidade Europeia, seguimos para 

a Quinta da Regaleira, respondendo 

aos desafios sobre as instituições 

europeias, sobre Sintra e a Regaleira 

colocados num Quizz, num tablet. 

Esta atividade levou os alunos a 

conhecer melhor Sintra e, para 

muitos, foi a primeira vez que 

entraram na Regaleira, esse espaço 

mágico e místico, onde a alegria e 

entusiasmo estiveram bem patentes 

em todos os rostos. 

A chuva não diminuiu a satisfação, 

não afetou a motivação e não 

demoveu ninguém do cumprimento 

das tarefas previstas. 

Por volta das 12h30, concluiu-se a 

atividade, tivemos direito a um belo 

lanche oferecido pela Quinta da 

Regaleira e regressámos à escola, 

cansados mas felizes, por esta 

experiência que permanecerá nas 

memórias de cada um como o nosso 

Dia da Europa, para os mais novos, 

um dia diferente e para os mais 

velhos, sobretudo os que já irão votar, 

mais um argumento para se 

consciencializarem da importância do 

seu voto. 

Nós somos Europa e não 

podemos nunca esquecer-nos 

desse facto! 

18 europa 

MARGARIDA  
MOTA 

Debate com a 
Eurodeputada Ana 

Gomes 

Foi no passado dia 6 de junho de 

2019 que a ESLC recebeu a 

Eurodeputada Ana Gomes, para 

um debate sobre a União 

Europeia, realçando os aspetos 

relacionados com a maior taxa de 

abstenção existente no nosso país. 

Algumas das perguntas que 

surgiram neste debate foram: “ O 

que a levou a deixar a carreira 

diplomática e a enveredar como 

deputada no Parlamento 

Europeu?; Pode dar-nos 2 ou 3 

exemplos de momentos, para si 

inesquecíveis, enquanto deputada 

no PE? Como encarou o momento 

que recentemente experienciou 

na Etiópia, em que não só ouviu 

milhares de pessoas a gritarem o 

seu nome ao som de palmas, 

como conheceu raparigas que, em 

sua honra, foram chamadas de 

Ana? (…)” 

E com o auditório cheio, mais um 

ano letivo, enquanto EEPE, se 

encerrou. 

(C) PÚBLICO 
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Com a aproximação do final de 

mais uma ano lectivo e, 

consequentemente, das 

actividades do Desporto Escolar, 

realizaram-se durante o mês de 

maio os Campeonatos Regionais 

do Desporto Escolar do Escalão 

Juvenil em diversas modalidades. 

Os alunos do agrupamento de 

Escolas Leal da Câmara, dado o seu 

bom desempenho durante o ano, 

foram apurados em várias 

modalidades como é o caso de 

Boccia, Atividades Rítmicas 

Expressivas, Natação, Ténis de 

mesa e Basquetebol 3x3. Os alunos 

do agrupamento tiveram 

excelentes participações das quais 

se destacam os lugares no pódio 

do aluno Miguel Borges que se 

classificou no 3º lugar no 

Campeonato Regional de Boccia, 

da equipa de Atividades Rítmicas 

Expressivas que ocupou o 2º lugar 

do pódio e de todos os alunos que 

se disponibilizaram para 

representar o nosso agrupamento 

a nível Regional. De salientar 

também a excelente participação 

dos alunos e professores de todos 

os grupos equipa do nosso 

agrupamento que realizaram as 

competições, inerentes aos seus 

quadros competitivos, com 

empenho e dedicação obtendo 

excelentes resultados ao nível do 

Concelho de Sintra. Mais uma vez, 

no atletismo, voltámos a ter muito 

bons resultados, assim, o nosso 

aluno Tomás Rodrigues participou 

num evento internacional do 

Desporto Escolar, ISF, na Croácia, 

representando o nosso país. Mais 

uma vez, o Pedro Saldanha venceu 

o corta mato de apuramento para 

o Nacional, em Sintra, 

classificando-se em 3º lugar na 

final Nacional realizada na 

Marinha Grande.  

final Nacional realizada na 

Marinha Grande.  

Obrigado e muitos parabéns a 

todos os atletas e professores que 

os treinaram e acompanharam 

durante mais um ano de Desporto 

Escolar! 

Susana Oliveira 

Desporto Escolar do Agrupamento em 
final de época 

PEDRO SALDANHA 

RETICÊNCIAS GANHA MENÇÃO HONROSA  COM 

SETE CARTAS DE NEPTUNO  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ªFOTOGRAFIA: BÁRBARA HORTA 

(12ºH3) – MH 

2ª FOTOGRAFIA – ANDRÉ 

AMARAL (12ºC2) - MH 

INFORMAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE 

Costumo dizer-lhe que, quando for 

grande, quero ser como ela. Não 

porque me separe dela muita 

idade, mas porque gosto muito 

dela e me revejo na sua maneira 

de estar e de ser. Os que me 

conhecem melhor já sabem de 

quem estou a falar, estou a falar da 

Fátima Monteiro, a Fátima do 

Português, a Fátima do Latim, a 

Fátima do Grego, a Fátima do 

Teatro, a Fátima das viagens, a 

Fátima da vida, pois se há coisa 

que se percebe imediatamente 

quando se conhece a Fátima é que 

ela adora viver e saboreia cada 

pedacinho do que a vida tem para 

lhe oferecer.  

E quando a vida não tem para lhe 

oferecer o que a Fátima considera 

que deveria ter, a Fátima vai à luta, 

apetrechada com vontade, com 

sonhos, com esperança e com 

muita, muita perseverança. Por ser 

assim, está agora na Grécia, numa 

visita espoletada pelo Curso Livre 

de Grego, que lecionou durante 

este ano letivo. Por ser assim, 

reintroduziu o Latim no currículo 

dos alunos do AELC e criou e 

lecionou o Curso Livre de Latim. 

Por ser assim, introduziu a 

aprendizagem do Latim no 

primeiro ciclo do ensino básico e 

até conseguiu pôr-me a mim e ao 

Ricardo Miranda a discursar em 

prol do Latim na Universidade de 

Coimbra, perante uma assembleia 

de estudiosos das línguas e da 

cultura clássicas. Por ser assim, 

acompanhou o Reticências, 

durante muitos anos, e contribuiu 

para o seu sucesso e para algumas 

dores de cabeça do Alves, 

companheiro (e)terno de 

aventuras teatrais e não só, 

porque conseguiu também que o 

Alves aceitasse ter aulas de Latim e 

de Grego. Por ser assim, organizou 

e partilhou connosco tantas 

viagens, dentro e fora de portas. 

Por ser assim, saboreou tantos 

momentos, teve tantas conversas, 

prol do Latim na Universidade de 

Coimbra, perante uma assembleia de 

estudiosos das línguas e da cultura 

clássicas. Por ser assim, acompanhou o 

Reticências, durante muitos anos, e 

contribuiu para o seu sucesso e para 

algumas dores de cabeça do Alves, 

companheiro (e)terno de aventuras 

teatrais e não só, porque conseguiu 

também que o Alves aceitasse ter aulas 

de Latim e de Grego. Por ser assim, 

organizou e partilhou connosco tantas 

viagens, dentro e fora de portas. Por ser 

assim, saboreou tantos momentos, teve 

tantas conversas, deu tantos abraços e 

partilhou tantos sorrisos. 

Nada na Fátima a coloca na idade da 

reforma – talvez tenha começado aos 

quinze! Mas a vida tem destas coisas e a 

 

Fátima aposentou-se – começou mesmo 

aos quinze, tenho a certeza! Porém, tudo 

nela continua a ser alegria, fascínio, 

possibilidade, sonho, esperança, desafio. 

Para a Fátima «nada é impossível, se puder 

ser sonhado» (Theodore Roosevelt). E ela 

sonha muito. Sempre sonhou e vai 

continuar a sonhar e a acreditar que é 

possível fazer acontecer, por mais ventos 

contrários que se levantem. O sonho é-lhe 

absolutamente primordial. E, sendo o 

sonho a alavanca da vida, a Fátima vai 

continuar a viver muito e a sorrir muito e 

nós queremos muito que ela nos transporte 

dentro do seu sorriso. Nós transportá-la-

emos no nosso. 

Muito obrigada, Fátima!  

Lucinda Santos 

Quando for grande, quero ser como tu! 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 viagens 
© BÁRBARA HORTA 

Durante os dias 16 a 24 de abril de 
2019, vários alunos e professores 
desta escola participaram numa 
visita de estudo por quatro países 
do continente europeu. 
Este grupo, “liderado” pelo 
professor José Manuel Santos, 
percorreu longos caminhos pelo 
norte de Espanha, passando pelo 
Museu de Evolução Humana, em 
Burgos. Atravessou a França, onde 
pernoitou, e seguiu para Bruxelas, 
na Bélgica. Passou pela famosa 
Grand Place, onde saboreou os 
deliciosos waffles e visitou o 
Museu Magritte. No dia seguinte, 
chegou ao seu destino principal, 
Amesterdão. Esta cidade revelou-
se um mundo um pouco diferente 
de Portugal, devido à sua inovação 
tecnológica e ambiental. Ainda 
nesta cidade, visitamos os Museus 
Rijksmuseum e Van Gogh. 
O grupo passou também por Haia 
e Roterdão, tendo visitado o maior 
porto marítimo da Europa. Mais 
tarde, pernoitou em Antuérpia, na 
Bélgica. Alunos e professores 
foram aí recebidos por um senhor 
de grande sabedoria e simpatia 
que nos proporcionou o 
conhecimento da história da 

que nos proporcionou o 
conhecimento da história da 
cidade. Nos dias seguintes, 
passamos pela bela cidade de 
Paris e pelo belo cruzeiro no Sena 
e, mais tarde, deslocamo-nos a 
Poitiers, para viver um dia 
inesquecível no Parc Futuroscope 
Depois disso, o grupo regressou a 
Rio de Mouro. 
Esta viagem teve como objectivos 
principais, entre outros, salientar 
a importância do classismo, 
romantismo e modernismo e 
promover o desenvolvimento 
pessoal e social dos alunos, quer 
pela experiência da diferente 
gastronomia dos vários países 
quer pela partilha de 
conhecimentos entre todos os 
participantes e agradável 
convívio. 
 
 

JOÃO PEDRO COSTA 
12ºH3 

Pelos caminhos da Europa 

8 EDIÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30000 BRINDES 

 

DESDE 2016 

Em 24 de setembro de 1998, o grupo de teatro 

Reticências, da Escola Secundária Leal da Câmara, 

exibiu o espetáculo Mundos Comunicantes no 

Teatro S. Luís, em Lisboa, a convite do programa 

Oceanofília da EXPO’98. Passados 20 anos, o 

Agrupamento de Escolas Leal da Câmara, que 

passou a integrar a rede nacional Escola Azul, com 

o projeto Mare Nostrum Est, apresenta o 

espectáculo Sete Cartas de Neptuno.  

Com a intenção de prestar homenagem a todos os 

professores e alunos envolvidos nessa 

extraordinária epopeia que foi a EXPO’98, em 

particular à professora Fátima Monteiro, recém-

aposentada e à professora Eugénia Barreiros, 

infelizmente já falecida, uma larga equipa 

trabalhou para apresentar um momento que 

revela a utopia e, não é demais dizê-lo, parte do 

ADN  do nosso Agrupamento – o trabalho 

colaborativo em projeto.   

De facto, a equipa integra o projeto Mare Nostrum 

Est – Escola Azul, o projeto Cartas de Neptuno – 

Ler+Mar do Plano Nacional de Leitura, o Teatro 

Reticências, várias turmas e disciplinas (História A, 

Design Comunicação e Audiovisuais, Biologia e 

Geologia, Física e Química A, Português). Enfim… é 

difícil contabilizar o número de pessoas envolvidas 

na peça Sete Cartas de Neptuno e é igualmente 

difícil descrever o entusiasmo de todos os 

envolvidos em cada uma das fases deste projeto 

(alunos, professores, direção, …). 

Nos últimos 20 anos, muito mudou o mundo e, 

perigosamente, mudaram os oceanos. O conceito 

do espectáculo Mundos Comunicantes, uma 

sequência de quadros com identidade própria 

unidos pelo fio condutor que é o oceano, voltou, 

mas trouxe consigo toda a mudança que os 20 

anos imprimiram ao nosso mundo. 

Definitivamente, estando em causa a 

sustentabilidade dos oceanos, do planeta e do 

próprio Homem, era preciso trazer a emergência 

do problema à cena. Assim, cada carta a/de 

Neptuno é um quadro na peça de teatro.   

O quadro “Cânticos do Mar” evidencia a sedução 

que o mar persistentemente exerce sobre os 

portugueses, com a Mitologia, Arte (dança e 

música), História (Portugalidade) e a Literatura 

(Camões, Pessoa e Sofia). 

O quadro “O Apelo do Mar” apresenta a adaptação 

de um texto original da aluna Mariana Fernandes, 

do 11.º ano, que ganhou o prémio do concurso de 

escrita sobre o mar, no âmbito do projeto Cartas 

de Neptuno - Ler + Mar do Plano Nacional de 

Leitura, que a biblioteca da escola secundária do 

Agrupamento promoveu. 

O Oceano é ainda hoje a mais importante via de 

comunicação do planeta, se considerarmos 

pessoas e mercadorias. Mas também como via de 

comunicação, como elo entre os povos, o mar 

mostra-nos o melhor e o pior dos homens. O mar 

Mediterrâneo tem sido palco central na discussão 

dos Direitos Humanos devido à problemática dos 

migrantes e refugiados, que foi trabalhada por 

alunos de História A do 12º H2 e H4, que 

migrantes e refugiados, que foi trabalhada por 

alunos de História A do 12º H2 e H4, que 

escreveram textos que estão na base do quadro 

“Mito ou Verdade”. 

A invenção do plástico foi como um passo de 

magia que trouxe um conforto ao homem que há 

apenas 50 anos seria completamente impensável. 

Das meias de nylon, que dão elegância às pernas 

das senhoras, às próteses utilizadas em medicina, 

é impossível imaginar o mundo sem o plástico. 

Mas o lado bom dos polímeros, nas mãos de 

industriais, ávidos de rendimentos, na sociedade 

do descartável, rapidamente se tornou num 

verdadeiro problema para o planeta. Esta foi a 

problemática que esteve na base da discussão da 

questão “Plásticos – Sim ou não?”, realizada na 

turma 10.º C1, que inspirou o quadro “A Alquimia 

do Plástico”. 

 

O quadro “Olhó Peixe” surgiu na sequência da 

discussão de outra questão controversa “Pescado 

selvagem ou de aquacultura?” realizada na turma 

10.ºC5. De facto, o mar está a ficar sem peixe, pois 

90% dos peixes de grande porte desapareceram 

nos últimos 20 anos. Por cada exemplar pescado 

que nos chega ao prato, três foram deitados fora. 

Apesar das restrições, como a proibição de pesca, 

o estabelecimento de cotas e a alternativa da 

aquacultura, não se vislumbra a recuperação da 

biodiversidade piscícola. Num mercado de peixe 

trazido à cena, clientes e varinas discutem a 

problemática do peixe selvagem/peixe de 

aquacultura. 

Do ambiente marinho, fazem parte as rochas 

costeiras, habitat de inúmeras espécies. A zona 

entre marés é uma pequena janela bem ilustrativa 

da enorme biodiversidade oceânica. Numa maré 

observa-se, captura-se e investiga-se parte 

significativa desta biodiversidade.  Foi o que 

aconteceu no evento “Surfando a Maré”, que 

reuniu, na praia de São Pedro de Estoril, mais de 

100 alunos do Agrupamento, do pré-escolar ao 12º 

ano, que tiveram a oportunidade de espreitar a 

pequena janela entre marés para a biodiversidade. 

No quadro “A Maré” é recriado parte do ambiente 

vivido. Neste quadro, três investigadores e uma 

família com duas crianças e jovens universitários 

conjeturam, num plano ético, sobre o passado e o 

futuro da biodiversidade. 

O passado e o futuro, agora dos oceanos e também 

de Portugal, foi o tema do quadro “Mare Nostrum 

Est”. Portugal, pequeno país, com apenas 92 000 

quilómetros quadrados de território emerso, que, 

há cerca de 500 anos, se lançou ao mar com uma 

população de pouco mais de 1 milhão de pessoas. 

Mas e o mar? Se considerarmos todo o território 

português, incluindo a extensão da plataforma 

continental, recentemente aprovada pela ONU, 

Portugal é o maior Estado costeiro da União 

Europeia. São 3 800 000 quilómetros quadrados, 

ou seja, 97% do país é mar. Não deverá ser o nosso 

país protagonista de uma nova epopeia – a 

descoberta do caminho para a sustentabilidade 

país protagonista de uma nova 

epopeia – a descoberta do caminho 

para a sustentabilidade dos oceanos? 

Música, imagem e som foram os meios 

utilizados pelos alunos do 2º ano do 

Curso Profissional de Técnico de 

Multimédia para transmitir a 

mensagem de que a sustentabilidade 

do país passa essencialmente pelo mar 

e que a sustentabilidade dos oceanos 

depende de um novo desígnio 

português. 

Sete Cartas de Neptuno foi o nome da 

peça de teatro brilhantemente levada 

à cena pelo Teatro Reticências e que 

mereceu distinção com a atribuição de 

uma menção honrosa na 27ª Mostra 

de Teatro de Sintra. As sete cartas, 

escritas por Neptuno, foram escutadas 

e traduzidas em palco pelo 

Agrupamento de Escolas Leal da 

Câmara, que se reuniu em torno da 

problemática dos Oceanos, trabalhou 

em conjunto, e, tal qual gotas de água 

salgada, construiu o oceano da 

promoção da sustentabilidade do 

planeta. 

Oceanos, 20 anos depois! 

 

Equipa Mare Nostrum Est – 

Escola Azul 
 

Sete Cartas de Neptuno 



 

 

Com mais de trinta anos de ensino, 
passaram por mim muitos alunos, 
muitos sorrisos alegres, muitos 
olhares entusiasmados, daqueles que 
nos despertam de uma certa letargia, 
que é cansaço, e que nos fazem ir 
mais longe. 
Permanecem na nossa memória, 
temos saudades deles e sabemos que 
quando estavam connosco tínhamos 
apoio, tínhamos a certeza de sermos 
compreendidos, assessorados, 
desafiados. 
Qualquer professor entenderá a que 
me refiro e saberá também que o 
desejável seria que todos os alunos 
tivessem connosco uma relação 
assim. Mas tal não acontece sempre. 
Não sabemos porquê. Talvez sejamos 
nós que ficamos submersos em 
relatórios e afins, talvez nos comece 
a faltar a capacidade se sonhar e levar 
a sonhar. Mas neste ponto, friso, só 
posso falar por mim. 
Vem este texto a propósito de 
homenagear um desses alunos que 
acima refiro, comigo nas lides 
jornalísticas há mais de três anos, que 
mostrava já antes de o conhecer o 
gosto por esta área, pelo marketing, 
a promoção e a publicidade.  
Trata-se do nosso João Pedro Costa, 
cujo espírito de iniciativa e 
empreendedorismo são louváveis, 

cujo espírito de iniciativa e 
empreendedorismo são louváveis, 
cuja persistência e responsabilidade 
são exemplares e que, quando deixar 
a Leal da Câmara, sairá com um 
conjunto de competências que este 
percurso lhe pôde proporcionar. 
Desde logo a escrita, que tem 
melhorado a todos os níveis, e a 
oralidade, exercitada nas suas 
múltiplas funções dos projetos em 
que tem tido ocasião de representar 
o nosso agrupamento. 
Seguidamente, a cidadania, os 
debates, as Relações Públicas, 
aprendizagem esta quase autodidata, 
e, acima de tudo, o sentido do 
coletivo, do respeito por todos, do 
trabalho para todos, em prol da 
divulgação do que se faz de melhor 
nas nossas escolas. Tudo isto com 
uma capacidade de trabalho quase 
inesgotável, na edição das páginas do 
100Letras e no contacto com os 
patrocinadores. Vamos sentir a sua 
ausência. O Jornal continuará com a 
sua marca indelével, mas aqueles que 
trabalharam com o João Pedro 
sentirão a falta das suas ideias e dos 
seus desafios. Eu sou uma dessas 
pessoas.  
 
mesmo que tenham tido prestações 
menos visíveis, cumpriram com o seu 

Alunos assim terão um percurso 
brilhante noutras instituições e a nós 
apraz-nos saber que as escolas do 
nosso agrupamento terão cumprido a 
sua tarefa mais nobre, a de dar asas a 
quem quer voar.   
Alongo o meu elogio a todos aqueles 
que saem este ano da escolaridade 
obrigatória, pois são muitos os que se 
distinguiram como o João Pedro e, 
mesmo que tenham tido prestações 
menos visíveis, cumpriram com o seu 
brilhantismo próprio, cada um à sua 
maneira, e deixam lugares vazios aos 
seus professores. A todos as maiores 
felicidades no mundo lá fora, onde a 
sua aprendizagem se prolonga. 
 

Ana Isabel Falé 

Os alunos que nos põem os olhos a brilhar 

 

 

O Jornal 100 Letras 
tem vindo a ser 
editado em Color 
Add desde há uma 
ano, sendo o 
primeiro jornal 
escolar a aderir a 
esta forma de 
edição, que vem 
possibilitar uma 
leitura efetiva da cor 
por parte dos alunos 
daltónicos. Os 
nossos 
agradecimentos à 
equipa do Color Add 
pelos apoio e 
incentivo. 

 

 

 
Os alunos que nos põem os olhos a brilhar 

Trabalho há tanto tempo com a Luísa que 
tenho muitas histórias para contar, 
algumas delas hilariantes e que 
deixaram, na altura, a cautelosa e terna 
Lurdinhas de cabelos em pé, como uma 
tal ida ao Porto e um passeio em fuga de 
gente chata, pela noite dentro. Porém, 
apetece-me começar por revelar uma 
suspeita que foi crescendo em mim à 
medida que fui convivendo mais com a 
Luísa, a de que  o famoso autor de banda 
desenhada Joaquin Tejón, mais 
conhecido por Quino, se inspirou nela 
para criar a tira cómica que faz as delícias 
do mundo: Mafalda, a menina que 
questiona o mundo. Aliás, dá mesmo a 
ideia de que o nome Mafalda foi 
atribuído à personagem apenas para 
disfarçar, pois o nome Luísa vestiria 
mesmo bem esta personagem.  
Porém, não é só a Quino que a Luísa 
prestou inspiração. Digam lá aqueles que 
a conhecem se a Luísa não inspirou 
também o poeta Joaquim Pessoa, 
quando ele defende convictamente que: 
«em Poesia, não há palavrões, há 
palavras»!? E se há palavras ou se há 
palavrões quando a Luísa fala! Elas e eles 
saem soltos, despudorados, poderosos, 
ousados, seja onde for, seja quem 
estiver, para gáudio de muitos e 
atrapalhação de outros. Neste 
intercâmbio entre o falar e o ouvir – ai, 
isto soa-me ao ensino por competências 
e lembra-me outras histórias -, acontece 
um fenómeno estranho e que merece 
estudo apurado: a Luísa diz palavrões e a 
Lurdinhas cora. A Luísa diz mais 
palavrões e a Lurdinhas cora mais ainda. 
Isto acontece há anos e não tem solução. 
Talvez o Narciso possa solucionar este 
enigma na escrita de um novo romance. 
Ficamos à espera. 

enigma na escrita de um novo romance. 
Ficamos à espera. 
Agora, que estou a falar em inspiração e 
me veio à memória a Filosofia, lembrei-
me de um silogismo criado pela Luísa que 
funcionava como grande impulsionador 
das aprendizagens dos alunos. 
Esperando que a autora me desculpe a 
inconfidência da divulgação, eu explicito 
as premissas: 20 Valores são para Deus. 
19 Valores para o Einstein, 18 valores 
para a professora e o resto para os 
alunos. Conclusão deduzida pelos 
alunos: a Português, seria preciso 
trabalhar muito para se conseguir uma 
boa nota. Aristóteles orgulhar-se-ia 
muito desta sua discípula se a tivesse 
conhecido. 
Na altura das premissas, a Luísa não 
dizia, mas sabia que desenvolveria 
cumplicidades com os alunos «para a 
vida toda», embora os alunos ainda não 
soubessem e, por isso, tremessem ao 
perceber que tinham a professora Supico 
a Português. Como na canção da Carolina 
Deslandes, de cada vez que a Luísa 
entrou, pela primeira vez, numa sala de 
aula, ela «soube que era amor para a vida 
toda».  
Irreverente, de palavra fácil, 
provocadora, bem-humorada, cúmplice, 
apaixonada e segura, mas também capaz 
de dar o braço a torcer quando percebia 
que não tinha razão. Quando, por volta 
de 2003, entraram em vigor os então 
Novos Programas de Português para o 
ensino secundário, a Luísa começou por 
contestá-los, mas, assim que lhes 
percebeu a utilidade, assumiu a sua 
defesa de modo quase fundamentalista. 
Por isso, quando havia vontade de se 
introduzir uma inovação, dizia-se 
primeiro à Luísa, que ela, depois, seria 

introduzir uma inovação, dizia-se 
primeiro à Luísa, que ela, depois, seria 
capaz de convencer o mundo. 

Este texto diz apenas um pouquinho do 
que é a nossa Mafalda, a Mafalda 
furacão do nosso AELC, que, para além 
de tudo isto, é a mulher mais destemida 
e corajosa que, decerto, todos 
conhecemos.  

Gostamos muito de ti, contestatária. Faz-
nos falta ver-te pela Leal, a ralhar com os 
miúdos e as miúdas que trazem para a 
escola indumentárias que não devem. 

 

Lucinda Santos 

 

A nossa Mafalda … A nossa Luísa 

 


