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Intercâmbio(S)

Ora cá estamos nós, de
novo com a primeira
edição deste ano civil e
segunda do ano lectivo,
recuperando a periodicidade de outros anos.
Resultado da entusiástica participação dos alunos e professores que
connosco colaboram.
Para além das notícias
de eventos relevantes da
nossa vida escolar, contamos neste número com
ricas contribuições
artísticas e reflexivas
dos nossos alunos. Não
deixem de participar nas
comemorações programadas, nomeadamente
no nosso Dia da Escola,
do qual daremos notícia
destacada na próxima
edição, em Março!

O tes tem unho dos nossos alunos sobre o(s ) in tercâmbio (s ) re ve lam no (s ) com o uma importan te es tra tégia de conhecimen to da diferença
e res peito pela d ivers idade….

Nesta edição:

2010 ANO INTERNACIONAL DA BIODIVERSIDADE(S)

5 de Março, Dia da Escola
Não deixes de participar nas comemorações do Dia da Escola e,
principalmen te, na II Corrida Solidária!

Área de Projecto — Notícias dos CurOlhares sobre a
experiências educatisos Profissionais
nossa escola —
vas e de aprendizagem — actividades que mui- como os nossos artisgratificantes, no básico
e no secundário, nas
pp. 9, 23 e 24.

to animam a escola,
nas pp. 4, 6, 8, 11, 13.

tas plásticos expressam a sua visão, nas
pp. 31 e 32.
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(A)DIVERSIDADE(S)
Comemora-se em 2010 o

suas relações sociais. O

mentos em oportunidades,

Ano Internacional da Biode-

respeito pelo outro está a

comemorando a ―VIDA‖,

versidade e decidiu a nossa

perder-se nas salas de

sendo solidários como é

escola, aproveitando um

aula, nas actividades

nossa tradição e respeitan-

pouco o jogo das palavras,

desenvolvidas fora da esco- do todas as diversidades

associar-se a esta efeméri- la, nas relações

numa lógica de respeito

de, comemorando a diversi- escola família, porque, ao

pela diferença,

dade da ―bio‖. Não será por

invés de se respeitar a

Para passarmos à acção

ventura esta a melhor defi-

diversidade, faz-se dela a

vamos todos participar na

nição de escola?

bandeira de cada um,

grande festa que vai ser a

Somos diversos, porque

esquecendo a diversidade

corrida solidária a realizar

somos diferentes, porque

do outro.

no dia 5 de Março, Dia da

embora na origem tenha-

É aqui que o viver em

Escola, vamos juntar-nos

mos a mesma matriz, a

comunidade, conceito ainda

todos numa demonstração

formação cultural, linguísti-

estranho para os mais radi- de solidariedade, porque

ca e religiosa tornou-nos

cais, nos obriga a conviver

temos de dizer ao mundo

desiguais.

e a criar pontos de conver-

que ainda há causas maio-

Ao falarmos de biodiversi-

gência para nos entender-

res pelas quais vale a pena

dade surge-nos uma área

mos. De facto, o papel da

levantar a voz.

vocabular associada que

biodiversidade, seja ela

contém palavras com senti- aplicada em sentido mais
do bastante negativo, todas

lato ou mais restrito, é ―ser

elas lideradas pelo conceito

um espelho das nossas

de ameaça: alterações,

relações com as outras

abandono, degradação da

espécies de seres vivos‖

qualidade, pressão, modifi-

uma visão ética dos direi-

cações. Mas, se atentarmos

tos, deveres e educação.

nos vocábulos, verificamos

Vamos comemorar este

que também eles consti-

ano na nossa Escola, na

tuem hoje ameaças à espé-

nossa vida, e vamos fazer

cie humana, em geral, e à

dele um exemplo de trans-

escola em particular, nas

formação dos constrangi-

Professora
Eulália Alexandre

Ano 12, N.º 50

Página 3

QUADRO DE MÉRITO E EXCELÊNCIA
Turma

Mérito

7ºA
7ºB

Excelência
BEATRIZ CURIOSO

TIAGO COELHO
ELENA OSTROVAN
MYLENE SILVA

7ºD

LAURA JESUS
CATARINA MATEUS
LEONOR JESUS

8º A
8ºC
9º B

SARA MATOS
ANA LEONOR GONÇALVES
MIGUEL POSSIDÓNIO
PEDRO ALCÉO
JOÃO RAFAEL SIMÕES

10º B

DIOGO CARDOSO

10º C

TIAGO AFONSO

10ºF

CATARINA NEVES

11º A

MAFALDA RIBEIRO

11º B

JOANA RIBEIRO
PATRÍCIA PIRES

11º C

TIAGO VIEGAS

11º E

SARA PÁSCOA
TIAGO RODRIGUES

12º A

ANA CRISTINA MARTINS
ANA SOFIA BARRADAS
PEDRO FERREIRA

12º B
12º C

RITA MENDONÇA
ANA PATRÍCIA RODRIGUES
GUILHERME MARTINS

12ºD

MIGUEL GUERREIRO

12ºE

ANA FILIPA HENRIQUE
ANA SOFIA RAMOS
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Visita ao Museu da Marioneta
Na manhã do dia 26 de Novembro, os alunos dos 10º. e 11º.
Anos do Curso de ―Técnico da
Apoio a Infância‖ deslocaramse ao Museu da Marioneta,
acompanhados por vários
professores das respectivas
turmas.
Este museu situa-se no Bairro
da Madragoa em Lisboa e funciona nas instalações do Convento das Bernardas.

Depois do almoço, os alunos
do 11º. ano realizaram um
―atelier‖ de construção de
―bonecos‖, tendo produzindo varias marionetas ― de
luva‖/fantoches, no âmbito
das actividades previstas e
inerentes, ao módulo da
disciplina de Expressão
Dramática – ―Técnicas de
manipulação‖.

Professora Paula Duque

O Museu da
Marioneta
situa-se no
Bairro da
Madragoa
em Lisboa e
funciona
nas
instalações
do
Convento
das
Bernardas.
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O Projecto Curricular da Turma do 8º B
Ao longo do primeiro período, no âmbito do Projecto
Curricular de Turma, a
nossa turma resolveu fazer
um pequeno intercâmbio
com o jardim de Infância
Miquelina Pombo, onde
fomos apresentar uma
pequena peça de teatro, em
que o texto, o cenário, e os
fantoches foram realizados
por nós nas diferentes disciplinas, com a ajuda dos
nossos professores.
A apresentação correu bem
e gostámos imenso de
representar para crianças
com idades semelhantes às
da maioria dos nossos
irmãos. Foi uma alegria
contagiante ver aquelas

carinhas tão alegres e felizes.
No final do espectáculo
entregámos algumas lembranças e recebemos também muitos presentes.
Queremos agradecer a
todos os professores, destacando a professora Alzira
por todo o apoio prestado
na elaboração dos fantoches, às professoras Dina,
e Norlinda e ainda à nossa
Directora de Turma, que
trabalharam muito connosco para que tudo corresse
bem na apresentação da
nossa peça.
Foi realmente um projecto
muito engraçado!

A atenção das crianças.

O cenário da nossa peça.

A representação do texto ‖O espírito de Natal‖.

O Pai Natal da peça.

A distribuição dos presentes por parte da nossa turma
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Notícias dos Cursos Profissionais

“(…) algumas
actividades ao
longo do ano
lectivo, por
acharem que é
importante
tornar a “Escola
Mais Viva‖

Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Apoio à
Infância (11º Ano I) encontramse empenhados em levar a
cabo algumas actividades ao
longo do ano lectivo, por
acharem que é importante
tornar a ―Escola Mais Viva‖.
Assim, no dia 31 de Outubro
desenvolveram actividades do
Halloween, de destacar a
execução de separadores de
livros distribuídos aos professores da turma e ao Órgão de
Gestão da Escola. No dia 11 de
Novembro - Dia de S. Martinho
– cumpriram mais uma tradição com o Magusto da Escola,
distribuindo pela comunidade
cartuchos com castanhas
assadas, alguns dos quais,
com provérbios alusivos à
festividade.
Durante a época natalícia, a
turma elaborou duas actividades de acordo com os conteúdos programáticos da disciplina de Expressão Plástica. A
primeira actividade foi a participação de toda a turma, no
concurso: ―Postais de Natal‖,
que se traduzia na execução
individual de um postal de
Natal com vista à reutilização
e reciclagem de materiais e/
ou utilização das novas Tecnologias de informação.
Logo após esta actividade,

com o intuito de
mais uma vez
surpreender a
comunidade
escolar, pesquisaram canções
de Natal. Assim,
no dia 17 de
Dezembro as
alunas da turma
encaminharamse até à sala de
professores e
cantaram
5
canções
de
natal, vestidas
de Mães Natal a
rigor,
sem
esquecerem o Pai Natal, que
estava igualmente muito bem
caracterizado. Posteriormente, foi a vez de fazerem uma
pequena amostra no pátio da
escola para os alunos que por
ali passavam.
Mais uma vez, presentearam
os professores, funcionários
dos serviços administrativos,
bem como os auxiliares de
Acção Educativa com pequenos postais, contendo mensagens de Natal, que realizaram
com a utilização da técnica de
colagens e com materiais de
desperdícios, o que os tornou
muito originais.
A segunda actividade decorreu com a decoraçãodo piso
superior do pavilhão A. Aí, foi
colocada
uma árvore
de
Natal
inédita,
feita com
folhas
secas de
árvore,
em forma
de rosas.

Professora Armanda Mendes
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EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA ... EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA ...

SOCIEDADE & DIREITO

Uma aula diferente… O Debate como Prática Pedagógica

Apologista da implementação de
metodologias activas na prática
docente, sempre que estas se
revelem um contributo enriquecedor para a formação dos alunos, aqui fica o testemunho de
uma situação bem sucedida.
Na sequência da exposição de um
conteúdo programático, nomeadamente o processo de elaboração das leis, um aluno perguntou
-me:
E agora professora, o que é
vai acontecer ao diploma que
foi aprovado na Assembleia da
República, no dia 8 de Janeiro,
sobre a Legalização do Casamento entre Pessoas do mesmo Sexo?
Esclareci-o quanto às várias
hipóteses que se colocam neste
momento, após o diploma chegar
ao Presidente da República. E
acrescentei:
Estejam atentos ao desenrolar do
processo e depois falamos mais
tarde.
Mas o interesse dos alunos ia
mais longe.
Algumas
vozes, insistiram:
-Professora,
e se fizéssemos um
Debate sobre
este tema?
Hesitei! Nem
sempre ―estas coisas‖ resultam!
Mas, apercebendo-me do real
interesse dos alunos e da sua
motivação para o trabalho, acedi,
dentro de certas condições.
Era necessário pesquisar sobre

o tema, reflectir sobre o mesmo
e procurar formular uma opinião
fundamentada. Alertei mais uma
vez que qualquer opinião expressa devia ser respeitada pelos
restantes colegas.
Tal como os alunos, também
fiquei entusiasmada e sobretudo expectante. Resolvi arriscar!
O Debate aconteceu! As opiniões sucediam-se, aos argumentos contrapunham-se
outras ideias, os pensamentos
fluíam (quase sempre de
forma disciplinada).
Alguns alunos foram mesmo uma
surpresa! Ainda que tímidos,
ousaram exprimir a sua opinião.
Desta vez, a metodologia resultara!
Não se pretendia incutir ou
modelar opiniões sobre o assunto em causa, tão somente criar
um espaço de debate sobre um
tema actual, fazê-los participar
nesta reflexão de uma forma
esclarecida. Qualquer posição
sobre o assunto em análise é
pessoal e merece o respeito dos
outros.
A Educação para a Cidadania
exercita-se! E tudo se passou
numa aula de Direito…
Os alunos estão de Parabéns!

Profª Paula Teixeira

Turmas de Direito 12ªD /E

Sabia que …
A Holanda foi o primeiro país
na Europa a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo (2001)?
Seguiram-se a Bélgica (2003),
a Espanha (2005), o Canadá
(2006), a Noruega (2009) e a
Suécia (2009).
A África do Sul foi o único país
a legalizar o casamento entre
pessoas do mesmo sexo
(2006), num Continente em
que 38 dos 53 países têm leis
que penalizam a homossexualidade?
Nos EUA apenas alguns dos
estados aceitam o casamento
entre pessoas do mesmo sexo
(Massachusetts, Lowa, Maine,
Vermont, Connecticut e New
Hampshire)?
Os Estados de Israel e Japão
apenas reconhecem estes
casamentos desde que realizados no estrangeiro?
Em alguns países (por exemplo, Irão e Iémen) a homossexualidade é criminalizada com
a pena de morte?
Em Portugal, a Assembleia da
República, em 8 de Janeiro de
2010, aprovou com 126 votos
a favor, 97 contra e 7 abstenções, o acesso ao casamento
civil entre pessoas do mesmo
sexo, com exclusão da adopção?
Aguarda-se a aprovação do
diploma pelo Presidente da
República.
(Dados recolhidos pelos alunos)

Em Portugal, a
Assembleia da
República, em 8
de Janeiro de
2010, aprovou
com 126 votos a
favor, 97 contra
e 7 abstenções, o
acesso ao
casamento civil
entre pessoas do
mesmo sexo,
com exclusão da
adopção.
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Concurso de “Postais e Árvores de Natal”

1ª Categoria Postais Natal
Com materiais de desperdício

1.º lugar

2.º lugar

3º lugar

Assim, perante um júri constituído por um elemento da Direcção
da escola, uma Professora, um
Auxiliar da Acção Educativa, um
elemento dos Serviços Administrativos e um aluno, foram atribuídos os três primeiros lugares,
no concurso de ―Postais de
Natal‖. A saber:
1ª Categoria - Com reciclagem de
materiais:
1º lugar - Adriana Silva - 11º I
2º lugar– Joana Nascimento -11º I
3º lugar - Catarina Mateus - 7º D
Os professores de Arte Visuais e
Educação Tecnológica integraram
no Plano Anual de Actividades
dois Concursos , um de ―Postais
de Natal‖ e um outro de ―Árvores
de Natal‖ com o objectivo de
fomentar o espírito natalício e o
verdadeiro significado do Natal e
ainda, de promover a liberdade
de expressão, a criatividade e a
imaginação.
O primeiro traduzia-se na execução individual de um postal tendo
em vista a reutilização e reciclagem de materiais e/ou utilização
das novas Tecnologias de Informação. O referido postal deveria
ser construído individualmente e
com recurso a matérias de desperdícios, nomeadamente, papel,
lãs, linhas, ráfia, etc. e ainda,
com recurso a qualquer software
de Desenho.
O segundo concurso traduzia-se
na execução por grupo/turma
duma Árvore de Natal, a qual
visava a reutilização e reciclagem de materiais. A referida
árvore deveria ser construída
em grupo/turma com recurso a
materiais de desperdícios,
nomeadamente, garrafas plásticas, garrafões plásticos, latas de
refrigerante, embalagens de leite
e de sumos, ou seja, pretendia-se
dar primazia à utilização de
materiais resistentes à chuva.
Cada grupo/turma deveria concorrer com apenas uma Árvore
de Natal, respeitando a
reutilização de materiais.

2ª Categoria – Com recurso à
utilização das novas Tecnologias
de Informação:
1º lugar – André Taipina - 12º G
2º lugar – José Augusto - 12ºG
3º lugar – Carla Sofia Ferreira
12ºG
O Júri atribuiu ainda, os três
primeiros lugares das Árvores de
Natal:
1º lugar – 12º I
2º lugar – 12º I

3º lugar – 7º D
Os Postais de Natal estiveram
expostos no piso superior do
Pavilhão A, e as Árvores de Natal
foram construídas e montadas
nas colunas nos corredores
exteriores da escola.
Os professores dinamizadores
desta acção agradecem o empenho demonstrado por todos os
que, directa ou indirectamente,
participaram nestas actividades.
Por outro lado aproveitam a
oportunidade para desafiar
todos, sem excepção, a continuar a participar em todas as
actividades propostas pela nossa
escola.

Texto e Fotos de
Mª Armanda Mendes,
Professora de
Educ. Tecnológica.

2ª Categoria Postais Natal
Com suporte TIC

1.º lugar

2.º lugar
3º lugar

Ano 12, N.º 50
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Área de Projecto do 7º B
Na última semana de aulas
na disciplina de Área Projecto e por proposta da
professora Anabela Rodrigues, a turma do 7ºB aderiu
à ideia de elaborar uma
árvore de Natal para decorar um pilar da nossa escola.
Como achámos a ideia
divertida, toda a turma
colocou mãos à obra e
trouxe de
casa vários materiais reciclados como: cartão, rolos
de papel higiénico,
sacos do lixo, arame, etc.
Todos trabalhámos em
conjunto e com a ajuda da

professora conseguimos
acabar a árvore no tempo
proposto.
Foi uma actividade que a
turma achou muito interessante e divertida, um bom
projecto, em que todos
trabalharam em equipa e
no final todos ficámos
satisfeitos com o resultado.
Só foi pena, no dia seguinte,
alguns colegas
terem estragado o nosso
trabalho...
No entanto, gostávamos
que para o próximo ano
lectivo esta actividade se
repetisse.
A turma do 7.º B

Festa de Reis
Na época natalícia é tempo de
dar e receber…
No passado dia de Reis, as
turmas B e C do 8º ano foram
até à Escola Básica Miquelina
Pombo apresentar um teatro
a crianças dos 3 aos 5 anos.
Foi no dia 6 de Janeiro que
estas duas turmas foram
representar. Pelas 2 horas da
tarde iniciou-se a apresentação, começando por um teatro de fantoches feito pelo 8º
B. Depois foi a vez do 8º C
apresentar o seu. As duas
turmas ao escreverem a peça
apelaram à não Violência, e ao
espírito natalício. E vivendose ainda neste espírito natalício, as crianças também
retribuíram, com a oferta de
uma pequena recordação e
doces. Os fantoches e os
fatos do teatro ficaram para
as crianças, pois sendo uma
escola nova, ainda tem pou-

cos brinquedos. Para terminar, as crianças cantaram
duas músicas ―É Natal, é
Natal‖ e ―Brilha, brilha‖. Mas
nada disto seria possível se
não fossem as professoras da
Escola Secundária Daniel
Sampaio, Anabela Rodrigues e
Dina Viegas, que organizaram
este encontro e as educadoras de infância da Escola
Básica Miquelina Pombo,
Soraia e Anabela.
E assim acabou a Festa dos
Reis, e acho que todos se
divertiram, tanto as crianças,
como os alunos e professores
destas duas turmas que estiveram presentes. Ficamos a
aguardar o próximo…

Tiago Bernardino,
professoras Dina Viegas e
Lilita Garcia
8º C

JE Daniel Sampaio

Página 10

CLUBE DO AMBIENTE
A ―nossa‖ tangerineira deu O “Clube” gostaria de
agradecer a todos pela

frutos!

Iniciámos mais um ano civil, participação e colaboração,
Área do jardim da Escola, com plantação
de várias espécies vegetais: uma palmeira, uma macieira, uma tangerineira e um
limoeiro.

com esta notícia que nos
alegra a todos.
De facto, após a plantação
da tangerineira nos espaços verdes da Escola, junto
ao Pavilhão A, no passado
ano lectivo, os alunos
aguardavam, com um misto
de ansiedade e emoção, a que nos têm prestado ao
chegada

dos

Ea

primeiros longo dos anos lectivos.

frutos. E a tangerineira Uma palavra especial para

PRESERVAR O

floriu… E frutificou!

tangerineira

a Direcção da Escola, que

floriu…

tem auxiliado nas activida-

PRESENTE É

des desenvolvidas e na

MELHORAR O

aquisição das árvores, as

FUTURO!

quais embelezam e enrique-

E frutificou!

cem os jardins da nossa
Escola! Também o nosso
agradecimento ao Sr. Teixeira, pelo seu apoio, cuidado e atenção, nas actividaNo dia 11 de Janeiro de 2010, des de jardinagem na Escoos alunos realizaram a la.
tarefa de recolha das tan- A todos, muito obrigada e
gerinas, provando-as e um bom Ano de 2010!
oferecendo-as à Comunidade Escolar. Foi uma

FESTA!

Professora

Procedendo à colheita das tangerinas da

Leonett Abrantes Tangerineira da Escola, com o auxílio do
Sr. Teixeira.
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DECORAÇÕES DE NATAL
Curso Profissional de Técnico de Design
O grupo da ―Associação Vida e
Paz‖, responsável pela decoração
da Festa de Natal com os SemAbrigo, contactou atempadamente a nossa Escola e solicitou o
contributo para a participação
activa dos alunos do Curso Profissional de Técnico de Design,
em regime de voluntariado na
sua Festa de Natal.
Assim, os alunos, orientados
pelas respectivas professoras,
foram os principais responsáveis
pela intervenção numa área
designada para a Festa de Natal
da Comunidade Vida e Paz, elaborando e executando uma proposta de decoração através da reutilização de materiais. A proposta
apresentada por este projecto
enquadrou-se no princípio fundamental da festa ―Por um Natal
mais Humano‖ e as decorações
de Natal destinaram-se a um
espaço da cantina da Cidade
Universitária em Lisboa, local

onde se realizou a festa por um
período de três dias: 18, 19 e 20
de Dezembro de 2009.
Esta participação procurou sensibilizar os alunos para o voluntariado e para o desenvolvimento
de praticas ambientais, tendo a
base das decorações sido executada a partir de materiais subvalorizados e/ou reutilização de
embalagens que assim humanizou
este natal através de ideias
criativas.
Como referiu , aos alunos no final
dos trabalhos, o Coordenador da
CVP, José Lopes:―E, se estamos
todos aqui, é pelos Sem-Abrigo,
desde as pessoas que estão a
decorar até às pessoas que
depois vão servir a comida. E, por
isso, mais uma vez, obrigado pela
vossa participação e para o ano
contamos com vocês outra
vez!‖ (…)
Quem sabe se deste lado a coordenar?‖.

Ana Rita, Tatiana e Sara do 12º G - Design
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Memórias de outros tempos

O desporto
escolar é
movimento,
é paixão.

Ao longo dos 22 anos de existência da Escola Secundária
Daniel Sampaio, as modalidades desportivas praticadas
pelos alunos, no âmbito do
Desporto Escolar,
foram
muito diversificadas: andebol,
atletismo, badmington, basquetebol, canoagem, futebol,
futsal, jogos tradicionais,
orientação, voleibol,
entre outras, todas
elas direccionadas à
participação em diferentes eventos desportivos, nomeadamente, em campeonatos regionais, distritais e alguns campeonatos nacionais.

É fundamental que a comunidade educativa, em geral,
tome contacto com a realidade daquilo que é o Desporto
Escolar, apercebendo-se da
forma e dos meios da sua
concretização.
Existiram
também experiências fantásticas que, por vezes, por
evidente falta de meios, se
restringiram ao espaço da
Escola.
Refira-se que os campeonatos foram e continuarão a ser
um grande momento, não só
de manifestação desportiva,
mas também de exultação e
convívio entre os jovens das
várias escolas.
- Sabem há quanto tempo
existem estas taças e medalhas na Escola?
- E quantos alunos se esforçaram para as obter?

Sr. Carlos e Sr. Teixeira
D. Rute

- Sabem quantos professores
estiveram envolvidos ao longo
destes 22 anos de existência
da Escola ?
- Pois é! Muitas taças, medalhas, muitos alunos, muitos
professores, muito suor, muito sacrifício, muitos treinos, …
mas sempre um objectivo –
representar a Escola Secundária da Sobreda/ Daniel
Sampaio e fazê-lo da melhor
forma, ou seja, ganhando!
Que bela ideia teve a D. Rute,
expor estas preciosidades, as
quais, certamente, têm muitas
histórias para contar.
Obrigada a todos os que contribuíram para que estas
relíquias ficassem em lugar
visível na nossa Escola.
Texto e fotos
Mª Armanda Mendes
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EXPOSIÇÃO SOBRE O POETA FERNANDO PESSOA
Fernando Pessoa visto pelo 12º G
No âmbito da disciplina de
Português, a turma do 12ºG,
realizou um trabalho sobre o
poeta Fernando Pessoa, no
horário escolar desta disciplina. Os alunos do Curso de
Design utilizaram a sua criatividade numa proposta de
trabalho feita pela professora
Ana Duarte, para realizar uma
exposição sobre Fernando
Pessoa ,o grande poeta português do século XX.
A turma de 18 alunos foi dividida por grupos, e cada grupo

realizou uma actividade dife- lhos, passando o poeta Ferrente, desde a banda desenando Pessoa a fazer parte
nhada, realizada por Carlos e
do seu vocabulário diário.
Ana Rita; o livro infantil feito
pelas alunas Ana Daniela,
Sylvia, Vanessa e Vera; um
roteiro turístico elaborado
pela Tatiana e uma cartolina
perfil feita pelas alunas Carla, Cristiana e Soraia .
Durante a realização de todos
estes trabalhos, os alunos
empenharam-se e alguns até
se motivaram na realização/
apresentação destes traba-

e pelo 12º I
As alunas do 12º ano da Turma I
do Curso Profissional de Apoio à
Infância, fizeram uma viagem no
tempo até à época de Fernando
Pessoa e realizaram uma exposição que conta a história de uma
das figuras intelectuais portuguesas mais conhecida e criativa
da nossa literatura.
Esta actividade foi realizada nas
aulas de Português, leccionadas
pela Professora Ana Duarte com
o objectivo de sensibilizar as
alunas para o conhecimento e
interesse pela leitura, bem como
para a aquisição de aprendizagens inerentes à disciplina.
A turma do 12º I empenhou-se na

elaboração deste trabalho, concretizando assim uma pesquisa
profunda sobre a vida e obra do
poeta, tendo a oportunidade de
conhecer e expor Fernando Pessoa Ortónimo e os seus Heterónimos.
Tivemos ‗‘contacto‘‘ com Alberto
Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de
Campos, personagens criadas
pelo autor e que remetem para
um conjunto de obras com características bastante próprias.
Durante o período de execução
desta actividade, também tivemos oportunidade de elaborar o
Bilhete de Identidade de Fernando
Pessoa, Alberto Caeiro, Ricardo

Reis e Álvaro de Campos, bem
como, um poema acróstico que
apelava à criatividade das alunas.
Esta actividade foi bastante
enriquecedora porque proporcionou momentos de grande conhecimento e aquisição de aprendizagens de uma forma prática e
bastante divertida.
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HOORAY! HOORAY! HOORAY! OUR DEAR BELGIAN FRIENDS WERE AGAIN WITH US !

Os professores responsáveis

3 Hoorays because it is the
third year in a row that our
dear friends have been with
us and as usual everything
went just fine!
This year we are 2 Portuguese teachers, Lígia Luís
(the same old reporter on
duty) and Teresa Reis (a dear
old friend that this year joined
our school), Johan (the dear
old Belgian friend) and Anton
(a brand new Belgian friend)
and 21 fantastic Portuguese
students + 21 awesome Belgian students … well, a winning team!!!!! They stayed by
us since the 10th until the 17th
November and we were always ‗on the move‘.
It was a week full of activities
… (oh, yes, because we do not
only learn sitting in the classroom, I‘m sure you agree with
me and if you think otherwise
you are wrong) and excitement and we shared some
precious moments together
that none of us will forget!
Cristo-Rei with its amazing
view over Lisbon; the charming dolphins, the kissing sealions and the guided tour with
the topic ―Extinction is forever‖ (a quite up-to-date
issue, unfortunately!); the
typical fishing town of Sesimbra and the international
Portugal vs Belgium volleyball
match at the beach; the wine
cellars in Azeitão; old Lisbon
with the brand new ‗Fashion
and Design Museum‘ and the

Fado evening in typical Alfama;
Belém with the monastery and
the delicious ‗pasteis‘; rainy
and foggy Sintra with its lovely
atmosphere; the most western
European cape and its dangerous (bear this in mind,
please!) cliffs and the always
touristic and appealing Cascais - these were some of the
top moments we experienced
together … if we only had
more time …
Our week was coming to an
end … and so, we had our
traditional farewell dinner and
party … emotions were ‗on the
air‘ and they burst at the airport! We are also counting the
days to be with you again …
only a few to go … this is the
spirit!!!!
Here are some testimonies of
some of the fantastic and
awesome students:
Marta 12C
An exchange program is always an enlightening experience for people of both sides.
Being able to socialize and
share experiences with different people, to show them our
patriotic essence and viceversa made that
week an enriching and emotionally deep period of time.
Besides the obvious advantages of cultural interaction, the emotional links made
between the participants can't
be ignored.

The idea of dividing
the program in two (Belgians
come to Portugal, and then
Portuguese go to Belgium) is
interesting. It also produces at least in myself - a sense of
expectation that is very positive, and good for people who
are travelling to a different
country for the first time.
Another fact, which I think, is
very important in this case, is
the way people get deeply
involved in such a small
amount of time. I became very
close with some of the participants in a matter of a day
or two. I believe it makes all
the difference, and it is very
rewarding.
In conclusion, I believe that
this program was and will be
an extremely successful way of getting people interested in culture and languages.
Mateus Ascenção 10A
My partner was a little crazy
but he was nice, I really enjoyed the exchange! Now we
can only wait to go to Belgium.
Jonathan Yago 12C
Hmmmm, What I 'felt?' Perhaps it will be better if I say
'What I‘m still feeling' xD...
because I really miss them all.
Of course it was a success, it
was GREAT! And I believe that
all students have
really enjoyed the 1st part of
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HOORAY! HOORAY! HOORAY! OUR DEAR BELGIAN FRIENDS WERE AGAIN WITH US !
the exchange.
And for sure, I need to confess... these 7 days were one
of the best weeks I've ever
had.
I had never thought it could be
so cool as it was. I could stay
in the school exchange forever! And I hope that 5
months go by fast because I
really want to go Belgium.
Final words: 'Ik hield van alle
belgische meisjes' but nothing
against the guys, they are
very entertaining !
That's all.

João Lemos
I liked it very much, it was a
very good experience...my
mom liked my partner...
and I can‘t wait to go to Belgium in April.

Raquel Fonseca 10E
I liked the exchange very
much, my partner and every
Belgian.
It was a very short week, but
very funny. I really enjoyed the
dolphins at the Zoo.
My mother sends a big kiss
to Suzanne and
she hopes Suzanne has really
enjoyed this week in our home
and in Portugal.
Kisses

Soraia Reis 11A
I think that this exchange was
perfect! The program was
great, we visited interesting
places, and we spent a lot of
time with our partners.
The teachers were very cool
and they organized the things
in a way that everything was
perfect and they took care of
all the people very well.
I loved the Belgium group, all
of them were really nice and
funny! I specially loved my
partner Tanée! She was really
nice to me, social and she was
very understandable when I
got sick because she was
always worried about me and
gave to me a lot of support.
She was always sweet and
kind and I know that I have a
new friend that I don‘t want to
lose. My mom enjoyed the
week because she thinks that
we had an excellent program

Liliane Fonseca 11E
My mother and I think it was a
great experience!
It is obvious that there were
some not so good moments
but nothing that could interfere with our constant happiness.
I‘m looking forward to the
second part of the exchange.
Kisses from me and my mom.

Pedro Aires
It was a great experience, I
made a lot of improvements
in my English, and in the end it
all went just fine. :'D
My parents want to state that
they enjoyed this experience
very much but they spoke
with my partner in French.

and she loved my partner very
much. She wants my partner
to return again to our home,
because she misses her a lot
and of course that I miss her
too, and I hope that she will
come back!
This was one of the best
weeks of my life that I want to
repeat when I go to Belgium (:
Thanks everyone!
Inês Breia 11A
I really loved my partner,
Joke. We are more alike than
anybody could ever tell... We
really got along with each
other! It was an awesome
week, and I'm looking forward
to go to Belgium! We are already talking about her coming to Portugal in summer...
My mom wrote:
It was a new experience, and it
was great!
We were lucky with Inês's
partner, because Joke was a
very sweet, funny, and balanced girl.
I was sad because this whole
experience seemed too short,
and it was a huge pleasure for
us to have her in our house.
Joke is an adorable person!
I hope we can see her again :)
Rita Ramos 11A
So … what can I say? I really
liked the week that they spent
here with us, I didn't think that
it could be that good! I love my
partner and the group, Portu-
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HOORAY! HOORAY! HOORAY! OUR DEAR BELGIAN FRIENDS WERE AGAIN WITH US!
guese, Belgians, and all together … they are really
really special. We could live a
different week and that week
is an unforgettable one.
I really want to see them
again and I hope that the time
until April will run fast... and
then we will have another fantastic week.
Nienke, Suzanne and Tanée
Life in Portugal is the life you
wish for. The weather is very
good; you just can walk in
your T-shirt, and get a suntan.
It was very good to visit the
rocks, the beach, the zoo and
other monuments… We liked
the beach the most because
we had a lot of time to interact with the other people and
we could rest a bit. And when
we went to see the statue
‗Cristo Rei‘, we had a lovely
view of Lisbon. In the Zoo we
saw a very spectacular dolphin show, we also had a
guided tour, but that was less
fun then the dolphin show.
The habits of the Portuguese
are really different; you can
see very well that we have a
different culture. Like the
food, here they eat a lot of
fish and they eat a lot all day
long. They also eat a lot of
chips, for lunch or just with
their dinner. They eat very
late. Here people are never
stressed, only in traffic (…)
They also drink a lot of coffee,
when you go to a village you

see a whole street with coffee
bars.
The fashion here is very different from Belgium, (…), we
prefer the Belgian clothes.
The people are very friendly
here, they talk to everyone
and you‘re really welcome.
They do anything to make you
feel good and they say: ‘My
home is your home.‘ (…)
The Portuguese say they have
the best wine and we went to
the wine caves and after we
could taste and buy it.
Jorge Robijn
Olá,
My exchange partner is Pedro
Aires, I like him very much,
and we get along really good.
His family is really nice too;
they‘re really friendly and
tried their best to speak in
English with me. We eat a lot
of fish here and normally I
don‘t eat a lot of fish in Belgium but I like it here. (...) The
group of the Belgian people
and the Portuguese people is
really nice, we get along really
good, everybody talks to everybody, and there are no arguments. The language is a lot
different than I thought. I
thought it sounded more like
Spanish. The excursions were
nice too,(..). And the cliffs
were beautiful. And on the
beach it was really warm for
the time of the year, and the
wine in the afternoon was
really tasteful, it was some-

thing I had never tasted before, ‗moscatel‘ a sweet wine.
Compared to Belgium they do
everything by car, like in Belgium we also do a lot on bike,
and here nobody uses his bike.
This really was a good choice
to go on an exchange too.
Janne and Louise’s report.
I really like Portugal. Everybody is so nice.
Before I arrived in Portugal I
was scared that I wouldn‘t like
the food.
But I think that the food is
very good. They give a lot of
food to us, but they don‘t eat
that much themselves.
The family where I‘m in is very
sweet and they are taking
good care of me.
When we arrived at the school,
a lot of people started talking
to us, they are all very sociable.
(...)
Jérôme Vercruysse
Hello! My exchange partner is
João. I like Portugal because
the beer is very cheap here. I
like his family because they
are very friendly. I liked the
beach soccer because we
won. We have a good exchange
group, the people are very
social. (…) I like the wine
called moscatel. In Portugal
there are a lot of apartments
but in Belgium there are not
so many. They don‘t ride bicycles a lot. I like the mall too,
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it‘s very big and you can eat a
lot of junk food there. I think it
was a good choice to come to
Portugal.
Fritz Schiltz
Hello! I live in Londerzeel , and
everything is much more expensive than in Lissabon.
They are very kind , and polite
and very caring : they always
ask triple confirmation about
things such as clothes , food
and health. Because they think
it‘s very cold in November, but
actually it‘s as hot as summer
in Belgium.
But their English isn‘t that
good but mine neither so
that‘s a good match, they‘re
always speaking Portuguese
so most of the time you aren‘t
able to understand them . (...)
Another characteristic of the
Portuguese people is that
they‘re always late also in
school ...
Well, these are some of the
funny things about Portugal ,
everyone lives without stress ,
lay back and they just do
whatever they want ; a good
example for Belgium!
Catherine
My experiences with Portugal
were very good. I was a bit
scared that I wouldn‘t like the
food but especially the food is
really good. A lot of things are
still the same as in Belgium
but it‘s only greasier. And they
eat a lot more than us but it‘s

weird that a lot of Portuguese
people don‘t eat in the morning, or not a lot comparing to
us. The people are all very
open and sociable, for example, the first day at school
when we arrived here, everyone came to us to say hello
and they were all curious.(...).
I learned how to count in Portuguese, and also the words
bom dia, boa noite ,… (...)
The family I stayed with are
very kind. Unfortunately the
parents can‘t speak English so
Rita had to translate all the
time. I have already had very
good conversations with Rita.
At first felt uncomfortable
that I had to sleep with her in
one room but after all it‘s very
funny. When we‘re lying in the
bed and we first talked a bit
before falling asleep. Because
of this we got to know each
other better. I‘m exited about
the rest of the week. Also to
go out, to see if it‘s different
from Belgium, just to see how
they dance etc.

Jerome de Wulf
I was very excited about coming here. My expectations
were very high and I must say
that, so far, the experience
has been keeping up with my
expectations. My partner,Vitor,
and his family are very
friendly. The hospitality here is
something that isn‘t as common in Belgium as it is here.
All of my friends have told me
that their families are this
friendly as well. Everything we
do here is very relaxed and I
love that. I don‘t like to be
stressed… the group spirit is
coming along great. At first it
felt a bit awkward but that
disappeared immediately. The
people are allowed to do anything they like here. There is
one thing that I would still like
to do while here, and that‘s
shopping. Everything here is a
lot cheaper than it is in Belgium. (…)
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CONVITE
A Escola Secundária Daniel Sampaio e o artista, convidam professores,
alunos, encarregados de Educação e funcionários,
a visitar a exposição individual
«DA TERRA AO CÉU» de Miguel d‘Hera,
patente de 1 a 18 de Março de 2010.
«Se a arte é perfeita então o mundo é supérfluo»,
Jorge Luís Borges

SINOPSE CURRICULAR
Miguel d‘Hera nasceu pela primeira vez no planeta Terra no longínquo ano 1000 d.C. e tem vindo a reencarnar até ao presente.
(É um heterónimo do prof. da Escola Daniel Sampaio, Ângelo Rodrigues).
Cursou o "Superior de Belas Artes e Afins" mas foi oportuna-mente expulso por irreverência icónica e almífica.
Participou em várias exposições individuais e colectivas com pinturas, colagens, aguarelas e desenhos. (Decide, em Janeiro de 2004, expor
apenas Pintura). Cerca de quarenta dezenas de trabalhos seus, são capas e ilustrações de livros e de CD‘s de algumas editoras.
É membro-criativo-produtor da IMARGEM - Associação de Artistas Plásticos da Margem Sul.
Um "crítico" da nossa praça escreveu o seguinte: «(...) A pintura de Miguel d'Hera assenta em quatro pilares essenciais: cor, forma, sentido e
profecia (...)».
Tudo o que falta dizer sobre Miguel d‘Hera é o mais importante. Digam ou calem-se para sempre!

«(…) Tentar compreender a veia artística de Miguel d‘Hera é enfrentar a tempestade que abre brechas na terra, vales e céus; arrasa, queima,
destrói, e, depois ilumina e acalma, envolvendo o universo de multicores no arco-íris que abraça a vida, tudo renovando! (…)»
(Alice Tomé, Profª da Universidade da Beira Interior, 2003 - Excerto).

«(…) Miguel d'Hera diz-se uma eterna criança e que a sua arte é, assumida e deliberadamente, infantil. Diz também, que definir o seu trabalho
é uma tarefa quase impossível de realizar e que quando o conseguir deixará de ser artista, até pelo facto de não conseguir arrumar a arte
em definições e categorias (…)».
(Entrevista ao semanário Euronotícias, 2003 - Excerto).

ÚLTIMAS EXPOSIÇÕES
- VIII BIENAL DE ARTES PLÁSTICAS DO LIONS CLUBE ALMADA-TEJO que decorreu na Oficina da Cultura em Almada de 22 a 30 de
Novembro de 2008.
- XIII MOSTRA DE ARTE DOS PROFESSORES E EDUCADORES DO CONCELHO DE SINTRA que decorreu na GALERIA DE FITARES de 11 a 31
de Outubro de 2008.
CONTACTOS – M IGUEL D ’HERA
ATELIER: ALMADA E S ARDOAL
http://migueldhera.no.sapo.pt - migueldhera@netcabo.pt - Tm 965065213
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MANIFESTO
ARTE CONTEMPORÂNEA

«Sentidos da Terra - I», 80 x 60 x 4 cm - Acrílico sobre tela

«Oráculo da Terra - I», 40 x 40 x 4 cm - Acrílico sobre tela

A arte contemporânea é o primeiro de todos os exercícios de liberdade.
Não conhece limites e não obedece a regras. Não venera, não assiste e não aguarda. Parte para a acção com a pureza do desejo e é apenas ao desejo que
obedece.
A sua única função é não ter função, e contudo, reserva ainda o privilégio de a poder ter.
Mas sendo o tudo e o nada, a arte contemporânea é também o reflexo de um quadro de referências. Um reflexo elaborado, ambicioso e absolutamente
exclusivo da individualidade que a concebe.
E é por isso que sendo a mais livre das actividades humanas, a arte contemporânea está também irremediavelmente presa a uma experiência e a uma ética,
e nunca poderá deixar de as reflectir, por mais distorcidas que se apresentem.
O seus alicerces revelam sempre uma visão do mundo. Revelam uma forma de encarar a vida e um impulso de a melhorar. Como se ao deixar simplesmente
actuar a sua natureza, o criador se esforçasse por colocar a própria existência um pouco mais de acordo com aquela fugidia percepção que é o intuir do seu
sentido.
Nesta medida, a arte contemporânea corre ao lado dos fenómenos da fé, das religiões e dos sistemas políticos, mas num plano que não pode deixar de ser de
absoluta irresponsabilidade. Não há mandatos e não há revelações.
E deste modo, a arte contemporânea pode ser muito mais e muito melhor do que um simples vale-tudo. Reflectindo a generosidade ou a falta dela, espelhando
o individualismo mais feroz ou a mais altruísta das éticas, ela encontra na admiração do outro o seu mais legítimo complemento. E com a admiração se
compraz ou não, mas com ela convive a cada dia, num insondável regime de afectos, que a renova e que a reorienta.
O sentido de justiça, a exortação das minorias, ou a procura do entendimento entre os homens são matérias que verão os seus reflexos na arte
contemporânea. Mas não é menos arte o simples celebrar da respiração.
E para atingir estes objectivos, a arte contemporânea apela a todos os sentidos e convoca todos os suportes. O papel não é mais nobre do que o electrão e a
pedra não é mais verdadeira do que o plástico.
Cada tradição convoca também a sua continuidade e não há no seguir das tradições qualquer prejuízo. A pintura não morreu e o romance não morreu. Não
morreu a quadra popular e não morreu a expressão artesanal. As tradições valem a exacta medida daquilo que inspiram.
Dizer então que vale tudo, é pouco. Mas tudo vale. E cada exercício de arte contemporânea não é nem mais nem menos obra de ar te, se exibir uma ruptura
com a sua tradição mais próxima ou se deixar de o fazer. Ela é tanto mais obra de arte, quanto mais constituir a afirmação de uma individualidade.
E é na afirmação da individualidade que a arte contemporânea atinge a sua plenitude.
Finalmente, sem que para tal se orientem de forma deliberada quaisquer atitudes, assim se encontra na mais livre de todas as tarefas humanas o mais
extraordinário regulador da existência. A arte contemporânea poderá ser a solução para muita tristeza, muita injustiça e muito desespero. A arte
contemporânea tem tudo o que é necessário ter para nos manter bem longe das tentações do absoluto.
Canais.com
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OLHAR O MUNDO! ACTUALIDADE GEOGRÁFICA
Paisagens Agrárias de Campos Abertos e de Campos

Campos Fechados

Campos Abertos

Criação de Gado

Ao estudarmos Geografia durante o 1º Período, no 11º ano, verificámos que o Espaço Rural se
encontra distribuído por uma
vasta área do território nacional
e contrasta com o Espaço Urbano, no que se refere às habitações da população e às actividades económicas dominantes.
Assim, no Espaço Rural é possível identificar o predomínio do
Sector Primário, isto é, actividades ligadas à exploração/
aproveitamento da terra, como a
Agricultura e a Criação de Gado.
Identificam-se Paisagens Agrárias de Campos Abertos e de
Campos Fechados.
Na Paisagem Agrária de Campo
Aberto, não existem muros ou
vedações em redor das terras,
os campos apresentam-se com
grande extensão, divididos em
parcelas, que se denominam
‗folhas‘, ocupadas por cereais e
encontram-se separados por
uma fraca rede de caminhos. O
povoamento é concentrado,

destacando-se, na paisagem,
pequenos aglomerados populacionais.
Na Paisagem Agrária de Campo
Fechado, a existência de vedações (muros de pedra, arbustos,
etc.) é a nota dominante: as
terras são de pequena dimensão,
ocupadas por produtos hortícolas, com existência de uma forte
rede de caminhos e povoamento
disperso.
Ainda no que respeita à Agricultura em Portugal, coexistem dois
tipos de exploração da terra, a
exploração por conta própria e a
exploração por arrendamento.
A exploração por conta própria é
habitualmente considerada a
mais vantajosa, pois o produtor é
simultaneamente o proprietário e
produz para ele próprio. Procura
obter um melhor resultado possível da terra e preocupa-se com
o que é seu, faz melhoramentos
na terra – constrói redes de
caminhos, sistemas de rega, etc.
- participa na preservação da

Aspectos da Agricultura em Portugal
―Nos últimos anos, têm-se registado progressos do Sector Agrícola português e o País tem
muitas potencialidades, que
poderão contribuir para melhorar a sustentabilidade da agricultura portuguesa. No entanto,
deparamo-nos com problemas,
que são um entrave ao desenvolvimento agrícola.
Embora haja a pluriactividade na
população agrícola, nas áreas
com maior diversificação do
emprego, dá-se o abandono dos
espaços rurais.
Apesar de ter potencial de produção com qualidade diferenciada para o azeite, as hortofrutícolas, o vinho e produtos da
floresta, há falta de competitividade externa.
Mesmo havendo boas condições

de produção vegetal, são
baixos os níveis de instrução
e de qualificação dos agricultores.
Apesar das condições climáticas propícias para certos
produtos, em especial os
mediterrânicos,
existem
dificuldades de auto financiamento e acesso ao crédito.

Andreia Graça, 11º D
Profª Leonett Abrantes

paisagem e alia a actividade
agrária a outras actividades
económicas, como, por exemplo,
a pecuária (criação de gado
bovino e/ou ovino e caprino,
fabrico do leite, do queijo, da
manteiga…)
A exploração por arrendamento
tem vantagens e desvantagens. A
maior vantagem é que as terras
deixam de estar ao abandono,
quando os proprietários não
podem ou não querem explorálas. As desvantagens desta
exploração são que o arrendatário não se interessa pela valorização / preservação das mesmas, pois as terras não lhe pertencem; o arrendatário não cuida
verdadeiramente das terras,
apenas tira o maior proveito
delas, tal como diz o seu contrato.

Raquel Belchior, 11º D
Profª Leonett Abrantes
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ACIDENTES DO LITORAL PORTUGUÊS
A designação de ria aplica-se a
uma costa de submersão em que
o mar ocupa actualmente espaços que outrora foram vales
fluviais. As costas de ria resultam de um avanço das águas do
mar, que invadem a secção terminal dos rios que, por esse
motivo, se transformam em
golfos relativamente estreitos e
de águas profundas. Não é este o
caso da impropriamente designada ―ria‖ Formosa, em Faro, pois
trata-se, afinal, de uma laguna (a
laguna de Faro) e não de uma ria.
A designação de ―lido‖ para este
tipo de acidente litoral é utilizada
por semelhança com outros que
existem no litoral da Itália, onde
são assim designados. Assim, a
―ria‖ de Faro será o ―lido‖ de
Faro.
Outro caso de laguna em Portugal é o, da também impropriamente chamada ―ria‖ de Aveiro, o
acidente litoral da foz do rio
Vouga, onde este rio lança as
suas águas. Ao contrário, esta
formação resultou de um recuo
das águas do mar que, por isso,
deixou de desgastar a costa e,
em consequência, foi possível
uma acumulação de detritos,
quer de origem marinha quer de
origem fluvial. Neste caso, como
há um rio que desagua na laguna

(haff), formando um delta interior, a laguna toma a designação
de haff-delta, uma forma idêntica
à dos rios que desaguam no mar
Báltico. Assim, a ―ria‖ de Aveiro
será o "haff-delta" de Aveiro.
E ESTA, HEIN!!
A ―ria‖ Formosa ou ―ria‖ de Faro
(“Lido” de Faro), localizada
entre Quarteira e Cacela, também é uma área lagunar com
numerosas restingas e ilhotas
separadas por braços de mar.
Resultou de um forte assoreamento em águas pouco profundas
motivado pela acumulação de
detritos arrastados por correntes marítimas que ocorrem de
oeste para este, na parte mais
proeminente do litoral algarvio.
Os detritos que formam esta
costa de lido provêm fundamentalmente da costa rochosa
do barlavento.
A ―ria‖ de Aveiro (haff-delta de
Aveiro), localizada entre Espinho
e o cabo Mondego, é uma laguna
separada do mar por uma espessa restinga, um cordão litoral
arenoso que resultou da regressão marinha e da acumulação
conjugada de sedimentos transportados por correntes marítimas de sentidos opostos e pelo
rio Vouga num antigo golfo. Os
sedimentos arrancados do litoral

rochoso a Norte, foram arrastados por uma corrente marítima
de direcção Norte-Sul, dando
origem a um cordão litoral arenoso, paralelo à linha de costa. À
medida que este cordão se ia
estendendo, foi-se construindo
um outro, agora de Sul para
Norte. À medida que estes cordões avançaram foram impedindo o contacto do rio com o mar,
formando uma laguna, onde o rio
Vouga e alguns afluentes passaram a desaguar e a depositar os
aluviões, dando origem a pequenas ilhotas arenosas. Os rios
tinham agora de rasgar caminho
através dos detritos que eles
próprios depositaram. O Vouga
dividiu-se então em vários braços, formando um delta nas
águas calmas da laguna. O assoreamento (acumulação de sedimentos) acabou por aproximar
os dois cordões, que isolam do
Atlântico o pequeno braço de mar
onde desagua o rio Vouga. A
comunicação entre a água da
laguna e do oceano faz-se actualmente por uma barra artificial
que o Homem tem constantemente de desassorear.

1 de Março
Dia da Filosofia

8:30 – Projecção do filme

alunos da Professora Ana Ensaio Filosófico, seguido

“O Fiel Jardineiro”, sob a

Paula Silva.

sor António Libreiro.

12:00 – Apresentação da
peça “Galileu, contador

10:15 – Mesa redonda,

de estrelas”, sob a res-

subordinada

ponsabilidade do professor

ao

tema

“Filosofia e Ciência, que
relações?”, a partir de
trabalhos realizados pelos

Carlos Amaral.
14:35 – Cerimónia de
entrega do Prémio Fi de

Ria de Aveiro

Professora Fátima Palma
(Geografia )

Dia da Filosofia — Programa

responsabilidade do profes-

Ria Formosa

de recital musical e poético,
sob a responsabilidade do
professor Ângelo Rodrigues.

Participa
nas
Actividades

O grupo de recrutamento
410—Filosofia

Programadas
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CLUBE DE ECONOMIA
FESTIVAL DE MARKETING IPAM NA FIL

O horário oficial
do Clube é das
14:30h às 16:00h
todas as terças,
mas reúne
regularmente
das 14:00h às
14:30h todas
as quintas e
sextas na sala
C9

Já conheces o Clube da
Economia e da Empresa?
Nasceu no ano lectivo
2008/2009 para dinamizar
actividades com alunos que
gostem da temática, sendo
as actividades escolhidas
pelos alunos.
Como é que funciona este
ano? O horário oficial do
Clube é das 14:30h às
16:00h todas as terças, mas
reúne regularmente das
14:00h às 14:30h todas as
quintas e sextas na sala C9.
Qualquer aluno se pode
associar, basta estar interessado.

O Festival de Marketing do
IPAM acontece anualmente na
FIL. O objectivo é mostrar
bons filmes publicitários em
várias categorias, como por
exemplo, sports brands,
fashion brands, i brands e
delicious brands.
É um evento espectacular em
que os alunos que estão no
Clube da Economia e da
Empresa contam estar presentes. Vai ser já em Março.
Depois contamos como foi. J
A escola tem mais um jornal e

já está novamente activo, o
Ecodestac.
É um jornal que nasceu no ano
lectivo passado e cuja função é
destacar títulos importantes das
áreas da Economia e da Empresa.
Até o formato é diferente, pois é
um jornal de parede.
Podem ser vistos nas vitrinas de
cada pavilhão desde o final do
ano passado. Em Janeiro passará
a estar também na entrada do
Centro de Recursos.
As notícias vão sendo actualizadas periodicamente.
Boas leituras.

O Clube da Economia e da
Empresa.
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OS TRABALHOS DE ÁREA DE PROJECTO do 12.º D

É este o tema que o nosso grupo
de trabalho tem vindo a abordar
ao longo deste ano lectivo, no
âmbito da área curricular de
Área de Projecto, do 12º ano.
A felicidade é algo que toda a
sociedade ambiciona atingir.
Cultivarmos o nosso bem-estar,
a nossa saúde e uma boa relação
com as pessoas que nos
rodeiam, são algumas das ideias
que muitos defendem serem
cruciais para sermos felizes.
No nosso trabalho temos vindo a
elaborar várias definições e
hipóteses que consideramos
essenciais para caracterizar a
ideia de felicidade, nos dias de
hoje, aliado a uma conjugação de

factores que permitem/
condicionam a felicidade de cada
um.
Todo este esforço está a ser
feito com o intuito de lançarmos
uma revista sobre o nosso tema,
ser feliz nos dias que correm,
que irá conter todo o nosso
trabalho desenvolvido neste ano
lectivo. O lançamento será em
Maio e está previsto expormos
uma banca sobre o nosso tema e
projecto, integrada numa exposição que a escola irá realizar.
Enquanto isso, podem aceder ao
nosso blogue online, em http://
www.serfelizhoje.tk/ onde terão
a oportunidade de encontrar
várias informações sobre as

apresentações que temos realizado ao longo das aulas desta
área curricular, bem como curiosidades, artigos, vídeos, entre
outros.
Para mais informações ou outras
questões, podem sempre contactar-nos através do e-mail, serfelizhoje@hotmail.co.uk.

Carla Francisco
Jefferson Oliveira
João Barroso
João Martins
Mafalda Azevedo

Retrospectiva de 2009 — O mundo em 365 Snaps
O nosso trabalho de Área de
Projecto consiste numa Retrospectiva do ano de 2009. O nosso
objectivo é a realização de um
Vídeo DVD, onde apresentaremos
os acontecimentos mais relevantes de 2009. Escolhemos o slogan ―O Mundo em 365 Snaps‖
porque acreditamos que realmente expressa o tema e o conteúdo do nosso trabalho. A realização do trabalho será dividida
em duas partes:
A primeira é o plano de execução
do conteúdo, que será organizado do seguinte modo: recolha de
notícias de maior relevância
encontradas nos diversos meios
de comunicação e tratamento e
desenvolvimento das notícias
seleccionadas pelos elementos
do grupo e que servirão de base
ao procedimento de cada trabalho individual. Posteriormente,
entra a nossa capacidade de

síntese e originalidade, com a
realização
de
trabalhos/
acontecimentos e um resumo de
cada um destes, através da criação dos textos jornalísticos do
Jornal ―O Projecto‖, um jornal
criado por nós.
A segunda parte corresponde à
fórmula da criação do Vídeo DVD.
Inicialmente, está planeado um
estudo a realizar pelo grupo
sobre as tecnologias necessárias
para a confecção do produto e a
contratação de alguém especializado neste tipo de trabalho, que
ofereça um preço acessível. Se
for necessário um orçamento
para além das possibilidades do
grupo, ideias como a venda de
rifas, já foram imaginadas.
Ainda quanto à realização do DVD,
está previsto um clip de fundo
com imagens e vídeos sobre o
tema a tratar, juntamente com a
gravação da voz de apresentação

a partir do texto jornalístico, feita
por um elemento do grupo, que
será o locutor. Assim sendo,
serão realizadas três tarefas: a
primeira trata-se da construção
do clip que irá passar na tela do
ambiente da gravação; a segunda
consiste na construção do texto a
ser apresentado e transmitido
durante o decorrer do clip; e, por
último, a gravação das cenas do
―telejornal‖. Feito isto, passaremos à organização e produção do
Vídeo DVD (Produto final).
Para mais informações e actualizações sobre o nosso projecto,
visite o nosso site em
www.omundoem365snaps.page.tl.

Miguel Guerreiro,
Victor Finizola e
Rúben Lopes, 12.º D

A Área Projecto
pode ser uma
extraordinária
experiência de
aprendizagem
escolar, do mundo
e do próprio jovem
estudante, como os
projectos aqui
divulgados
testemunham.
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NÓS PODEMOS (participar activamente na sociedade)!
Neste texto,
vamos ter o
prazer de
apresentar
o projecto do nosso
grupo. Este projecto incide na
aprendizagem da cidadania,
estando igualmente relacionado
com os jovens e tudo o que os
rodeia no seu dia-a-dia, desde
a escola até à família. Durante
a apresentação, o grupo explicou o que iria fazer em primeiro lugar. Vamos então desenvolver um projecto centrado na
educação da cidadania, para
que os indivíduos possam
aprender de uma forma melhor
e mais correcta tudo o que
com ela se relaciona. Vamos
também fornecer dados sobre
a futura gestão de carreira dos
jovens, dando, por exemplo,
informação sobre os principais
meios de verificação das
médias de candidatura a uma
faculdade, no curso que escolherem. Vamos igualmente
tentar dar um leque de diversas opções, para além da facul-

dade, pois existem jovens que
decidem não seguir a carreira
académica. Explicámos ainda o
sentido de tudo o que se disse
anteriormente. Essa explicação
prende-se com o facto de tentarmos facilitar a integração
dos jovens na sociedade actual,
no que diz respeito, por exemplo, ao primeiro emprego, para
que tenham um melhor acompanhamento nessa mesma
fase. Chegámos também à
conclusão que era importante
ter desde o ensino básico, uma
disciplina relacionada com as
formas e as práticas da cidadania, pois actualmente, existem poucas vozes activas em
Portugal e o objectivo é tentar
que existam cada vez mais e ao
serem em maior número, é
importante também que o
façam de uma forma correcta,
sensata e eficaz.
Igualmente relacionado com
tudo isto, está a identificação
dos direitos e deveres na nossa
sociedade. Em Portugal existe
muita crítica, mas não existe

uma participação activa na
sociedade que tenha equivalência com essa mesma critica, o que faz com que seja
importante que essas mesmas
pessoas participem, cumpram
os seus deveres, para depois
poderem usufruir dos seus
direitos.
Assim, a nossa apresentação
deve explicar não só como
vamos fazer tudo isto que
acabámos de descrever mas
também como o iremos explicar a todos.
Fá-lo-emos em três passos
essenciais. Desde logo, começamos com a criação de um
blog, cujo endereço é o seguinte:
www.quemquersercidadao.blog
spot.com— e, este incluirá
todos os passos do trabalho,
de forma clara e coerente,
esperando que seja, uma
importante ajuda para quem o
visite, quer durante o trabalho
quer no final do mesmo, .
Outro dos passos é realizar
um vídeo, com enfoque numa

entre marido e mulher, destinado principalmente à gestão
do orçamento, pela relação
entre o irmão mais velho, que
vai agora começar a sua participação activa na sociedade,
com o mais novo que o verá
como um exemplo, como esperamos sempre que aconteça.
Vamos, por fim, participar nas
edições do jornal da nossa
escola, escrevendo alguns
textos que possam eventualmente ajudar a perceber a
cidadania e tudo o que a ela
está inerente, como atrás foi
afirmado.
Espero que tenham gostado
desta nossa proposta de trabalho, pois foi planeada com o
intuito de agradar a quem o vê
e adicionalmente, ajudar o
mais possível quem o vá
seguindo e, para que veja o
produto final.

André Estevinha
Carlos Santos
Inês Matias
Vítor Freitas

Os problemas inerentes às vivências dos adolescentes
Tenta sempre.
Falha sempre.
Não interessa.
Tenta outra vez.
Falha outra vez.
Falha melhor.

Como tema de A.P decidimos trabalhar sobre ―Os problemas inerentes às vivências dos adolescentes ―. Inicialmente, sem antes
termos definido objectivos, escolhemos um logótipo alusivo ao
tema (que se encontra no canto
superior direito) que se trata de
um ícone a uma famosa banda de
Rock, os Nirvana, que se popularizou na altura entre as faixas etárias mais jovens, e um lema que
desse ―força‖ para ultrapassar
todos os problemas relativos à
adolescência: ―Tenta sempre.

Falha sempre. Não interessa. Tenta
outra vez. Falha outra vez. Falha
melhor.‖
Como produto final vamos proceder à realização de guiões e dra-

matização (filmagem) acerca de
cada um dos subtemas, sendo
estes ―gravidez na adolescência‖,
―violência no namoro‖, ―os vícios/
dependências dos adolescentes na
sociedade de informação‖, ―as
mudanças ocorridas na adolescência‖ e ―a arte corporal‖, que
estão a cargo de cada membro do
grupo.
Com este projecto pretendemos
identificar alguns obstáculos ao
desenvolvimento saudável dos
adolescentes, aprofundar os nossos conhecimentos acerca destes
temas, construir uma perspectiva
própria sobre esta realidade e
alertar os jovens para este tipo de
problemas.

Para tal, fizemos uma
planificação, para uma
melhor organização e
gestão do tempo, ficando estabelecido que até princípios
de Janeiro iremos concluir os
trabalhos de pesquisa, de Janeiro
a Fevereiro elaboraremos os
guiões, nas duas primeiras semanas de Março vamos proceder à
planificação dos orçamentos, no
fim de Março até Abril realizaremos os sketchs, para em Maio
apresentarmos à comunidade.

Joana Costa
Joana Santos
Maria Raquel Almeida
Rilda Piedade
Sónia Fragoso
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Comunismo, hoje!?
Devido às últimas críticas, apresentadas nas aulas de História, ao
regime cubano e seu líder Fidel
Castro, resolvi escrever a minha
opinião sobre o assunto, donde
resultou este texto.
Não me conformo quando oiço
tantas críticas, umas justas e outras
injustas, ao mesmo tempo, ao
―comunista‖ Fidel Castro, porque
acho de extrema importância valorizar aquilo que ele tem de melhor, o
seu espírito cooperativo e companheiro.
Cuba, antes de Fidel, vivia sob a
ditadura militar de Batista. Era um
país miserável, onde a grande maioria das pessoas morria de fome,
eram analfabetas e escravizadas.
Este quadro melhorou muito depois
da revolução de Fidel, um homem
criticado por ter a fama, justa por
sinal, de ditador comunista. No
entanto, este segundo adjectivo é
erróneo! Isto porque a ideia de
comunismo está muito destorcida
nos novos tempos, usa-se sempre
como modelo de comunismo ―aquilo‖
que foi implantado na União Soviética, porém deve-se lembrar que este
sistema não é a verdadeira concepção de Marx e Engels, do verdadeiro
Comunismo, mas trata-se sim do
marxismo-leninismo, que não deve
ser confundido! Porque quem assim
o fizer, prova que jamais leu Marx. O
marxismo-leninismo consistiu numa
reprodução colocada em prática na
URSS que se baseava nos princípios
marxistas. Contudo, realizou-se sob
os moldes de Lenine, e depois, de
Estaline, que, através de um Estado
anti-liberal e opressor, tentou disciplinar as massas. Aqui está uma
prova do desvio da concepção marxista por parte de Estaline, que levou
o termo ―ditadura do proletariado‖
ao extremo. O socialista Marx nunca
escreveu que deviam ser cometidas
aquelas atrocidades. A ditadura do
proletariado é sim, a meu ver, uma
fase inicial para implantação do
Comunismo visto já estar implantado
o sistema ―capetalista‖,1 e que,
segundo Marx, é necessária para
que não haja resistência por parte
dos grandes senhores, que usam

violentamente as vantagens que
ainda conservam contra a classe
operária. Posto isto, fica bem explícito que o termo ―ditadura‖ utilizado
por Marx, ficou claramente ultrapassado e acabou por ser associado aos
regimes totalitários que surgiram no
século XX.
Mas, de facto, a ideologia marxista
tem-se mostrado fabulosa no papel,
no entanto, na prática mostra-se
inviável. Penso, todavia, que a ideologia de Marx pode ser aplicada em
pequenas populações, aldeias ou
comunidades em que todos estejam
ligados por um laço de cultura, ou
outra forma de união. Tomando como
exemplo, uma aldeia indígena, que
funciona do seguinte modo: Todos os
elementos da comunidade trabalham
e produzem. O produto será dividido
entre todos de forma igual, e claro,
em todo agregado de pessoas. Existe
um líder, a quem todos obedecem de
plena vontade e que deverá ser
eleito democraticamente. Foi uma
destas interpretações que Fidel e
seus seguidores idealizaram para
Cuba. Prova disso, foi o próprio
Ernesto Che Guevara, que, após a
revolução, poderia ter usufruído de
todo luxo que quisesse, ter morrido
tentando espalhar o seu ideal, a
lutar pelos explorados do capitalismo. A concepção de Fidel era, que,
comparadas as proporções de uma
aldeia com uma pequena ilha, poderia também dar certo, sendo esta
unida por um sentimento de liberdade, igualdade e fraternidade. Esta
concepção de unificação e cooperação de um ―pequeno grande‖ povo
seria a única forma deste país se
impor e de se libertar das desigualdades assim como do imperialismo
da grande potência sua vizinha, os
E.U.A, a grande mãe do sistema
capitalista.
Apesar de ser defensor dos valores
da liberdade, da igualdade e da fraternidade e contra a exploração
capitalista, na sua actual forma,
considero-o porém a melhor forma
que se pode pôr em prática, por ora,
numa humanidade egoísta. Assim,
decidi que irei ser verdadeiramente
contra o capitalismo, até que ainda

exista um único ser humano a
passar fome na Terra. A humanidade não pode aceitar todo o
poder dos E.U.A e ao mesmo tempo
toda a miséria de África. O capitalismo é egoísta, faz com que as
pessoas desprezem as outras
devido a um consumismo cego. O
Mundo capitalista causa uma falsa
sensação de oportunidade para
todos, pois os poucos que se conseguem destacar, na verdade são
escravos do ―capitalismo‖, que
necessita que alguns ganhem
muito enquanto outros não têm
nada.
Sendo assim leitores, quero terminar dizendo que não defendo a
forma antiliberal que Fidel encontrou para concretizar na sua ideia,
mas sim, mais uma vez, o seu
espírito, o espírito de quem um dia
acreditou num Mundo melhor para
todos. Pena é que não tenha conseguido o que Marx preconizou e
que continua no papel. No entanto,
penso que, no dia em que a palavra
de Marx reinar, o ser humano fará
jus à sua racionalidade.
Por fim, como um jovem que ainda
está em processo de construção,
de análise e de aprendizagem, sei
que nada é imutável, assim como,
as minhas opiniões também o não
são. Para concluir, quero convidar
os jovens para difundirem as suas
opiniões no nosso Jornal da escola, e provarmos juntos que a
―geração das chaves‖ se preocupa
com o mundo que nos rodeia.
Lembrem-se sempre disto pessoal:
―Uma palavra pode mudar muita

coisa, e as injustiças esperam por
elas. Uma palavra muda não muda
nada, e as injustiças reinarão.‖
______________________________
1

O termo ―capetalista‖ é inserido
propositadamente, associando o
capitalismo ao capeta (diabo),
pretendendo assim inculcar uma
imagem negativa ao sistema de
―exploração do Homem pelo
Homem‖ (capitalismo).

Victor Finizola, 12.º D

Assim decidi que irei
ser verdadeiramente
contra o capitalismo,
até que ainda exista
um único ser humano
a passar fome na
Terra.
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Provérbios relacionados com o Clima
Abril águas mil.
Gaivotas em terra, tempes-

Com vento de
feição, boa
navegação.
11ºH
Elsa Tavares, nº7
Hugo Lima, nº8
Maria, nº10
Tiago Silva, nº16
Professora: Fátima
Palma

.

Sol aos pontões, chuva ou

moso.
Janeiro quente, traz o Diabo

tade no mar.
De manhã nevoeiro, à tarde
soalheiro.
Junho calmoso, ano famoso.
Junho chuvoso, ano perigoso.
Junho floreiro, paraíso
verdadeiro.
Junho quente, Julho ardente.
Sol de Junho amadura tudo.
Sol de Junho madruga muito.
Março chuvoso, S. João
farinhoso.
A chuva falta nos meses
mas nunca falta no ano.
Dia de chuva é dia de pancadas.
Há sol que rega e água que
seca.

trovões.
Sol roxo, chuva olha.
Sol de Inverno, tarde sai e
cedo vai.
Sol especado, vento dobrado.
Sol de nevoeiro pica como
tojeiro.
Vento norte rijão, chuva na
mão.
A água de Janeiro vale
dinheiro.
Água e vento são meio sustento.
Quem semeia ventos, colhe
tempestades.
Em Maio queima a velha o
talho.
Baleias no canal, terás
temporal.
Janeiro geoso e Fevereiro
chuvoso fazem o ano for-

 Setembro Molhado Figo
Estragado
 Chuva por Santo Agostinho,
é como se chovesse vinho.
 Ande o calor por onde
andar, pelo Santo António há
-de chegar
 Ande por onde andar o
Verão, há-de vir pelo S.
João.
 Por Sto Antão, neve pelo
chão.
 Nas têmporas de S. Mateus,
não peças chuva a Deus
 Águas verdadeiras por S.
Mateus as primeiras.
 Por Todos os Santos, neve
pelos cantos
 Santa Luzia não quer neve.
S. Gonçalo não a pede.
 Dos Santos ao Advento,
pouca chuva e pouco vento.
 No Advento, racham as
pedras com o vento.
 Ande o frio onde andar, no
Natal há-de chegar
 Natal molhado, ano melhorado.
 No Natal, é bom chover e

melhor nevar.
 Mal vai a Portugal se não
houver três cheias antes do
Natal.
 Chuva na Ressurreição fura
as nozes e leva o pão. Chuva
na Ascensão das pedras faz
pão.
 Chuva no S. João bebe o
vinho e come o pão.
 Chuva por S. Martinho é
como se chovesse vinho.
 Nunca passou por mau
tempo a chuva da Primave-

ra e do Advento
 Boa é a neve que em seu
tempo vem.
 Boa nevada, terra estrumada.
 Ano nevoso, ano formoso.
 Em ano de muita neve, paga
o lavrador o que deve.
 Folga o pão debaixo do
nevão
 Quer chova, quer neve,
quem tem sede, bebe.
 Com vento, se limpa o trigo
e os vícios com castigo.

no ventre.
Água de Fevereiro, mata o
Onzeneiro.
Neve em Fevereiro, presságio de mau celeiro.
Quando não chove em Fevereiro, nem prados nem
centeio.
Tantos dias de geada terá
Maio, quantos de nevoeiro
teve Fevereiro.
Abril chuvoso, Maio ventoso
e Junho amoroso, fazem um
ano formoso.
Abril frio e molhado, enche
o celeiro e farta o gado.

Daniela Gonçalves nº4
-Mónica Lima nº11
-Zoe Zara nº17
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Contos quase-surrealistas

O HOMEM,
O ESPELHO E O PENTE
O Homem não resistia aos
espelhos. Sempre que via um
espelho, sacava do pente e
penteava-se durante três ou
quatro minutos. Era matemático. Preferia sempre os
espelhos de senhora e com
frequência, nos restaurantes, café e bares, entrava
nas casas de banho delas.
Cerca de 40% do seu tempo,
o nosso homem ocupava-o à
frente de um espelho. Às
vezes, nem espelho era
necessário pois em qualquer
regato, ribeiro, lago, rio e
por aí, o homem se penteava,
qual Narciso dos tempos
modernos. O nosso homem
tinha como que um problema
de auto-estima: não tinha a
certeza se era feio ou bonito
e isso às vezes incomodava
alguns espelhos mais sensí-

veis e delicados. O homem
amava o seu pente como
quem ama fanaticamente um
qualquer deus. A religião do
homem chama-se Espelho
revelado do 7º Dia e rivaliza
com tudo o que é regato,
lago, rio e por aí fora. Um dia
o homem penteou-se numa
casa de banho para travestis
e o espelho desse lugar,
astuto e provocante, perguntou-lhe: não estarás enganado(?!), isto aqui é para travestis e tu não me pareces
um, por isso, vai mas é pentear macacos! O homem
ficou irritado com o que lhe
disse o Espelho-falante e
espetou-lhe um murro tão
brutal que este ficou partido
em vários pontos. Anos
depois, alguns bocados de
espelho cresceram, desenvolveram-se e tornaram-se
belos espelhos também para
heterossexuais.

A ENCANTADORA ESTÓRIA
DO MANEL FEIJÃO
O Manel Escadote morava
num Rés-do-chão de um
prédio de sete andares na
Sobreda e diziam que tinha
―unha verde‖. Um belo dia,
compra baratinho, na ―Feira
dos Ciganos‖, um grande
vaso que trazia um feijão.
Pergunta à mulher onde o
pode colocar e esta diz-lhe
que ficaria muito bem na
varanda que é muito soalheira. Mal eles sabiam que o
vaso era mágico. No outro
dia, bem cedo, verifica que
todo o prédio está rodeado
de feijão por todos os lados e
assim ficou resolvido um
problema grave de condomínio pois já não seria preciso
mandar pintar o prédio que
custa uma fortuna. Além do
mais, durante anos a fio, a

vizinhança fartou-se de comer
sopa de feijão verde e bacalhau
com feijão. Bastava chegar às
respectivas varandas e colher.
Escusado será dizer que todos
os produtores e vendedores de
feijão da Sobreda e arredores
faliram. Até fizeram um abaixoassinado que enviaram para o
Parlamento e fartaram-se de
escrever cartas aos Excelentíssimos Ministros do Comércio de
Feijão Verde e Agricultura que
nunca responderam a nenhuma,
pois só há bem poucos dias é
que um consultor mais afastado
de ambos lhes explicou o que
significa feijão verde pois os
pobres dos ministros não
tinham uma ideia muita clara do
assunto e até julgaram que o
constante envio das incomodativas cartas - que só falavam de
feijão para aqui e para ali - fosse uma brincadeira de mau gosto. Há muito que o Manel Escadote é conhecido pelo Manel
Feijão e tornou-se uma espécie
de herói da Sobreda amado por
uns e odiado por outros. É a
vida!
_____________________I
lustração:
«Os valores pessoais».
Pintura de René Magritte, pintor
surrealista Belga (1898-1967).
______________________
Ângelo Rodrigues
http://
angelorodrigues1.com.sapo.pt
angelorodrigues@netcabo.pt
in «ALQUIMIAS—antologia 19892010», Editorial Minerva, no
prelo
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Histórias de Viagens - JERUS ALEM , como eu a vi...

Terra Santa

"Do lado em que o sol ilumina
com seus primeiros raios,
rolam as ondas ilustres e
afortunadas do Jordão. Ao
Ocidente, o mar Mediterrâneo
geme sobre a areia que o
detém e o captura.
Ao Norte, está Belém...
Belém, o berço de um Deus."
Torquato Tasso
(Jerusalém Libertada,
1575)

Jerusalém

Vivemos mais um Natal!
Recordei, como, de resto, o faço
todos os Natais, a minha experiência na Terra Santa, no Verão
de 1987.
Uma viagem repleta de emoções,
de sentimentos, de vivências
profundas, que vos relato nestas
páginas e que marcaram a minha
existência, pela espiritualidade
dos lugares sagrados desta
região do Globo! Uma viagem
realizada com… Paixão!
Atravesso o Canal do Suez, vinda
do Egipto, numa embarcação
repleta de gente e de autocarros
que se dirigiam à outra margem,
sob o sol tórrido do meio-dia, no
Sinai…
Depois, é a viagem por terras
áridas, batidas pelos ventos
indomáveis do deserto, o calor
asfixiante, a areia a fustigar os
vidros, a visão consoladora de
uma ou outra palmeira no horizonte, as miragens… Ah! Sempre
o miragens…O Sinai é abrasador
durante o dia. Como qualquer
deserto. Mas este, em particular,
‗respira‘ algo de espiritual, de
vaticinador, de profético, eu
diria…
Chego, por fim, a Israel. Ou deveria dizer à Palestina? Não me vou
perder em considerações.
Demoro-me em Telavive, em
Nazaré, em Tiberíades, em Belém,
em Cafarnaum, no Mar da Galileia… Guardo na lembrança o
verde-esmeralda do Rio Jordão…
São dias inesquecíveis, momentos irrepetíveis, instantes que o
tempo não apaga, nem apagará,
porque o que se vive com o coração, permanece gravado para
sempre nas nossas memórias.
E alcanço, por fim, Jerusalém!
Jerusalém, (actualmente, em
hebraico moderno: ,ירושלים
em hebraico clássico: ;ירושלם
e em árabe: ,) القدسfoi,
inicialmente,
denominada
"Orshalem" (Cidade da Paz),
pelos Cananeus há 5000 anos,
designação esta, posteriormente
alterada, pelos Judeus , para

"Yuroshalime" e pelos Faraós,
para "Orshamam" .Os Gregos e

os Romanos denominaram-na
"Herosulima" e, finalmente, foilhe atribuída a presente designação, Jerusalém, pelos Francos.
Que dizer desta cidade, que data
do IV milénio a.C. e onde coexistem as três grandes Fés Monoteístas - o Cristianismo, Judaísmo e o Islamismo!
Localizada nas colinas de Al
Dhora, a cidade expandiu-se
sobre outras colinas como Beit Al
Zeitoun, a Nordeste, Medria (a
colina do Santuário), a Este e
Zion, a Sudoeste, estreitando-se
em vales mais ou menos profundos, que constituem as suas
principais linhas de defesa, frente aos ataques a que foi sujeita
ao longo da História. De Jerusalém atinge-se, com facilidade, o
Mar Mediterrâneo, a 52 km de
distância, bem como o Mar Vermelho, localizado a cerca de 250
km.
O rápido crescimento demográfico de Jerusalém permitiu a sua
expansão para além do muro que
a rodeia. Surgiu, assim, a Nova
Jerusalém, (o bairro moderno da
cidade), que se localiza junto aos
subúrbios de Shu´fat, Beit
Haneena, Sulwan, Ein Karem, Deir
Yassin e Al Qastel.
É frequente ouvir-se contar
episódios sobre a possibilidade
de se flutuar nas águas do Mar
Morto!..Este é, na realidade, um
grande lago salgado alimentado
pelo rio Jordão, com uma área
de, aproximadamente, 1050 km2.
A sua designação deve-se ao
elevado teor de sal nele contido,
o que impossibilita qualquer
forma de vida. A presença de
água extremamente salgada, a
cerca de 22 km do centro de
Jerusalém, é uma atracção para
os turistas.
A cidade de Jerusalém apresenta
um Clima Temperado, de carácter Mediterrânico, com Verões
quentes e secos. Contudo, as
influências do deserto conferem-

Mar Morto

Cristais de sal no Mar Morto
(Nos Oceanos, o teor de sal é de 3g/100
ml de água; no Mar Morto, a taxa é de 30
a 35g de sal/100 ml de água, isto é, dez
vezes superior!)

lhe características mais rigorosas: a presença de fortes nevões,
nos meses de Dezembro e Janeiro, não é uma excepção!
Elevadas concentrações de
monóxido de carbono, provenientes do intenso tráfego automóvel
e da poluição fabril, são transportadas pelos ventos desde a
Costa Mediterrânica até à cidade
e contribuem para tornar a
atmosfera de Jerusalém, por
vezes, demasiado densa.
Existem em Israel algumas Instituições de Ensino Superior de
grande prestígio internacional,
como a Universidade Hebraica de
Jerusalém, que lecciona cursos
em hebraico, inglês e árabe e
possui uma das maiores Bibliotecas Nacionais do Mundo, com 5
milhões de livros! Esta Universidade produziu alguns laureados
com o Prémio Nobel. Outras
Instituições merecem o nosso
respeito, como a Universidade AlQuds, a Academia de Música e
Dança de Jerusalém e a Academia de Arte e Design Bezalel.
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Para os Cristãos, Jerusalém é
palco obrigatório de culto e
devoção.
Visito o Cenáculo - local onde se
realizou a Última Ceia de Cristo e o Gólgota - o lugar da Sua
Cruxificação… Desço, em peregrinação, a Via Sacra… Entro na
Igreja do Santo Sepulcro…
Invadida por um sentimento de
Magnitude e de Grandeza, compreendo a veneração dos Cristãos por esta terra, desde há
dois mil anos…
Depois de Mecca e de Medina,
Jerusalém é a terceira cidade
sagrada do Islamismo. Os Muçulmanos consideram que Mahomed
(620 d.C.) foi transportado de
Mecca para o Monte do Templo,
em Jerusalém, para ascender ao
Paraíso, encontrando-se com os
Profetas anteriores ao Islão.
Assim, foi erguida na cidade a
Mesquita de Omar (al-Aqsa) e a
Cúpula da Rocha, localizada
sobre a Pedra Fundamental, na
qual os seguidores do Islamismo
crêem que Mahomed terá ascendido ao Céu.

Saio de Jerusalém ao fim de uma
manhã resplandecente e iluminada pelos raios fulgentes de um
sol mediterrânico, esplendoroso
e vivo. O meu destino é Belém,
Beit Lehem, lit. ‖Casa do Pão‖, na
região central da Cisjordânia, a
10 km a Sul de Jerusalém. É uma
cidade palestiniana, com uma
população estimada em cerca de
30 000 habitantes.
Viajo por estradas estreitas,
atravessadas por rebanhos de
ovelhas… Observo pastores
perdidos nos campos semi-

desérticos e oliveiras desgastadas pelo tempo, no alto das colinas… As tamareiras erguem-se,
muito hirtas, para o céu, sob o
sol agreste do início da tarde…
Chego, por fim, a Belém! Está
uma tarde quente, mediterrânica,
soalheira, sem qualquer brisa, na
alvura imaculada do casario da
cidade.

prata, colocada no chão de mármore, indica-nos com exactidão o
local sagrado do Nascimento do
Salvador! Emociono-me perante a
estrela, a sua Magnificência…E,
contudo, a sua singeleza… a sua
simplicidade… a sua naturalidade…
Ao deixar Belém, Jerusalém e a

Biblioteca da Universidade Hebraica de Jerusalém

Que, neste
Novo Ano de
2010,
Eis o lugar de nascimento de
Jesus de Nazaré!
Uma das mais antigas Comunidades Cristãs do Mundo reside em
Belém, embora os reflexos da
emigração a tenham feito
perder a dimensão de outrora. Também a evolução dos
tempos e a procura de melhores condições de vida e de
trabalho se fazem sentir,
neste pedaço do mundo!...
Visito a Igreja da Natividade.
No seu interior, grupos de
turistas, em silêncio profundo,
oram junto ao estábulo, onde, há
mais de 2 000, Maria e José se
aqueceram, numa noite fria de
Dezembro, esperando o Nascimento de Jesus. Uma estrela em

Terra Santa, senti que se cumpriu a Profecia Messiânica:
"E tu, Belém, terra de Judá, não
és de modo nenhum o menor
dentre os principais lugares de
Judá. Porque é de ti que há-de
sair o Chefe, que há-de pastorear
o meu povo, Israel."

possamos
VIVER O
NATAL
TODOS OS
DIAS!

Que, neste Novo Ano de 2010,
possamos VIVER O NATAL TODOS
OS DIAS!

Professora Leonett Abrantes

Muro das Lamentações
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MATEMÁTICA
PROBLEMA do Edição 50
Se dois dos números da tabela
forem eliminados, as somas
dos restantes números em
todas as linhas e colunas serão
múltiplos de 5. Quais serão

5
7
1
2

3
7
2
6

2
1
4
3

esses dois números?

SOLUÇÃO do Problema da Edição 49

3
6
8
9

Escola Secundária com 3.º
Ciclo Daniel Sampaio

Cenas do quotidiano

Carolina Monteiro , 8º A

Jennifer, 8º D

Carolina Monteiro, 8º A

Olhares sobre a nossa escola…

Escola Secundária com 3.º
Ciclo Daniel Sampaio

Melhor Conhecimento,
Mais Cidadania

Rua Dr. Alberto Araújo
Vale Figueira
2815-811 Sobreda

Nádia, 7º C

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

Dando conclusão
ao desenho
científico e
mostrando
alguns olhares
sobre o
quotidiano dos
nossos alunos.
Professora
Ana Guerreiro

Ângelo, 7º B
Ficha Técnica
Supervisão e edição:
Ana Paula Silva

Revisão de texto:
Teresa Reis

Paginação e impressão:
Ana Paula Silva, com o
apoio de Helena Amaro e
Fernanda Peralta do Centro de Recursos e com
equipamento da escola

ALUNOS colaboradores
deste número:

Núcleo jornalístico:
Ana Paula Silva
(coordenação)
António Libreiro
Ângelo Rodrigues

alunos do 8.º B; turmas de
Direito 12.º D e E; 7.º B;
8.º C; Ana Rita, Tatiana e
Sara do 12.º G; 12.º G e
12.º I; Marta, Jonathan
Yago 12.º C; Mateus
Ascenção 10.º A; Raquel
Fonseca 10.º E; Liliane
Fonseca, Joaão Lemos,
Pedro Aires 11.º E; Soraia

Reis, Inês Breia, Rita
Ramos 11.º A; Nienke,
Suzane, Tanée, Jorge
Robijn, Janne, Louise,
Jérôme Vercruysse, Fritz
Schiltz, Catherine, Jerome de Wulf; Raquel Belchior, Andreia Graça 11.º
D; alunos do Clube de
Economia; Carla Francisco, Jefferson Oliveira,
João Barroso, João Martins, Mafalda Azevedo,
Miguel Guerreiro, Victor
Finizola, Ruben Lopes,

André Estevinha, Carlos
Santos, Inês Matias, Vitor
Freitas, Joana Costa,
Joana Santos, M.ª Raquel
Almeida, Rilda Piedade,
Sónia Fragoso 12.º D;
Daniela Gonçalves, Mónica Lima, Zoe-Zara; Elsa
Tavares, Hugo Lima,
Maria, Tiago Silva 11.º H;
Carolina Monteiro 8.º A,
Jennifer 8.º D, Nádia 7.º
C, Ângelo 7.º B, Tiago
Bernardino 8.º C.

PROFESSORES colaboradores deste número:
Eulália Alexandre, Armanda Mendes, Anabela Rodrigues, Dina Viegas e Lilita
Garcia, Leonett Abrantes,
Rudolfo Pereira, Paula
Teixeira, Paula Duque,
Lígia Luís, Ana Duarte,
Fátima Palma, Teresa
Gomes, Ana Guerreiro,
Clara Borges, Soledade
Estribo, Alexandre Palma,
Teresa Gomes, Manuela
Pereira.

