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passa 
tempos www.cem

letras.org 

Queres ganhar 
pastilhas?  
Então, escreve uma frase com 
as seguintes palavras 
“100Letras” e “Pastilhas 
Gorila”,  segue o instagram 
das pastilhas Gorila 
(pastilhas_gorila) e do Jornal 
100Letras (jornal100letras) e 
tenta a tua sorte! Concorre até 
ao dia 22.12.2019, enviando 
uma mensagem privada (dm) 
para o nosso instagram! 
Boa Sorte!  
 

Queres ganhar 
brindes e livros?  
Escolhe um número (de 0 a 
200) e tenta a tua sorte! 
Concorre (com o envio do 
número) até ao dia 
09.01.2020 enviando uma 
mensagem privada (dm) para 
o nosso instagram 
(jornal100letras)! 
Boa sorte! 
 

Queres ganhar 
material escolar? 

Então, escreve uma frase 
com as palavras 
“100Letras” e “Ambar” e 
tenta a tua sorte! Concorre 
até ao dia 27.12.2019, 
enviando uma mensagem 
privada (dm) para o nosso 
instagram (jornal100letras)! 
Boa Sorte! 
 

Queres ganhar 
material 
escolar? 

Então, escreve uma frase 
com as seguintes palavras: 
“O Jornal de Todos” e 
“UHU” e tenta a tua sorte! 
Concorre até ao dia 
11.01.2020, enviando uma 
mensagem privada (dm) 
para o nosso Instagram 
(jornal100letras)! 
Boa Sorte! 
 

“O PRIMEIRO JORNAL ESCOLAR DO MUNDO, 
APTO PARA DALTÓNICOS! 

Desde maio de 2018, que o Jornal 100Letras, em parceria 
com o alfabeto/sistema de cores COLOR ADD, é o primeiro 
jornal escolar do mundo apto para daltónicos. E isto quer 
dizer o quê? Quer dizer que as pessoas daltónicas, ou seja, 
quem não consegue ver as cores de forma natural, poderá́ 
vê̂-las identificadas através deste sistema de códigos que 
estão associados a todas as cores primárias e secundárias. 
E esta edição continua a ter esse código.  

Resta-nos agradecer à COLOR ADD por esta grande 
parceria e continuar a ser um jornal diferente, sempre 
“virado” para a mudança! 

PUBLICIDADE 

PUBLICIDADE 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 CULTURA/LITERATURA 03 EDITORIAL – 33 ANOS DA LEAL 

«Terra, mar, amar» é o tema 
aglutinador do Plano Anual de 
Atividades para o ano letivo dos 33 
anos da Escola Secundária Leal da 
Câmara. Um tema feliz para uma 
data importante na vida de 
qualquer instituição, mas, 
sobretudo, um tema feliz para uma 
data importante na vida da Escola 
Secundária Leal da Câmara, tendo 
em conta que «feliz» é um epíteto 
que se cola de sobremaneira à sua 
história e que «terra, mar, amar» é 
uma tríade sempre presente na sua 
caminhada.  
Terra, porque a Leal cresce em 
harmonia com a terra em que 
nasceu, tendo sido capaz de criar 
com ela mil cumplicidades, desde o 
primeiro momento. Não se imagina 
a Leal sem Rio de Mouro, nem Rio 
de Mouro sem a Leal. É um 
casamento feliz e para a vida entre 
a mãe-terra e a Escola (locais de 
pertença), numa interacção que dá 
a ambas o perfume e a identidade 
que as distingue! Juntas buscam 
sonhos, ultrapassam obstáculos, 
consolidam caminhos, constroem 
memórias e perspetivam futuros. 
Mar, porque, embora não se possa 
debruçar sobre ele – com muita 
pena minha, a Leal não possui, de 
facto, uma janela virada para o mar 
- a Escola sente-lhe a magia, pois 
sabe-o perto, ao alcance de uma 
escapadela a meio da manhã ou a 
meio da tarde, capaz de resgatar a 
tristeza e alimentar os sonhos. 

meio da tarde, capaz de resgatar a 
tristeza e alimentar os sonhos. Para 
além disso, o mar e a sua 
sustentabilidade têm assumido a 
prioridade em alguns projetos da Leal 
nos últimos anos letivos e têm trazido 
conhecimento, consciência, beleza e 
muita poesia para os espaços 
escolares. «Contar-te longamente as 
perigosas / coisas do mar. Contar-te o 
amor ardente / e as ilhas que só há no 
verbo amar. / Contar-te longamente 
longamente»1 inspirou, aliás, a 
escolha deste tema aglutinador, 
«Terra, mar, amar», porque a poesia 
andava à solta pela leal, pelos 
espaços abertos e pelos corações, 
naturalmente, como andam pela Leal, 
pelos espaços abertos e pelos 
corações, tantas outras «coisas do 
mar». Basta ser atento! 
Amar, porque o amor é o combustível 
primordial para o caminho. Como 
sugere uma das canções de Miguel 
Araújo, são o olhar e as ações do amor 
que transformam «as ervas daninhas 
da beira da estrada em jardins ao 
luar»1. Foi assim que nasceram e 
foram sendo transformados os jardins 
e todos os outros espaços exteriores e 
interiores da Leal! Foi assim que se 
desenvolveram e se desenvolvem os 
inumeráveis projetos que a 
preenchem! Foi e é assim que as 
aulas acontecem! É assim que a 
Escola vive o seu dia a dia e, pari 
passu, subtilmente, estimula os alunos 
a crescer, na dimensão dos valores, 
dos afetos e dos conhecimentos, 

a crescer, na dimensão dos 
valores, dos afetos e dos 
conhecimentos, 
impulsionando-os para o 
futuro sonhado por cada um 
deles! A Leal é e será 
sempre uma escola de 
afetos! São os afetos, a 
vontade e o sonho que 
predispõem a comunidade 
escolar ao espanto, a 
deixar-se cativar pelo 
conhecimento, a enveredar 
pelo esforço, a ver Poesia e 
possibilidade nas coisas, 
mesmo nas que parecem 
mais inacessíveis e 
improváveis, e a aprender!  
Valeram, por isso, a pena 
todos os pedacinhos destes 
33 anos, os quais auguram 
um futuro promissor à Leal, 
apesar dos ventos e das 
marés contrárias que 
muitas vezes sopram por aí! 
Porém, o caminho feito ao 
longo destes 33 anos 
mostra-nos que não há 
nada que, com amor, sonho 
e vontade, não se consiga 
vencer! Muitos Parabéns, 
Leal! Muito obrigada pelo 
caminho! Continuemos a 
deixar-nos seduzir pela 
terra, pelo mar e pelo amor! 
 

1 Versos do poema «Coisa Amar», de Manuel Alegre. 2 Canção «Será amor», de Miguel Araújo, com letra de César Mourão e Luana Martau. 

Que dizer de Sophia de Mello Breyner 
que não tenham já dito antes, se 
Sophia é das escritoras mais lidas, 
mais analisadas e mais amadas em 
Portugal, penso eu, enquanto folheio, 
devagar e com parcimonioso cuidado, 
a sua obra poética, na esperança de 
que um milagre aconteça e eu possa 
fazer um brilhante artigo de última 
hora para o 100Letras! O público do 
100Letras mereceria ler um artigo 
assim sobre Sophia e Sophia 
mereceria que eu escrevesse um 
artigo assim sobre ela! Eu própria 
talvez o merecesse, tantas e tantas 
vezes li, admirei, amei e sonhei com a 
Poesia de Sophia! Porém, as coisas 
são o que são! 
Por isso, sem esperança de ser tocada 
pela aura de Sophia nem pela 
bondade caprichosa de um Deus 
qualquer, decidi rebelar-me, 
recusando-me a fazer um artigo sobre 
Sophia, no qual eu estaria condenada 
a repetir o que outros, bem mais 
entendidos do que eu, disseram sobre 
ela! Com esta absoluta certeza em 
mim, optei por escrever um artigo 
sobre o que me liga à Poesia de 
Sophia e ao efeito que esta tem em 
mim, na minha alma, no meu coração, 
na minha essência, na minha vida! 
Liga-me a Sophia o que me liga a 
qualquer outro dos meus poetas de 
eleição, que é o fascínio quase 
visceral pelas palavras, pelo eco que 
têm em mim, pelas emoções que me 
espoletam. Eu tenho uma relação 
quase erótica com as palavras! Gosto 
de fazer amor com elas! Por vezes, um 
Amor-Paixão, absolutamente louco, 
um amor de perdição! Por vezes, um 
Amor-Amor, forte, sentido, superior e 
veículo de serenidade e paz! E, por 
vezes, um Amor mesclado destes dois 
amores, como, talvez, sejam quase 
todos os amores! Em qualquer das 
situações, a Poesia, para mim, é 
Salvação! Resgata-me à tristeza, 
reconforta-me, dá-me asas para voar, 
faz-me acreditar… 
Liga-me a Sophia o Amor que ela tem 
pelo Mar e por todos os elementos 
que o compõem e circundam e 
também por toda a natureza em 
geral. «Mar, metade da minha alma é 

também por toda a natureza em geral. 
«Mar, metade da minha alma é feita de 
maresia»; De todos os cantos do 
mundo/Amo com um amor mais forte e 
mais profundo/Aquela praia extasiada e 
nua,/Onde me uni ao mar, ao vento e à 
lua»; «Em todos os jardins hei-de 
florir,/Em todos beberei a lua 
cheia,/Quando enfim no meu fim eu 
possuir/Todas as praias onde o mar 
ondeia», escreveu Sophia, mostrando que 
o Mar e a natureza não são apenas objetos 
de contemplação e de desejo, são, 
sobretudo, entes, seres diáfanos que 
partilham com ela o dom da humanidade, 
por isso se embrenha neles e deles, numa 
comunhão etérea e perfeita.  
Daí que não estranhemos a personificação 
do mar e da natureza na Poesia de Sophia. 
As ondas têm braços e tombam de bruços 
(«As ondas desenrolam os seus braços/ E 
brancas tombam de bruços»); o mar canta 
só para ela («As ondas quebravam uma a 
uma/Eu estava só com a areia e com a 
espuma/Do mar que cantava só para 
mim») e a maré espera, com regozijo, que 
ela chegue (Há muito que deixei aquela 
praia/De grandes areais e grandes 
vagas/Mas sou eu ainda quem na brisa 
respira/ E é por mim que espera cintilando 
a maré vaza». 
Liga-me a Sophia a leveza e a doçura das 
palavras, bem como a capacidade de estas 
nos remeterem para o bom e para o belo, 
embora saiba que há um outro lado em 
Sophia. O lado capaz de nos mostrar a 
desilusão, a injustiça, o desamor e a 
imperfeição do mundo. («Mal de te amar 
neste lugar de imperfeição/Onde tudo nos 
quebra e emudece/ Onde tudo nos mente 
e nos separa»), escreve Sophia num dos 

quebra e emudece/ Onde tudo nos 
mente e nos separa»), escreve Sophia 
num dos poemas que considero mais 
bonitos da sua obra. Porém, o que 
sobressai em mim da escrita de Sophia 
são as palavras que me trazem a 
contemplação, a ingenuidade, a 
solidão feliz, a comunhão com o Mar e 
com a restante natureza, ou seja, tudo 
o que é transcendente, puro e belo e 
nos traz bem-estar e paz. 
Nunca observo o Mar sem espelhar 
nele a Poesia de Sophia e dou muitas 
vezes por mim a falar com Ele como 
me parece que Sophia falaria, numa 
vivência incomum do transcendente 
que eu nunca tivera antes, o que me 
preenche a alma e os sentidos e me faz 
tão, mas tão bem! 
E, agora, que cheguei ao fim do artigo 
– por mera questão de espaço do 
100Letras, porque eu queria escrever 
mais –, reconheço a oportunidade da 
minha insubordinação inicial que me 
levou a escrever sobre o que me liga à 
Poesia de Sophia e ao efeito que esta 
tem em  mim e não sobre o 
brilhantismo da escrita de Sophia. É 
que fazê-lo foi catártico, de certa 
maneira! Ou será que o que fiz mesmo 
foi falar sobre o brilhantismo invulgar 
de Sophia!?  
Obrigada, deuses! 
 

Lucinda Santos 
(subdiretora do AELC e diretora do 

JCL) 

Sophia em mim 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 INTERNACIONAL 04 HISTÓRIA MUNDIAL 

No final do ano letivo passado 
desafiei os alunos João Pedro 
Costa e Rodrigo Martins (12º H3) 
a participarem no concurso de 
História para Jovens 
“Eustory”, o que fizeram com o 
ensaio “Viragem Histórica” 
sobre o 25 de Abril de 75 e a 
transição para a democracia.  
Foi com este trabalho que 
Portugal obteve um primeiro e 
terceiro prémios, respetivamente, 
entregues no dia 4 de outubro de 
2019 numa cerimónia realizada 
pela e na Real Maestranza de 
Caballeria de Ronda, perto de 
Málaga, em Espanha. 
A representar o grupo de trabalho 
e a Escola Secundária Leal da 
Câmara na cerimónia esteve o 
João Pedro Costa, na foto com a 
vencedora do 1º prémio (Ana 
Matilde Reis). 
De recordar que este ensaio 
“Viragem Histórica”, sairá em 
formato livro, muito brevemente! 
Todos os trabalhos premiados 
estão disponíveis no site do 
EUSTORY IBERIA. 
 

Lucília Oliveira 
Tutora científica do projeto 

 

Portugal vence o concurso 
de história internacional 

Eustory! 

No ano em que se comemora o trigésimo 
aniversário da queda do Muro de Berlim é 
importante não nos esquecermos dos 
eventos que assolaram uma Alemanha 
devastada. Afinal de contas, não foi assim 
há tanto tempo que finalmente se pôs fim 
a uma divisão do Mundo quase como o 
conhecemos hoje em dia. 
OS ANTECEDENTES DA CONSTRUÇÃO 
DO MURO 
Estávamos já em momentos pós-II Guerra 
Mundial, depois da Alemanha ter sido dada 
como derrotada, quando os países aliados se 
reuniram para discutir o futuro daquela nação. 
Seria na Conferência de Potsdam, que teve 
lugar entre 7 de julho e 2 de agosto de 1945, 
que se oficializaria a repartição do território 
alemão pelos quatro países vencedores da II 
Guerra Mundial: Inglaterra, França, EUA e 
União Soviética.   
As desigualdades entre países 
maioritariamente capitalistas e a URSS, 
assumidamente comunista, provocaram 
tensões notáveis entre estes Estados e foram 
o principal fator que determinou que a 
unificação estivesse longe de ser uma 
realidade. Os três setores ocidentais 
(americano, francês e inglês passariam a 
chamar-se República Federal Alemã (RFA) e 
o setor oriental (soviético)  República 
Democrática Alemã (RDA). Tudo isto foi um 
fator crucial para o desenrolar da Guerra Fria. 
A CONSTRUÇÃO DO MURO 
O Muro de Berlim começou a ser construído 
a 13 de agosto de 1961 para impedir um 
êxodo da RDA para o lado oeste - mais livre 
e desenvolvido. Até à altura,  já quase 20% 
da população original do leste tinha escapado 
para a RFA. 
Foi então que, da noite para o dia, foi erguida 
uma cerca com arame farpado que separava 
por completo os dois lados de Berlim. A 
população foi apanhada desprevenida e os 
meios de transporte foram impedidos de 
atravessar. 
Com o passar do tempo, a cerca frágil que 
dividia Berlim transformou-se num grande 
muro de cimento com um interior de aço que 
chegava a atingir os 4 metros de altura. Teve 
lugar despejos e a separação de famílias, 
ruas, praças e bairros vizinhos. 
Nos anos seguintes as barreiras foram sendo 
cada vez mais fortificadas. O Muro 
atravessava o centro da cidade, com cerca 
de 43 quilómetros de comprimento. Mais de 
300 torres de controlo, inúmeras redes 
metálicas eletrificadas e até minas tinham 
sido instaladas, existindo patrulhas 
permanentes com cães de guarda que 
guardavam nova fronteira. Uma vedação 
paralela no lado interior marcava uma área de 
100 metros, conhecida como a Faixa da 
Morte. Lá não havia quaisquer edifícios, 
criando uma visão perfeita para os guardas 
vigias, que tinham ordem para disparar 

30º Aniversário da queda do Muro de Berlim 
 

criando uma visão perfeita 
para os guardas vigias, que 
tinham ordem para disparar 
mortalmente sobre 
qualquer pessoa que 
tentasse atravessar.  
 
(CONTINUAÇÃO DO 
TEXTO EM 
WWW.CEMLETRAS.ORG) 
 

Cláudio 
Rodrigues, 
Madalena Santos 
e Marco Cardia 
(12º H1) 
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Mais uma vez, a Leal da Câmara 

viveu um momento importante ao 

longo destes anos de ensino: recebeu 

estudantes do programa Erasmus+, 

projeto dinamizado pela nossa 

escola, oriundos da Eslováquia, 

Holanda e Finlândia, marcando assim 

a ocasião de dar a conhecer a nossa 

freguesia e concelho. A visita incluiu 

também um passeio pela capital 

deste nosso país “à beira mar 

plantado”. 

Foi uma semana de aprendizagem, 

convívio e muita experiência ganha, 

uma semana programada com o 

intuito de dar a conhecer o nosso rico 

património histórico (tanto em Sintra, 

como em Lisboa, em particular 

Belém). Ocorreu a dinamização de 

atividades como o fusing na escola e 

uma aula de surf para todos os 

participantes, na praia de Carcavelos. 

Desde a própria receção dos 

estudantes no aeroporto, às 

atividades desenvolvidas, passando 

pelo passeio em Sintra, onde se 

visitou o Palácio da Pena e a Quinta 

da Regaleira, à descoberta de Belém 

(Mosteiro dos Jerónimos e Torre de 

Belém) e à passagem pela Baixa 

Pombalina, a estadia foi, para todos 

eles, uma experiência que não 

esperavam, tendo, muitos deles, 

ficado espantados com a riqueza e 

monumentalidade que o nosso 

concelho, a nossa capital, o nosso 

país, têm para oferecer! 

Não esquecer também a gala final, 

onde foram difundidas as 

apresentações de cada país. 

Trouxeram até nós um pouco das 

suas próprias culturas, pois o 

Erasmus é isso mesmo: é partilha, 

respeito e gosto em conhecer uma 

Europa que está tão perto de nós. 

Europa que está tão perto de 

nós. 

Sem dúvida alguma que nós, 

estudantes participantes 

neste programa Erasmus, e 

todos os outros que 

contribuíram para o sucesso 

desta modalidade, nos 

sentimos mais completos e, 

acima de tudo, felizes com a 

experiência que foi essa 

semana. O contacto permitiu-

nos desenvolver as nossas 

capacidades comunicativas, 

permitiu-nos adquirir 

experiências únicas e, acima 

de tudo, impôs-nos valores 

morais e éticos, que por 

vezes nos passam ao lado. 

Da minha parte só tenho a 

deixar um agradecimento 

especial à equipa 

organizadora de projeto: à 

professora Margarida Mota, à 

professora Valéria Lopes, à 

professora Conceição 

Oliveira e à própria direção da 

ESLC pela oportunidade que 

me deram de, mais uma vez, 

ESLC pela oportunidade que 

me deram de, mais uma vez, 

ter participado num projeto 

que, para muitos pode ser 

estranho ou pouco 

proveitoso, mas que, sem 

dúvida, desenvolve em todos 

nós, alunos, valores 

democráticos e de cidadania, 

permitindo-nos ser, no futuro, 

cidadãos melhores e mais 

ativos! 

 

 

Rodrigo Martins 

05 

Todos os caminhos vieram dar à 
ESLC - 3ª Semana de Erasmus+ 

OPINIÃO 12 OPINIÃO – 33 ANOS DE ESLC 

PUBLICIDADE 

Nem sei como começar este texto. 
Porquê? Porque foram tantas 
coisas que aprendi e que 
desenvolvi, que se torna muito difícil 
descrevê-las e é para mim mais fácil 
senti-las. 
Foram dez anos de AELC 
(Agrupamento de Escolas Leal da 
Câmara) que tecnicamente ainda 
não terminaram, pois, “bom filho à 
casa retorna”, não é? Foram 
também três anos (e ainda são) de 
JCL, um projeto que me foi e ainda 
é muito querido. Ao escrever este 
texto, lembro-me perfeitamente da 
minha primeira edição, em 2016, 
onde lia textos de ex-alunos e dizia: 
“ainda falta muito tempo”. Mal 
saberia eu que se passariam os três 
anos e que ingressaria rapidamente 
no ensino superior. 
É com muito orgulho que falo da 
minha experiência, mas num 
contexto pouco informal. É assim 
que, por vezes, o gosto de fazer. 
Feito, num estilo diferente, em duas 
partes. Já o vão ver... 
Inicialmente, antes do 100Letras, 
pensava num projeto diferente. 
Digamos que este não me dizia 
nada. Claro que me enganei. Este 
projeto escolar é muito mais do que 
isso. Com ele consegui e ainda 
consigo alcançar pessoas, factos e 
locais a que, sem ele, não chegaria.. 
Com isto quero dizer que mudei, ou 
melhor, cresci. Cresci enquanto 
pessoa e enquanto ser humano, 
tendo mais consciência daquilo que 
fiz e das ações que terei de tomar 
no futuro. 
 Do 10º ano ao 12ºano foi um 
pulinho. Achas que demorará muito 
tempo? Eu achava. Mas nada disso. 
Foi como ler um livro de que gosto 
muito e terminá-lo dias depois. 
Neste caso foi assim, começar uma 
etapa nova e terminá-la com ainda 
mais gosto pelo que fiz e ainda faço. 
Foi no AELC que tudo aconteceu e 
na ESLC, que celebrou 
recentemente os seus 33 anos que 
uma grande parte do meu percurso 
se desenrolou. Tenho também a 

Com isto quero dizer que mudei, ou 
melhor, cresci. Cresci enquanto 
pessoa e enquanto ser humano, 
tendo mais consciência daquilo que 
fiz e das ações que terei de tomar 
no futuro. 
 Do 10º ano ao 12ºano foi um 
pulinho. Achas que demorará muito 
tempo? Eu achava. Mas nada disso. 
Foi como ler um livro de que gosto 
muito e terminá-lo dias depois. 
Neste caso foi assim, começar uma 
etapa nova e terminá-la com ainda 
mais gosto pelo que fiz e ainda faço. 
Foi no AELC que tudo aconteceu e 
na ESLC, que celebrou 
recentemente os seus 33 anos que 
uma grande parte do meu percurso 
se desenrolou. Tenho também a 
agradecer, ao longo destes 3/4 anos 
a várias marcas que apoiaram o 
JCL, sem as quais este projeto não 
teria a mesma graça e a mesma 
qualidade: à AMBAR, à UHU, à 
IMPALA, à GORILA - LUSITECA, à 
GIOTTO – FILA, à OXFORD - 
HAMELIN, à MOCHE, à FORUM 
ESTUDANTE, à COLOR ADD, à JF. 
RIO DE MOURO, ao AELC, aos 
LIVROS HORIZONTE e à 
……………….. 
Resta-me agora passar a pasta 
deste projeto e deixar que o mesmo 
alcance voos ainda mais altos que 
os que eu lhe tentei proporcionar (e 
ajudei a alcançar). 
  
Resta-me também continuar pelo 
desconhecido, em busca de novos 
sonhos e de novas realizações 
pessoais. 
  

qualidade: à AMBAR, à UHU, 
à IMPALA, à GORILA - 
LUSITECA, à GIOTTO – FILA, 
à OXFORD - HAMELIN, à 
MOCHE, à FORUM 
ESTUDANTE, à COLOR 
ADD, à JF. RIO DE MOURO, 
ao AELC, aos LIVROS 
HORIZONTE, entre outros. 
Resta-me agora passar a 
pasta deste projeto e deixar 
que o mesmo alcance voos 
ainda mais altos que os que eu 
lhe tentei proporcionar (e 
ajudei a alcançar). 
Resta-me também continuar 
pelo desconhecido, em busca 
de novos sonhos e de novas 
realizações pessoais. 
Até já e até sempre, 
 

João Pedro Costa 

O 100Letras e o AELC 
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Até ao século XIX, as pessoas cegas 
tinham um papel inativo na sociedade 
portuguesa, uma vez que, 
praticamente, não existiam planos 
para a sua integração. 
Aos poucos, a cegueira tem sido cada 
vez menos impeditiva para os 
portadores, uma vez que já foram 
inventados diversos objetos e 
aplicações para, pelo menos, ajudar 
estas pessoas a terem uma vida 
normal dentro dos parâmetros 
possíveis. 
Em 1825, foi inventado o braille, por 
Louis Braille, para que os cegos 
conseguissem ler usando os seus 
próprios "olhos". Este método 
consiste num conjunto de seis pontos 
a partir dos quais se escreve todo o 
alfabeto. 
Além da leitura, a vida facilitou-se 
também ao nível desportivo com a 
invenção do golbol. 
O golbol é um desporto que, mesmo 
sendo para cegos, se joga de olhos 
vendados para que os jogadores 
estejam todos em pé de igualdade. 
Uma vez que o golbol é praticado por 
cegos, este tem bolas e marcações de 
campo adequadas aos jogadores, 
para que estes não saiam em 
desvantagem por não verem. 
Este desporto foi criado, em 1946, por 
Hanz Lorezem e Sepp Reindle, de 
modo a incluir na sociedade as 
pessoas que, na guerra, tinham 
cegado. A modalidade foi 
apresentada, em primeiro lugar, ao 
Canadá, em 1976. 

© WIKIPEDIA COMMONS 

A integração dos cegos na 
sociedade portuguesa 
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Foi em 2015 que se iniciou o meu 
percurso na Escola Secundária 
Leal da Câmara (ESLC). Não 
conhecia ninguém e não tinha 
ido para a área que queria. Tive 
de repetir o 10º ano noutra área 
e foi então que começou a minha 
grande “aventura”. 
No início, foi complicado mas 
rapidamente isso mudou pois fiz 
amizades que, tenho a certeza, 
vão ficar para sempre! Entrei na 
rádio, no Jornal 100Letras e tive 
a sorte de ter professores que 
fizeram muito mais do que aquilo 
que a sua profissão exige. Ao 
jornal 100Letras só tenho a 
agradecer por todo o 
conhecimento, memórias e tudo 
o que de bom me deu desde o 
dia em que tive conhecimento 
deste projeto. Se de início tinha 
medo de participar, hoje em dia 
posso dizer que foi o melhor que 
o secundário me podia ter dado. 
A todos os professores e alunos 
que fazem com que este projeto 
se mantenha em pé, tenho a 
dizer para nunca desistirem, 
para este jornal poder continuar 
a fazer história e a deixar 
memórias a todos os que 
passam por ele. 
Em 2015, não sabia que estes 
quatro anos iriam ser tão bons e 
com tantos desafios. Quero 
agradecer ao Jornal 100Letras, à 

com tantos desafios. Quero 
agradecer ao Jornal 100Letras, à 
radio, aos meus amigos e a 
todos os professores que, de 
certa maneira, também me 
ajudaram a crescer e a tornar 
tudo isto possível. Obrigada à 
escola por tudo o que me 
proporcionou, pois sem ela 
nunca teria sido possível ter tido 
um secundário tão especial e 
único. A todos os alunos desta 
escola, que estão a iniciar ou a 
viver esta aventura, deixo o repto 
para que aproveitem este 
percurso das suas vidas ao 
máximo, porque ele passa 
bastante depressa e, quando 
acabar, vai deixar saudades. 
No final da minha “aventura”, 
posso concluir que tudo valeu a 
pena, desde o primeiro dia. 
Espero que o jornal seja 
acarinhado por outros alunos, 
pois ele foi marcante para todos 
os que o leem ou o fazem. 
Mesmo já não estando nesta 
escola, não vou deixar de 
acompanhar todos os passos e 
conquistas do Jornal 100Letras. 

 

 
Bárbara Horta 

(ex-aluna, anos de 2015-2019) 

TENDÊNCIAS 

O JORNAL DE TODOS 

Joker 
Lançamento: 3 de outubro de 2019 
Direção: Todd Phillips 
Elenco:  Joaquin Phoenix  
Robert De Niro  
Zazie Beetz  
Bill Camp  
Frances Conroy  
Brett Cullen 
Género: suspense psicológico  
Sinapse: Arthur Fleck (Joaquin 
Phoenix) trabalha como palhaço 
para uma agência de talentos e, 
todas as semanas, comparece a 
uma agente social, devido aos 
seus conhecidos problemas 
mentais. Após ser demitido, Fleck 
reage mal à troça de três homens 
em pleno metro e mata-os. Os 
assassinatos iniciam um 
movimento popular contra a elite 
de Gotham City, da qual Thomas 
Wayne (Brett Cullen) é o maior 
representante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Selena Gomez - Lose you 
to love me  
Lançamento: 23 de outubro de 
2019 
 

© PIXABAY 
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POR ANA I. CRUZ 

O JORNAL DE TODOS 
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10 EDIÇÕES 
LANÇADAS, E 368  

PÁGINAS  
PUBLICADAS! 

apresentada, em primeiro lugar, ao 
Canadá, em 1976. 
Este desporto entrou nos jogos para-
olímpicos em 1980, começando por 
ser praticado apenas por homens. 
Este desporto só integrou mulheres 
em 1984. 
Regras do jogo  
A equipa que vence uma partida de 
golbol é aquela que marcar mais 
golos; 
As partidas são disputadas em dois 
tempos de 10 minutos cada, com um 
intervalo do 3 minutos; 
No final, se o jogo permanecer 
empatado, há um prolongamento de 6 
minutos divididas em dois tempos de 
3 minutos; 
Caso uma das equipas marque mais 
de dez golos de diferença 
relativamente à adversária acontece o 
chamado game e a partida termina. 
Cada jogo é disputado entre duas 
equipas com três jogadores cada; 
No golbol existem três posições: ala 
direita, ala esquerda e pivô; 
Os jogadores competem em iguais 
condições; 
Cada jogador é classificado de acordo 
com o seu grau de deficiência: 
O arremesso das bolas é feito de 
forma rasteira, sempre tocando nas 
áreas determinadas para que o lance 
seja válido 

Teresa N. 
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A única coisa que nos é 
garantida é a morte, matamos o 
tempo e o tempo enterra-nos... 
A morte? Todos nós 
eventualmente, um dia, 
teremos de morrer. A que lugar 
iremos parar? E se não houver 
lugar nenhum? E se viveres 
uma vida épica e acabares no 
caixão até uma grande 
explosão acontecer e o planeta 
desaparecer?  
Nunca pensei tanto na morte 
como nestes últimos tempos; 
talvez seja porque até há algum 
tempo atrás deixei de acreditar 
que iria conhecer um vampiro e 
nos apaixonaríamos 
profundamente, que ele 
acabaria por me morder… ou, 
apenas, deixei de acreditar que 

apenas, deixei de acreditar que 
eu inventaria uma pastilha 
elástica que me deixaria, a mim 
e os meus, imunes à morte! 
Tão assustadora e oca, não 
sabemos nada sobre ela...O 
que faz dela tão importante? 
Quiçá por colocar um fim em 
algo que pensaríamos que 
fosse eterno? Olhamos para 
trás e vemo-nos com 4 anos a 
entrar pelo portão da escola 
pela primeira vez. Olho para 
trás e tudo passou tão 
rapidamente devagar...E se eu 
pudesse repetir tudo outra vez, 
em câmara lenta? Viver cada 
momento da mesma maneira? 
O passado é a vida presente 
que nunca mais irei ter, pois a 
pessoa que eu era não é a 

 

 pessoa que eu era não é a 
mesma que eu sou agora; sou 
uma pessoa renovada com 
novos sonhos e uma vida 
igualmente diferente. Hoje faço 
tudo para que a menina inocente 
que entrou por aquele portão 
não seja desiludida pela menina 
que agora está a escrever isto, 
mas quanto mais tento não a 
desiludir, acabo por matar uma 
parte de mim mesma, uma parte 
nova de mim própria. 
E se o tempo parasse?... Por 1 
segundo eu respirava fundo, 
dizia adeus a todos os que 
partiram e a todos os que 
decidiram partir. Eu seria uma 
pessoa mais feliz? Sem 
remorsos e sem saudade? Eu 
seria eu? Seria uma versão 
melhorada de mim mesma? 
Meu querido eu do passado, 
volta e abraça a minha alma 
solitária, és o ar que eu respiro. 
Volta, volta para mim... 
A morte aproxima-se, cada dia 
mais perto...escorro de 
inquietação quando me 
encontro com ela... 
 

Ana Beatriz Santos, 9.º C 
 

A vida é tão preciosa porque tem fim! 

 

Caminho na areia, estou na praia, no 
paraíso, silenciosa areia e as 
pessoas que a pisam. O único som 
primitivo existente é o som do mar, 
que ecoa por toda a terra e que se 
torna acolhedor para a minha alma, 
limpo e translúcido enrola na areia e 
ninguém sabe o que ele diz! 
Pessoas mudas entram no segundo 
mundo, cegas e surdas, com 
esperanças de que seja a sua 
salvação, que o mundo digital 
abrace o seu medo. A tecnologia 
rouba mais vidas do que a 
ondulação do mar. Já ninguém 
consegue viver sem este “mundo”, 
que se tornou numa necessidade. 
A comunicação tornou-se tão 
insignificante que simples palavras 
se assumem ultimatos. O mundo 
virtual em que todos moram – 

insignificante que simples palavras 
se assumem ultimatos. O mundo 
virtual em que todos moram – 
desamparados alguns – rouba a 
nossa identidade, em aplicações tão 
inocentes e inofensivas… Com 
tantas mortes, ainda acreditamos 
profundamente que o mundo virtual 
é o nosso lar? 
E o mundo em que os nossos 
antepassados viveram? 
Gostaríamos de ter vivido nele? Tão 
puro e deslumbrante, reluzia nos 
seus olhos, onde a criatividade era 
tudo o que precisavam para viver! 
Tão belo, esse mundo desvaneceu-
se e nunca mais foi visto, correu tão 
rápido que acabou por desaparecer, 
um puro milagre nunca antes visto! 

 
Escrita por Ana Santos com 

um puro milagre nunca antes 
visto! 

 
Escrita por Ana Santos com 

participação de Cristiana 
Soares 

 9º C 
 

(Crónica redigida no âmbito do 
estudo do texto jornalístico -  

Português 9ºAno) 

 

A perda ou a salvação da humanidade? 

© PEXELS 
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Revisitar Jorge de Sena (1919-1978) 

Passados mais de quarenta anos, a 
elaboração deste artigo fez-me 
evocar Sinais de Fogo de Jorge de 
Sena e compreender que, na altura, 
com a leveza universitária dos meus 
vinte anos, não logrei alcançar mais do 
que a estrutura superficial deste 
romance, publicado em 1949 e 
considerado pela crítica uma das obras 
mais importantes do século XX. Somos 
muitas vezes o narratário zero dos 
textos que lemos, quando não estamos 
preparados para os compreender. Esta 
é, para mim, uma dessas obras, em 
conjunto com outros escritos do autor 
que aqui serão referenciados. 
Sinais de Fogo é um romance 
autobiográfico, publicado 
postumamente em 1979, um ano após 
a sua morte, pela sua viúva, Mécia de 
Sena, com quem tive o prazer de me 
corresponder, na minha qualidade de 
assistente editorial da editora de então, 
as Edições 70. 
A ação do romance desenrola-se em 
Lisboa e na Figueira da Foz, nos anos 
trinta do século XX com a Guerra Civil 
de Espanha em pano de fundo. A obra, 
que hoje se me apresenta de uma 
modernidade inquestionável, 
apresenta numa primeira linha de 
leitura a dimensão política (o tio 
marialva, patriarca de moralidade 
duvidosa, chauvinista e homofóbico, 
representante de uma geração 
salazarista da velha guarda).  A 
denúncia. Numa segunda linha, 
mostra-nos a dimensão social, que 
evidencia o posicionamento do autor 
sobre as diferenças de género e sobre 
o papel submisso da mulher, tanto nos 
estratos sociais mais elevados, como 
nas classes trabalhadoras. Novamente 
a denúncia daquilo que ainda hoje, 
praticamente, não mudou. 
A homossexualidade latente é também 
um tema-tabu da época que o autor 
aborda em Sinais de Fogo, através de 
um conjunto de personagens ditas 
marginais, como prostitutas e figuras 
da noite com um certo compromisso 
entre os dois géneros, no que constitui 
um desafio aos preceitos da 
moralidade hipócrita do Estado Novo. 
Porém, mais do que chocar as 
mentalidades, Jorge de Sena descreve 
a sexualidade e o erotismo de forma 
audaciosa, ora poética, ora quase 
obscena, sem pruridos de linguagem, o 
que revela, para além da riqueza do 

obscena, sem pruridos de linguagem, 
o que revela, para além da riqueza do 
seu discurso, mais uma vez, o desafio 
ao poder institucional da censura do 
Estado Novo. A sua linguagem 
inscreve-se numa literariedade 
emotiva, com elementos poéticos de 
grande pujança, muitas metáforas e 
sinestesias de grande riqueza 
semântica, que transmitem ao leitor o 
máximo de dados sensoriais, capazes 
de criar um forte clima de envolvência 
na narrativa. 
 Numa notícia recente, o jornal 
Observador assinala uma reedição 
doutro romance do autor, com o título 
jornalístico de "O Físico Prodigioso": 
um elogio à sexualidade transgénero 
na cara da PIDE”. Com efeito, nesta 
obra, Jorge de Sena desenvolve, mais 
uma vez, os meandros de uma 
relação erótica proibida que não teria 
passado nas apertadas malhas da 
censura. Contudo, a novela foi 
publicada pela primeira vez em 1966, 
discretamente, na coletânea "Novas 
Andanças do Demónio" e, 
individualmente, em 1977. 
Nesta coletânea, Sena publicou 
também o conto “O peixe-pato”, no 
qual o autor tece outro tipo de 
narrativa quase fantástica, no seu 
encontro com esta estranha figura, 
tendo também como pano de fundo 
um cenário exótico, evocativo das ex-
províncias ultramarinas, mas sem 
qualquer conotação política, antes 
sim com intenção de posicionar o 
homem como um ser primordial, que 
parte dessa sua condição de ser único 
para o encontro com o Outro, na 
busca de uma alteridade que sempre 
foi muito cara ao autor. Este foi mais 
um texto que na altura não apreciei 
como devia, embora a riqueza das 
imagens e da linguagem não me 
deixassem indiferente. 
  
Foi a geração de Jorge de Sena que 
introduziu em Portugal o pós-
modernismo, depois do primeiro 
modernismo de Pessoa, Sá-Carneiro 
e outros, mas a importância do autor 
no nosso país foi sempre relativizada 
pelo distanciamento a que a pátria o 
obrigou e de que nunca conseguiu 
escapar, mesmo após o 25 de abril. A 
persistência da esposa, a sua vontade 
tenaz, com alguma amargura herdada 
do marido pela ingratidão da pátria, 

  
Foi a geração de Jorge de 
Sena que introduziu em 
Portugal o pós-modernismo, 
depois do primeiro 
modernismo de Pessoa, Sá-
Carneiro e outros, mas a 
importância do autor no 
nosso país foi sempre 
relativizada pelo 
distanciamento a que a 
pátria o obrigou e de que 
nunca conseguiu escapar, 
mesmo após o 25 de abril. A 
persistência da esposa, a 
sua vontade tenaz, com 
alguma amargura herdada 
do marido pela ingratidão da 
pátria, permitiu que nos 
chegassem às mãos estes 
“sinais de fogo” de uma 
época em que a coragem e a 
autenticidade eram pagas 
com o exílio voluntário, 
quando a grandeza de um 
homem não cabe na 
estreiteza da “ditosa pátria 
minha amada”. 
Não./Nem é ditosa, porque o 
não merece.// Nem minha 
amada, porque é só 
madrasta.// 
Nem pátria minha, porque eu 
não mereço // A pouca sorte 
de nascido nela.  (1) 
Enfim, revisitar Jorge de 
Sena é reconhecer a sua 
modernidade, a atualidade 
da sua obra e do seu 
pensamento, a sua 
dimensão intelectual, o 
desafio da sua voz de poeta, 
crítico, ensaísta, ficcionista, 
dramaturgo, tradutor e 
professor universitário, 
que nasceu há 100 anos em 
Lisboa. É também recordar 
que, quatrocentos anos após 
Camões, ainda  estávamos 
(e estamos) mergulhados 
«no gosto da cobiça e na 
rudeza // Düa austera, 
apagada e vil tristeza» (2) 
com o mesmo desprezo do 
poder pelas artes, pela 
educação e pela cultura. 
 

Ana Isabel Falé 

1 (Jorge de Sena, A Portugal) 
2 (Camões, Canto X) 
  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NACIONAL 

Durante dos dias 7, 8, 9 e 
10 de novembro de 2019, 
o município de Ílhavo, 
acolheu mais um 
Seminário Nacional dos 
Jovens Repórteres para o 
Ambiente (JRA), 
promovido pela 
Associação Bandeira Azul 
da Europa, com o objetivo 
de reunir todos os novos e 
mais antigos JRA dos mais 
diversos pontos do país. 
Este seminário, que 
decorreu em Ílhavo, em 
Aveiro, contou com cerca 
de 180 participantes 
(alunos e professores), 
que puderam experienciar 
o que é ser um JRA, 
através da entrega anual 
de prémios que visam 
premiar os melhores dos 
melhores nas categorias 
de artigo, fotorreportagem 
e vídeo reportagem, de 
acordo com os escalões 
estipulados. Também foi 
possível assistir 
a workshops direcionados 
para as várias vertentes do 
jornalismo (artigo escrito, 
vídeo, podcasts, entre 
outros), participar nas 
atividades de campo, com 
o objetivo de 
posteriormente reportar o 
que foi recolhido ao longo 
da “minimissão” e, ainda, 
apresentar o trabalho 
realizado ao longo dos três 
dias de seminário. 
Nas sessões, foram 
abordados temas como a 
sustentabilidade, a 
diversidade, o ambiente, a 
metodologia, as alterações 
climáticas, o mar, o rio, a 
mobilidade sustentável e 
temas locais, entre muitos 
outros. Estes temas foram 

Ílhavo: Seminário Nacional dos 
Jovens Repórteres para o 

Ambiente (2019) 
 

mobilidade sustentável e 
temas locais, entre muitos 
outros. Estes temas foram 
abordados tanto na Escola 
Secundária João Carlos 
Celestino Gomes, como no 
Museu Marítimo de Ílhavo e 
contaram com casa 
cheia, por ocasião de 
todas as atividades 
previstas no programa. 
 O Seminário Nacional 
contou com a presença de 
Margarida Gomes 
(coordenadora do programa 
Jovens Repórteres para o 
Ambiente, Eco-Escolas, 
entre outros), Rúben 
Martins (jornalista do Jornal 
Público), Fernando Caçoilo 
(Câmara Municipal de 
Ílhavo),  Fátima Vieira 
(Associação Bandeira Azul 
da Europa) Rui Lima 
(Ministério de Educação), 
Mercês Ferreira (Ministério 
do Ambiente), Mónica 
Ribau, (jornalista) e Carlos 
Rio (fotógrafo), entre outros. 
 As inscrições para ser um 
JRA, neste projeto de 
renome e com uma grande 
maturidade, estão 
oficialmente abertas 
em www.jra.abae.pt para 
freelancer (maiores de 15 
anos) ou com um professor. 
Podem participar alunos 
desde os 11 aos 25 anos de 
todos os pontos do país 
para terem “a oportunidade 
de fazer parte da maior 
família de jovens repórteres 
(do ambiente) do país!” 
  
“JRA uma vez, JRA para 
sempre!” 
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CARTÃO 
OFERECIDO 

POR: 

Não poderia deixar de dar a 
minha opinião sobre este 
seminário e o que os Jovens 
Repórteres para o Ambiente 
representam para mim. Os JRA 
não são apenas um projeto, são 
uma família, a que ficamos 
apegados para sempre! 
Este seminário foi diferente! Não 
no sentido negativo, mas no 
sentido de maturidade e 
aventura. Ao invés de viajar 
sozinho até uma localidade um 
pouco desconhecida do meu 
contexto pessoal, “levei” comigo 
cinco pessoas que também, 
depois desta aventura, me 
ficaram no coração: o Vasco, a 
Mariana, o Tomás, o Francisco e 
o Pedro. E porquê? Porque, 
apesar de serem relativamente 
mais novos que eu, consegui 
perceber que rumo terá a 
geração anterior à minha. E o 
que posso dizer é que está muito 
bem encaminhada, uma 
impressão que veio desmistificar 
a ideia que antes tinha. Fico 
muito orgulhoso e contente que 
as gerações do futuro (assim 
como a minha) alcancem a sua 
estabilidade e o seu equilíbrio. 
 Não posso esquecer também os 
organizadores: a Margarida, o 
Pedro, a Patrícia, a Márcia, a 
Tânia, a Catarina e a Renata, por 
toda a ajuda prestada e por 
serem umas pessoas amigas 
dos outros, na forma em como 
me trataram e como atuam 
perante qualquer situação. 
Como é óbvio, também não me 
posso esquecer dos meus 
colegas JRA veteranos: o Paulo, 
o Rúben, a Inês, a Susana, o 
Rafael, a Sofia, o André, o 
Manuel, a Jéssica, a  Catarina e 
a Joana. São todos jovens 
talentosos e com gosto pelo que 
fazem, o que também me faz 
acreditar que, no futuro, os 
nossos cientistas, jornalistas, 
médicos, advogados, entre 
outros, e, claro, acima de tudo, 
extraordinárias do ponto de vista 

outros, serão de uma 
qualidade e de uma 
notoriedade 
excelente e de uma 
notoriedade 
excelente e, claro, 
acima de tudo, 
extraordinárias do 
ponto de vista 
pessoal. 
 Como algo de 
extrema importância, 
as duas missões 
futuras serão: a 
missão internacional 
aos Açores e a 
Missão JRA no Rock 
In Rio Lisboa 2019! 
Quando as inscrições 
abrirem, inscreve-te. 
Foi assim que tudo 
começou para mim e 
olha que nunca mais 
parei! 
 Como sempre, 
aconselho-te a seres 
um JRA, porque é 
uma experiência 
inesquecível e algo 
que não se descreve, 
sente-se: a amizade. 
Obrigado por tudo, 
JRA´s e sua respetiva 
organização. 
 “Por um futuro 
melhor, causas 
maiores e mais belas” 
 

João Pedro 
Costa 

(subeditor/diretor de 
marketing e inovação do 

Jornal 100Letras) 

ou 

Sem os JRA´S, não seria o mesmo... 

PUBLICIDADE 

Testemunhos de participantes 

Testemunhos de participantes (cont.) 

Este ano participei em mais 
um seminário JRA. Foi como 
todos os anteriores uma 
experiência que mudou a 
minha vida e a minha forma 
de ver o mundo. 
No debate sobre as 
mudanças climáticas, 
apercebi-me da grande 
evolução do planeta Terra e 
de que o Futuro está mais 
próximo do que aparenta. 
Foram abordados temas que 
nos puxam para a realidade 
do amanhã. Decisões que 
podem condicionar toda a 
forma de viver. 
A entrega de todo o controlo 
às grandes multinacionais 
sejam elas de alimentos, de 
vestuário ou de outras áreas é 
um bom exemplo disso. Esta 
proximidade do amanhã leva-
me a pensar nas atitudes que 
é necessário tomar para 
garantir a qualidade de vida 
nos próximos anos. 
O seminário permitiu-me 
ainda conhecer novas 
pessoas e desenvolver a 
minha capacidade de interagir 
com elas. No trabalho de 
grupo aprendi a participar 
mais e a aceitar a opinião dos 
outros. 

(Tomás M.) 
  
 
  

 Eu gostei bastante de 
participar e de poder 
aprender a fazer uma 
reportagem. Trago 
informação, assim como 
um cargo, para exercer 
jornalismo ambiental 
(JRA). 

(Francisco P.) 
  
Eu gostei mais dos 
passeios à noite e da 
doca pesca. Aprendi no 
workshop que há várias 
maneiras diferentes de 
fazer um texto 
jornalístico, tais como a 
notícia, o artigo de 
fundo, o texto opinativo, 
o texto de opinião, entre 
outros. Trouxe mais 
experiências como 
repórter e estou cheio de 
vontade de me lançar no 
terreno. 

      (Pedro S.) 
 

Escola Básica do Alto  
dos 
Moinhos 

 Gostei bastante do 
seminário. Mais uma vez, 
proporcionou-me 
experiências incríveis e 
permitiu-me estar em 
contacto com outros jovens 
com os mesmos interesses 
que eu. Deu a conhecer o 
projeto único que é o JRA e 
desenvolveu imenso o meu 
sentido crítico. Os 
workshops são sempre 
super educativos e as 
outras palestras 
acrescentaram-me imenso 
conhecimento. Fiquei com 
uma vontade enorme de me 
candidatar às missões de 
2019/2020 e pretendo 
continuar como JRA por 
muito tempo, porque 
considero que é uma 
iniciativa louvável e que 
todos deviam conhecer! 
Comparando com o ano 
passado, alguns pontos 
negativos foram o facto de 
não termos visitado tantos 
sítios. Senti o seminário 
menos dinâmico. As 
condições também não 
eram as melhores mas nem 
isso nos pára enquanto 
JRA’s! 
  

(Mariana A.) 
 
 
  

Tal como em anos anteriores, 
este seminário proporcionou-
me experiências incríveis e 
permitiu-me conhecer novas 
pessoas e encontrar de novo 
os monitores com quem já 
havia convivido 
anteriormente. Os workshops 
e as palestras foram, como 
sempre, educativos. Fiquei 
com uma vontade enorme de 
me candidatar às missões de 
2019/2020 (em especial à 
missão nos Açores) e 
pretendo continuar como 
JRA por muitos anos. 
Alguns pontos negativos 
foram, na minha opinião, 
alguma falta de diversidade 
nos locais visitados pelos 
diferentes grupos de trabalho 
(em especial ao local visitado 
pelo grupo A5, que não 
proporcionou muito espaço 
de manobra para a 
elaboração das reportagens, 
mas nem isso nos parou 
enquanto JRA's nem nos 
impediu de elaboramos 
excelentes trabalhos). 
Portanto, posso dizer que, 
para mim, os JRA´s são um 
projeto que nos encaminha 
para o futuro, na forma como 
vemos os outros e como 
tomamos decisões. 

                        
(Vasco J.) 

 
Escola Secundária de Santa Maria 

 

  
  
Eu gostei bastante de 
participar e de poder 
aprender a fazer uma 
reportagem. Trago 
informação, assim como um 
cargo, para exercer 
jornalismo ambiental (JRA). 
(Francisco P.) 
  
Eu gostei mais dos passeios 
à noite e da doca pesca. 
Aprendi no workshop que há 
várias maneiras diferentes de 
fazer um texto jornalístico, 
tais como a notícia, o artigo 
de fundo, o texto opinativo, o 
texto de opinião, entre outros. 
Trouxe mais experiências 
como repórter e estou cheio 
de vontade de me lançar no 
terreno. 
  
(Pedro S.) 
 

http://www.jra.abae.pt/

