
Apesar de não ser pacífico, não deixa de ser uma boa maneira de dar início ao ano lectivo — despedin-
do-nos, na presença dos pais, dos alunos  finalistas que partem para uma nova etapa das suas vidas e 
premiando aqueles que se destacaram pelo seu mérito académico.   

O Dia do Diploma e do Prémio de Mérito 

Ex-alunos  voltam 

Editorial 

Ora cá estamos nós, na 
primeira edição deste ano 
lectivo, que por razões 
técnicas não pôde sair 
antes, mas que apresenta 
algumas novidades, um 
novo lay out, que espera-
mos apreciem; o aumento 
da equipa, que passou a 
contar  com três novos 
elementos, consultem a 
nossa ficha técnica!  
Fazemos votos de que nos 
leiam com interesse e 
agrado e prometemos 
voltar em breve. Claro 
que depois de uma mere-
cida e compensadora 
interrupção de activida-
des lectivas.  
Boas festas para todos e 
até 2010!  
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A nossa escola, à semelhança 
de todas as outras escolas e  
agrupamentos que leccionam 
o ensino secundário promo-
veu, no dia 11 de Setembro, 
uma acção formal de entrega 
dos diplomas aos alunos que, 
no ano lectivo anterior, termi-
naram o ensino secundário, 
distribuindo, igualmente, os 
Prémios de Mérito Ministério 
da Educação, instituídos com o 
objectivo de distinguir os 
melhores alunos deste nível 
de ensino. 

Esta cerimónia foi presidida 
pela Directora da Escola, 
professora Eulália Alexandre e 
teve lugar às 17:30 no auditó-
rio, contando com a presença 
de inúmeros pais. 
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JONATHAN MARTINS CORREIA 
Prémio de Mérito dos Cursos Profissionais 

TIAGO RAMALHO 
Prémio de Mérito dos Cursos Regulares  

FINALISTAS  
DO CURSO DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO  

DE APOIO À INFÂNCIA 

A cerimónia prosseguiu com a 
entrega do diploma de conclu-
são do ensino secundário a 
cada um dos alunos presen-
tes, pela Directora da Escola e 
pelo Director de Turma. 
Começou o professor Rudolfo 
Pereira  a fazer a entrega dos 
diplomas à turma do 12ºA.. 

 

 

 

PROFESSORES colabo-
radores deste núme-
ro:  
 
Leonett Abrantes, 
Rudolfo Pereira, Paula 
Teixeira, Fátima Cam-
pos, Lurdes Jesus, 
Carlos Amaral, Paula 
Duque, Lígia Luís, Ana 
Duarte, Fátima Palma, 
Teresa Gomes, Ana 
Guerreiro 



A seguir foi a vez da professora 
Cristina Teixeira entregar os 

diplomas aos alunos do 12.º D. 
Os alunos que não puderam estar 
presentes  fizeram-se represen-
tar pelos pais, que receberam o 
respectivo diploma . 

Depois foi a vez dos alunos  do 
12.º B e do seu Director de Tur-
ma,, professor Agostinho. 

À semelhança do que já tinha 
acontecido com a turma D, 
foram, as mães, que representa-
ram os seus filhos, na sua 

ausência. 
Seguidamente, foi feita a entrega 
dos diplomas aos alunos do 12.º 
C pela professora Paula Teixeira. 

 
 
 
 
 

Também da turma C faltou um 
aluno que se fez representar  
pela mãe. 
Por último, os professores Jorge 
Teixeira e Isabel Vinhas, entrega-
ram os diplomas aos finalistas do 
Curso Profissional de  Informáti-
ca. 

No fim, também posaram para a 
foto de grupo, o Presidente da 
Associação de Pais, Sr. João Boa, 
ao centro, a vice-directora da 
escola, profes-
sora Sara Mou-
ra, a segunda à 
esquerda.  

Página 3 Ano 11, N.º 49 

O Dia do Diploma e do Prémio de Mérito 

 

Após a entrega dos  diplomas e dos pré-
mios, houve um momento de convívio, com 
a partilha do bolo comemorativo da oca-
sião — “A partida dos nossos alunos para 
outros voos!” para o que contámos com a 
ajuda preciosa da D. Rute. 
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Palestras com ex-alunos da escola 
Realizaram-se, nos passados dias 
28 de Setembro e 1 de Outubro, 
duas palestras com alguns ex-
alunos da escola, para os finalis-
tas do 12ºA e 12ºB. Esta iniciativa 
esteve relacionada com a temáti-
ca “Orientação Vocacional” no 
âmbito da disciplina “Área de 
Projecto”, sendo dinamizadores 
os professores Rudolfo Pereira e 
César Pereira. 
Nas palestras, os ex-alunos 
falaram dos seus cursos, dos 
currículos,  das expectativas que 
têm quanto a saídas profissio-
nais, alguns deles da sua própria 
experiência profissional uma vez 
que já se encontram no mercado 
de trabalho, das instalações 
universitárias, propinas e, claro, 
dos exames nacionais de acesso. 
Falaram também da necessidade 
de escolherem bem as discipli-
nas, nomeadamente as do 12ºano, 
tendo em vista o tipo de forma-
ção que depois irão precisar no 
ensino superior. 
Desta vez, convidei os seguintes 
ex-alunos: Pedro Sales 
(Mestrado em Oceanografia / 
Sistemas de Informação Geográ-
fica, presentemente a trabalhar 
na REFER),  Andreia Fernandes 
(Licenciada em Análises Clínicas, 
presentemente a trabalhar no 

Hospital de S. Bernardo, Setúbal),  
João Manuel (no 3ºano de Eng. 
da Energia e Ambiente, Fac. Ciên-
cias de Lisboa),  Rúben Ramalho 
e Guilherme Coelho (no 2ºano 
de Eng. Civil, FCT), Joana Lopes 
(no 1ºano  de Química Aplicada, 
FCT), Tatiana Martins (no 1ºano 
de Eng. Química, ISEL), Diogo 
Seixas (no 1ºano de Eng. Geológi-
ca, FCT), Tânia Cunha 
(Licenciada em Ciências Farma-
cêuticas, presentemente a traba-
lhar numa farmácia), Alexandra 
Santos  (Licenciada em Medicina, 
irá realizar no próximo mês o 
exame de especialização). 
Como é óbvio, a experiência 
destes nossos ex-alunos, que 
uma vez mais (e tal como tem 
sucedido nos últimos 10 anos, 
desde que dei início a esta inicia-
tiva) se disponibilizaram a vir à 
nossa escola falar com os alunos 
do 12ºano, é muito importante 
para auxiliar os alunos finalistas 
na escolha do curso. Agradeço a 
todos eles a disponibilidade mani-
festada em participarem nestas 
palestras, não só em nome da 
escola mas, também, em meu 
nome pessoal. Um abraço! 

 
Professor Rudolfo Pereira 

“é muito 

importante 

para 

auxiliar os 

alunos 

finalistas 

na escolha 

do curso”  



namentos, matéria escolar, emo-
ções, foi como voltar à escola, 
lembrar os corredores, as salas 
de aula, os professores, as maté-
rias e acima de tudo, ver que 
estamos  bem, felizes! Foi bom 
reencontrar-vos a todos! 
Lembro-me da aula em que nos 
foram apresentadas as várias 
opções para o ensino superior e 
de saber depois dessa mesma 
aula qual o curso que iria tirar. 

Por isso, é com um enorme pra-
zer que tento transmitir aos 
colegas mais novos (como eu já 
fui) a perspectiva do ensino 
superior e o percurso que tive 
desde do 10º Ano até à entrega 
da tese. E ,sem dúvida, agradecer 
a oportunidade de o poder fazer. 

11 de Julho de 2009.  
 
Há 6 anos (2003) trocávamos 
ideias sobre como tinham corrido 
os exames nacionais, quando 
iríamos a Setúbal fazer a inscri-
ção na faculdade, que curso 
iríamos tirar. Passados  6 anos, 
as conversas são outras, “já 
acabaste o curso?”, “já estás a 
trabalhar?”. Encontrar os cole-
gas com quem partilhámos ensi-
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Tânia Cunha 

Testemunhos de 4 antigos alunos  

e a vontade de outro jantar para 
breve! 
Lembro-me muito bem das 
“Semanas das Profissões” que 
foram organizadas enquanto eu 
era aluna, principalmente das 
palestras com os ex-alunos da 
escola. Ajudaram-me na escolha 
do curso e, sobretudo, a desco-
brir um pouco mais do 
“mundo”da Faculdade antes de lá 
chegar. Quando o Professor 
Rudolfo me convidou para parti-
cipar na palestra este ano, pouco 
depois do curso acabado, aceitei 
sem hesitação. Espero ter conse-
guido transmitir um pouco da 
minha experiência e ter esclare-

Ter sido aluna da Escola Secun-
dária da Sobreda foi sem dúvida 
uma experiência positiva. Passei 
bons momentos, fiz bom amigos,  
e com os Professores muito 
aprendi, tanto a nível pessoal 
como “profissional”. Foi assim, 
com muito prazer que 6 anos 
depois recebi o convite para 
participar num jantar com os 
antigos colegas e Professores. E 
no dia 11 de Julho de 2009, bem 
perto da praia, lá nos reunimos. 
Embora muita gente tenha falta-
do, foi muito bom poder rever 
alguns amigos e Professores e 
pôr a conversa em dia. Ficaram 
as boas memórias, as fotografias 

cido algumas das dúvidas dos 
alunos que me ouviram. Para 
mim, foi também um momento de 
aprendizagem, não só de comuni-
cação, mas também porque me 
permitiu perceber algumas das 
mudanças no ensino secundário, 
que aconteceram desde que eu 
deixei a escola. 
Aos actuais alunos da escola, 
especialmente aos do 12ºano, 
desejo muita força para este ano 
decisivo e faço votos para que 
consigam concretizar os vossos 
sonhos! Quem sabe se para o ano 
não são vocês a participar nas 
Palestras e a escrever para o 
jornal da escola? 

Alexandra Santos 

 
“Ter sido aluna 

da Escola 
Secundária da 

Sobreda (…) bons 
momentos, fiz bom 

amigos e com os 
Professores muito 

aprendi, (…)”.  
 

“(…)e acima de 
tudo, ver que 

estamos  bem, 
felizes! Foi bom 

reencontrar-vos a 
todos!” 
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“Agora que já 

terminámos os 
nossos cursos, 

chegou a altura de 
ajudar/orientar 
os colegas, que 

estão agora a 
terminar o 12º 

Ano, nesta nova 
fase.” Pedro Pereira 

académicos e profissionais de 
cada um. Através de fotos tira-
das naqueles tempos, foi ainda 
possível relembrar peripécias 
engraçadas, jantares e momen-
tos entre amigos e professores. 
Agora que já terminámos os 
nossos cursos, chegou a altura 
de ajudar/orientar os colegas, 
que estão agora a terminar o 12º 
Ano, nesta nova fase. 
Tal como disse nas Palestras 
deste ano, o Secundário faz-se 
com o 10º, 11º e 12º anos e não só 

Depois de vários anos juntos na 
Escola Secundária Daniel Sam-
paio, foi altura de cada um seguir 
o seu caminho. Apesar de manter 
contacto com alguns colegas e 
amigos foi, passados 5 anos, no 
jantar de confraternização de 
Julho de 2009, que reencontrá-
mos parte dos amigos e profes-
sores daquela época. Num 
ambiente festivo como o Delma-
re, foi possível viver e reviver os 
tempos do Secundário, trocar 
ideias e partilhar os percursos 

com o último ano desta fase... 
Quando entrei na Sala de Áudio 
Visuais (Pavilhão A) lembrei-me 
dos tempos em que estive do 
outro lado e da utilidade que esta 
iniciativa teve para mim. 
Foi um prazer poder ajudar estes 
colegas nesta nova fase que aí 
vem! 
Quero ainda agradecer aos Pro-
fessores Rudolfo e César por me 
terem convidado a fazer parte 
destas Palestras. 

Andreia Fernandes 

na sala de aula como no pátio e, 
também para cada um poder 
partilhar o seu percurso acadé-
mico e/ou profissional. 
Espero que jantares como este 
se possam novamente repetir. 
Foi com muita satisfação que 
recebi o convite para participar 
na Palestra de Orientação Voca-
cional do ano 2009 da Escola 
Secundária Daniel Sampaio. 
Poder partilhar experiências 
universitárias e do mundo do 

A ideia já tinha surgido há alguns 
meses mas, no mês de Julho a 
ideia ganhou forma e o jantar de 
reencontro dos alunos e profes-
sores da Escola Secundária 
Daniel Sampaio realizou-se. Foi 
muito divertido reencontrar os 
colegas e Professores que 
durante 3 anos nos fizeram 
companhia e nos ensinaram. 
Além de os rever, o jantar serviu 
para reviver velhas memórias, 
bons momentos passados tanto 

trabalho com os alunos do 12º 
Ano, ajudando-os a esclarecer 
dúvidas e a fazer a escolha para 
o seu futuro, foi uma iniciativa 
muito importante e divertida. 
Espero, de alguma forma, ter 
contribuído positivamente para o 
futuro dos alunos desta escola. 
Agradeço mais uma vez o convite 
endereçado, e também a ajuda 
dos Professores Rudolfo e César 
na orientação da Palestra. 
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Na primeira parte da sessão os 
alunos presentes tiveram opor-
tunidade de defender a posição 
oficial de um país que lhes foi 
atribuído (o Japão, que continua 
a assumir  uma posição a favor 
da pena de morte ),  e numa 
segunda fase,  exprimiram os 
seus pontos de vista sobre esta 
temática,  fundamentando as 
suas opiniões. 
Foi uma oportunidade interes-
sante para  promover o debate 
junto da comunidade mais jovem 
sobre uma “forma de punição” 
muito controversa, considerada 

Foi com muito entusiasmo que os 
alunos de Direito (12º E /D) ade-
riram à iniciativa promovida pela 
Amnistia Internacional para 
assinalar o Dia Internacional 
contra a Pena de Morte (Dia 10 de 
Outubro). 
Conjuntamente com outras esco-
las da região, os alunos da Daniel 
Sampaio participaram numa 
sessão /simulação de uma 
Assembleia Geral da ONU, à qual 
a União Europeia apresentou uma 
moção apelando a todos os paí-
ses para abolirem, em definitivo, 
a pena de morte para todos os 
crimes. 

cruel , degradante e desumana, 
violadora dos Principios da 
Declaração Universal  dos Direi-
tos do Homem. 
Constituiu, sem dúvida, um 
“exercício óptimo” de sensibiliza-
ção dos alunos para as grandes 
questões ligadas à defesa dos 
Direitos Humanos, um estímulo à 
sua capacidade crítica e reflexi-
va, uma forma de promover uma 
cidadania activa e empenhada na 
construção de um mundo mais 
tolerante...  

Profª Paula Teixeira                                                                                       
Turmas 12º D / E - Direito  

SOCIEDADE & DIREITO EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA ... EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA ...  

PENA DE MORTE: JUSTIÇA OU CRUELDADE? 

 

A AMNISTIA INTERNACIONAL é 
uma organização não governa-

mental fundada em 1961 que pro-
cura denunciar os casos de vio-

lação dos mais elementares 
direitos dos cidadãos, nomeada-

mente, a situação dos presos 
políticos, de torturas ou execu-

ções. 
A Amnistia Internacional em 
Portugal  tem como missão 

denunciar e agir perante todas 
as situações que envolvam casos 
de discriminação, graves abusos 

à integridade física e mental, à 
liberdade de consciência e de 

expressão. Tem ainda um papel 
importante, ao nível da sensibili-

zação e informação da opinião 
pública  no que diz respeito à 
defesa dos Direitos Humanos. 

“ Neste encontro de escolas  
constatei que alguns jovens têm 
a consciência  de que a pena de 
morte não é a solução para os 
problemas da sociedade, mas 
sim, uma consequência de muitos 
problemas sociais!”.       

Rilda 12º D  
  

“A participação neste debate foi 
muito interessante e instrutivo 
uma vez que se discutiram dife-
rentes perspectivas em relação 
a este assunto. Foi, de facto, um 
confronto de ideias que permitiu 
não só despertar a atenção dos  
jovens presentes para este pro-
blema,  como também fornecer 
novas informações e opiniões”.       

Ana Filipa 12º E 
 

“Fiquei muito feliz por participar 
num debate desta importância e 
também por ter tido a oportuni-
dade de poder observar que os 
jovens portugueses estão muito 
sensibilizados para as grandes 
questões dos direitos humanos”.  

Vítor Finizola 12º D 
 

“O debate em que participámos 
sobre a aplicação da pena de 
morte foi bastante interessante. 
A discussão promovida pela 
Amnistia Internacional permitiu a 
todas os alunos presentes  
conhecer a posição de alguns 
países (E.U.A., Japão, Portugal...) 
face ao tema  abordado, trocar  
ideias e reflexões.”    

Andreia Ferreira 12º E 
 

“Na sondagem realizada na ses-
são em que participámos con-
cluiu-se que 80% dos presentes 
são contra a pena de morte. Eu 
também sou contra a pena de 
morte. Ninguém tem o direito de 
tirar a vida a um ser humano. 
Todos sabemos que a pena de 
morte é discriminatória e atinge 
maioritariamente algumas mino-
rias, membros de comunidades 
raciais e religiosas. 
As estatísticas demonstram que 
a pena de morte ainda atinge 
uma percentagem significativa 
de inocentes. E isso, é inadmissí-
vel!”  

Patrícia Lopes, 12º E 

OPINIÕES DE ALGUNS ALUNOS... 

Continua na página 11 



 
A cartografia tem por objecti-
vos a concepção, preparação, 
redacção e realização das 
cartas ou mapas geográficos. 
É por definição um conjunto 
de processos que permite 
representar num plano a 
superfície da Terra. 
O mapa é o instrumento, por 
excelência, da disciplina de 
Geografia, aquele que sintetiza 
o espaço em redução. 
Para além dos mapas elabora-
dos pelos cartógrafos, há os 
mapas que existem na nossa 
mente, registados na nossa 
memória, são os mapas men-
tais. 
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Portugal na Europa e no Mundo 

. 
Um mapa mental é uma repre-
sentação pessoal da imagem 
que cada um de nós tem da 
realidade, uma vez que resulta 
das diferentes maneiras de 
observar e sentir o espaço 
envolvente. 
Aos alunos do 10º F foi pedido 
que desenhassem, de memó-
ria, Portugal e a sua localiza-
ção na Europa e no Mundo, 
pelo que se apresentam neste 
espaço alguns desses mapas 
mentais realizados pelos alu-
nos. 

Alunos do 10ºF 
Maria de Fátima Campos 



Terminado mais um projecto 
multilateral para o biénio 2007-
2009 (ECOLES), a nossa escola 
passa agora a integrar a parce-
ria-rede ICARUS para o biénio 
2009-2011, cuja candidatura já foi 
aprovada pela nossa Agência 
Nacional para os Programas 
de Aprendizagem ao Longo da 
Vida. 
A rede inclui 6 escolas, sendo 
duas delas já nossas parceiras 
bilaterais de intercâmbios de 
alunos (Budapeste e Uden) e o 
primeiro encontro para prepa-
ração das actividades da rede 
decorrerá na E.S. Daniel Sam-
paio entre 19 e 23 de Novem-
bro. 
Esperamos poder assim começar 
a preparar e a levar a cabo todas 
as actividades que no conjunto da 
parceria planeámos na candida-
tura,  sob o tema: “Criatividade e 
Inovação”, assim como continuar 
a solidificar o projecto do Clube 
Europeu da nossa escola. 
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A ESDS integra a Rede ICARUS. 
1º encontro em Portugal entre 19 e 23 de Novembro 

 
Para todas as disciplinas 

http://aprender.ning.com 
Participa! Inscreve-te na tua rede! 

 
Conceito de portal em rede produzido e coordenado pelo 

Prof. Ângelo Rodrigues 
 

Projecto com imensas potencialidades pedagógicas e didácticas 
útil a alunos e professores traduzindo-se o mesmo numa  
mais-valia no âmbito do processo Ensino-Aprendizagem. 

Projecto APRENDER  
«Vive como se morresses 
amanhã, aprende como se 
vivesses para sempre» 

Gandhi 

Objectivo do projecto:  
incutir nos alunos o gosto e a 
aprendizagem dos vários con-
teúdos das disciplinas com o 
apoio da Internet. 



Olá a todos! 

Eis-nos de volta para mais um 
novo ano de trabalho! 

E trazemos notícias! 

Para quem chegou à Escola:  

QUEM SOMOS? 

O Clube do Ambiente, criado no 

Ano Lectivo de 1995/96, tem 
procurado despertar, nos jovens 
alunos da Escola, o interesse 
pelas questões ligadas ao Domí-
nio Ambiental, numa perspectiva 
abrangente e de reforço da 
Cidadania.  

As tarefas por nós desenvolvidas 
procuram fomentar nos alunos o 
gosto pela prática da jardinagem, 
dando-lhes a conhecer instru-
mentos próprios desta actividade 
e contribuindo para o embeleza-
mento dos jardins da nossa 
Escola. 

Consciente da necessidade de 
inserção da Escola no Meio em 
que vivemos - o Concelho de 
Almada - o Clube do Ambiente 

tem realizado palestras com 
técnicos do Departamento do 
Ambiente da CMA, elucidativas da 
realidade em que vivemos: os 
problemas ambientais da região, 
os recursos naturais de que 
dispomos, as medidas de valori-
zação do Concelho e a Educação 
para a Cidadania. 

Temos um logótipo criado pelos 
alunos e um lema : 

PRESERVAR O PRESENTE 
É MELHORAR O FUTURO! 
QUE ACTIVIDADES PROPOMOS? 

Neste Ano Lectivo de 2009/10, 
vamos continuar a nossa tarefa - 
Educar, no sentido da integra-

ção/formação dos alunos, no 
contexto amplo da Temática 
Ambiental. 

Assim, as tarefas que propomos 
são as seguintes: 

• Comemoração do “Dia 
Mundial da Árvore” na 

semana de 16 a 21 de Março 
de 2010 – Exposição de 
trabalhos dos alunos e plan-
tação de árvores nos espa-
ços  verdes  da Escola. 

▪ Comemoração do “Dia 
Mundial da Terra” na sema-

na de 19 a 23 de Abril de 
2010 - Exposição de traba-
lhos dos alunos 

• Comemoração do “Dia 
Mundial do Ambiente” na 

semana de 31 de Maio a 5 de 
Junho de 2010 – Exposição 
dos trabalhos dos alunos e 
manutenção/preservação 
dos espaços verdes da Esco-
la. 

• Comemoração do “Ano 
Internacional da Biodiver-
sidade” – 2010. 

• Comemoração do “Dia da 
Escola”, por meio de uma 

venda de plantas e flores e 
da plantação de uma árvore 
no jardim da Escola. 

▪ Preservação dos espaços 

verdes da Escola - Projecto 
de arranjo do jardim e de 
pintura de alguns  espaços. 

• Participação no Jornal da 
Escola com artigos elabora-
dos pelos alunos sobre a 
temática ambiental. 

   • Palestras/Sessões dinamiza-
das por técnicos da Câmara 

Municipal de Almada e/ou outros, 
subordinadas ao tema 
“Natureza/Ambiente” (mediante 
disponibilidade dos mesmos). 

 
QUEM SE PODE INSCREVER NO 
CLUBE? 

Todos os alunos da Escola, 
mediante o preenchimento de 
uma Ficha de Inscrição, disponí-
vel na Biblioteca da Escola ou 
directamente, com a professora 
dinamizadora (Profª. Leonett 
Abrantes). 

 

QUAL O HORÁRIO DE FUNCIO-
NAMENTO DO CLUBE? 

O Clube do Ambiente irá funcio-
nar às 3ªs Feiras - das 14h:35 m 
às 17h:00 m, ou em qualquer 
outro horário de maior conve-
niência para os alunos. O Clube 

do Ambiente também se destina 

a ocupar os tempos livres dos 
alunos, pelo que funciona em 
contra-horário, isto é, durante a 
parte da tarde, quando os alunos 
não têm aulas. 

 

ONDE FUNCIONA O CLUBE DO 
AMBIENTE? 

Desenvolvemos as tarefas na 
‘Sala de Clubes e Projectos’ da 
Escola,. Contudo, este ano lectivo, 
vamos trabalhar na Sala de 
Audiovisuais. No entanto, muitas 
tarefas serão desenvolvidas nos 
espaços verdes da Escola, pois 
propomo-nos preservar o jardim, 
pintar, plantar árvores, regar  a 
vegetação envolvente… entre 
outras. 

Professora Leonett Abrantes  
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CLUBE DO AMBIENTE   

INSCREVE-
TE NO CLUBE DO 

AMBIENTE! 

ESTAMOS À TUA 
ESPERA! 

A NATUREZA 
AGRADECE! 

 
SE ÉS 
ECOLOGISTA… 
                  
SE DESEJAS 
PRESERVAR A 
TUA ESCOLA… 
       
SE GOSTAS DE 
ACTIVIDADES AO 
AR LIVRE… 

CONTAMOS 
CONTIGO! 



políticos democráticos, os EUA 
(36 Estados) e o Japão são os 
únicos que efectivamente 
aplicam a pena de morte. 

• Em 2006, pelo menos 1591 
pessoas foram executadas em 25 
países e 3861 pessoas foram 
condenadas à pena de morte em 
55 países. 

• 91% das execuções ocor-
ridas em 2006 foram levadas 
a cabo por 6 países – China 
(pelo menos 1010 pessoas, mas 
estima-se um maior nº de execu-
ções -entre 7500 e 8000); Irão 
(177 pessoas); Paquistão (82 
pessoas); Sudão (65 pessoas); 

• Até ao dia 1 de Janeiro de 
2007, 128 países aboliram a 
pena de morte, na lei e na 
prática: 88 países e territórios 
para todos os crimes; 11 países 
para todos os crimes, excepto os 
cometidos em tempo de guerra; 
29 países mantêm a pena de 
morte na lei mas não procede-
ram a execuções nos últimos 10 
anos. 

• As Filipinas são o país que 
mais recentemente país aboliu a 
pena de morte. 

• Até 1 de Janeiro de 2007, 
69 países eram retencionistas. 
Entre os países com sistemas 

Iraque (177 pessoas) e em 12 
Estados dos EUA registaram-se 
53 execuções. 

• O Kuwait teve em 2006, o 
mais elevado número de execu-
ções per capita, seguido do Irão. 

• Em nenhum Estado da 
União Europeia é aplicada a 
pena de morte. 
Portugal foi o terceiro país da 
Europa a abolir a pena capital 
(1867), depois da República 
Romana (1849) e do Principado 
de Sao Marino (1852) e o primei-
ro a consagrar a sua abolição 
na  Lei Constitucional. 

 

Procura os regulamentos 

junto dos professores de 

fFlosofia e enriquece o con-

curso com a tua participação.  

Prepara-te também para 

visualizar e discutir o filme 

desconcertante de Stanley 

Kubrick “Dr. Estranho Amor”.  

E, discute ainda em mesa 

redonda estes temas e pro-

blemas interdisciplinares. 

No domínio do Teatro, fazemos 

a evocação histórica do pai da 

Ciência Moderna, com a peça: 

“Galileu, Contador de Estrelas” 

de José Jorge Letria 

(representada pelos alunos / 

actores do Atelier de Expres-

são Dramática).  

Portanto, adere e participa 

nestas actividades e noutros 

projectos do Dia da Filosofia.  

Pois, se na actualidade con-

vém interrogar as ciências, os 

seus poderes e os seus sabe-

res, convém no entanto revi-

talizar a Filosofia como essa 

parceira da aventura da 

racionalidade humana.  

Interessa de facto que estas 

actividades afectem a comuni-

dade escolar, pois este é o 

espaço privilegiado do saber, 

da crítica e do progresso 

racional.  

Professor Carlos Amaral 

No dia 8 de Março iremos 

comemorar o dia da Filosofia 

na nossa Escola, este ano, 

subordinado ao tema: “A Filo-

sofia e as Ciências”.  

Estás convidado, desde já, a 

colaborares nas iniciativas, 

propondo acontecimentos, ou 

participando, por exemplo, no 

concurso do Ensaio Filosófico 

sobre a referida temática, 

reflectindo o seguinte proble-

ma: “Filosofia(s) e Ciência(s): 

que relações?” Sob o mesmo 

tema e problema teremos 

ainda um outro concurso para 

ti de: Fotografia/ Pintura/ 

Desenho/ Gravura.  
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8 de Março 
Dia da Filosofia 

Nota: Estes números representam 
as execuções que a Amnistia Inter-
nacional teve conhecimento. Os 
números podem ser mais altos. 
 
Fonte: www.amnistia-internacional.pt  

PENA DE MORTE: JUSTIÇA OU CRUELDADE?  

Dia da Filosofia 

Participa 
nos  

Concursos  

Ensaio 
Filosófico  

e 

Ilustração Filosófica 

Factos e números sobre a Pena de Morte em 2007  

http://www.amnistia-internacional.pt/�
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Comemorações de Halloween 2009 

No passado dia 30 de Outubro, as 
feiticeiras e um bruxo do 11.º I 
(alunos do Curso Profissional 
T.AI.) dançaram no refeitório da 
nossa escola, ao som de um tema 
musical , inspirado no clássico 
“Monte dos Vendavais” (Kate 
Bush). 

Tanta bruxaria fez levantar os 
“mortos – vivos” ( 12º.I do Curso 
Profissional T.AI.), que saíram de 
um cenário de horror e invadi-
ram o auditório da escola, para 
dançar uma coreografia 
“assustadora”, ao som do famoso 
tema “Thriller”, numa espécie de 
homenagem ao recém-falecido 
cantor pop e bailarino americano 
– Michael Jackson . 

O espectáculo decorreu entre as 
10.30h. e as 16.30h. e contou com 
a presença de muitos alunos, 
acompanhados pelos respectivos 
professores, que se deslocaram 
ao local para assistir ao imperdí-
vel evento. 

Professora Paula Duque 

“contou com a 
presença de 

muitos alunos, 
acompanhados 

pelos 
respectivos 

professores, 
que se 

deslocaram ao 
local para 

assistir ao 
imperdível 

evento” 

Mortos-vivos e Feiticeiras à solta na Escola  

Feiticeiras – 11.º I   

Recriação do Thriller (12.º I) 

On the 30th October,  Halloween 
was celebrated in our school. The 
English teachers (Conceição 
Marchã, Clara Vilarinho and 
Isabel Tomé) organized a very 
nice and unique exhibition of 
carved pumpkins, the so-called 
Jack O’Lanterns, all of them 
prepared by our youngest 
students from 7th and 8th Forms. 
The Halloween spirit was there 
with lots of scary symbols like 
ghosts, witches, vampires, 
monsters…   
In the end there was a contest to 
choose the most original 
pumpkins and that was no doubt 
a hard task as there were so 
many nice ones! 
And the winners were:  
ℵ 1st Prize – Daniel Jacinto and 

João Filipe Silva, 7C 

Celebrating Halloween… 

ℵ 2nd Prize – Ana Rita Lourenço, 
Andreia Pereira and Beatriz 
Sequeira, 7C 

ℵ 3rd Prize – Bruno Costa, 7B 
ℵ 4th Prize – Patrícia Moura 
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Hooray! Hooray! Hooray! Our Dear 
Belgian Friends were again with us … it 
was a wonderful week! It was from the 
10th to the 17Th November … 
3 Hoorays because it was the third time 
that our dear friends were with us and, 
as usual, everything went just fine! 
We are not writing a chronicle of what we 
did and happened during these fantastic 
days but we promise to do it thoroughly 
in the next edition (sorry but there was 
no time to collect all the opinions), but, 
again, we are going to show you some 
pictures of all the fun we had together! 
We were 2+2 teachers (Lígia Luis and 
Teresa Reis+ Johan and Anton) and 21+21 
students … and we are all superb! We got 
along fine and we shared some precious 
moments that none of us will forget … 
watch and weep … 
 

Teachers Lígia Luís &  
Teresa Reis 

About the Exchange... 

At school 

The whole group in Lisbon 

At the Fado House in Alfama 

The farewell dinner 



O Clube dos Poetas Mortos  

mesmo por falar da sua juventu-
de passada nessa mesma Acade-
mia, ao afirmar que pertenceu a 
um clube secreto intitulado “O 
Clube dos Poetas Mortos”. Os 
alunos ao tomarem conhecimen-
to de tudo isso começaram a 
ganhar curiosidade pelo assunto, 
e daí até serem um dos membros 
do clube foi um “saltinho” para 
todo o desenrolar desta grande 
história… 
Na minha opinião, a produção 
teve em grande atenção ques-
tões relacionadas com a ilumina-
ção, maquilhagem, bem como 
com o guarda-roupa. Focaria 
talvez o guarda-roupa, na medida 

Com um elenco formidável com-
posto por nomes como Robin 
Williams, Robert Sean Leonard, 
Ethan Hawke, entre outros, esta 
produção de Peter Weir apresen-
ta-nos uma estrutura de filme 
que se diferencia, para melhor, 
da maior parte dos filmes de hoje 
em dia, pelo que, na minha opi-
nião seria uma boa escolha, 
quanto mais não seja para se 
variar um pouco.  
Este é um filme que espelha 
tempos passados, mais propria-
mente a vida de estudantes de 
famílias abastadas nos meados 
do século XX. Tradição, honra, 
disciplina e excelência são valo-
res predominantes na Academia 
de Welton. Contudo, algumas 
coisas mudam após a chegada do 
novo professor de Inglês, John 
Keating (Robin Williams). Este não 
é propriamente o professor tipo 
duma Academia como a de Wel-
ton dada a forma pouco ortodoxa 
de dar as aulas, a qual obviamen-
te não se enquadra na forma de 
ensinar dentro daquele colégio. 
Mostrando ter uma mente muito 
aberta, o novo professor acaba 

em que, através do mesmo se 
conseguiu dar muito mais realis-
mo a toda uma acção de meados 
do século XX.  
 Contudo, gostaria de deixar a 
opinião de que, no que diz respei-
to ao aspecto musical, o filme 
ficou muito aquém do que se 
esperava. À excepção desse 
detalhe, Peter Weir, aos 45 anos, 
pôde dar-se por muito satisfeito 
com o trabalho realizado, que 
culminou neste grande drama “O 
Clube dos Poetas Mortos”.  

  
               Pedro Alves  
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“Na minha 

opinião, não só 

no filme, mas 

também em nós, 

revela uma 

grande lição de 

vida, a que não 

devemos ficar 

indiferentes. É 

um filme 

fantástico, do 

qual é 

impossível não 

se gostar.” 

Marta n.º 13, 11.º F 

intransigência acabou por levar o 
seu filho a abdicar de tudo, inclu-
sivamente da própria vida. 
   O que me despertou a atenção 
de uma forma muito positiva, foi 
a maneira como este professor 
de inglês lidava com os seus 
alunos, utilizando métodos pou-
cos ortodoxos, mas que gerava 
ao mesmo tempo dinâmicas de 
aula altamente participativas em 
que todos os alunos eram o 
elemento principal. Ninguém 
devia ficar para trás e, assim, 
conseguia que os seus alunos 
desenvolvessem os seus níveis 
de aprendizagem e aumentassem 
o seu empenho. Os alunos eram, 
também, inspirados por um 
termo muito utilizado pelo pro-

Este filme relata uma história de 
alunos que vão estudar para um 
dos mais prestigiados colégios 
dos EU. Muito irão aprender com 
um novo professor de inglês, Mr. 
John Keating. 
   Para mim, o filme foi um dos 
melhores que vi até hoje, na 
medida em que aborda bem a 
relação entre pais e filhos. É um 
problema bastante real nos dias 
que correm, pois, alguns pais não 
aceitam as escolhas dos filhos e 
pensando que estão a fazer o que 
é melhor para eles, acabam por 
fazer o pior. No caso que nos é 
dado a observar no filme, em que 
um aluno tinha como paixão a 
representação teatral, ao con-
trário do pai que queria, a todo o 
custo, que ele fosse médico. Esta 

fessor, “Carpe Diem” (Aproveita 
o dia). 
   As aulas deste professor 
tinham tanto de divertido, como 
de produtivo. Eram algo de extre-
mamente bom para a aprendiza-
gem de qualquer aluno. No fundo, 
este professor tinha como objec-
tivo dar uma lição de vida aos 
seus alunos, que estes jamais 
pudessem esquecer. 
   Prova de que era realmente um 
excelente professor verificou-se 
no dia em que foi despedido. Os 
alunos manifestaram um grande 
orgulho e privilégio em o terem 
tido como mestre, pondo-se de 
pé e chamando-lhe o nome ao 
qual se tinham habituado: 
“Captain, My Captain”. 
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“Fui para os bosques para 

viver livremente,  
  para sugar o tutano da 

vida, 
  para aniquilar tudo o que 

não era vida, 
  e para, quando morrer, 

não descobrir que não 
vivi.” 

   
  Thoreau  

Introdução 
 
Este texto de apreciação crítica 
visa aprofundar certos aspectos 
do filme «O Clube dos Poetas 
Mortos».  
Vendo o panorama cinematográfico 
do filme, encontramos como tema 
a escola, nomeadamente, uma 
escola secundária. Em torno deste 
tema, a disciplina, ou a falta desta, 
é o argumento fundamental desta 
obra. 
Mesmo assim, se pusermos de lado 
a questão de ser ou não uma obra 
cinematográfica de valor conside-
rável, deparamo-nos com o que 
realmente o filme se debruça: o 
ensino. Nesta apreciação irei 
procurar focar o que realmente 
marca esta obra, nomeadamente, 
as questões educativas. Esta críti-
ca irá então debruçar-se sobre os 
métodos de ensino. Alguns dos 
pontos que irei focar serão: será 
que Keating é um modelo de pro-
fessor perfeito? Ele fez o que 
achava estar correcto, mas será 
que não pode ser responsabilizado 
pela morte do aluno? Será permiti-
do a um professor intervir de tal 
forma na vida de um aluno? Estes 
são alguns do aspectos a criticar. 
Este filme foi visionado na aula de 
português, e pelo nome, parecia 
mais um daqueles filmes aborreci-
dos e melancólicos que normal-
mente os professores querem que 
vejamos. É um filme antigo e o 
próprio nome, conduz logo à des-
motivação dos alunos, incluindo, à 
minha própria. Mas estava errada. 
Este filme foi nomeado para os 
Óscares de melhor actor, melhor 
argumento, melhor produção e 
melhor realizador, tendo ganho na 
categoria de melhor argumento. 
Tal como mencionei na introdução, 
focar-me-ei nos métodos de ensino 
do professor Keating e a lição que, 
do desenrolar da história podere-
mos tirar. 

 
Crítica 
 
Este filme propõe-nos a ideia de 
um professor modelo (Keating), 
mas será este o modelo perfeito? 
Penso que o filme deixa aos espec-

tadores toda a capacidade de 
decidir o que pensa quanto à 
actuação de Keating com os seus 
alunos pois, para uns, ele fez o que 
achava correcto pensando no seu 
bem, querendo dar-lhes o prazer 
de novas experiências, mas para 
outros, este esteve na vida dos 
alunos  tão pouco tempo, que talvez 
todo o desenrolar dos aconteci-
mentos que levaram à morte do 
aluno Neil Perry pudessem ter sido 
evitados. A certa altura do filme, os 
alunos, por curiosidade e por 
influência do professor, criam ‘O 
Clube dos Poetas Mortos. 
No meu ponto de vista, o professor 
Keating fez o que estava correcto e 
não pode ser responsabilizado pela 
morte de Neil. É certo que o pro-
fessor interveio de forma 
profunda na vida e conse-
quentemente nos ideais dos 
seus alunos, mas Neil fez a 
sua escolha, embora esta 
tenha sido, na minha opinião,  
precipitada e exagerada. 
Penso que Keating não pode 
de forma nenhuma ser res-
ponsabilizado pela tragédia, 
pois para mim, o bom profes-
sor não é aquele que se limita 
a leccionar e que por vezes é 
desumano, mas sim aquele 
que para além das suas fun-
ções, é ainda um amigo e 
intervém na vida dos alunos ainda 
que, de uma forma moderada. No 
entanto, o primeiro modelo de 
professor é o escolhido pelo colé-
gio que segue regras extremamen-
te rígidas, e o segundo é defendido 
por Keating. Esta obra cinemato-
gráfica defende a minha tese 
claramente. O lema “Carpe 
Diem” (aproveita o dia) ensinado 
pelo professor foi seguido talvez 
demasiado à risca neste filme. 
É por esta razão que considero «O 
Clube dos Poetas Mortos» um 
excelente filme. Ele permite-nos 
explorar melhor este género de 
professor e faz com que o especta-
dor entre num mundo de ensino 
totalmente diferente daquele que 
se vivia naquela época. Recomendo 
sem dúvida o visionamento desde 
filme a todas as faixas etárias 
especialmente, para os alunos e 

professores e talvez para que os 
pais vejam que nem sempre podem 
ser eles a decidir o futuro dos seus 
filhos, ou o contrário, poderá ter 
graves consequências. 
Talvez,  dos poucos, se não o único 
aspecto negativo, seja o facto de 
se dar demasiada atenção a cenas 
menos importantes que roubam 
tempo ao filme  que poderia ser 
gasto de forma mais eficiente. De 
resto, penso que é um excelente 
filme. 
 
Conclusão 
 
Este filme demonstra com clareza 
que existe uma mensagem a ser 
transmitida e uma lição de vida a 
aprender. A mensagem emitida é 

uma mensagem de solidariedade 
dos alunos para o professor, pois 
mesmo depois de todos terem 
assinado os papeis para a demis-
são do professor, no fim demons-
tram todos lealdade perante o seu 
“O Captain, my captain!” (by Walt 
Whitman). Pequenos gestos como 
este tornam o filme tão especial e 
emocionam-nos. Para além da 
solidariedade, o filme transmite 
ainda uma mensagem de coragem 
e de liberdade.  
Assim, recomendo este filme pois 
muitos dos aspectos que se podem 
aprender podem ser aplicados no 
dia-a-dia de qualquer um e fazem-
nos pensar de forma diferente, e 
assim até nos podemos tornar 
pessoas melhores. É sem dúvida o 
argumento desta obra que fascina 
todos aqueles que já o viram. 

Joana Vieiras, 11.º F 

O Clube dos Poetas Mortos  
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“Não lemos nem 

escrevemos poesia 
porque é ‘giro’. 

 Lemos e 
escrevemos poesia 

porque somos membros 
da raça humana. 

 E, como tal, 
estamos cheios de 

paixão.” 
   

 Professor Keating 
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“Esta obra 

cinematográfica 

enaltece a lealdade, os 

sentimentos, a poesia e 

que cada aluno faça da 

sua vida um poema, em 

que os pais terão de 

respeitar as decisões 

dos seus filhos.” 

Resumo 

Tudo começa 
quando John 
Keating regressa 
ao colégio Welton 
Academy mas, 
agora como pro-
fessor. 
Este colégio tra-
dicionalista tem 
como base edu-
cativa a honra, a 
disciplina, a tra-
dição e a excelência reflectin-
do um ambiente “pesado” e 
disciplinador. 
Este professor veio despertar 
o interesse pela literatura, em 
especial a poesia, fustigando o 
lado rebelde de cada aluno 
contra as convenções sociais. 
Levados pelo fogo da poesia, 
pelo mistério e pela amizade, 
os alunos de Keating ressusci-
tam a sociedade dos poetas 
mortos. 
Influenciados pelo rumo da 
poesia, sentem que a arte 
talvez seja o seu caminho 
criando conflitos entre pais e 
filhos, levando ao suicídio de 
um dos alunos e ao afasta-
mento do professor. 
 

Introdução  

“O clube dos poetas mortos” é 
um filme melodramático que 
todos deveríamos ver, por ser 
excepcional transmitindo-nos 
algumas realidades da vida e 
que nós nos deveríamos liber-
tar de todos os preconceitos 
de forma a criar, a inovar e a 
sentir. 
Apesar de ter ocorrido uma 
situação desagradável: o sui-
cídio de um dos alunos,  
o filme transmite-nos que a 
arte responde às afeições da 
humanidade, bem como, retra-
ta o companheirismo, lealdade 

e solidariedade entre os cole-
gas e o professor. 
 
“O Clube dos poetas mor-
tos”  
 
Este filme foi peremptório em 
propor um tipo de professor 
ideal, o professor Keating, em 
que este fustiga a curiosidade 
dos alunos na descoberta das 
emoções provocando um inte-
resse em certos alunos por 
áreas relacionadas com a 
arte. Neil Perry, aluno do colé-
gio, passa a ter interesse pelo 
teatro, onde desabafa com o 
professor Keating e este 
aconselha-o a falar dos seus 
projectos teatrais a seu pai, 
este homem intransigente 
(intolerante) que não aceita a 
vocação do filho e exige-lhe 
que ele siga medicina. 
O filho aceita tudo isto de 
forma negativa e suicida-se. 
Toda esta situação levou ao 
afastamento do professor do 
colégio onde o realizador 
deixa pairar uma certa res-
ponsabilidade do professor. 
Além, desta situação o filme 
referencia-nos algumas mar-
cas que este professor pode 
ter deixado nos seus alunos 
ligados ao lema “Carpe 
diem” (aproveita o dia), onde 
nos mostra o seu papel edu-
cativo que foi importante e 
determinante na vida dos 
alunos dando-lhes uma nova 

perspectiva do mundo onde a 
poesia é reconhecida mais do 
que para o conhecimento da 
literatura inglesa, professor 
que consegue captar e respei-
tar o interesse para a poesia, 
mas não consegue terminar o 
seu trabalho com sucesso, 
pelo facto, de ter sido afasta-
do do colégio. 
Todo este problema afectou o 
grupo de colegas tornando-os 
mais unidos, solidários e ao 
mesmo tempo cúmplices. 
Este filme levanta-nos algu-
mas questões que se verifi-
cam na realidade abrangendo 
o relacionamento entre pais-
filhos e professor-aluno. 
Retrata uma sociedade tradi-
cional, fechada, onde o mundo 
da arte é algo não próprio. 
Apenas a tradição, a honra, a 
disciplina e a excelência são a 
base da missão educativa do 
colégio e o professor altera 
tudo isto. 
 
 
Conclusão  
 
Esta obra cinematográfica 
enaltece a lealdade, os senti-
mentos, a poesia e que cada 
aluno faça da sua vida um 
poema, em que os pais terão 
de respeitar as decisões dos 
seus filhos. 
 

Raquel Santos Fernandes, 
11.º F 

O Clube dos Poetas Mortos  



“ A Alegoria da Caverna”, de Platão é 
uma analogia filosófica entre o 
mundo real que conhecemos e ques-
tionamos, com um mundo alegórico 
que desconhecemos, através de uma 
metáfora. 
Para os prisioneiros, a caverna era a 
sua visão do mundo real, ou seja, o 
seu aparente conhecimento, estando 
limitados, em termos do verdadeiro 
conhecimento da realidade, desco-
berta pelo prisioneiro que conseguiu 
libertar-se. 
Ao libertar-se, este, conseguiu des-
cobrir que havia um conhecimento 
mais abrangente para além do que 
apresentava ser a única realidade. 
Apercebeu-se que ao ver a luz,  tudo 
o que conhecia era mera sombra, 
comparado com o verdadeiro conhe-
cimento. 
À luz dos novos conhecimentos 
sentiu-se obrigado moralmente a 
divulgar a descoberta da realidade 
aos restantes prisioneiros, mas 
estes estavam deveras presos às 
correntes da sua realidade (crenças, 
preconceitos, opiniões...) que não 
aceitaram uma proposta diferente da 
estabelecida em sociedade. 
Transportando “ A Alegoria da Caver-
na ” para o mundo real, a sociedade 
vive muito condicionada à sua reali-
dade (crenças...) e não aceita muitas 
vezes novos reconhecimentos ou 
ideias e que a sua realidade possa 
ser questionada, daí muitas vezes 
não existir um pensamento livre, e 
muitas das ideias serem partilhadas 
pelos mesmos grupos de pessoas (a 
necessidade de pertencer a um 
determinado grupo, influencia o 
nosso pensamento, maneira de ser). 

Bruno Berrincha  
Cláudio Zacarias 

Diogo Cardoso 
Nuno Pinto  

10ºB 

O texto da “Alegoria da Caverna”, 
escrito por Platão, fala da sabedoria 
vs ignorância e da dificuldade que o 
Homem tem em passar da ignorância 
ao conhecimento e sobretudo à 
interpretação desse mesmo conheci-
mento.  
No texto, os Homens que se encon-
travam dentro da caverna estavam 
presos por correntes, essas corren-
tes não os deixavam ver o mundo que 
os rodeava, por isso só conseguiam 
ver em frente. O facto de estarem 
presos pelas correntes e só conse-
guirem ver as suas próprias som-
bras, não lhes permitindo ver a luz, 
ou seja, o outro lado da realidade. Os 
nossos ideais definidos, crenças e 
preconceitos prendem-nos apenas a 
uma realidade, a nossa, que não nos 
permite ter um pensamento aberto, 
capaz de ver e conhecer outras 
realidades. Quando um dos prisionei-
ros conseguiu fugir da caverna, 
constatou que existia uma realidade 
diferente relativamente à que ele 
conhecia desde que nasceu. Porém, 
decidiu ir contar essa experiência ao 
outro prisioneiro, e este, por sua vez 
não quis acreditar devido ao facto de 
nunca ter observado uma realidade 
distinta da sua.  
Concluímos assim que ao termos um 
pensamento livre, autónomo, aberto 
e crítico podemos atingir o lado 
verdadeiro do conhecimento, ou seja, 
aceitarmos uma nova realidade, 
novos conhecimentos, mudando 
assim a nossa forma de pensar, os 
nossos ideais e aumentando o nosso 
conhecimento.  

 
Ana Barrosa 

Catarina Silva 
Diogo Enfermeiro 

Henrique Horta  
10ºF 

 
Podemos considerar a “Alegoria da 
Caverna” como uma metáfora para o 
mundo real. 
O pensamento, a atitude e as deci-
sões do ser Humano, estão condicio-
nados pelo seu conhecimento acerca 
do mundo e da sua perspectiva sobre 
o mesmo. Podemos considerar que o 
ser humano é um ser ignorante e 
defensor das suas crenças pois 
acredita apenas no que vivencia e 
questiona tudo o resto para encon-
trar respostas às suas perguntas. 
A realidade tem de estar diante dos 
olhos do ser humano para que esta 
se torne credível pois, é difícil acre-
ditar em algo diferente daquilo a que 
está habituado no dia-a-dia. Sendo 
assim, principalmente devido à forma 
de vida facilitada do Homem resul-
tante da ciência, na qual é necessá-
rio haver uma explicação racional e 
na qual as teorias são provadas, ao 
contrário da filosofia, na qual tudo é 
questionável e não existe nada ver-
dadeiramente concreto, o Homem 
familiarizou-se com um ambiente 
onde toda a questão terá uma res-
posta lógica. 
Por vezes, mesmo no momento em 
que a realidade está diante dos seus 
olhos, o Ser Humano tem tendência a 
duvidar e a questionar e à medida 
que o tempo vai passando, depois de 
uma tentativa de arranjar respostas 
para as suas perguntas, chega a uma 
conclusão e aumenta a sua sabedoria 
e a sua experiência de vida, fazendo 
com que o senso comum se torne 
algo banal pois, este só nos faz ver 
as coisas e não questioná-las até 
encontrar uma resposta.  
Tendemos também a ter medo do 
desconhecido e, por isso, a evitá-lo. 
Pois, ao irmos em busca do conheci-
mento, temos receio das opiniões 
dos outros em relação à nossa forma 
de encarar o mundo e de não voltar 
ao aconchego do nosso mundo inicial 
e primitivo. 
“Só nos apercebemos daquilo que 
temos quando o perdemos.”  
 

Ana Rita Marina 
Emilie Guedes 

João Cristo 
Sara Fernandes 

10ºB 
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“A Caverna” enquanto Iniciação à Actividade Filosófica 

“ A Alegoria da Caverna”, de 
Platão é uma analogia 

filosófica entre o mundo 
real que conhecemos e 
questionamos, com um 

mundo alegórico que 
desconhecemos, através de 

uma metáfora.” 

“ O pensamento, a atitude e 
as decisões do ser Humano, 

estão condicionados pelo 
seu conhecimento acerca do 
mundo e da sua perspectiva 

sobre o mesmo. Podemos 
considerar que o ser 

humano é um ser ignorante 
e defensor das suas 

crenças pois acredita 
apenas no que vivencia e 

questiona tudo o resto para 
encontrar respostas às 

suas perguntas.” 
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A “Alegoria da Caverna”. 

A visão Platónica               
da Realidade. 

“Fica ao 
critério de 

cada um viver 
na realidade 

mínima, 
representada 
pela caverna, 

onde as 

sombras são a 
aparência 
vivida, ou 

optar por uma 

nova 
realidade..” 

A “Alegoria da Caverna” de Platão, 
representa um dos principais proble-
mas filosóficos. Este descreve a 
realidade vivida por seres humanos 
aprisionados na escuridão de uma 
caverna por correntes. Tudo o que 
vêem são sombras, que são a reali-
dade das suas vidas. 
Os prisioneiros vivem numa realida-
de baseada em crenças, preconcei-
tos e opiniões, baseados numa mera 
experiencia de vida. 
A certa altura, um prisioneiro conse-
gue libertar-se da ilusão e fala aos 
seus outros companheiros de outra 

realidade e aqui inicia-se um grande 
problema, pois, os outros prisionei-
ros não querem acreditar num outro 
nível de realidade, visto que estão 
presos às correntes.  
O significado da “Alegoria da Caver-
na” é simplesmente transmitir que 
fica ao critério de cada um viver na 
realidade mínima, representada pela 
caverna, onde as sombras são a 
aparência vivida, ou optar por uma 
nova realidade. Contudo, a “Alegoria 
da Caverna” é também uma compa-
ração da condição humana relativa-
mente ao mundo, no que diz respeito 
à importância do conhecimento 
filosófico como forma de superação 
da ignorância. Por outras palavras, é 
a passagem gradual do senso comum 
para o verdadeiro conhecimento. 
Platão mostra-nos que sair da 
caverna é uma etapa longa e difícil.  
O prisioneiro que conseguiu libertar-
se das correntes foi um indivíduo 
capaz de fugir da caverna que o 
prendia às crenças, opiniões e pre-
conceitos, e alcançar a luz, ou seja, 
partir em busca da sabedoria e do 

verdadeiro conhecimento. 
Platão mostra-nos também que os 
seres humanos que não queriam sair 
da caverna são aqueles que não 
estão dispostos a um pensamento 
crítico e que não se questionam 
sobre o que pensam que é verdade e 
que podem ser comparados actual-
mente aos seres humanos que vivem 
acomodados a uma vida rotineira, 
acreditando em verdades universais, 
não precisando de pensar porque 
talvez já tenham quem o faça por 
eles. 
Acreditamos que não deve ser fácil 

para os prisioneiros acreditarem 
numa outra realidade pois, não é fácil 
consciencializarmo-nos que algo em 
que sempre acreditámos, se torne 
falso de um momento para o outro. 
Nós, tal como os prisioneiros, devía-
mos questionar as nossas crenças 
básicas, para atingir o verdadeiro 
conhecimento. Todavia para nós, 
seres humanos, é mais fácil aceitá-
las como nossas, sem pensar se 
fazem sentido. 
 

Tiago Afonso, nº27, 
Rafael Oliveira, nº23,  

Fernando Cascão, nº9, 10 
Vasco Velez, nº28,  

10ºC 
 
 

—————————————————-- 
Presos pelas correntes do precon-
ceito, pelos hábitos e opiniões, os 
homens julgavam que as sombras 
que conheciam eram a realidade 
total, não sentindo necessidade de 
conhecer outra para além da deles. 
Dentro da caverna, um dos homens 

teve curiosidade de conhecer a luz, 
libertando-se, deste modo, de tudo o 
que o prendia à sua realidade. Ape-
sar de ter tentado ‘abrir os olhos’ 
aos restantes companheiros, estes 
reagiram com sarcasmo, ficando a 
impressão de que se ele os tentasse 
libertar, matá-lo-iam, ou seja, prefe-
riam acreditar na única realidade 
conhecida – a escuridão, isto é, um 
prisioneiro que vive na ignorância e 
que apenas conhece a sua realidade 
ficaria transtornado e recusar-se-ia 
a ver a vida de uma diferente pers-
pectiva. 
Podemos afirmar que a Alegoria da 
Caverna é uma metáfora dos pensa-
mentos do ser humano, em, relação 
ao mundo em geral e que todos estão 
condenados a aceitar as sombras 
como verdadeiras, apesar de haver 
outras realidades, que podem ser 
verdadeiras ou não. Daí a frase: ‘ 
Aquele que vive na escuridão, nunca 
saberá o que é a luz’. 

Camila  Nascimento 
Catarina Neves 
Elisa Monteiro 

Nuno Santos 
10º F 

“A Caverna” enquanto Iniciação à Actividade Filosófica 

“A Alegoria da Caverna” é 
também uma comparação 

da condição humana 
relativamente ao mundo, 

no que diz respeito à 
importância do 

conhecimento filosófico 
como forma de superação 
da ignorância. Por outras 

palavras é a passagem 
gradual do senso comum 

para o verdadeiro 
conhecimento.” 
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falta por dizer. Temos todos a 
responsabilidade quotidiana de 
des-construir para construir a 
Vida - esse mistério tão rico de 
contradições e tão salutar de 
diferenças. Nem que seja apenas 
uma intenção, um sentimento, 
uma palavra ou um poema que 
se destaque (...) - valerá sempre 
a pena Dizer ao mesmo tempo 
que se procura coerência, senti-
do e autenticidade - alguém, 
poderá fazer disso que se diz e 
vive, a motivação e o ânimo para 
uma reveladora e interessante 
caminhada espiritual. «O cami-
nho faz-se caminhando» e o 
escritor, o poeta, faz-se escre-
vendo, sentindo, amando, con-
quistando o Impossível a fim da 
máxima espiritualidade. Se che-
gares ao fim de uma caminhada, 
à beira de um abismo ou às 
proximidades de uma barreira, 
não fiques lá apenas a contem-
plar as aporias do mundo e a 
olhar os trilhos já por outros 
construídos e palmilhados - não 
deixes de usar o sonho, a vonta-
de e a imaginação e continua a 
caminhada até ao fim, ultrapas-
sando os obstáculos com os 
meios próprios da tua criativi-
dade. Se te perderes na selva do 
mundo, faz mais um caminho... 
Se for um caminho bom e aces-
sível, mais cedo ou mais tarde, 
muitos por lá irão passar. 

 
______________________ 
Ângelo Rodrigues 
http://angelorodrigues1.com.sapo.pt 
angelorodrigues@netcabo.pt 
in «um bailado no centro da Alma»,  
Editorial Minerva, Maio de 2002 

Num dos primeiros 
escritos da sua juventude 
(1796/1797), Hegel afirmou 
que «(...) já não haverá 
nenhuma filosofia, nenhuma 
história, apenas a arte poéti-
ca sobreviverá a todas as 
restantes ciências e artes». 
Apesar do risco da afirma-
ção, no contexto e no âmbito 
da distância temporal, esta 
intuição profética do jovem 
Hegel, não é ainda realizável, 
não está em consonância 
com estes nossos tempos de 
perplexidades, confusão 
geral, falta de sentido e 
“algum” vazio espiritual; 
contudo, há algumas boas 
pistas, determinados trilhos 
que nos permitem afirmar 
que a reconciliação do 
homem e do universo pela 
criatividade e pelo artístico, 
está sendo preparada e que 
as próximas gerações irão 
assistir a um regresso - 
desejado e necessário - à 

Arte por excelência (uma 
espécie de deificação do 
Homem). Deixemo-nos de 
artimanhas progressistas e 
de fixações cibernéticas, 
tecnológicas e afins; a huma-
nidade, em toda a sua essên-
cia, plenitude e dignidade, só 
continuará sendo possível 
pela Arte. 

As “aventuras” 
criativas (uma aventura é 
inicialmente uma surpresa e 
depois uma memória) serão 
património mítico/cultural e 
farão parte do imaginário de 
um povo intelectualmente 
ousado, se forem dignamen-
te vividas. Viver-em-Arte 
(criando, fruindo e partilhan-
do Arte) é fundir-se no Todo-
Absoluto, é fazer pontes com 
os materiais estéticos da 
alma, reconciliando o apolí-
neo e o dionisíaco da Vida. 
Toda a Arte liberta e aproxi-
ma do essencial... A Eternida-
de não é, decerto, uma doen-

ça das ideias, ela  revela-se 
na Arte verdadeira - a Arte 
despretensiosa, autêntica 
porque espontânea mas 
insatisfeita, sentida e ama-
durecida; dela brotará 
“infalivelmente” uma signifi-
cativa revolução cultural e 
espiritual. O efémero, o pas-
sageiro, o banal, é próprio da 
radicalização dos opostos, é 
peculiar dos que desistem de 
aprofundar e descobrir poe-
ticamente os pequenos-
grandes enigmas da sua 
criatividade, muitas vezes 
adormecida pelo embalar 
conceptual e conservador 
das ideias feitas, fáceis e 
indiferenciadas. (...) 

(...) A insatisfação-
permanente deve ser o cri-
tério máximo. Rasgar deve 
ser o gesto mais natural de 
um escritor, de um poeta. 
Contudo, escrevam... O que 
está dito e “registado” ficará 
sempre aquém do muito que 

d’Arte, Paixão & Poesia 

http://angelorodrigues1.com.sapo.pt/�
mailto:angelorodrigues@netcabo.pt�


VERÃO DE 2009 

O comboio pára na bonita 

gare de tectos altos, moderna 

e envidraçada, como a 

denunciar o espírito de 

modernidade do país - a 

França!  

Cheguei a Estrasbougo. 

São 12:23 h de uma bela 

manhã de Julho e a viagem 

desde Basileia, na Suiça, não 

poderia ter sido mais 

agradável… 

Saio da estação. 

Um espaço ajardinado, amplo 

e aberto estende-se à minha 

frente e, ao fundo, os hotéis. 

Não há qualquer dificuldade de 

alojamento para o turista, que 

chega à gare de Estrasburgo! 

Muitos unidades hoteleiras 

localizam-se mesmo no largo 

da estação, mas o meu 

destino final é um outro hotel 

mais à frente, no caminho 

para o Centro Histórico da 

cidade. 

E, depois de instalada, saio do 

hotel à descoberta desta 

magnífica cidade, onde a alma 

da Alsácia perdura, nas 

fachadas dos antigos edifícios, 

que o tempo não deteriorou, 

nas janelas cobertas de vasos 

floridos, nos canteiros de 

alfazemas junto aos canais e, 

sobretudo, na sua Cultura e 

Tradições, que sinto a cada 

momento que ali vivo… 

Almoço num bonito 

restaurante do Centro 

Histórico, onde provo o 

gostoso vinho ‘Bordeaux 

Rouge’, que me recorda que 

estou em terras do Reno, 

férteis para a agricultura e 

produtoras de excelentes 

castas, reconhecidas em todo 

o mundo. 

 
E se vos contasse, um 

pouco, acerca do Passado 

Histórico desta cidade? 

Estrasburgo (‘Strasbourg’, em 

francês e ‘Strassburg’, em 

alemão) localiza-se no 

Nordeste da França, junto à 

fronteira com a Alemanha, a 

cerca de 4 km a Oeste do Rio 

Reno. 

Fundada pelos Romanos no 

ano 15 a.C.com a designação 

de ‘Argentoratum’, o seu nome 

actual - Estrasburgo - é 

originário dos Francos, que, 

no século V, denominaram a 

cidade de ‘Strateburgum’, isto 

é, a “Cidade dos Caminhos”). A 

sua importância em termos de 

acessibilidade data, portanto, 

dessa época. 

Durante o século XVI, tornou-

se um dos principais núcleos 

da Reforma Protestante, 

tendo sido anexada à França 

em 1681. Contudo, após a 

guerra franco-prussiana de 

1870-1871, Estrasburgo 

tornou-se um domínio alemão, 

disfrutando de um 

desenvolvimento económico 

notável, devido, sobretudo, ao 

Parque Industrial situado na 

sua periferia. Actualmente, 

possui refinarias de petróleo, 

indústrias eletromecânicas, 

químicas, de produtos 

alimentícios e de 

processamento da madeira. 

Apesar de ter sido devolvida à 

França em 1918, voltou a ser 

incorporada na Alemanha 

durante a segunda guerra 

mundial, entre 1940 e 1944. A 

parte antiga da cidade foi 

destruída na segunda guerra 

mundial, mas, actualmente, 

Estrasburgo preserva 

monumentos de grande beleza 

histórica e arquitectónica, 

como a Catedral de Notre-

Dame de Strasbourg (séculos 

XIII-XV), a Igreja Protestante 

de São Tomás (séculos XIII-

XIV) e a Câmara do Comércio 

(século XVI). 

 A importância internacional 

de Estrasburgo foi 

reconhecida quando se tornou 

Sede do Conselho Europeu, em 

1949. Juntamente com 

Bruxelas e o Luxemburgo, 

tornou-se, também, uma das 

sedes do Parlamento Europeu. 
 

E o Centro Histórico de 

Estrasburgo? 

É muito belo e grandioso!Ali se 

ergue aquela que é 

considerada a mais bela 

Catedral do Mundo Ocidental - 
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Histórias de Viagens - Estrasburgo, como eu a vi. . .  

Catedral de Notre-Dame de 
Estrasburgo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relógio Astronómico  
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 - a Catedral de Notre-Dame 

da cidade de Estrasburgo - 

declarada como Património 
da Humanidade pela UNESCO, 

em 1988.  

Construída entre os anos de 

1015 e 1439, a Catedral é 

representativa do estilo 

Gótico. A torre do sino, com 

142 metros de altura, tornou-a 

a mais alta obra 

arquitectónica do Ocidente, 

durante vários séculos! Hoje, 

é a quarta maior Catedral 

Católica do Mundo. 
Mas o  meu propósito em 
visitar Estrasburgo era 
conhecer o Parlamento Euro-
peu. 
Desloquei-me então, à parte 
moderna da cidade, mudando 
de eléctrico duas vezes e, o 
Parlamento Europeu ali esta-
va, diante dos meus olhos…  
Um edifício de linhas futuris-
tas acolhe-nos de imediato! As 
bandeiras dos Estados-
Membros da UE são um sím-
bolo na entrada para o Parla-
mento Europeu. 
Debruçado sobre os canais de 
Estrasburgo, o seu reflexo nas 
águas torna-o ainda mais 
belo… 
Visitei o edifício.  
Um grande ‘hall’ recebe os 

visitantes à chegada!  

E como Professora de Geogra-

fia e Cidadã do Mundo, estou 

consciente da realidade que 

representa a “Europa dos 27” 

- o sentido de União e de Tra-

balho em conjunto, num perío-

do de paz e de bem-estar sem 

precedentes neste Continente.  

Malgrado a crise económica 

Internacional que atravessa-

mos, é indiscutível a prosperi-

dade da Europa no Mundo e a 

actual importância da UE nos 

destinos das suas populações. 

São 490 milhões de cidadãos 

unidos em torno de valores 

comuns como a democracia, a 

liberdade e a justiça! 

Ali, no Parlamento Europeu, 

reflicto um pouco sobre as 

suas funções na adopção de 

actos legislativos europeus e 

no orçamento e gestão dos 

créditos, bem como no con-

trolo democrático das restan-

tes Instituições Europeias. 

Visito, ainda, o Conselho da 

Europa, o Tribunal Europeu 

dos Direitos Humanos e o 

Pavilhão dos Direitos do 

Homem. 

Um cruzeiro nos canais de 

Estrasburgo é uma experiên-

cia a não perder! 

As embarcações deslizam 

pelas águas… Observo a cida-

de, reconhecendo a sua beleza 

e sentindo as características 

da região alsaciana… . Recor-

do-me, vagamente, de Ames-

terdão e dos passeios nos 

seus estreitos canais, mas, 

em Estrasburgo, o Passado 

fala mais alto: é a cidade onde 

residiram célebres personali-

dades das Artes, das Ciências 

e das Humanidades, como 

Johann Gutenberg, Calvin, 

Amadeus Mozart, Goethe, 

Louis Pasteur, Erasmus… 

A ‘Petite France’ é, igualmente, 

um local de visita turística: 

revela-nos a verdadeira Alsá-

cia, as suas casas de cores 

claras e fachadas escuras, o 

deslumbre das flores, a rique-

za das igrejas, a profusão de 

‘souvenirs’ nas lojas turísticas 

e o seu símbolo mais caracte-

rístico - a cegonha. Ainda 

visível nos céus de Estrasbur-

go, a cegonha encontra-se 

quase extinta há vinte anos. 

Foi, no entanto, reintroduzida 

na região e começa a repo-

voar os telhados mais eleva-

dos dos edifícios. Os seus 

longos voos migratórios ter-

minaram! A sedentarização 

das cegonhas da Alsácia é um 

facto evidente na Alsácia 

actual. 

Aos que me estão a ler, desejo 

que possam visitar Estrasbur-

go… um dia! 

Tenho a certeza que a sua 

beleza e importância irão 

perdurar no Futuro. 

                                                                                        
Professora Leonett  
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Parlamento Europeu 

A cegonha, símbolo da Alsácia  

Histórias de Viagens - Estrasburgo, como eu a vi . . .  

Tribunal Europeu dos Direitos 



Implicações do  
envelhecimento: 
 
 No que concerne ao envelheci-
mento da população portuguesa, 
poder-se-á dizer que é um tema 
bastante problemático. Muitas 
famílias, hoje em dia, tentam 
“descartar-se” dos seus familia-
res idosos. Estes, por sua vez, 
sentem-se bastante sós e para 
não serem “um incómodo” para 
as famílias pensam em ingressar 
numa instituição social, pois lá 
encontram pessoas da mesma 
faixa etária, com quem podem 
dialogar, pois apresentam os 
mesmos receios perante a vida. 

Este fenómeno social é um dos 
desafios mais importantes do 
séc. XXI e obriga à reflexão de 
inúmeras questões, tais como: a 
idade da reforma, a qualidade de 
vida dos idosos, o estatuto dos 
idosos na sociedade, a solidarie-
dade intergeracional, entre 
outros. 
Embora haja muitas pessoas que, 
por vezes, se esquecem dos 
idosos, não se podem esquecer 
que foram eles o seu “amparo” 
no passado. Por outro lado, uma 
sociedade caracterizada por um 
envelhecimento demográfico, 
pode criar outras oportunidades 

em diversos domínios, tais como: 
novas actividades económicas e 
profissionais, como por exemplo, 
na área de prestação de serviços 
comunitários e de redes de soli-
dariedade. 
Futuramente, na nossa socieda-
de, prevê-se que esse envelheci-
mento demográfico seja bem 
acentuado, dado que o número de 
idosos vai sobrepor-se ao núme-
ro de jovens. 

 
Raquel Fonseca 10º E 

Professora: Fátima Palma  

A POPULAÇÃO UTILIZADORA DE RECURSOS E ORGANIZADORA DE ESPAÇOS 
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Matemática — Problema da Edição 

O Esboço mostra um doutor 
professor de Astronomia a 
descrever a sua nova 
descoberta aos seus colegas 
astrónomos. Uma nova estrela 
de primeira grandeza. 
Desenhou a localização de 15 
estrelas de diferentes grandezas 
já conhecidas e prepara-se para 
mostrar a posição no 

firmamento da sua nova descoberta. 
Vê se consegues desenhar uma estrela de cinco pontas que não seja mais 
pequena do que qualquer uma das outras e que não toque em nenhuma 
delas! 

Adaptado de  
“Dia a Dia com a Matemática” - APM 

Estrela Misteriosa 
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Se gostas de: 
   Jogar…. 
   Competir…. 
   Divertir….. 
   Conhecer  
         novas pessoas… 
    Inventar jogos……. 

VEM CONHECER O LADO VEM CONHECER O LADO 

DIVERTIDODIVERTIDO DA  DA MATEMÁTICAMATEMÁTICA  

INSCREVE-TE! 
 

Informa-te dos horários com o teu pro-
fessor de Matemática 



Olhares sobre a nossa escola… 
Escola Secundária com 3.º 
Ciclo Daniel Sampaio 

Rua Dr. Alberto Araújo 
Vale Figueira 
2815-811  Sobreda 

Telefone: 212 945 650 
Fax: 212 945 651    
jornalescoladanielsampaio@gmail.com  

Melhor Conhecimento, 
Mais Cidadania 

 Desenho científico  - João Sousa  - 8º C   

Desenho científico  - Inês Andrade—7º B  

- 

Desenho científico  - Patrícia Silva  - 7º B  

Desenho científico  - Tiago Coelho  - 7º B  

 
Os trabalhos 

apresentados 
nesta rubrica 

resultaram de 
um olhar de 

alunos do 7º e 8º 
anos sobre o 
BioMuseu e, 

como 
sensibilização à 

Ilustração 
científica, 

ilustraram 
alguns 

exemplares. 
 

Professora  
Ana Guerreiro 
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